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 ملدص البشح

ىدف البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التدريس التبادلي 
لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية ، وقياس فاعميتو في تنمية قدرتيم عمى التفكير الناقد 

قدرة المعممين عمى في الرياضيات وحل المشكبلت الرياضية، وكذلك تحديد العبلقة بين 
لرياضيات وقدرتيم عمى حل المشكبلت الرياضية، ولذا قام الباحث ببناء التفكير الناقد في ا

البرنامج التدريبي المقترح، وبناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات، واختبار حل المشكبلت 
معمًما ومعممة لمرياضيات بالمرحمة  96الرياضية، وقام باختيار عينة عشوائية مكونة من 

عمى المجموعتين  ضابطة(، وقام بتطبيق االختبارات قبمًيا 66، تجريبية 69اإلعدادية )
ثم تدربت المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج التدريبي المقترح،  التجريبية والضابطة،

وبعد االنتياء من التدريب، تم تطبيق االختبارات عمى المجموعتين التجريبية والضابطة، وبعد 
ا إحصائًيا، توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج الحصول عمى البيانات ومعالجتي

 من بينيا:
  أداء معممي الرياضيات بالمجموعة التجريبية في التفكير الناقد في الرياضيات وحل

المشكبلت الرياضية أفضل من أداء معممي الرياضيات بالمجموعة الضابطة في االختبار 
 البعدي.

 تجريبية في االختبار البعدي لكل من التفكير الناقد أداء معممي الرياضيات بالمجموعة ال
 في الرياضيات وحل المشكبلت  الرياضية أفضل من ادائيم في االختبار القبمي.  

  فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في
 جة األخطاء، التفكير الناقد بوجو عام  كل من: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، معال

  عدم فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة
 اإلعدادية في كل من : تقييم الحجج واالستدالل. 

  عدم فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة
 كبلت الرياضية .اإلعدادية في حل المش

  وجود عبلقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة
اإلعدادية في حل المشكبلت الرياضية وكل ميارة من ميارات التفكير الناقد في الرياضيات 
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وىي: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، 
 التفكير الناقد ككل.

خاص بالتفكير الناقد  وحل المشكبلت لطبلب  وقد أوصى البحث بضرورة إعداد مقرر
شعبة الرياضيات بكميات التربية وتوظيف ذلك في تعميم الرياضيات في التعميم قبل الجامعي. 

عادة تنظيم محتوى منيج الرياضيات لمصفوف  ، بحيث يتضمن التفكير الناقد وحل  K-12وا 
 المشكبلت عبر ىذه الصفوف.

: برنامج تدريبي، التدريس التبادلي، التفكير الناقد في الرياضيات، حل الكممات المفتاحية
 . ، ميارات التفكير الناقدالمشكبلت الرياضية
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The effectiveness of a suggested training Program based on Reciprocal 

Teaching  in developing Critical thinking and the ability to Problem Solving 

for Mathematics Teachers at the Preparatory stage. 
 

Abstract 
 

The aim of the current research is to build a suggested training program 

based on the reciprocal teaching for preparatory school mathematical teachers, 

and measuring its effectiveness in developing their ability to a critical thinking 

in mathematics , and mathematical problem solving. It is aimed at determining 

the relation between teaches’ ability in a mathematical critical thinking and a 

mathematical problem solving as well.so the researcher has built the suggested 

training program and a mathematical critical thinking test and a mathematical 

problem solving test. The researcher selected random sample consisting of 69 

preparatory school mathematical teachers (36 experimental, 33 control). Tests 

were applied on the experimental and control groups (pre-test), then the 

suggested training program was taught to the experimental group. After 

completing the training process, tests were applied on the two groups (post-

test). Statistical analysis of the data has revealed a number of results: 

 The performance of the experimental group in mathematical critical 

thinking and a mathematical problem solving is better than the control 

group in the post-test. 

 The performance of the experimental group in mathematical critical 

thinking and a mathematical problem solving is better in the post-test 

than in the pre-test. 

 The effectiveness of the suggested training program in developing the 

preparatory school mathematical teachers in Know the assumptions, 

interpretation, induction, error handling and critical thinking as a whole. 

 The suggested training program wasn’t effective in developing the 

preparatory school mathematical teachers in evaluation of arguments 

and reasoning 

 The suggested training program wasn’t effective in developing the 

ability of the preparatory school mathematical teachers in mathematical 

problem solving. 

 There is a positive and statistically significant correlation between the 

ability of the preparatory school mathematical teachers in mathematical 

problem solving and every skill of the critical thinking; knowledge of 

assumptions, interpretation, induction, evaluation of arguments, 

reasoning, error handling and critical thinking as a whole. 
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The research recommended the necessity of preparing a critical 

thinking and problem solving course for students of the mathematical 

department in the university of education, and using it in teaching mathematics 

in pre-university education and reorganizing the mathematics curriculum 

content for grades K-12 to include critical thinking and problem solving. 

Key words: training program, reciprocal teaching, critical thinking in 

mathematics, mathematical problem solving, critical thinking 

skills. 
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 :مكدمة

نما المتعمم اليتمقى المعرفة بشكل سمبي، و  من أبرز مبادئ النظرية البنائية أنإن  ا 
خبرات تمعب من خبلل نشاطو ومشاركتو الفعالة في عمميتي التعميم والتعمم، و  معرفتويبني 

بأفضل ما يمكن عندما نتحداه بمشكمة أو يكون تعممو في تعممو، و  ميًماالمتعمم السابقة دوًرا 
البنية المعرفية لممتعمم . ومما الشك فيو أن موقف تعميمي حقيقي ويمثل معنى بالنسبة لو

 ،(616-611 ،3446 ،عمو وتعاونو مع غيره من المتعممين )زيتونمن خبلل تفاتنمو 
عمى التفكير والفيم واالستدالل وتطبيق المعرفة، وال تيمل أيًضا النظرية البنائية وتؤكد 

الميارات األساسية، فيي تعتمد عمى فكرة أن المتعمم يبني المعرفة بنفسو، ووفًقا ليذا الفكر 
بل ميسًرا لعممية التعمم، وليذا يجب عمى ىذا المعمم  ،ناقبًل لممعرفةفإن المعمم لم يعد  البنائي،

أن يضع في ذىنو أن بناء المعرفة يختمف فيما بين الطبلب باختبلف معرفتيم السابقة 
)زيتون،  وباختبلف درجة مشاركتيم، وباختبلف درجة االىتمام  ومستوى التفكير واإلدراك.

3441 ،31) 
ألساسية لجميع عمميات التعميم والتعمم التي تتم داخلل الصلف، يمثل المعمم الدعامة او 

فيللو مللن يقللدم المعللارف والمعمومللات لمطمبللة بصللورة ميسللرة ومبسللطة حتللى يللتمكن الطمبللة مللن 
اسللتيعابيا، وىللو القائللد الللذي يللنظم العمللل ويللوزع األداوار، وىللو الللذي يشللجع ويعللزز وينللاقش 

مختمفلة ملن أنلواع متنوعة لمطلبلب لممارسلة  وىو الذي يوفر فرص ويحفز الطبلب عمى العمل،
بداء الرأي، كما يسمح ليم بالتفسير والتبرير لتفكيرا القدوة والنموذج الذي تتجسلد فيلو وىو  ،وا 

القلليم، التللي ال يمكللن أن يكتسللبيا الطللبلب إال مللن خللبلل التفاعللل والتحللاور والعمللل معللو داخللل 
لمدرسلة، فيلو المسلؤول علن ذللك بدرجلة الصف، أو باألحرى داخل المؤسسلة التعميميلة وىلي ا

كبيرة، ولو دور كبير في تكوين المواطن الصالح، النافع لموطن، والقلادر عملى خدمتلو فلي كافلة 
تلربط الجانلب  المحافل المحمية واإلقميمية والدولية، ولذلك كانت البرامج والدورات والنلدوات التلي

اد المعمللم وتأىميللوع لمعمللل عمللى تطللوير تعقللد مللن أجللل إعللد النظللري بالجانللب التطبيقللي ، والتللي
أداءه وتنميتو مينًيا وعممًياع حتى يتمكن من مساعدة طبلبو عملى اكتسلاب الميلارات والمعلارف 
وأسلللاليب التفكيلللر والقللليم البلزملللة والضلللرورية، لمواجيلللة مشلللكبلت وتحلللديات العصلللر وطملللوح 

 المستقبل.
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وقد ثبتت فاعميتو في  ،األدلة لتدريس التبادلي مدخل تعميمي حواري قائم عمىيعد او 
تحسين الفيم القرائي ويتضمن استراتيجيات أربع ىي: التنبؤ، والتوضيح، والتساؤل، 

كما يمكن تطبيق ىذا المدخل لتدعيم حل المشكبلت المفظية في الرياضيات  ،والتمخيص
(Meyer, 2014, 7)،  ن التدريس التبادلي نشاط يأخذ شكل الحوار بين المعممييعد كما

أو بين الطمبة بعضيم البعض، أو بين المعممين وبعضيم البعض، إذ يتبادلون  ،والطمبة
وىذه االستراتيجيات  ،األدوارواألفكار، حيث يمارسوا بعض االستراتيجيات التي تسمح ليم بذلك

والتمخيص، وذلك بيدف فيم المادة المقروءة، والتحكم في  ،والتوضيح ،التنبؤ، والتساؤل ىي:
 .(411، 3441الفيم عن طريق مراقبتو وضبط عممياتو .)الزويني، ىذا 

ويعد التفكير أرقى أشكال النشاط العقمي لدى اإلنسان، وىو العممية التي ينظم بيا  
دراك العبلقات، ونظًرا ألىمية التفكير كعممية  العقل الخبرات بطريقة جديدة لحل المشكبلت وا 

مجتمع عمى حد سواء، فقد حظي موضوع التفكير عقمية راقية في تطور الفرد وتقدم ال
باالىتمام، والسعي إليجاد استراتيجيات ومناخ يساعد في تنميتو وتطويره، بما يجعل اإلنسان 
قادًرا عمى توظيف التفكير من أجل التكييف مع المجتمع وتحسين ظروف الحياة في مجاالتيا 

خبلل البرامج التدريبية يمكن ن (، ولذلك فم31، 3441نوفل،  و المختمفة ) أبو جادو،
عمى التدريبي  عندما يعتمد بناء البرنامجذلك يتم و  ،تدريب المعممين عمى تبادل األفكار واآلراء

، وتسمح ليم بالتأمل والمناقشة بتبادل األفكاراستراتيجيات تعميم وتعمم تسمح لممعممين 
س التبادلي مدخل مناسب لكي وتمخيصيا، ولذا يعتبر التدريوالتفسير والتوضيح ألفكارىم 

القدرة عمى حل و  ،يستخدم في البرامج التدريبية التي تيدف إلى تنمية الفيم واالستيعاب والنقد
 ، والتفكير بكافة أنواعو.المشكبلت

وحل المشكبلت من أىم الميارات المطموبة في القرن الحادي  التفكير الناقد ويعد
وحل المشكمة ىي األسس الجديدة لمتعميم  التفكير الناقدوالعشرين، حيث يعتبر الكثيرون أن 

التفكير الناقد وحل المشكمة ) مياراتىذه الفإن تطبيق ولذلك العشرين، و في القرن الحادي 
في معرفة المحتوى تعمل عمى زيادة الحافز وتحسين مخرجات التعمم، ويجب أن  (واالبتكارية

مية، ويستخدموا التفكير الكمي، ويتخذوا األحكام يكون الطبلب قادرين عمى أن يستنبطوا بفاع
من خبلل نشاطات  التفكير الناقدا قادرين عمى حل المشكبلت.، ويمكن تعمم و والقررات، ويكون

ويمكن تنميتيا بأقصى قدر من الفاعمية من  المشكبلتوبرامج متنوعة من االستقصاء وحل 
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 ,Trilling, & Fadel) كبلت خبلل مشاريع ىادفة تعتمد عمى إثارة األسئمة والمش
2009,48-52). 

الذي نعيشو إلى كم ىائل من المعمومات المتناقضة،  ويتعرض اإلنسان في العصر
عميو و  ،وغير الصحيحة، والناقصة، وغير الواضحة، وعميو أن يقرر ما ىو صواب وماىو خطأ

 الناقد أصبح اليوم ميارةأن يتخذ القرارات في ظل المعمومات المتناقضة، ولذلك فإن التفكير 
أساسية ينبغي أن تتحمى بيا مناىجنا الدراسية سواء في المرحمة الجامعية أو قبل الجامعية، 

وبين ما ىو مجرد إدعاء ال  ،حتى يتسنى لطبلبنا وخريجينا أن يميزوا بين الصواب والخطأ
ذلك يجب أن وبين ما ىو صحيح ومنطقي ولدية الحجة والدليل عمى صحتو، ول ،دليل عميو

ننمي قدرة طبلبنا عمى طرح األسئمة الناقدة، والتي من خبلليا يستطيع الطبلب جمع األدلة 
ولذلك  ،والبراىين والحجج لقبول معمومة أو الموافقة عمى قضية أو حل مشكمة أو رفضيا

كير ينبغي أن يتسم التعميم في مدارسنا وجامعتنا بمخاطبة العقل وتنمية التفكير والسيما التف
الناقد الذي نحن في أمس الحاجة إليو في عصرنا ىذا، فنحن نحتاج في المدرسة إلى معمم 

بدا  تو،واعي مدرك لمتفكير الناقد وأىمي يطرح أسئمة عمى طبلبو، يشجعيم عمى طرح األفكار وا 
اآلراء، وجمع األدلة لتأييد أو رفض قضية ما، فنحن بحاجة إلى معمم مفكر ويعمم التفكير. 

 (.331، 3441 ،نوفلو جادو،  )أبو
ممعمم دور لبلبد وأن يكون حياتنا، فوفي إطار االحتياج الشديد لميارات التفكير في 

ولذلك  ،في تنمية التفكير لدى طبلبو سواء في التعميم قبل الجامعي أو في التعميم الجامعي
وطرح  ،عمى التأمل يميجب تدريبإعداد برامج ودورات تدريبية لممعممين، فما نقوم بعند

وتجميع البيانات والمعمومات والشواىد واألدلة لدعم قضية ما أو دحضدىا، وكمك  ،األسئمة
صدار األحكام في ضوء الشواىد واألدلة  ،والحكم عمى اإلدعاءات ،تدريبيم عمى التقييم وا 

يبيم عمى والتوضيح والعرض، وكذلك تدر  ،وكذلك تدريبيم عمى طرح األفكار والتبرير والتفسير
برنامج تدريبي في أي  ليمولن يتحقق ذلك إال بتوفير فرص متنوعة  ،تقييم الذات وتعديميا

 ،بممارسة التفكير الناقد، حتى يتمكنوا من الميارات السابقةمبني عمى احتياجاتيم الفعمية 
 و ،مارسة ىذا النوع من التفكير في جميع فروعياموالرياضيات مادة رائعة ومناسبة تماًما ل

والبرىان في ضوء األدلة  ،يمارس االستقراء واالستنباطالمعمم الرياضيات فإنو حينما يدرس 
بداء الرأي، فالرياضيات تمثل ا  رير والتفسير و بيتم بالتيو  ،التي تثبت أو تنفي صحة قضية ما



 ............................................................ فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي

- 4414 - 

ألن الميارات الفرعية التي تمثل مكونات التفكير  عالتفكير الناقدمناخ مناسب ومبلئم لتنمية 
 عمى حد سواء. أو الطمبة الناقد تمارس بالفعل في الرياضيات من قبل المعممين

تعد الرياضيات مجاال خصًبا من أىم المجاالت العممية التي يمكن من خبلليا كما 
لكي  ليممتعددة ولذلك ينبغي إتاحة فرص  ،لدى الطبلب تنمية القدرة عمى حل المشكبلت

أثناء دراستيم  يمارسوا حل المشكبلت ويتدربوا عمى االستراتيجيات المختمفة لحل المشكبلت
حتى تنمو لدييم القدرة عمى  لمرياضيات، عن طريق توفير فرص ليم لممناقشة وطرح األفكار

تنمو أفكارىم ومعارفيم ومن خبلل تدريب الطمبة عمى حل المشكبلت سوف  حل المشكبلت،
الرياضية، عمى أن يتم ذلك في مناخ وبيئة مدرسية مناسبة، وربما يساعد ذلك المعمم ايًضا 

تحفيًزا، وأكثر تحدًيا لمطمبة، وتجعميم أكثر نشاًطا، وأكثر  عمى تطوير بيئة التعمم لتصبح أكثر
إيجابية نحو تعمم  حماًسا، وتكون جذابة بصورة أكبر، وربما تساعدىم عمى تكوين إتجاىات

قدرة الطمبة عمى التفكير وحل المشكبلت في المواقف تنمية الرياضيات، وربما يعمل ذلك عمى 
عداد برامج تدريبية لو في مجال التفكير  الرياضية والحياتية، ولذلك فإن االىتمام بالمعمم وا 
يم وحل المشكبلت أصبح حاجة ممحة في عصرنا الحاضر، حتى يتمكن من إدارة تعم

الرياضيات وتعمميا بكفاءة عالية، وحتى تكون مخرجات التعمم قادرة عمى مواجية التحديات 
    في حياتنا المعاصرة.

  :وحتديدٍا اإلسصاط باملشكلة

ىي:  ،مصادر اإلحساس بمشكمة البحث في ثبلثة مصادر أساسيةحصر يمكن 
وحل المشكبلت،  الناقد،يتعمق بالدراسات السابقة في مجال التفكير : المصدر األول
يتعمق بالممارسات الميدانية الحقيقية في أداء المعممين في تدريس  :والمصدرالثاني

يتعمق بالواقع الفعمي والحقيقي لمستوى أداء  :الرياضيات داخل الصفوف، والمصدر الثالث
لثبلثة المعممين في حل المشكبلت والتفكير الناقد، وسوف نتناول كل مصدرمن ىذه المصادر ا

 :لئلحساس بمشكمة البحث فيما يأتي
في مجال التفكير فالمصدر األول لئلحساس بمشكمة البحث ىو الدراسات السابقة 

 ،( باالىتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التبلميذ3441 ،دراسة )عبد الرحيمأوصت  حيث، الناقد
( 3449 ،حمزةو  ،ة )عميوتدريب المعممين عمى إعداد أنشطة تنمي التفكير الناقد، ودراس

ويجب تضمينو في كتب  ،والتي أوصت بإعطاء تعميم التفكير الناقد األىمية التي تتناسب معو
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أوصت بضرورة تدريب المعممين عمى استخدام  التي( 3443الرياضيات، ودراسة )األغا، 
( التي أوصت 3441األنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير الناقد، ودراسة )الدوسري، 

وتطوير كتب الرياضيات في  ،بإقامة دورات تدريبية لمعممي الرياضيات في التفكير الناقد
 , Kristianti) ة ، ودراسالتفكير الناقدجميع المراحل الدراسية بحيث تركز عمى 

Prabawanto, & Suhendra,2017)  أشارت إلى أن تعمم الرياضيات من خبلل التي
ودراسة  ،يعمل عمى تحسين القدرة عمى التفكير الناقد (ASSURE)استخدام نموذج 

(Makina ,2010)  كشفت نتائجيا عن أن التصور البصري يشجع التفكير الناقد الذي حيث
لن يحدث التفكير الناقد الجيد إال إذا شارك الطبلب في أنشطة ليذا يؤدي إلى فيم أفضل، و 

  (Firdaus, Kailani, Bin Bakar & Bakry, 2015)   النوع من التفكير، ودراسة 
في  من النجاح الطبلبليتمكن التي أكدت عمى أىمية التفكير الناقد، وضرورة االىتمام بوع 

في منيج الرياضيات ودمجيا في عمميات  الناقد التفكيرميارات يجب دمج أنو و  المستقبل،
التي أوصت بضرورة التركيز عمى تطوير   (Palinussa, 2013)ودراسة  ،التعميم والتعمم

 .في الرياضيات لدييم التفكير الناقدشخصية الطبلب وتحسين 
حيث نجد  ،كذلك نجد أيًضا الدراسات السابقة في مجال حل المشكبلت الرياضية

أشارت إلى أنو يجب إعطاء المعممين  (Kojo, Laine & Näveri , 2018)دراسة 
رشادات لتدريس حل المشكبلت بشكل صحيح يتيح لمطبلب الفرصة في التفكير،  تعميمات وا 
والوصول إلى الحل باستراتيجيات خاصة بيم، وكذلك يجب تزويد المعممين بأنواع األسئمة 

يجابية  التي تحفز الطبلب عمى المشاركة وتدفعيم نحو العمل، بحيث يكونوا أكثر نشاًطا وا 
التي   (Lee, Capraro, & Capraro,2018)أثناء دراسة وتعمم حل المشكبلت، ودراسة

 ،المعممين من بناء معرفتيم يتمكنبحيث  ،بتوفير اإلعداد الميني الجيد قبل الخدمةأوصت 
برات والميارات البلزمة لربط معارفيم وتزويدىم بالخ ،وكذلك إدارة التنمية المينية أثناء الخدمة
التي أشارت إلى ضرورة تدريب  (Bruun,2013)مع ممارسات التدريس الفعمية، ودراسة 

حتى يتمكنوا من مساعدة طبلبيم  ،المعممين عمى استراتيجيات حل المشكبلت أثناء إعدادىم
بية لممعممات قبل التي أوصت بعقد دورات تدري( 3441في حل المشكبلت، ودراسة ) الراجح، 
وتضمينيا مقررات برامج إعداد المعممين، ودراسة )  ،الخدمة في ميارة المشكبلت الرياضية

( التي أوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين حول استراتيجيات حل 3441 ،سميمان
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التي أوصت بضرورة  (3446المسألة وكيفية استخداميا في التدريس، ودراسة )النذير، 
 المعممين. ات إعدادوتضمينيا في مقررات كمي المشكبلتحل  اتد المعممين باستراتيجيتزوي

 ، مجالي التفكير الناقد وحل المشكبلتلدراسات السابقة في ا بعضمن خبلل مراجعة و 
بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين في مجال التفكير الناقد في أنيا أوصت  تبين

وذلك عمى الرغم من أن معظم ىذه الدراسات  ،ومجال حل المشكبلت الرياضية ،الرياضيات
وذلك رغبة من الباحثين في تطوير قدرات  ،كانت عمى الطبلب في المستوى قبل الجامعي

المعممين وتنمية مياراتيم بما ينعكس عمى أداء الطبلب في مرحمة التعميم قبل الجامعي، 
تحسن أداء الطبلب في التفكير الناقد وفي حل أسفرت عن  تيالدراساتيم  نتائجتأسيًسا عمى و 

، ونمو القدرة عمى التواصل الرياضي والتعبير عن لدييم المشكبلت، وزيادة الثقة بالنفس
األفكار بصورة صحيحة، ولذلك البد من إعداد المعمم القادر عمى إعداد جيل من الطبلب لديو 
القدرة عمى التفكير الناقد وحل المشكبلت الرياضية والحياتية، ومن ىنا كانت نقطة اإلنطبلق 

 األولى في ىذا البحث.  
والمصدرالثاني يتعمق بالممارسات الميدانية الحقيقية ألداء المعممين في تدريس 

، فمن خبلل عمل الباحث في وظيفة اختصاصي أول لممناىج في إدارة داخل الصفالرياضيات 
ومن خبلل الزيارات الميدانية لممعممين أثناء  ،المناىج بوزارة التربية والتعميم بمممكة البحرين

تبين لمباحث من خبلل ىذه الزيارات  ،يات في الصفتدريس الرياض
وجود فجوة عممية بين معممي الرياضيات في المدرسة نفسيا، 

بطريقة  يقوموا بالشرحوظيرت ىذه الفجوة في وجود بعض المعممين 
الصواب، فمثبًل من خبلل وىو خر لمرأي اآل إصغائيمليذا الخطأ، وعدم  مدركينوغير  ،خطأ

 ،46الكتاب المدرسي لمصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول صفحة عرض مثال في 
كان المثال عن تكممة نمط واكتشاف قاعدتو نمط األشكال السداسية المنتظمة ويمثميا خمية 

وذلك باكتشاف العبلقة بين ترتيب الشكل ومحيطو )كما بالشكل المجاور( فاإلجابة النحل، 
 يأتي : ارة جدول يبين ترتيب الشكل ومحيطو كممعروضة بالكتاب المدرسي في صو 

 6 5 4 3 2 1 ترتُب انشكم 

 31 26 21 16 11 6 يسُظ انشكم 

 

1 2 3 
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أن الشرح  تبينوالمطموب ىو محيط الشكل العاشر، ومن خبلل مبلحظة شرح بعض المعممين، 
 الجدول الصحيح ىو:و مطابق لما في الكتاب المدرسي ، وىو خطأ ، 

 6 5 4 3 2 1 ترتُب انشكم 

 26 22 11 14 11 6 يسُظ انشكم 

 ،ضة في الكتاب وىي خطأو المثال بالطريقة نفسيا المعر شرح المعمم أو المعممة ف   
الحكم  تبينمن دون إدراك لمخطأ وتصويبو، فمم يحاول المعمم إعادة قراءة المثال بصورة نقدية 

خر آوفي موقف حول محيط الشكل المتكون، في المثال كان  النمط حيث أن عمى ما قرأ، 
إذا كان قص قطعة من الخشب إلى خمس قطع  :خرى مثلأمسالة  بعض المعممين يشرح

قطعة  64دقيقة، فما الزمن البلزم لقص قطعة أخرى متشابية إلى  34متساوية يستغرق 
وىي  ،دقيقة 434=64×1 ،1=1÷34، كانت اإلجابة التي تتم داخل الصف ىي متساوية؟

 1تستغرق الواحدة صة وبالتالي الق   ،صاتق   1إلى خمس تحتاج القطع الإجابة خطأ ألن 
وبالتالي الزمن المستغرق  ،قصة 36إلى حتاج يطعة ق 64وقص قطعة الخشب إلى  ،دقائق
وبعد كل زيارة لممدرسة كان يعقبيا اجتماع مع  دقيقة، 434دقيقة وليس  411=1×36ىو 

ومناقشتو معيم ، وبعد المناقشة  لمناقشة المبلحظات، وتوضيح األمر المعممين أو المعممات
 .المعممين بمجرد لفت انتباىيم لذلكبعض يقتنع 

ولم يقتصر األمر عمى ىذا فقط، بل كان ىناك العديد من األخطاء العممية في   
بة، الخمط بين المفاىيم مثل المتوسط والمعدل والنس، عمى سبيل المثال: الكتاب المدرسي

وكذلك وجود أخطاء عممية في  وكذلك تمثيل المعادلة الخطية بيانًيا في المواقف الحياتية،
من دون موضوعات الكتاب المدرسي وىكذا يتبين أن المعمم يشرح  بعض االمتحانات الرسمية،

وكذلك يتبين عدم ومن دون أن يدرك أنو عمى خطأ أم صواب،  ،خطأ أم صواب تإدراك إذا كان
أو التحقق من ممارسة المعمم لمتفكير الناقد ومحاولة التحقق من إجابتو أو الحكم عمييا، 

ومن ىنا جاءت الفكرة بإعداد برنامج صحة المعمومات التي تتضمنيا الكتب المدرسية ، 
د من ومحاولة ممارسة التفكير الناق ،تدريبي لتقميل الفجوة المعرفية بين المعممين من جية

جية أخرى، فربما يعمل ذلك عمى تنمية ميارات المعممين في التفكير الناقد وزيادة قدرتيم 
، ويزيد من قدرتيم عمى فيم محتوى منيج الرياضيات عمى حل المشكبلت من ىذا النوع

 . وقراءة كتب الرياضيات بطريقة ناقدة واعية ومدركة لمصواب والخطأ
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، ولمتحقق من مدى وحل المشكبلتالناقد  التفكير ولموقوف عمى مستوى المعممين في 
، كان المصدر الثالث من مصادر اإلحساس مصداقية المبلحظات أثناء الزيارات الميدانية 

لرصد الواقع الفعمي والحقيقي لمستوى أداء  استكشافيةدراسة قيام بالبمشكمة البحث وىو 
معمم  39إعطاء مجموعة من المعممين ) تم حيث  ،المعممين في حل المشكبلت والتفكير الناقد

مشكبلت تحتاج إلى تفكير في  6) المشكبلتإعدادية( مجموعة من  مدارس 9ومعممة من 
الميدانية خبلل  (، وذلك بعد انتياء الزيارات 4ممحق  –حميا، وليست درجة صعوبتيا عالية 

قد اجتماع مع ع يتم، حيث كان م3441/3441الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
ويقوموا بحميا من  ،الصفية بعد االنتياء من الزيارة المشكبلتمعممي كل مدرسة ويعطييم 

والتعميق عمى إجابات  ومن ثم يتبادل المعممين األوراق لتصحيحيا ،عمييا األسماءدون كتابة 
وىي  لممشكبلتواحدة  ، والممفت لمنظر في ىذا األمر ىو االتفاق عمى إجابة بعضيم البعض

الخطأ، والتي تبين عدم قدرة المعممين عمى إصدار أحكام تخص إجابات زمبلئيم اإلجابة 
 :االستكشافية( نتائج ىذه الدراسة 4ويوضح جدول) ،وتصحيح الخطأ منيا

 ( 1خذول )

 االستكشبفُتنتبئح انذراست 

 انثبنثت انثبنُت  األونً انًشكهت

 4 7 5 عذد اإلخبببث انصسُست

 26 26 26 عذد اإلخبببث انكهٍ

 %1594 %.269 %1.92 اننسبت انًئىَت نإلخبببث انصسُست

من  وبذلك تأكد لمباحث أن مستوى المعممين في ممارسة التفكير الناقد دون المستوى
، وكذلك قدرتيم عمى حل المشكبلت دون خبلل قدرتيم عمى تقييم إجابات بعضيم البعض

وىذا  ،%64المستوى فمم تتجاوز نسبة اإلجابة الصحيحة عمى أي سؤال من األسئمة الثبلثة 
فيما يتعمق بكل من التفكير الناقد وحل المشكبلت  معممي الرياضيات أداءضعف في عن  يعبر

 في الرياضيات.
مستوى المعممين في التفكير الناقد وفي  ضعفوىناك العديد من المواقف التي تؤكد 

لوظيفة  الفردية لممعممين لمترقي مقاببلتال إجراء بعضحل المشكبلت الرياضية، فمن خبلل 
أثناء المقابمة والتي تم طرحيا عمى المعممين معمم أول، كان ىناك العديد من األسئمة التي 

من و م اإلجابة عنيا بصورة عفوية ولكن كانت تت ،تعتبر بسيطة أو بيا بعض التفكير البسيط
معممي كانت اإلجابة من  ،؟94 ،14دون تفكير يذكر، ومنيا مثبًل: ما األعداد األولية بين 



 ............................................................ فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي

- 4419 - 

ىو: و  خرآ، وسؤال 16، 11، 16، 14الرياضيات بصورة عفوية ومن دون تفكير يذكر ىي: 
، كم ثقب يمكن فعند فرد الورقة مرة أخرى ،مرات وعمل ثقب بيا بعد الطي 1عند طي ورقة 

، وىو مقتنع 49أن نجد في الورقة ؟ نجد أن المعمم يجيب ببساطة عن ىذا السؤال بأنيا 
وىكذا  ،1×3وليس  31واإلجابة الصحيحة ىي  ،جابة تماًما عمى الرغم من أنيا خطأباإل

سردىا ىنا، ولكنيا تشير بوضوح إلى وجود مشكمة وىي عدم ممارسة  األمثمة كثيرة اليمكن
وعدم التفكير في اإلجابة بعد ذكرىا، وعدم القدرة عمى حل  ،أي نوع من التفكير قبل اإلجابة

 .البسيطة المشكبلتمثل ىذه 
مستوى بعض  ضعف يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في: من خبلل ما سبق

 الناقد لممعمومات التي يتضمنيا الكتاب المدرسي، وكذلك ة في التفكير معممي المرحمة اإلعدادي
 ،قدرتيم عمى حل المشكبلت الرياضيةوكذلك ضعف  ،لمطبلبيشرحيا المعمم لممعمومات التي 

والبحث الحالي يحاول المساىمة في حل ىذه المشكمة من خبلل اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 
والذي يمكن أن ينمي القدرة عمى التفكير الناقد وحل المشكبلت ما البرنامج التدريبي المقترح 

 الرياضية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية؟
فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التدريس مدى قياس  يحاول البحث الحالي لك فإنولذ

الرياضيات بالمرحمة  التفكير الناقد والقدرة عمى حل المشكبلت لدى معلمميالتبادلي في تنمية 
 .اإلعدادية

  :أشئلة البشح

بناء عمى مصادر اإلحساس بمشكمة البحث أمكن لمباحث صياغة التساؤل البحثي  
 :الرئيس فيما يأتي 

التفكير فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التدريس التبادلي في تنمية مدى ما 
 الرياضيللات بالمرحمة اإلعدادية؟الناقد والقدرة عمى حل المشكبلت لدى معلممي 

 :ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة اآلتية
والذي يمكن أن ينمي القدرة  قائم عمى التدريس التبادليالمقترح التدريبي ال البرنامجما  .4

معممي الرياضيات بالمرحمة عمى التفكير الناقد وعمى حل المشكبلت الرياضية لدى 
 ؟اإلعدادية
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التفكير فاعمية البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي في تنمية مدى ما  .3
)معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل،  في الرياضيات الناقد

 لدى معلممي الرياضيللات بالمرحمة اإلعدادية ؟ معالجة األخطاء، التفكير الناقد ككل(
القدرة فاعمية البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي في تنمية مدى ما   .6

 لدى معلممي الرياضيللات بالمرحمة اإلعدادية ؟ الرياضية عمى حل المشكبلت
التفكير الناقد في ما العبلقة بين أداء معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى اختبار  .1

 ؟ الرياضية المشكبلتحل ار وأدائيم عمى اختبالرياضيات 
 :فروض البشح

  :في ضوء أسئمة البحث تم صياغة الفروض اآلتية 
(  بين متوسطي درجات معممي α ≤  0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .4

التفكير الناقد في الرياضيات الضابطة عمى اختبار و  التجريبيةالرياضيات بالمجموعتين  
) معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، 

 بعدًيا لصالح معممي الرياضيات  بالمجموعة التجريبية. التفكير الناقد ككل( 
( بين متوسطي درجات معممي α ≤  0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .3

) التفكير الناقد في الرياضيات بمًيا وبعدًيا عمى اختبار ق التجريبيةالرياضيات بالمجموعة 
معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، 

 البعدي. متوسط الدرجاتلصالح  التفكير الناقد ككل(
يتصف البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي بالفاعمية )نسبة الكسب  .6

التفكير ( في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى 4.3 ≤المعدل لببلك 
) معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، الناقد في الرياضيات 

 خطاء، التفكير الناقد ككل(.معالجة األ
(  بين متوسطي درجات معممي α ≤  0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) .1

بعدًيا  الرياضية المشكبلت حل الضابطة عمى اختبارو  التجريبيةالرياضيات بالمجموعتين 
 لصالح معممي الرياضيات  بالمجموعة التجريبية.
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( بين متوسطي درجات  α ≤  0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة )  .1
 المشكبلت حل قبمًيا وبعدًيا عمى اختبار التجريبيةمعممي الرياضيات بالمجموعة 

 البعدي. متوسط الدرجاتلصالح  الرياضية
يتصف البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي بالفاعمية )نسبة الكسب  .9

( في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل 4.3 ≤المعدل لببلك 
 .الرياضية المشكبلت

 (α ≤  0.05موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من )  إرتباطيةتوجد عبلقة  .1
التفكير الناقد في معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى اختبار  درجاتبين 

 .الرياضية المشكبلتحل عمى اختبار  ودرجاتيم الرياضيات 
 :أٍداف البشح 

 :ييدف البحث الحالي إلى
 فاعمية البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي في تنمية  التحقق من

) معرفة التفكير الناقد في الرياضيات قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى 
االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، التفكير 

  الناقد ككل(.
 ية البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي في تنمية قدرة فاعم التحقق

 . الرياضية معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت
 بين أداء معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى إرتباطية عبلقة  التحقق من وجود

 .الرياضية ى اختبار المشكبلتوأدائيم عم التفكير الناقد في الرياضياتاختبار 
 :أٍنية البشح 

 األٍنية اليظرية للبشح: ( أ

 :تتمثل أىمية البحث النظرية فيما يأتي 
 والتفكير الناقد، وحل المشكبلت  ،تقديم خمفية تربوية نظرية عن التدريس التبادلي

الرياضية، ربما تسيم في توضيح أىمية كل منيا، ودوره في تعميم الرياضيات وتعمميا، 
براز أىمية توظيف التدريس التبادلي من خبلل البرامج التدريبية في نقل الخبرات  وا 
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عمى حل  التربوية لممعممين، وعبلقة ذلك بتنمية القدرة عمى التفكير الناقد والقدرة
 المشكبلت الرياضية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية.

  فتح مجال البحث العممي أمام الباحثين في إجراء دراسات جديدة تتناول بناء برامج
تدريبية لمعممي الرياضيات تعتمد عمى التدريس التبادلي أو غيره من االستراتيجيات 

في ، ودراسة فاعمية ىذه البرامج في تنمية ميارات المعممين التعمم البنائيالقائمة عمى 
تدريس الرياضيات، وفي تنمية ميارات التفكير بأنواعو المختمفة لدييم، أو غيره من 

 المتغيرات ذات الصمة.
  التأكيد عمى أىمية التدريس التبادلي ودوره في نقل الخبرات التربوية والتعميمية

بعضيم البعض، ودور البرامج التدريبية في تنشيط ذاكرة واإلكاديمية بين المعممين و 
المعممين وتجديد أفكارىم والعمل عمى تنميتيا،وكذلك التأكيد عمى أن الرياضيات ليست 

نما تتخطى ذلك بكثير فيي لغة  ،فر محتوى عممي فقط يخاطب جانب المعمومات والمعا وا 
مشكبلت في المواقف الرياضية ووجدانو وقدرتو عمى حل التفكيره و تخاطب عقل اإلنسان 

 .والحياتية
 األٍنية العنلية للبشح: ( ب

 تتمثل أىمية البحث العممية فيما يأتي: 
 برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية قائم عمى التدريس  تقديم

التبادلي ألعضاء ىيئة التدريس بكميات إعداد المعممين يمكن االستفادة منو بتدريسو 
المينية  التنميةليم أو عمل برامج مماثمة، أو إدراج مثل ىذه البرامج ضمن برامج 

 لممعممين.
 ي مقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية قائم عمى التدريس تقديم برنامج تدريب

التفكير الناقد التبادلي، بغرض مواكبة التوجيات العالمية المعاصرة، وتقديم اختبار في 
المشكبلت الرياضية، يمكن لمباحثين االستفادة منيا في حل ، واختبار في في الرياضيات 

 مماثمة أو استخداميا.  نماذجعمل 
 قديم برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية قائم عمى التدريس ت

المشكبلت  حل ، واختبار فيالتفكير الناقد في الرياضيات التبادلي، وتقديم اختبار في 
الرياضية، يمكن لئلدارات المعنية بتدريب المعممين )إدارة التدريب والتطوير الميني( 
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يذه وتعميمو عمى جميع معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية، أو االستفادة منو وتنف
تستفيد منو في عمل برامج مماثمة لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية أو الثانوية، 

 واختبار حل المشكبلت ،التفكير الناقد في الرياضيات كما يمكن االستفادة من اختبار 
واستخداميا كاختبارات قبول في البرامج التدريبية لمعممي الرياضيات أو في  الرياضية

 اختبارات التوظيف لمعممي الرياضيات 
 وحل  في الرياضيات إمداد مؤلفي المناىج بوزارة التربية والتعميم بأىمية التفكير الناقد

درجيما ضمن مقررات الرياضي الرياضية المشكبلت ة المختمفة في المراحل التعميميات وا 
وبما يتناسب مع مستوى النمو المعرفي لمطبلب، وبما يتناسب مع المحتوى العممي 

 لمرياضيات عبر الصفوف الدراسية المختمفة.
 :سدود البشح

 :يقتصر البحث الحالي عمى 
 عينة من معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية بمممكة البحرين   -
م، والفصل الدراسي األول من 3441/3441من العام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  -

 .م.3441/3446العام الدراسي 
 ستراتيجيات التعميم والتعمم. االتدريس التبادلي دون غيره من  -
 التفكير الناقد في الرياضيات قياس قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى  -

المختمفة وىي: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل،  بمياراتو
 .معالجة األخطاء

 قياس قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت الرياضية. -
 :التصنيه التذرييب ومتغريات البشح

والضابطة بقياس قبمي  التجريبيةذو المجموعتين التجريبي التصميم تم استخدام 
اختبار حل ، و  التفكير الناقد في الرياضيات اختبار وبعدي، وذلك بتطبيق أدوات الدراسة ) 

ثم تطبيق البرنامج  ،قبمًيا التجريبية والضابطة ( عمى كل من المجموعتينالمشكبلت الرياضية
التفكير اختبار التدريبي المقترح عمى المجموعة التجريبية فقط. ثم تطبيق أدوات الدراسة ) 

التجريبية  ( عمى كل من المجموعتيناختبار حل المشكبلت الرياضية، و  الناقد في الرياضيات 
بي المقترح والقائم بعدًيا، والمتغير المستقل في البحث الحالي ىو البرنامج التدري والضابطة
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، وحل المشكبلت التفكير الناقد في الرياضيات عمى التدريس التبادلي، والمتغيرات التابعة ىي 
 الرياضية.

 :مصطلشات البشح

ومن خبلل اإلطبلع عمى بعض األدبيات التربوية والدراسات السابقة المرتبطة 
 :إجرائًيا كالتالي البحثمصطمحات يمكن تعريف بموضوع البحث،  
يعرف البرنامج التدريبي في ىذا البحث بأنو إطار تعميمي عام يتضمن  البرنامج التدريبي:

تيدف إلى توظيف استراتيجية التدريس مجموعة من األنشطة التعميمية التدريبية، والتي 
وف تدريب المعممين عمييا بغرض الوق التبادلي في تدريس بعض أنشطة الرياضيات من أجل 

التفكير الناقد في قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى عمى مدى فعاليتيا في تنمية 
 عمى حل المشكبلت الرياضية.و  الرياضيات 
التدريس التبادلي ىو أحد أشكال التعمم التعاوني، حيث يقوم كل  التدريس التبادلي: 

المعممين ، وبالتفاعل مع تومجموع فيالمعممين من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية  معمم
حول المشكبلت والموضوعات المقدمة إلييم من خبلل  األخرى المجموعاتخرين في اآل

النقاش  ،التوضيح ،الفردي الحلالتنبؤ،  :االستراتيجيات الفرعية وىي لبعض معممممارسة كل 
 ويمكن توضيح ىذه المراحل فيما يأتي: التمخيص. ،والتساؤل
ممعمومات التي تدور حول ويكون ذلك باستدعاء المعمم ل، التنبؤالمرحمة األولى ىي  
والتي  يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بياحيث المقدمة إليو، المكمف بيا المعمم و الميمة 

حيث يحاول المعمم حل المشكمة  والمرحمة الثانية ىي الحل الفردي، يتوقع أن تفيده في الحل
يو بمفردة في البداية وبمعموماتو التي يعرفيا واستدعاىا من قبل، وبعد االنتياء المقدمة إل

حيث سيقوم كل معمم بتوضيح حمو لممشكمة  ،المرحمة الثالثة وىي التوضيحمنيا ستبدأ 
المقدمة إليو لبقية أعضاء المجموعة ويحاول إقناعيم بالحل الذي توصل إليو، وبعد ذلك 

فييا كل معمم عرض حمو عمى جميع  ويحاول ي النقاش والتساؤلالمرحمة الرابعة وىتأتي 
حول مدى صحة الحمول  وتبدأ المناقشات،المجموعات األخرى والتي عندىا المشكبلت نفسيا

المرحمة الخامسة ثم تأتي  ،المقدمة من المعممين  وتنتيي باالتفاق عمى الحل الصحيح
، لمشكمة التي كانت مقدمة إليواحيث يقوم كل معمم بإعادة كتابة حل  ،واألخيرة وىي التمخيص
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بحسب طبيعة الموقف  وذلكتمخيص لمميمة  بصورة واضحة وصحيحة أو كتابة وذلك
 التعميمي.
ىو عممية عقمية فكرية يمارسيا الفرد مستخدما العديد : في الرياضيات التفكير الناقد 

، ومن ىذه في الرياضيات أو موضوع أو قضية ما من الميارات أثناء تناولو ألي موقف
ستقراء، وتقييم الحجج، واالستدالل، ومعالجة الميارات: معرفة االفتراضات، والتفسير، واإل

األخطاء وغيرىا، وذلك بيدف تجميع األدلة والحجج ع لتأكيد أو رفض القضية أو الموقف، 
م بيا البحث الحالي وىي: معرفة التي اىتو ونستدل عميو من مظاىره أو ميارتو الفرعية 

ستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، ويقاس بالدرجة فتراضات، التفسير، اإلاإل
 .في الرياضيات في اختبار التفكير الناقد المعممالتي يحصل عمييا 

وجود عائق  ويشترط فيويتضمن معمومات رياضية موقف  ىي :المشكة الرياضة 
، ويقبل ، وىذا الموقف يمثل تحدي لممعمم(تحتاج بعض التفكير )يحول دون اإلجابة المباشرة 

بإجراءات معينة باستخدام معموماتو الرياضية السابقة التحدي من خبلل قيامو  بيذا المعمم
 التى تعمميا لحل ىذا الموقف.

بكتابتيا  المعمممجموعة الخطوات المنطقية التى يقوم  ىي حل المشكبلت الرياضية:  
مستخدما المعمومات والبيانات والمعطيات الواردة بالمشكمة والمعمومات السابقة لديوع لئلجابة 

، وتقاس قدرة المعمم عمى حل المشكبلت والوصول إلى الحل عن المطموب إيجاده بالمشكمة
 تبار حل المشكبلت الرياضية.الرياضية بالدرجة التي يحصل عمييا في اخ

يقصد بيا مدى التحسن الذي يطرأ عمى قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة  :الفاعمية 
اإلعدادية في التفكير الناقد في الرياضيات، وحل المشكبلت الرياضية، وذلك بعد تطبيق 

رنامج التدريبي البويمكن اعتبار أن  ،البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي
، 4.3تتجاوز  ( Blacke Modifies Gain Ratio )فعال إذا كانت نسبة الكسب المعدل 
 وغير فعال إذا كانت أقل من ذلك .
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 التدريض التبادلي والتفكري الياقد وسل املشكالت: :طار اليظرياال

في ىذا الجزء ممخًصا لما تناولتو األدبيات التربوية المتعمقة بكل من:  سوف نسعرض
التبادلي، والتفكير الناقد، وحل المشكبلت، مع عرض لبعض الدراسات السابقة  التدريس

 المرتبطة بكل منيم.
 التدريض التبادلي:أواًل:

في بحثيا عام ”Palincsar" تم عرض التدريس التبادلي ألول مرة من قبل 
، ومنذ ذلك الحين وصف الكثير من الباحثين التدريس 4611، وتم تطويره في عام 4613

التبادلي بأنو إجراء تعميمي لتحسين الفيم القرائي، ويتحقق ذلك من خبلل تشجيع مجموعة 
، وبناء فيم مجموعة من النصوص، ولمتدريس وتأسيسو من الطبلب لمعمل مًعا لبناء المعنى

 ىي: التنبؤ، التوضيح، التساؤل، التمخيصأو استراتيجيات فرعية ل التبادلي أربعة مراح
(Reilly, Parsons, & Bortolot, 2013,183)  وتعد ىذه االستراتيجية بديبًل عن ،

التدريس المباشر الذي يقوم عمى إعطاء المعمومات لممتعممين مباشرة من المعمم، إال أن 
التدريس التبادلي يعمل عمى تقسيم المتعممين إلى مجموعات صغيرة، ويعمل المعممون كقدوة 

الدراسي، حيث يقوم  ونماذج ألنماط سموكية معينة أمام المتعممين في مجموعات الفصل
 ،3444حمش، ، و المعمم بتزويد مجموعات المتعممين بالتشجيع والمساندة المنظمة. )عفانة

1.) 
 :وأٍنيتُ تعريف التدريض التبادلي

ُيعرف التدريس التبادلي بأنو نظام تعميم وتعمم يحث الطمبة منفردين عمى فيم الفقرات 
نشاط يأخذ شكل حوار بين  وىو ،مطموبةالدراسية وفق سرعتيم لئلجابة عن األسئمة ال

ًقا لبلستراتيجيات بط إذ يتبادلون األدوار المعممين والطمبة، أو بين الطمبة بعضيم البعض،
الفرعية المتضمنة )التنبؤ، والتساؤل، والتوضيح،والتمخيص( بيدف فيم المادة المقروءة، 

، (411، 3441الزويني، والتحكم في ىذا الفيم عن طريق مراقبتو وضبط عممياتو. )
أعضاء المجموعة كمعمم،  أحد والتدريس التبادلي ىو أحد أشكال التعمم التعاوني، حيث يعمل

ويقوم الطالب بتنفيذ مراحل الدرس التبادلي كما يأتي: التوضيح   ثم يتبادلوا األدوار،
ديم الدعم مخص(، مع تق)الموضح(، التنبؤ ) المتنبئ(، التساؤل )السائل(، التمخيص )المُ 
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عن طريق الوسائل والمواد الحسية والبطاقات والرسوم التوضيحية وغيرىا  والمساندة لمطبلب
(Widyaningrum, Mariani, & Sutikno,  2015, 6)  

والتدريس التبادلي ىو استراتيجية منظمة بشكل جيد، ولقد أشارت دراسات عديدة 
(Reilly, et al, 2013, 185-186) إلى أىمية التدريس (، 419، 3441، )الزويني

 في أنيا تساعد عمى:التبادلي 
 تحسين عمميات الفيم لدى الطمبة. -
 اكتساب الثقة والتحفيز عمى القراءة. -
في مجموعات صغيرة  دافعية الطبلب لمتعمم نحو التعمم من خبلل إشراكيم زيادة -

 .لمعمل
رغبة الطبلب في االلتحاق بفصول التدريس التبادلي بسبب رؤيتيم لمدى  زيادة -

 ه عمى مستوى المدرسة.و النجاح الذي حقق
 تنمية القدرة عمى الحوار والمناقشة، وتزيد من رغبة الطمبة في القراءة. -
 إثارة انتباه الطمبة وتركيزىم عمى الموضوعات القرائية. -
 لتفكير.تنمية قدرة الطالب عمى ضبط عممية ا -
 ثقة الطالب بنفسو وتشعره بالقدرة عمى اإلنجاز. زيادة -
 تطوير اإلدراك القرائي لدى الطمبة من خبلل المناقشة الفاعمة لمنص مع أقرانيم . -

 اشرتاتيذيات التدريض التبادلي:

ىي: التمخيص، طرح األسئمة، فرعية  يقوم التدريس التبادلي عمى أربع إستراتيجيات
، التنبؤ، وتستخدم استراتيجية التدريس التبادلي في تعمم المغة، وبصفة خاصة في التساؤل

الفيم القرائي، إذ يقرأ المعمم نموذًجا من الميارات أمام المتعممين، تمخيص فقرة، طرح سؤال 
الفقرة الثانية، ومع تقدم  ستشير إليوأو سؤالين عنيا، توضيح النقاط الصعبة، التنبؤ بما 

وب المتعممون األدوار، قائمين بدور المعمم، ويوفر المعمم المساندة، والتغذية الدرس يتنا
الراجعة والتشجيع، وعندما يتم إتقان االستراتيجيات األربعة من أفراد المجموعة يوقف المعمم 

 (. 1 ،3444حمش،  و المساندة لممجموعة ويعمل في مجموعات أخرى وىكذا )عفانة،
 ع411، 3441ات األربعة لمتدريس التبادلي )الزويني، ويمكن توضيح االستراتيجي

 فيما يأتي:( 41، 3441جربوع، 
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التنبؤ: تتطمب ىذه االستراتيجية من القارىء أن يضع توقعات أو أفكار عن المقروء قبل 
القراءة الفعمية، مما يتطمب منو التركيز في القراءة، وربط المعمومات الجديدة بخبراتو السابقة 

ك التوقعات، وىذا يتيح الفرصة لممتعمم في أن يتعمم ويدرك أن العناوين الرئيسية لتأكيد تم
ل مفيدة لتوقع ما يدور حولو المحتوى ع مما ئالمتضمنة في النص تعد وسا واألسئمةوالفرعية 

 ييسر فيم المقروء وتييئة الذىن لعممية استدعاء المعمومات .
أسئمة حول ما يقرأ ويتطمب منو ذلك أن تكون لديو  التساؤل: ويراد بو قدرة القارئ عمى توليد

القدرة عمى تحديد اىمية المعمومات المتضمنة في الموضوع وصبلحيتيا في أن تكون محور 
 تساؤل، وكذلك تكون لديو ميارة في صياغة األسئمة.

في يمثل عائًقا  التوضيح: يمثل التوضيح اإلجراءات التي تتبع لتحديد نقاط الصعوبة أو ما قد
 فيم المقروء والمتضمنة بالموضوع سواء كانت كممات أم أفكار أم تعبيرات

التمخيص: وتمثل العممية التي يختصر فييا الموضوع، والوقوف عمى أساسياتو وجوىره من 
 النقاط األساسيةع  مما يسيم في تنمية ميارة القارئ في التركيز عمى المعمومات الميمة.

 وتدريض الرياضيات: يالتدريض التبادل

الرياضيات عمم مجرد، ويمكن فيمو بسيولة عندما يكون مصحوًبا بامثمة إن 
ممموسة تتناسب مع الموقف التعميمي وشروطو، ويتعمم األطفال بصورة أفضل إذا كانت تقدم 
ليم أنشطة تعميم وتعمم تعتمد عمى النشاط والعمل والحركة التي تتناسب مع طبيعة األطفال، 

ميمة المعمم ليست تقديم المعرفة فقط، ولكن إعداد أنشطة وموقف تعميمي يدفع الطفل  ولذلك
بمغتيم الخاصة أو  والتعبير عن المفاىيم والعبلقاتإلى طرح األسئمة والمبلحظة والتنبؤ، 

بطريقتيم الخاصة، واحد البدائل التي يمكن أن يستخدميا المعمم ىي استراتيجية التدريس 
قيا في شرح دروس الرياضيات، حيث أنيا تساعد الطبلب عمى فيم الرياضيات التبادلي وتطبي

من خبلل المناقشة وطرح األسئمة والتعبير عن اآلراء ويتم ذلك واكتساب المعرفة واالستيعاب، 
خرين وتدريب الطبلب ليكونوا قادرين عمى عمل تمخيصات لدروس الرياضيات آلأمام الطبلب ا

.(Darsono , 2015,73-74)  
يمكن تطويرمدخل التدريس التبادلي لكي يمكن استخدامو في تدريس الرياضيات و 

وتدريس المسائل والمشكبلت المفظية بصفة خاصة، حيث تم توسيع مدخل  ،بصفة عامة
التدريس التبادلي من االستراتيجيات األربعة التقميدية المستخدمة في القراءة ) التنبؤ، 
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وتطبق بشكل خاص  ،تضمن استراتيجيات معرفية أخرىي، التمخيص( لكي التوضيح، التساؤل
لفيم وحل المشكبلت المفظية في الرياضيات، وىي تستند عمى دعم المعمم ودعم األقران مثل 

استراتيجة التدريس  وعمى ذلك تم تطوير ،المواد اليدوية والتفاعمية وغيرىا ،البطاقات الخاطفة
التنبؤ  :الفرعية اآلتية ياضية المفظية بحيث تتضمن االستراتيجياتالتبادلي لحل المشكبلت الر 

Predicting التوضيح ،Clarifying التساؤل ،Questioning التصور البصري ،
Visualizingاالرتباط ،Connecting ،  التغذية الراجعة Feedback  التمخيص ،

Summarizing     .(Meyer, 2014,9-10) 
استراتيجية التدريس التبادلي في الرياضيات تستند عمى نموذج ن وعمى الرغم من أ

ولكنيا تتضمن  ،إال أن ىناك بعض التعديبلت الرئيسية عمييا التدريس التبادلي في القراءة،
التنبؤ، التوضيح، التساؤل، التمخيص، باإلضافة إلى مرحمة  :المراحل األربعة األساسية

 خامسة وىي التسجيل، وسوف نوضح ىذه االستراتيجيات بشي من اإليجاز فيما يأتي
(Reilly, et al., 2013,185-186) 

واألسئمة  ،أثناء مرحمة التنبؤ يطمب من المتعمم التنبؤ بنوع الرياضيات التبنؤ في الرياضيات:
وما نوع العمميات الحسابية التي قد تكون مطموبة، وكيف  ،تم طرحيا عمييمالتي سوف ي

وبنية  ،فيناك تركيز كبير في ىذه المرحمة عمى المعرفة السابقة ،عمييا اإلجابةستكون 
 والعناوين والمحتوى والرسوم البيانية والرسوم التوضيحية . ،النص

يطمب من المتعممين إدراج ثبلثة قوائم من  ،: أثناء مرحمة التوضيحالتوضيح في الرياضيات
عمى الكممات غير المألوفة بالنسبة إلييم، والقائمة الثانية  األولىتحتوى القائمة  ،المعمومات

والقائمة  ،تذكر جميع الحقائق التي تعرفيا أي بشكل عام بيانات أو قيم من المشكمة الرياضية
معمومات تحديد العميا  ويطمب فييا من المتعممين الثالثة واألخيرة تتعمق بميارات التفكير ال

وفي ىذه المرحمة يتم تشجيع المتعممين وحثيم عمى العمل كجزء من  ،التي لم يعرفونيا
ويوفر العمل في مجموعة فرصة لمطبلب لمتحدث والتفاعل االجتماعي مع أقرانيم،  ،مجموعة

رد أن يوضح المتعممون جميع وبمج ،وذلك يساعدىم في بناء المعنى ويعزز التعمم لدييم
 يتم تشجيعيم بإعادة قراءة النص الستعادة المعنى .ثم  ،الضعف أو الصعوبةاالت ح

ويتم توفير عدد من الخيارات  ،يقوم المتعممون بالفعل بحل المشكمة ،خبلل مرحمة الحل :الحل
وعمى الرغم من عدم توجيو الطبلب في أي مرحمة إلى  ،لحل المشكمة مع المتعممين
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من تطوير الحل والوصول إليو يتمكنوا الطبلب يجعل فيذا  ،استراتيجية محددة لحل المشكبلت
المرحمة يطمب من المتعممين تمثيل العمل وحل  وفي ىذه ،ومن خبلل تفكيرىم ،بأنفسيم

 اد أو الكممات.عدمالمشكمة باستخدام الصور والرسوم البيانية أو ال
يتم إكمال مرحمة التمخيص من قبل المتعمم باعتبارىا مرحمة  تأمل ذاتي، وفي ىذه  التمخيص:

ويطمب منيم التفكير  ،المرحمة يطمب من المتعممين تقييم إنجازاتيم في حل الميمة الجماعية
طمب منيم وي ،ذا قابمتيم مشكمة مماثمةإوتقييم عمميم  ،في االستراتيجيات التي اختاروىا

وفي ختام كل درس نناقش ،التبرير لئلجابة لزيادة الفيم الرياضي لجميع الطبلب في الفصل
 التي قدمتيا كل مجموعة.  واإلجاباتونتأمل الحمول 

 ،الستراتيجية التدريس التبادلي في الرياضيات)اإلضافي( ىذا ىو المكون االخير :لتسجيلا
لنموذج  اإلضافةوىذه ىي  ،حيث يطمب من المتعممين االحتفاظ بسجل مكتوب ألعماليم

ويعتقد أن التسجيل يؤدي  ،التدريس التبادلي، حيث يتكامل حفظ السجبلت مع القراءة والكتابة
ويعزز فرًصا لمتغذية الراجعة البلزمة لمساعدة  ،حتفاظ بمحتوى الموضوعإلى تحسن الفيم واإل

 تطوير أدائيم. الطبلب عمى
يتضح أن التدريس التبادلي ىو أحد أشكال التعمم التعاوني، وسوف من خبلل ماسبق 

في تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية، يتم استخدامو 
 حيث يقوم كل معمم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية المعممين في مجموعتو، وبالتفاعل

خرين في المجموعات األخرى حول المشكبلت والموضوعات المقدمة إلييم في مع المعممين اآل
بلستراتيجيات الفرعية لمتدريس لمن خبلل ممارسة كل معمم ذلك البرنامج التدريبي، ويتم 

وىي: التنبؤ، الحل،  والتي تم تطويرىا لتتناسب مع طبيعية البرنامج التدريبي وأىدافو التبادلي
 التوضيح، النقاش والتساؤل، التمخيص. ويمكن لمباحث توضيحيا فيما يأتي:

 :ويكون ذلك باستدعاء المعمم لممعمومات التي تدور حول  المرحمة األولى ىي التنبؤ
الميمة المكمف بيا المعمم والمقدمة إليو، حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة 

 .، ويتنبأ بالفائدة من ىذه المعموماتن تفيده في الحلبيا والتي يتوقع أ
 حل المشكمة المقدمة إليو بمفردة كل معمم يحاول  :المرحمة الثانية ىي الحل الفردي

 في البداية وبمعموماتو التي يعرفيا واستدعاىا من قبل.
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 :ى إليقوم كل معمم بتوضيح حمو لممشكمة المقدمة إليو  المرحمة الثالثة وىي التوضيح
ومناقشتو معيم  ويحاول إقناعيم بالحل الذي توصل إليو، بقية أعضاء المجموعة

 .حتى تصل المجموعة إلى االتفاق عمى حل لممشكمة
 الذي تم  حلاليحاول فييا كل معمم عرض  :المرحمة الرابعة وىي النقاش والتساؤل

عمى جميع المجموعات األخرى والتي عندىا المشكبلت  التوصل إليو في مجموعتو
وتنتيي  ،نفسيا،وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحمول المقدمة من المعممين

 االتفاق عمى الحل الصحيح.باإلجابة عن جميع التساؤالت و 
 :حيث يقوم كل معمم بإعادة كتابة حل  المرحمة الخامسة واألخيرة وىي التمخيص

 بصورة واضحة وصحيحة أو كتابةفي البداية المشكمة التي كانت مقدمة إليو 
 تمخيص لمميمة بحسب طبيعة الموقف التعميمي.

 :دراشات تتعلل بالتدريض التبادلي

والتي ىدفت إلى تحديد   (Mulyono, Asmawi, & Nuriah , 2018)دراسة 
استخدام نموذج التدريس التبادلي ونموذج التدريس الميسر عمى نتائج تعمم الرياضيات أثر 

مع التحكم في القدرة األولية لمطبلب، وكذلك أثر التفاعل بين نماذج التعمم واالستقبللية عمى 
نتائج تعمم الرياضيات بعد التحكم في القدرات األولية لمطبلب، وقد توصمت الدراسة إلى تفوق 

الميسر، التدريس طبلب نموذج  عمىالتدريس التبادلي في مخرجات تعمم الرياضيات  طبلب
وجود تأثير لمتفاعل بين نماذج التعمم واالستقبللية عمى نتائج التعمم في الرياضيات، و 

فالطبلب الذين يتعممون بالتدريس التبادلي مع استقبللية عالية افضل في تعمم الرياضيات من 
خدموا النموذج الميسر مع استقبللية عالية، والطبلب الذين يتعممون الطبلب الذين است

بالتدريس التبادلي مع استقبللية منخفضة أقل  في تعمم الرياضيات من الطبلب الذين 
 استخدموا النموذج الميسر مع استقبللية منخفضة.  

والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر  (Widyaningrum, et al., 2015)  دراسة
دريس التبادلي مع الوسائط عمى الثقة بالنفس والتواصل الرياضي لدى طبلب الصف الت

السابع، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذي ثقتو بنفسو منخفضة فإنو لم يتمكن 
من التعبير عن رأيو سواء في مناقشات مجموعتو أو مناقشات الصف، والطالب الذي ثقتو 

تعبير عن رأيو داخل مجموعتو ولكنو لم يستطيع أن يعبر عن رأيو بنفسو متوسطة استطاع ال
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في المناقشات الصفية، والطالب الذي ثقتو بنفسو عالية استطاع أن يعبر عن أرائو وأفكاره 
ثناء مناقشات الصف، ومن خبلل استخدام التدريس التبادلي أظيرت أفي مناقشات مجموعتو و 

والتعبير عن أفكارىم وزيادة الثقة بالنفس لدييم، والمراحل النتائج شجاعة الطبلب في التحدث 
التي يمر بيا التدريس التبادلي أدت إلى تحسن جانب التواصل الرياضي الشفوي والكتابي 

 .لدى الطبلب
والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام التدريس  (Darsono , 2015)دراسة 

وقد توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا  التبادلي في تدريس معادلة الخط المستقيم،
بين مخرجات التعمم لصالح الطبلب الذين درسوا بالتدريس التبادلي في مقابل الذين درسوا 

فعالية التدريس التبادلي في تدريس معادلة الخط المستقيم، وىذا يعني بالطريقة التقميدية، 
ريس التبادلي مرة أخرى، بشرط أن أبدى معظم الطبلب الرغبة في حضور حصص التدوقد 

تطبيق التدريس التبادلي الطبلب في  وقد ساعد يقوم المعمم بالتدريس بالطريقة نفسيا،
خرين، المعرفة من خبلل المناقشة وطرح األسئمة والتعبير عن اآلراء أمام الطبلب اآل اكتساب

بتطوير التدريس  وتدريب الطبلب ليكونوا قادرين عمى عمل ممخصات، وقد أوصت الدراسة
 التبادلي حتى يتوافق مع موضوعات أخرى، وعقد ورش عمل لممعممين في التدريس التبادلي.

والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام التدريس  (Meyer, 2014)دراسة 
التبادلي في جعل المشكبلت الرياضية المفظية ذات معنى بالنسبة لطبلب المرحمة المتوسطة، 

دريس التبادلي ىو مدخل تعميمي حواري قائم عمى األدلة، فقد تم استخدام أربعة وحيث أن الت
استراتيجيات فرعية ىي: التنبؤ، التوضيح، التساؤل، التمخيص، لتدريس المشكبلت المفظية 
في الرياضيات، ولقد توصمت الدراسة إلى قيام العديد من المعممين باستخدام مدخل التدريس 

لدعم )بطاقات، مفكرات، الرسم، الدعم التفاعمي(، وأفادت المقارنة بأن التبادلي مع توظيف ا
 الطبلب الذين استخدموا التدريس التبادلي أصبح أدائيم أفضل في الرياضيات.  

والتي ىدفت إلى التعرف عمى  (Abdul Qohar, & Sumarmo , 2013)دراسة 
التواصل الرياضي والتنظيم  أثر التدريس التبادلي في تحسين قدرة طبلب الصف التاسع في

من الصف التاسع من ثبلث مدارس  طالًبا 311الذاتي لمتعمم، وأجريت ىذه الدراسة عمى 
مختمفة المستوى ) مرتفع، متوسط، منخفض(، واستخدم اختبار التواصل الرياضي ومقياس 
التنظيم الذاتي لمتعمم كأدوات لمدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى أن استراتيجية التدريس 
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تواصل الرياضي، التبادلي كانت أفضل من الطريقة التقميدية في تحسين مستوى الطبلب في ال
وتحصيميم، وقدرتيم عمى تنظيم التعمم الذاتي، وجود تفاعل بين مداخل التدريس ومستويات 
المدارس، وعدم وجود تفاعل بين مداخل التدريس والقدرة السابقة في الرياضيات عمى 

متعمم، التواصل والتنظيم الذاتي لمتعمم، كما وجد ارتباط بين التواصل الرياضي والتنظيم الذاتي ل
ولقد أظيرت النتائج أيًضا أن الطبلب في مجموعات التدريس التبادلي كانوا أكثر نشاًطا في 
المناقشة، وغير خائفين، وال يخجموا من التعبير عن أفكارىم، وطرح األسئمة والشرح 
قتراح الحجج والمنطق، وكانوا أكثر قدرة عمى ترجمة النموذج الرياضي، واكثر  والتوضيح، وا 

 من الطبلب الذين درسوا بالطريقة التقميدية. ة في حل مشكبلت التواصل الرياضيمنيجي
والتي ىدفت إلى التعرف عمى التدريس التبادلي  .(Garderen , 2004)دراسة 

كاستراتيجية لفيم المشكبلت الرياضية المفظية، فغالًبا ما تمثل الكممات صعوبة في فيم 
ما يعوق الطمبة في حل المشكبلت الرياضية  ولمشكمة ىالمشكبلت الرياضية المفظية، و فيم ا

المفظية، ويمكن لممعمم من خبلل التدريس التبادلي تحسين فيم الطبلب لممشكمة الرياضية 
خر التدريس التبادلي مدخل يوفر لمطبلب العمل بشكل تعاوني لدعم كل منيم اآليعد المفظية، و 

التي تقدم أثناء درس التدريس التبادلي مثل أثناء العمل لتحقيق ىدف مشترك، والتسييبلت 
الرسم، والرسم البياني، وتوفير القاموس، وتأكيد الجمل والكممات المفتاحية، يمكن أن يساعد 

 الطبلب ويحسن من فيميم لممشكبلت الرياضية المفظية ويكون أدائيم أفضل.
( والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر تدريس اليندسة اإلحداثية 3441 ،دراسة )قبع

باستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف الرابع العممي في الرياضيات، ولذلك 
ضابطة(، وتم إعداد اختبار  61 ،تجريبية 69طالبة ) 11تم اختيار عينة قصدية مكونة من 

ثم  ،طبيق التجربة بتطبيق االختبار قبمًيا عمى المجموعتينوتم ت ،تحصيمي في مادة الرياضيات
والتدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة  ،التدريس لممجموعة التجريبية بالتدريس التبادلي

توصمت الدراسة  ،ثم تطبيق االختبار بعدًيا، وبعد جمع البيانات ومعالجتيا إحصائًيا ،المعتادة
وأوصت الدراسة بتوجيو  ،داء لصالح المجموعة التجريبيةإلى وجود فرق دال إحصائًيا في األ

 معممي الرياضيات إلى استخدام التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات .
( والتي ىدفت إلى بحث أثر برنامج تعميمي قائم  3441عرفة، و  ،دراسة )المقدادي 

طمبة المرحمة األساسية لدى  التفكير الناقدعمى التدريس التبادلي في حل المسألة الرياضية و 
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طالبة تم تقسيميم إلى  11في ضوء مستويات تحصيميم، ولذا تم اختيار عينة مكونة من 
وفًقا وتم بناء برنامج تعميمي ) وحدة الكسور العادية والعشرية(  ،مجموعتين تجريبية وضابطة

اضية المفظية،  وتم بناء اختبار في حل المسألة الري ،متدريس التبادلي لممجموعة التجريبيةل
وبعد المعالجة اإلحصائية لمبيانات توصمت الدراسة إلى تفوق  ،ومقياس في التفكير الناقد

المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في كل من حل المسألة والتفكير الناقد، وىذا 
 يرجع ألثر استخدام التدريس التبادلي.   

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية توظيف إستراتيجية 3441 ،دراسة )جربوع
التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوىا لدى طبلب الصف الثامن 

ضابطة( من طبلب  64 ،تجريبية 64طالًبا ) 94األساسي بغزة، وتكونت عينة الدراسة من 
بناء اختبار لقياس ميارات التفكير في  تمولذلك  ،نالصف الثامن بمدرسة رفح اإلعدادية لمبني

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق دال  ،ومقياس اتجاه نحو الرياضيات ،الرياضيات
وكذلك في االتجاه نحو  ،إحصائًيا لصالح المجموعة التجريبية في التفكير الرياضي

دريس التبادلي في تعميم ستراتيجية التاالرياضيات، وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام 
نتاج وحدات دراسية مبنية عمى أساسيا.  الرياضيات وتدريب المعممين عمييا، وا 

( والتي ىدفت إلى الكشف عن أثر تدريس الرياضيات 3446دراسة )الشميوب، 
باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي عمى اكتساب التحصيل وتنمية التواصل الرياضي 

 441 تم اختيارلدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض، ولذا وبقاء أثر التعمم 
بناء اختبار في التحصيل،  متو طالبة كمجموعة ضابطة،  441 ،طالبة كمجموعة تجريبية

واختبار لمتواصل الرياضي، وبعد تطبيق أدوات البحث قبمًيا وبعدًيا ومؤجل، وتنفيذ تجربة 
ة ونظرية فيثاغورث باستخدام استراتيجية التدريس البحث بتدريس وحدة األعداد الحقيق

 الدراسةتوصمت  ،والحصول عمى البيانات ومعالجتيا إحصائًيا ،التبادلي لممجموعة التجريبية
إلى وجود أثر دال إحصائًيا الستخدام استراتيجية التدريس التبادلي عمى كل من التحصيل 

وعة التجريبية، ووجود عبلقة إرتباطية والتواصل الرياضي وبقاء أثر التعمم لصالح المجم
وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب  ،موجبة ودالة إحصائًيا بين التحصيل والتواصل الرياضي

المعممات عمى استراتيجية التدريس التبادلي ألنيا أسيمت بشكل فعال في اكتساب التحصيل 
 وبقاء أثر التعمم . 
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( والتي ىدفت إلى تحديد أثر استخدام استراتيجية التدريس 3444 ،دراسة ) صالح
التبادلى فى تدريس الرياضيات عمى التحصيل وتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعى لدى 

عينة من طبلب الصف األول من ولذا تم اختيار تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم االساسى، 
بناء اختبار تحصيمي في الرياضيات، واختبار التفكير وتم  ،الحمقة الثانية من التعميم األساسي

اإلبداعي في الرياضيات، وبعد تطبيق التجربة والحصول عمى البيانات ومعالجتيا إحصائًيا 
توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا لصالح المجموعة التجريبية في كل من 

اضيات، كما وجدت عبلقة ارتباطية دالة التحصيل في الرياضيات والتفكير االبداعي في الري
يع جإحصائًيا بين التحصيل والتفكير االبداعي في الرياضيات، وقد أوصت الدراسة بتش

عادة النظر في تطوير مناىج  المعممين عمى استخدام استراتيجية التدريس التبادلي، وا 
 الطبلب. لدىالرياضيات بما ينمي التفكير اإلبداعي 

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام 3444حمش، ، و دراسة )عفانة 
 ،التدريس التبادلي في تنمية ميارات التواصل لدى تبلميذ الصف الرابع األساسي بغزة

ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار لقياس ميارات التواصل الرياضي ) تنظيم 
اضية، نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط التفكير الرياضي، تمثيل المواقف والعبلقات الري

خرين، آلخرين، تحميل وتقويم الحمول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اوواضح لآل
استخدام المغة الرياضية لموصف والتعبير عن األفكار الرياضية بوضوح( وتكونت عينة 

دوات قبمًيا وبعدًيا وتنفيذ بنات( وبعد تطبيق األ 16 ،بنين 16طالًبا وطالبة ) 19الدراسة من 
توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا  ،تجربة البحث، ومعالجة البيانات إحصائًيا

لصالح المجموعة التجريبية في التواصل الرياضي بوجو عام، مما يدل عمى أن استراتيجية 
 لرابع األساسي.التدريس التبادلي كان ليا أثر في تنمية ميارات التواصل لدى طمبة الصف ا

( والتي ىدفت إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية التدريس 3444دراسة )الكبيسي، 
التبادلي عمى التحصيل والتفكير الرياضي لطمبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات، 

بناء اختبار تحصيل تم ضابطة(، وقد  34 ،تجريبية 34طالًبا ) 13وتكونت عينة الدراسة من 
رياضيات واختبار في التفكير الرياضي، وبعد تطبيق تجربة البحث وجمع البيانات ال في

ومعالجتيا إحصائًيا توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة 
وصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين عمى أفي التحصيل وفي التفكير الرياضي، وقد 
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عداد مواد تعميمية تتضمن استراتيجية التدريس  ،التبادلي استخدام استراتيجية التدريس وا 
التبادلي وتضمينيا في برامج إعداد المعممين، باإلضافة إلى تطوير منيج الرياضيات في 

 ضوء استراتيجية التدريس التبادلي.  
 :يف دلال التدريض التبادلي تعليل على الدراشات الصابكةال

 مجال التدريس التبادلي واستخدامو في تعميم الرياضياتمن خبلل الدراسات السابقة في 
حيث أدى  السابقة، التي توصمت إلييا ىذه الدراساتوتعمميا يمكن استخبلص بعض النقاط 

 استخدام التدريس التبادلي إلى:
 :حل المسألة والتفكير الناقد، الرياضيات التحصيل في  تحسين أداء الطمبة في كل من ،

التفكير يات واالتجاه نحوىا، التواصل الرياضي وبقاء أثر التعمم، التفكير في الرياض
 .فيم الطبلب لممشكمة الرياضية المفظية، االبداعي في الرياضيات

 الطمبة أكثر نشاًطا في المناقشة، وغير خائفين، وال يخجموا من التعبير عن  جعل
قتراح الحجج والمنطق، أفكارىم، ولدييم ميارة في طرح األسئمة والشرح والتوضيح،  وا 

وأكثر قدرة عمى ترجمة النموذج الرياضي، واكثر منيجية في حل مشكبلت التواصل 
 الرياضية.

  مساعدة الطمبة في توصيل المعرفة من خبلل المناقشة وطرح األسئمة والتعبير عن اآلراء
 خرين، ويكونوا قادرين عمى عمل ممخصات.أمام الطبلب اآل

 خر أثناء العمل لتحقيق شكل تعاوني لدعم كل منيم اآلي يعمموا بكللمطمبة  توفير فرص
 ىدف مشترك. 

 .شجاعة الطبلب في التحدث والتعبير عن افكارىم وزيادة ثقتيم بالنفس 
 : التوصية بما يأتي 

وتوجيييم إلى استخدامو في  ،عمى التدريس التبادليضرورة تدريب المعممين  -
 تدريس.ال

استراتيجية التدريس التبادلي وتضمينيا في برامج إعداد إعداد مواد تعميمية تتضمن  -
 المعممين.

 تطوير منيج الرياضيات في ضوء استراتيجية التدريس التبادلي.  -
 تطوير استراتيجية التدريس التبادلي. -
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تم االعتماد  والذيومن خبلل ىذه الدراسات السابقة في مجال التدريس التبادلي 
تعميم عميو في بناء البرنامج التدريبي، نجد أن معظميا أكد عمى أىمية التدريس التبادلي في 

عداد من ىذه الدراسات في بناء تم االستفادة ولقد  الرياضيات وتعمميا، البرنامج التدريبي وا 
رعية االستراتيجيات الفوقد تم تطوير الجمسات التدريبية وفًقا الستراتيجية التدريس التبادلي، 

لمتدريس التبادلي بحسب طبيعة البرنامج التدريبي وبحسب الفئة المقدم إلييا ، وبحسب 
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا.    فيمن ىذه الدراسات تم االستفادة اليدف منو ، كما  

 :التفكري الياقدثاىًيا: 

يشكل التفكير الناقد جزًءا ميًما في تفكير اإلنسان، وىو أحد الميارات األساسية التي 
ينبغي أن يتسم بيا السموك اإلنساني في القرن الحادي والعشرين ) بحسب ميارات القرن 
الحادي والعشرين(، حيث يحتاج اإلنسان إلى أن يتأمل في المواقف التي يتعرض ليا بصفة 

ما يدور حولو، ثم يبدأ بعممية طرح أسئمة وأستفسارات حتى يتمكن من فيم يومية، وأن يفيم 
شواىد  إلىالظواىر المحيطة بو، ثم يقوم بعممية تقييم لمموقف، ويبدي رأيو في إطار االستناد 

وأن يكون لديو قدرة  ،وأدلة يدعم بيا رأيو، ويستنتج في ضوئيا العديد من األفكار الصحيحة
ره ىو اويقوم الفرد بعد ذلك بتقييم أفك ،ا توصل إليو من استنتاجاتعمى تفسير وتوضيح م

أي أننا  ،وىذا ىو ما نمر بو بصفة يومية في حياتنا ،ومعتقداتو ويخضعيا لعممية تقييم ذاتي
، فالتفكير الناقد موجود ذلك أم الندرك سواء كنا نمارس التفكير الناقد بكل مياراتو الفرعية 

 ،وندرب طبلبنا عميو ،فيو مبلزم لنا، ولذا يجب أن نتدرب عميو ،إليو معنا في كل مكان نذىب
بل ومن باب أولى ندرب معممينا عميو وننمي تفكيرىم الناقد كمحاولة لنقل ىذا التفكير بصورة 

 .حتى يستطيعوا مواجية مشكبلت وتحديات الحياة الراىنة والمستقبميةصحيحة لمطبلب 
 وأٍنيتُ: تعريف التفكري الياقد

 Critical Thinking An" "مقدمة في التفكير الناقد"في كتابة  Fisher ولقد عرض

Introduction"   العديد من التعريفات التي اىتمت بتحديد المقصود بالتفكير الناقد، ومن
"، حيث عرف التفكير الناقد عمى أنو الميل إلى التفكير بعمق في  ”Glaserبينيا تعريف 

تي تكون ضمن خبرة الفرد، والدراية بمدخل األسئمة وتبريرىا، والميارة المشكبلت والقضايا ال
التفكير الناقد بأن يبذل الفرد جيد مستمر في فحص  في تطبيق ىذا المدخل . وييتم

عتقادات والمعارف في ضوء األدلة التي تؤيد ىذا االعتقاد أو أي استنتاجات أخرى تنتج اإل
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حيث  ”Ennis“ . كما قدم الكتاب تعريف  (in Fisher,2011, 3 ) عتقادعن ىذا اإل
يعرف التفكير الناقد بأنو تفكير تأممي منطقي، يستند عمى اتخاذ قرار حول ما يجب اعتقاده 

 . (in Fisher,2011, 4) أو القيام بعممو
ولقد لخص فيشر تعريًفا لمتفكير الناقد، حيث ذكر أن التفكير الناقد ىو نوع من  

يمي الذي ييتم بكل من النقد واإلبداع مًعا، وىو يتعمق بالجودة في تقديم الدليل التفكير التقي
(، (Fisher,2011,14أو الحجة التي تدعم أو تؤيد اعتقاد ما أو عمل ما.  أوالتبرير

والتفكير الناقد ىو نشاط عقمي مركب ىادف، ولكنو محكوم بقواعد االستدالل والمنطق، 
بأ بيا، وىو ييدف إلى تقييم األشياء باالستناد إلى معايير نويؤدي إلى نتائج يمكن أن نت

مقبولة أو محكات، ويتكون من مجموعة من الميارات التي يمكن استخداميا بصورة منفردة 
، 3441أو مجتمعة، وىذه الميارات ىي: ميارات االستقراء، واالستنباط، والتقييم ) جروان، 

(. والتفكير الناقد تفكير تأممي، يركز 431-431، 3446النجار ، و ع عمار، شحاتو ، 696
عمى إتخاذ قرار بشأن ما نصدقو ونؤمن بو أو ما نفعمو، وما يتطميو ذلك من وضع فرضيات 
وأسئمة وبدائل وخطط لمتجريب، والتفكير الناقد يتطمب استخدام المستويات المعرفية العميا من 

التفكير الذي يدرس ويربط ويقيم جميع  تصنيف بموم وىي التحميل والتركيب والتقويم، وىو
ن إجوانب الموقف أو المشكمة، وىو يشتمل عمى جمع وتنظيم وتذكروتحميل المعمومات، 

التفكير الناقد يشتمل عمى القدرة عمى القراءة بفيم وتحديد المعمومة الضرورية وغير 
ة معينة من عمى استخبلص نتائج مناسبة من مجموع القدرةبالضرورية، وىو يعني كذلك 

من البيانات ) أخرى  البيانات، والقدرة عمى تحديد عدم االتساق والتناقض في مجموعة 
 (.161، 3441بدوي، 

التفكير الناقد ىو تفكير تأممي محكوم بقواعد المنطق والتحميل، وىو نتاج لمظاىر إن 
معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم المناقشات، واالستنباط، واالستقراء.) 

(. وعندما يتمعن اإلنسان فيما يسمع أو يقرأ، ويتفاعل 16، 3444بشارة، و العتوم، الجراج، 
قد في إطار تقييمي منيجي، لكي يحكم عميو، فإن ذلك يتطمب مجموعة من معو بشكل نا

الميارات واالتجاىات، ىذه الميارات واالتجاىات يجب أن تبنى حول سمسمة من األسئمة 
قادرين عمى  نصبحىدفنا أن يكون الناقدة المترابطة، وبينما نحن نتعمميا واحدة تمو األخرى، و 

قرار ممكن،  وبطريقة مثالية ستصبح ىذه األسئمة الناقدة  استخداميا كوحدة لتحديد أفضل
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جزء منك أو من شخصيتك، وليست شيء مجرد درستو في كتاب،ويشير التفكير الناقد 
إلى:الوعي بمجموعة من األسئمة الناقدة المترابطة، والقدرة عمى طرح ىذه األسئمة الناقدة، 

ام ىذه األسئمة الناقدة بفاعمية أو واإلجابة عنيا بطريقة مناسبة، والرغبة في استخد
 .(Browne & Keeleym,2015, 4)بنشاط.

وتكمن أىمية التفكير الناقد في أنو يعمل عمى تحسين قدرات المعممين في التدريس، 
ويحسن من مخرجات التعمم  ويطور التفكير الناقد لدى الطمبة، ويحسن من مستوى التحصيل 

المشكبلت والتفكير اإلبداعي، وينمي مياراتيم في المناقشة لدييم، وينمي قدرة الطمبة في حل 
والتحميل والتفسير وتقييم الحجج، ويساعد المعممين عمى إنتاج أنشطة تعميمية في مجال 

الناقد وتنمي قدرة طبلبيم عمى ممارستو، ويساعد الطمبة عمى التعمم الذاتي، ويكسبيم  التفكير
، 3441نوفل، و م عمى إتخاد القرارات ) أبو جادو، ميارة تقييم تفكيرىم وضبطو، ويساعدى

366-314  .) 
من خبلل التعريفات السابقة لمتفكير الناقد نجد أنيا تؤكد عمى أن التفكير الناقد 
عممية عقمية فكرية يمارسيا الفرد مستخدما العديد من الميارات أثناء تناولو ألي موقف أو 

جمع البيانات واألدلة، التحميل، التبرير، والتفسير، موضوع أو قضية ما، ومن ىذه الميارات: 
ستنباط وغيرىا، وذلك بيدف تجميع األدلة والحجج ع لتأكيد أو رفض ستقراء، واإلوالتقييم، واإل

القضية أو الموقف، ويتم ذلك في ضوء عدة معايير يستخدميا الفرد لمتقييم ومنيا: الوضوح، 
والربط، والمنطق، واألىمية والداللة، وفي ضوء  تساع،والدقة، والصحة العممية، والعمق، واال 

مجموعة من القيم يمتزم بيا المفكر الناقد وىي: االستقبللية، حب االستطبلع، التواضع، 
 احترام االستدالل الجيد.  

 مَارات التفكري الياقد:

 .Facione, P)التفكير الناقد، فقد عرض ميارات  نلقد تناول العديد من الباحثي
 :Critical Thinkingميارات التفكير الناقد في مقالة معدلو لو بعنوان   (2015,8-10,

What It Is and Why It Counts ويمكن تمخيص ىذه الميارات، والميارات الفرعية ،
 التي تنبثق منيا فيما يأتي: 
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برة ميارة التفسير: وتشير إلى التعبيرعن الفيم والمعنى، أو الداللة المستندة إلى خ
واسعة من التجارب والمواقف والمعطيات والقوانين واإلجراءات والمعايير، والميارات الفرعية 

 ليا: التصنيف، استخبلص المعنى، توضيح المعنى.
التحميل: ويقصد بيا تحديد العبلقات االستداللية والعقمية المقصودة بين  ميارة

والميارات الفرعية ليا: فحص  العبارات واألسئمة والمفاىيم والصفات أو الصيغ األخرى لمتعبير.
 األفكار، تحديد الحجج، تحميل الحجج.

ة المقصودة أو ميارة التقييم: ويقصد بيا قياس القوة المنطقية لمعبلقات االستداللي
والميارات الفرعية  الفعمية من بين العبارات أو الصفات أو األسئمة، أو أي شكل أخر لمتعبير.

 ليا: تقييم اإلدعاءات، تقييم الحجج.
ميارة االستنتاج: وتشير ىذه الميارة إلى تحديد وتوفير العناصر البلزمة الستخبلص 

ودة أو الفعمية من بين العبارات أو الصفات أو النتائج المنطقية لمعبلقات االستداللية المقص
والميارات الفرعية ليا: فحص الدليل، تخمين البدائل،  األسئمة أو أي شكل أخر لمتعبير.

 التوصل إلى االستنتاجات.
الشرح: وتعني أن يكون الفرد قادر عمى إعبلن نتائج تفكيره المنطقي، ومن ثم ميارة 

بارات المتعمقة باألدلة والتي بنيت عمى أساسيا النتائج، تبرير ذلك التفكير في ضوء االعت
وكذلك أساليب المنطق، كما يتضمن أيًضا عرض الفرد لتفكيره المنطقي عمى شكل حجج 

 والميارات الفرعية ليا: إعبلن النتائج، تبرير النتائج، عرض الحجج. مقنعة،
اع من حيث استخبلص ميارة تنظيم الذات: ىي مراقبة الفرد لنشاطو المعرفي بشكل و 

العناصر المشتركة والنتائج المستخمصة، من خبلل تطبيق ميارات التحميل والتقييم لمفرد 
وأحكامو االستداللية مع نظرة نحو التساؤل والتأكيد والمصداقية والتصحيح، سواء تصحيح 

 والميارات الفرعية ليا:اختبار الذات، تصحيح الذات.الفرد ألفكاره أو لنتائجو، 
إلى أن الميارات الفرعية لمتفكير الناقد   (466-461، 3444)في ماضي، لقد أشار عفانةو 

 ىي:
ميارة التنبؤ باالفتراضات: وىي تتمثل في قدرة الشخص عمى فحص الوقائع ويحكم 

 عمييا في ضوء البيانات واألدلة المتوفرة.
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ستخبلص نتيجة ميارة التفسير: وىي تتمثل في قدرة الشخص عمى إعطاء تبريرات أو ا
 معينة في ضوء الوقائع أو الحوادث المشاىدة التي يقبميا العقل .

ميارة تقييم المناقشات: وىي تتمثل في قدرة الشخص عمى التمييز بين مواطن القوة 
 والضعف في الحكم عمى قضية أو واقعة معينة في ضوء األدلة المتاحة.

استخبلص العبلقات بين الوقائع ميارة االستنباط: وتتمثل في قدرة الشخص عمى 
المعطاة، بحيث يتم الحكم عمى مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تمك الوقاع ارتباًطا حقيقًيا أم 

 ال، بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو الموقف منيا
ميارة االستنتاج: وىي تتمثل في قدرة الشخص عمى التمييز بين درجات احتمال صحة 

 ما تبًعا لدرجة ارتباطيا بوقائع معينة معطاة. أو خطأ نتيجة 
التي يمكن قياسيا  في الرياضيات لقد لخصت دراسات عديدة ميارات التفكير الناقد

 (913،  3443ببلل، و دراسة  )عمي، وتنميتيا لدى الطبلب، فنجد منيا عمى سبيل المثال: 
الدقة في فحص الوقائع،  فيما يأتي :في الرياضيات ميارات التفكير الناقد التي حددت 

رواقة،  و االستدالل، االستنتاج، التفسير، تقويم الحجج، وكذلك دراسة ) البدري، الزعبي،
ىي: التعرف عمى في الرياضيات أشارت إلى أن ميارات التفكير الناقد التي ( 441، 3446

ودراسة االفتراضات، االستدالل، االستنتاج، تقييم الحجج، كشف المغالطات واألخطاء، 
فيما يأتي:  في الرياضيات (  والتي حددت ميارات التفكير الناقد 66،  3446)الجيني، 

ميارات يمكن لمباحث أن يحدد  االستدالل، االستنتاج، التفسير، تقويم الحجج، وعمى ذلك
التي سيعتمد عمييا في بناء اختبار التفكير الناقد في في الرياضيات  التفكير الناقد
وسيحاول تنميتيا من خبلل البرنامج التدريبي المقترح والقائم عمى التدريس الرياضيات، 

معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة  التبادلي فيما يأتي:
  .األخطاء

 معايري التفكري الياقد وقياشُ

ويقصد بمعايير التفكير الناقد  ،لقد تناول العديد من الباحثين معايير التفكير الناقد
وتُتخذ ىذه ،ىي تمك المواصفات العامة المتفق عمييا لدى الباحثين والعمماء في مجال التفكير

موجيات يجب  وىي ،المعايير لمحكم عمى نوعية التفكير الذي يمارسو الفرد لحل مشكمة ما
ىي:  خاص، وىذه المعايير والتفكير الناقد بوجو ،االلتزام بيا في تقييم التفكير بوجو عام
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، والعدالة واألىمية العمق، االتساع، المنطق، الداللة ،الوضوح، الصحة، الدقة، الربط )الصمة(
  Paul &  Elder, 2013, 32-33)ع19-11، 3441،والحيادية )جروان

وأكثر ىذه المقاييس  ،ويوجد العديد من االختبارات والمقاييس لقياس التفكير الناقد
متفكير اختبار كاليفورنيا ل، اختبار كورنل لمتفكير الناقد، جميسر –اختبار واطسن  شيوًعا:
بشارة، و )العتوم، الجراج،  اختبار التفكير المنطقي، لمتفكير الناقد اختبار انيس ووير، الناقد

3444 ،66-61. ) 
ت ولقد استخدم الكثير من الباحثين اختبارات لمتفكير الناقد من إعدادىم سواء كان

وىي تعتمد جميعيا  ،وتقيس التفكير الناقد في التخصص ،تقيس التفكير الناقد بصفة عامة
ة بحثو ووفًقا لطبيع ،باحثالتي يتبناىا كل  التفكير الناقدميارات في المقام األول عمى 

لتفكير الناقد في مادة الرياضيات باالعتماد عمى ىذه االختبارات ابناء اختبار تم ، و وأىدافو
اآلتية: معرفة االفتراضات ، التفسير، االستقراء، تقييم  الناقدلميارات التفكير  والمقاييس ووفًقا

لدى معممي  التي يعمل البحث الحالي عمى تنميتيامعالجة األخطاء، و الحجج، االستدالل، 
 .الرياضيات

 تينية التفكري الياقد:

مثيرات التي تتحدى تفكير أن أنشطة التفكير الناقد تيدف إلى تقديم أنواع من ال
في الرياضيات واستخداماتيا، ويتضمن التفكير الناقد قدرات  التبلميذ ليختبروا طرق تفكيرىم

لو من محتوى رياضي، ومن  يتعرضواعقمية فرعية تتمثل في التحميل والتركيب وتقويم ما 
خبلل وعييم بما يطمب منيم يصبحوا أكثر قدرة عمى النقد الموضوعي لممادة العممية ولطرق 
تفكيرىم وقدراتيم عمى التعميل والبرىنة بطرق سميمة دون تناقضات وبعيًدا عن 

قوم بيا المغالطات.ويمكن أن ينمي المعمم القدرة عمى التفكير الناقد من خبلل تقديم أنشطة ي
دراك الفرق  :التبلميذ تتضمن التصنيف، الترتيب، اكتشاف التناقضات، االستقراء واالستدالل وا 

 (. 316-311 ،3441القيام بتنبؤات )عبيد، و نماط، األ اكتشاف و بينيما، تكوين حس بالعدد، 
العنصر األساسي لنجاح أي برنامج تدريبي، ولذلك عند تدريب ىو المعمم  ويعتبر

عمى تعميم مستويات التفكير العميا، وحتى تتكون لدييم الثقة في تدريس مستويات  المعممين
خمق جو داخل الفصل : التفكير العميا لمطمبة، البد من مراعاة تدريب المعممين عمى ما يأتي

تطبيق ميارات التفكير وعممياتو ، تنمية اإلطار المرجعي في التفكير، يدفع الطالب إلى التفكير
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استخدام استراتيجيات و ، المنيج بما يساعد الطمبة عمى تحسين معموماتيم عمى محتوى
وتزيد من فرص الوصول إلى  ،التعميم التعاوني، ألنيا تزودالطمبة بخبرات المشاركة الفعالة

تشجيع الطمبة عمى اللتأمل ، مستويات عميا من التفكير، وتدعم العبلقات الشخصية بين الطمبة
وكذلك فإن األسئمة الناقدة تكون مفيدة في (، 13، 3444عامر، )آل  المستمر والمنظم

 ألنيا سوف تساعدك عمى التفاعل بشكل ناقد مع مقال أو ،تحسين ميارة الكتابة والتحدث 
الحكم عمى جودة ، وتساعد في دليل مقدم في كتاب مدرسي أو مجمة أو موقع عمى االنترنت

كما أنيا  ،كتابة مقال بناء عمى تكميف أو ميمة، و تكوين حجة أو دليل، و محاضرة أو حديث
-Browne, & Keeleym,2015, 4). في الفصل. اإليجابية المشاركةتساعد أيًضا عمى 

5) 
 :دراشات تتعلل بالتفكري الياقد

والتي ىدفت إلى التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى التفكير  (Yildiz, 2017)دراسة 
الناقد وعمى الكفاءة التربوية التكنولوجية لدى معممي الرياضيات قبل الخدمة، وتكونت عينة 

معمًما لمرياضيات قبل الخدمة، واستخدمت الدراسة مقياس الكفاءة الذاتية  113الدراسة من 
ل التي تناولتيا الدراسة: الجنس )بنين، بنات(، ومقياس التفكير الناقد، ومن العوام

الصف)الفرقة األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(، التحصيل، وبمعالجة البيانات إحصائًيا توصمت 
الدراسة إلى أن الكفاءة التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعممي الرياضيات قبل الخدمة 

لة بين الكفاءة التربوية التكنولوجية والتفكير الناقد لدى متوسطة المستوى، وتوجد عبلقة دا
معممي الرياضيات قبل الخدمة، وكانت الكفاءة التربوية في التكنولوجيا متساوية لدى البنين 
والبنات، والتفكير الناقد لمعممي الرياضيات قبل الخدمة أفضل لدى البنات من البنين، وكان 

ربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعممي الرياضيات مستوى الصف مؤثر في الكفاءة الت
قبل الخدمة لصالح الصف األعمى، وكان مستوى الدرجات في الرياضيات مؤثر عمى التفكير 

وجود عبلقة دالة بين عدد مرات استخدام التكنولوجيا وكل من الكفاءة وكذلك الناقد فقط، 
 معممي الرياضيات قبل الخدمة.التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد ل

والتي ىدفت إلى تحديد قدرة الطبلب عمى  (Kristianti et al.,2017)دراسة 
وبمساعدة  (ASSURE)التفكير الناقد من خبلل دراستيم لمرياضيات باستخدام نموذج 

برنامج أوتوجراف، وقد تم اختيار عينة من طبلب المرحمة اإلعدادية والثانوية ) تجريبية 
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وبمساعدة برنامج  (ASSURE)طة(، وقد درست المجموعة التجريبية باستخدام نموذج وضاب
أوتوجراف، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، واستخدم في الدراسة اختبار 
التفكير الناقد عمى طبلب المجموعتينن، وتم الحصول عمى البيانات ومعالجتيا إحصائًيا 

وبمساعدة  (ASSURE)ن تعمم الرياضيات من خبلل استخدام نموذج وتوصمت الدراسة إلى أ
برنامج أوتوجراف يعمل عمى تحسين القدرة عمى التفكير الناقد لدى الطبلب مقارنة مع 

ييتم بتحميل خصائص الطبلب، وتحديد أىداف  (ASSURE)التدريس التقميدي، ونموذج 
ومواد تعميمية، وتمكين الطبلب من التعمم، واختيار الوسائط التعميمية، واستخدام طرق 

 المشاركة، ثم التقويم والمراجعة.
 ,Widyatiningtyas, Kusumah, Sumarmo,& Sabandar)دراسة 

والتي ىدفت إلى تحديد أثر استخدام مدخل تعميمي قائم عمى حل المشكمة في تنمية  (2015
وقدرة الطبلب السابقة  التفكير الناقد في الرياضيات مع األخذ في االعتبار مستوى المدرسة،

من  طالًبا 414في الرياضيات وقدرة الطبلب عمى التفكير الناقد، وتكونت عينة الدراسة من 
اشر من مدرستين )ممتازة، متوسطة(، وتم استخدام اختبار التفكير الصف الع طبلب

الناقد،وبعد تجميع البيانات وتحميميا توصمت الدراسة إلى أن مدخل حل المشكبلت لو تأثير 
كبير عمى قدرة الطبلب عمى التفكير الناقد من حيث مستوى القدرة السابق في الرياضيات 

أفضل من التدريس التقميدي، وأوصت الدراسة بتطوير ومستوى المدرسة، وجعل أداء الطبلب 
تعميم الرياضيات من خبلل االعتماد عمى مدخل حل المشكبلت لما لو من أثر واضح في تنمية 

 التفكير الناقد لدى الطبلب.
والتي ىدفت إلى التحقق من تأثيرات وحدة  (Firdaus, et al., 2015) دراسة 

لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طبلب المدرسة   PBLتعميمية لمرياضيات قائمة عمى
من المدينة،  61طالًبا من الصف الثاني عشر )  91الثانوية، وقد أجريت ىذه الدراسة عمى 

بعدي، وتم تقييم  -من الريف(، واستخدمت الدراسة تصميم المجموعة الواحدة قبمي 64
ر المعمومات، تحميل المعمومات، تقييم األدلة التفكير الناقد في ثبلثة محاور ىي: تحديد وتفسي

والحجج، وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لموحدة التعميمية في الرياضيات 
في تعزيز التفكير الناقد لدى الطبلب في كل محور من محاور التفكير   PBLوالقائمة عمى

الناقد الثبلثة وىي: تحديد وتفسير المعمومات، تحميل المعمومات، تقييم األدلة والحجج، وقد 
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 أوصت الدراسة بأىمية التفكير الناقد وضرورة االىتمام بوع لنجاح الطبلب في المستقبل،
لناقد في منيج الرياضيات ودمجيا في عمميات التعميم والتعمم التفكير اميارات ويجب دمج 

إلنتاج طبلب لدييم جودة في التفكير كقادة لممستقبل، فالرياضيات ال تدرس فقط كمحتوى 
رياضي، ولكن تعمل عمى تطوير التفكير الناقد لمطبلب لتمكنيم من حل المشكبلت الدراسية 

 والحياتية.
تي ىدفت إلى تقييم مدى تقدم الطبلب في التفكير وال (Palinussa, 2013)دراسة 

 RME-Realistic)الناقد في الرياضيات من خبلل تعميم الرياضيات الواقعية 
Mathematics Education)  من طبلب المدرسة  طالًبا 449وتكونت عينة الدراسة من

ر في الميارات اإلعدادية، واستخدمت الدراسة اختبار التفكير الناقد في الرياضيات، واختبا
األساسية لمرياضيات، ومقياس لخصائص الطبلب، وقد توصمت الدراسة إلى أن الطبلب الذين 
تعامموا مع مواقف الرياضيات الواقعية الحياتية أدائيم في التحصيل والتفكير الناقد والسمات 

ة تعميم الشخصية أفضل من أقرانيم الذين درسوا بالطريقة التقميدية، وأوصت الدراسة بضرور 
الرياضيات الواقعية والقائمة عمى الثقافة بدال من الرياضيات التقميدية، ويجب التركيز عمى 

 تطوير شخصية الطبلب وتحسين التفكير الناقد في الرياضيات لدييم. 
والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىمية التصور البصري  (Makina ,2010)دراسة 

 طالًبا 43يات لدى طبلب الصف التاسع، ولذلك تم اختيار في تنمية التفكير الناقد في الرياض
 1فوق المتوسط،  1الصف التاسع عمى أساس مستواىم القبمي في الرياضيات ) طبلب من

أقل من المتوسط(، وتم جمع البيانات من الطبلب في جمسة لمدة ساعة، ثم  1متوسط، 
تخدميا الطبلب أثناء التصور مقابمة فردية مسجمة بالصوتع لرصد عمميات التفكير التي يس

البصري عند مشاركتيم في ميام الرياضيات، وقد تم تطوير إطار عام لمتصور البصري يمر 
بأربعة مراحل ىي: توليد الصور، فحص الصور، تحول الصور، استخدام الصور، وقد كشفت 

تعامل مع النتائج عن أن التصور البصري يشجع التفكير الناقد الذي يؤدي إلى فيم أفضل لم
البيانات، ولن يحدث التفكير الناقد الجيد إال إذا شارك الطبلب في أنشطة ليذا النوع من 

 التفكير، ويمكن تحقيق نتائج جيدة في تعمم الرياضيات .
استخدام (. والتي ىدفت إلى الكشف عن أثر 3446، خرونآو  دراسة ) البدري

استراتيجية التفكير البصري في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طمبة المرحمة 
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 ضابطة(، 31 ،تجريبية 31طالًبا ) 14اإلعدادية في العراق، وتكونت عينة الدراسة من 
المجموعة في حين درست  ،ودرست المجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية التفكير البصري

المعتادة، وطبق اختبار التفكير الناقد بأبعادة الخمسة ) التعرف إلى  الضابطة بالطريقة
االفتراضات، االستدالل، االستنتاج، تقييم الحجج، كشف المغالطات واألخطاء(، وأظيرت نتائج 

وصت أو  ،وجود فرق دال إحصائًيا في التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية ،الدراسة
ية لممعممين لتزويدىم بالمعمومات حول التفكير الناقد ومياراتو، الدراسة بعقد دورات تدريب

عداد دليل لممعممين حول إستراتيجيات التعميم والتعمم الحديثة ومنيا التفكير البصري في  وا 
 تدريس الرياضيات، وكذلك بالنسبة ألنواع التفكير ومن بينيا التفكير الناقد.

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام األسئمة 3441 ،دراسة ) عبد الرحيم
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، وتم  التفكير الناقدالسابرة في تدريس الرياضيات عمى تنمية 

ضابطة( من تبلميذ الصف السادس، وتم  63 ،تجريبية66تمميًذا ) 91تطبيق الدراسة عمى 
فيذ التجربة البحثية والحصول عمى البيانات ومعالجتيا وبعد تن ،التفكير الناقدبناء اختبار في 

توصمت الدراسة إلى تفوق تبلميذ المجموعة التجريبية عمى تبلميذ المجموعة  ،إحصائًيا
 ،وأوصت الدراسة باالىتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التبلميذ ،التفكير الناقدالضابطة في 

ابرة أثناء تدريس الرياضيات، وتدريبيم عمى وتدريب المعممين عمى استخدام األسئمة الس
 إعداد أنشطة تنمي التفكير الناقد. 

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر تصميم أنموذج 3449 ،حمزةو ، دراسة ) عمي
تعميمي تعممي في التفكير الناقد لطمبة الرياضيات في جامعة ديالي، ولذا تم إعداد اختبار 

الستنباط، معرفة االفتراضات(، وتم اختيار عينة لمبحث وتم لمتفكير الناقد )االستقراء، ا
تقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتبين من نتائج الدراسة تفوق المجموعة 

ويرجع ذلك ألثر البرنامج  ،التجريبية عمى المجموعة الضابطة في جميع مجاالت التفكير الناقد
 ،لتفكير الناقد األىمية التي تتناسب معوعطاء تعميم اإالتعميمي، وقد أوصت الدراسة ب

 تضمينو في كتب الرياضيات.و 
إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب  تىدفوالتي ( 3446دراسة )الجيني، 
بمقرر الرياضيات لدى طالبات الصف األول  التفكير الناقدميارات التعميمية  في اكتساب 

 94واختارت عينة ) ،بناء اختبار في التفكير الناقد تمالمتوسط بمدينة مكة المكرمة، ولذا 
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طالبة( تم تقسيميا إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة(، وبعد تنفيذ تجربة البحث والحصول 
توصمت الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية  ،عمى البيانات ومعالجتيا إحصائًيا

، وأوصت الدراسة بتوظيف تفكير الناقدالميارات عمى طالبات المجموعة الضابطة في جميع 
 األلعاب التعميمية أثناء تعميم الرياضيات بالمرحمة المتوسطة.

( والتي ىدفت إلى معرفة أثر تدريس وحدة مقترحة قائمة عمى 3443دراسة )األغا، 
وتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدى طالبات  التفكير الناقدالروابط الرياضية في تنمية 

ضابطة(  63 ،تجريبية 66طالبة ) 91تم اختيار ولذا  ،الصف الحادي عشر بمحافظة غزة
وأعد اختبار التفكير  ،وأعد الوحدة التعميمية المقترحة،من مدرسة الخنساء الثانوية لمبنات

وبعد تنفيذ التجربة ومعالجة  ،ياضياتومقياس تقدير القيمة العممية لمر ،الرياضيات الناقد في
البيانات إحصائًيا توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة في التفكير 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب  ،وكذلك في تقدير القيمة العممية لمرياضيات ،الناقد
 لناقد. المعممين عمى استخدام األنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير ا

( والتي ىدفت إلى تحديد مستوى التفكير الناقد لدى طبلب 3441دراسة )الدوسري، 
وعبلقتو  ،وعبلقتو بالتحصيل في الرياضيات ،الصف الثالث الثانوي قسم العموم الطبيعية

وبعد المعالجة اإلحصائية  ،اختبار في التفكير الناقدتم إعداد ولذا  ،بالقدرات العامة لمطمبة
 توصمت الدراسة إلى أن مستوى التفكير الناقد عند الطبلب أقل من الحد المقبول، ،تلمبيانا

عبلقة ارتباطية متوسطة وموجبة ودالة إحصائًيا بين التفكير الناقد والتحصيل في وأن ىناك 
لى وجود الرياضيات،  عبلقة ارتباطية قوية وموجبة ودالة إحصائًيا بين التفكير الناقد وا 

عبلقة ارتباطية ضعيفة وموجبة ودالة إحصائًيا بين التحصيل في ووجود  القدرات،واختبار 
وأوصت الدراسة بإقامة دورات تدريبية لمعممي الرياضيات في  ،الرياضيات واختبار القدرات

التفكير وتطوير كتب الرياضيات في جميع المراحل الدراسية بحيث تركز عمى  ،التفكير الناقد
 .   الناقد

( والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام طريقة العصف 3441)الجابري، دراسة 
الذىني في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لطبلب الصف األول الثانوي في مقرر 

متحصيل في الرياضيات، وبعد المعالجة لاختبار و  ،اختبار لمتفكير الناقد وتم إعدادالرياضيات، 
ل عمييا توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى اإلحصائية لمبيانات التي حص
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التفسير، تقويم  ،)معرفة االفتراضات التفكير الناقدميارات المجموعة الضابطة في جميع 
لى و االستنباط، االستنتاج، والتفكير الناقد ككل(، و  ،المناقشات جود عبلقة ارتباطية موجبة ا 

ناقد ودرجات التحصيل في الرياضيات، وقد أوصت ودالة إحصائًيا بين درجات التفكير ال
الدراسة بتدريب المعممين عمى استراتيجية العصف الذىني، وتطوير مناىج الرياضيات بحيث 

 تعزز التفكير لدى الطبلب. 
( والتي ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية 3449دراسة )عبد القادر، 

عمى التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طبلب التعمم البنائي في تدريس الرياضيات 
خر لقياس قدرة أواختبار  ،وقد تم استخدام اختبار لقياس التحصيل الدراسي ،المرحمة الثانوية

طالبة من الصف األول  13مكونة من  وتكونت عينة الدراسة الطبلب عمى التفكير الناقد،
ضابطة(، وقد توصمت الدراسة إلى تفوق طبلب المجموعة  66 ،تجريبية 16) الثانوي

التجريبية عمى المجموعة الضابطة في كل من التحصيل الدراسي والتفكير الناقد بكل مياراتو 
لى و الفرعية، و  جود عبلقة موجبة ودالة إحصائًيا بين التفكير الناقد والتحصيل في الرياضيات، ا 

ممين أثناء الخدمة عمى توظيف واستخدام النماذج واوصت الدراسة بضرورة تدريب المع
واالستراتيجيات التدريسية التي تسيم بشكل فعال في تنمية التفكير بانواعو المختمفة بصفة 

والتفكير الناقد بصفة خاصة، ومن ىذه االستراتيجيات استراتيجية التعمم  ،عامة
التفكير ميارات مى تنمية وضرورة إعادة صياغة الكتب وتدعيميا بشكل يساعد ع،البنائي
 الناقد.

( والتي ىدفت إلى إكساب ميارات التفكير الناقد لمرحمة 3443ببلل، و دراسة )عمي، 
رياض األطفال من خبلل برنامج مقترح، وقد تم بناء اختبار لقياس ميارات التفكير الناقد 
بصفة عامة وفي الرياضيات بصفة خاصة، وقد تم بناء البرنامج المقترح، واختيار عينة من 

ة لمغات، وقد توصمت الدراسة إلى تفوق أطفال المجموعة روضة مدرسة يحى الرافعي التجريبي
في الرياضيات )الدقة في فحص الوقائع، االستدالل،  التجريبية في ميارات التفكير الناقد

 في درجات االختبار،التفكير الناقد ككل( أكثر منيا في ميارات التفكير الناقد لممستويات العميا 
ي ميارات التفكير الناقد في الرياضيات )االستنتاج، تفوق أطفال المجموعة التجريبية فو 

وأشارت إلى أن ، بصفة عامة التفسير، تقويم الحجج( أكثر منيا في ميارات التفكير الناقد
حجم تأثير البرنامج المقترح في إكساب ميارات التفكير الناقد، والتفكير الناقد في الرياضيات 
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ن ميارات التفكير الناقد في المناىج الدراسية بصفة كان كبيًرا، وأوصت الدراسة بضرورة تضمي
عامة، وفي الرياضيات بصفة خاصة، وعقد دورات تدريبية لممعممين عمى إكساب ميارات 

 التفكير الناقد بصفة عامة وفي الرياضيات بصفة خاصة.
 تعليل على الدراشات الصابكة يف دلال التفكر الياقد:ال

وتعمميا يمكن عبلقتو بتعميم الرياضيات و  التفكير الناقدجال من خبلل الدراسات السابقة في م
 :فيما يأتي استخبلص بعض النقاط التي توصمت إلييا ىذه الدراسات السابقة

 .أن مستوى التفكير الناقد عند الطبلب أقل من الحد المقبول 
 الكفاءة التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعممي الرياضيات قبل الخدمة  أن

 متوسطة المستوى
  قدرة الطبلب عمى التفكير الناقد من  في تنميةأن مدخل حل المشكبلت لو تأثير كبير

جعل أداء الطبلب كما أنو حيث مستوى القدرة السابق في الرياضيات ومستوى المدرسة، 
 أفضل

  تنمية التفكير الناقد لدى الطمبة من خبلل استخدام استراتيجيات تعميم وتعمم يمكن
متعددة مثل: األسئمة السابرة، البرامج التعميمية والتدريبية، األلعاب التعميمية ، الروابط 
الرياضية، العصف الذىني، التعمم البنائي، التعمم التعاوني، التصور البصري، مواقف 

 الحياتية.  الرياضيات الواقعية 
 : التوصية بما يأتي 

إعطاء تعميم التفكير الناقد األىمية التي تتناسب معو، ويجب تضمينو في كتب  -
 الرياضيات

االىتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التبلميذ، وتدريب المعممين عمى إعداد أنشطة  -
  تنمي التفكير الناقد

دورات تدريبية لمعممي الرياضيات في التفكير الناقد، وتطوير كتب الرياضيات  إقامة -
 في جميع المراحل الدراسية بحيث تركز عمى التفكير الناقد،

بضرورة التركيز عمى تطوير شخصية الطبلب وتحسين التفكير الناقد في الرياضيات  -
 لدييم.
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يسعى قد ومياراتو، والتي ومن خبلل ىذه الدراسات السابقة في مجال التفكيرالنا
تنميتيا لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية من خبلل تدريبيم عمى  البحث الحالي إلى 
، نجد أن معظميا أكد عمى أىمية المقترح والقائم عمى التدريس التبادلي البرنامج التدريبي

عداد أنشطة تنمي التفكير الناق د واستخداميا، وأوصت ممارسة المعممين لمتفكير الناقد، وا 
دراسات عديدة بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين في التفكير الناقد، حتى تنمو لدييم 

استخدام التدريس التبادلي  القدرة عمى التفكير الناقد، ولذا سوف يتضمن البرنامج التدريبي
مية، ربما في تدريب المعممين عمى نقد محتوى منيج الرياضيات ونقد بعض األنشطة التعمي

الناقد وىي: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء،  يساعد ذلك عمى تنمية ميارات التفكير  
من ىذه الدراسات في بناء تم االستفادة  كذلكتقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، 

عداد الجمسات التدريبية، وبناء اختبار التفكير الناقد ، رياضياتفي ال البرنامج التدريبي وا 
 من ىذه الدراسات في مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا .    تم االستفادةوكذلك 
 يف الرياضيات: سل املشكالتثالًجا: 

مما يعزز تطوير فيم الطبلب  ،الرياضيات يمعب حل المشكبلت دورًا كبيًرا في المنيج
ومع ذلك ففي العديد من الدول يوجد عدد قميل من الفصول  ،بدرجة أعمقلمرياضيات 

ففي مبادرة من  ،الدراسية التي يتم فييا بالفعل تدريس الرياضيات من خبلل حل المشكبلت
معممي المدارس االبتدائية في السويد لتحسين تدريس الرياضيات من خبلل التركيز عمى حل 

ت المشكبلظير مدى وعي المعممين بأىمية حل  المشكبلت،
(Bommel,&Palmer,2015,72)،  يعد حل المشكبلت ميارة ىامة يجب أن يمتمكيا كما

ة ييساعد الطبلب عمى تجربة كيفية حل المشكبلت اليومحل المشكبلت في الرياضيات و  ،الفرد
 ,Osman, Che Yang , Abu)في حياتيم من خبلل تطبيق معارفيم ومياراتيم الرياضية
Ismail, Jambari &, Kumar, 2018, 273 ) . 

ويجب أن يكون حل المشكبلت ىو اليدف األساسي لتعميم الرياضيات وتعمميا،  
فأثناء حل المشكبلت ال يتعمم الطمبة  ،ويجب إعطاء الطبلب الفرصة في أنشطة حل المشكبلت

وكذلك استراتيجيات حل  ،إنما يتعمموا تطوير ميارات حل المشكبلت أيًضا ،الرياضيات فقط
ويستخدم الطالب التفكير الناقد والتفكير  ،المشكبلت أثناء ممارسة التدريب عمى الرياضيات

أشارت وثيقة مباديء لذلك و . (Nieuwoudt, 2015, 1)اإلبداعي أثناء حل المشكبلت
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  ومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات
National Council of Teachers of Mathematics(NCTM)   يجب أن تيتم بأنو

جميع برامج تدريس الرياضيات من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر بحل المشكبلت 
المعرفة الرياضية الجديدة من خبلل حل المشكبلت،  يبني: أن تجعل الطالب قادًرا عمى ثبحي
ومناسبة استراتيجيات متنوعة  ويطبقحل مشكبلت في سياق الرياضيات وسياقات أخرى، وي

حل المشكبلت الرياضية  ةعممي ويبلحظيتأمل ويتفكر أن و ، ويعدليا لحل المشكبلت
.(NCTM.2000, 52) 

 مفَوو املشكلة الرياضية:

الميتمين بتعميم من قبل العديد من الباحثين و حظى حل المشكبلت باىتمام بالغ لقد 
حيث تم تناول تعريف المشكمة الرياضية، والشروط الواجب توافرىا فى ، الرياضيات وتعمميا

فنجد أن المشكمة الرياضية ىى موقف يتطمب البحث  ،الموقف حتى يمثل مشكمة رياضية
 عن بعض األعمال المبلئمة لتحقيق ىدف واضح إال أنو ال يمكن تحقيقو مباشرة.ي بوع

Polya, 1962, 117) وىي أيًضا موقف ل ليس بالضرورة كميا ل يواجو فردا أو مجموعة ،)
من األفراد ويتطمب حبل، وال يرى الفرد طريقا واضحا أو مسارا لمحصول عمى الحل. وينبغى أن 

المشكمة، ويوجد  التعامل معالفرد  يتقبل تحقق المشكمة الشروط اآلتية: التقبل: بمعنى أن
و خارجى أو رغبة منو فى القيام بعمل شئ نتيجة الستمتاعو بحل لديو دافع داخمى أ

واالستجابات المألوفة ال  ،محاوالت الفرد المبدئية لمحل تكون غير مثمرة. و المشكمة.والعائق
 المشكمة والوصول لمواجيةا جديدة حيث يستكشف الفرد طرقً ، تؤدى إلى الحل.واالستكشاف

 (.Krulik, & Rudnick, 1980, 3لحل)إلى ا
الشخص بالموقف، ي ويتميز الموقف الذي يمثل مشكمة بعدة خصائص ىي: وع 

اعتراف الشخص بأن الموقف يتطمب عمبل، احتياج الشخص ورغبتو فى القيام بعمل ما تجاه و 
(، وأن المشكمة ىى  491 ،4661 ،ىذا الموقف،عدم استطاعتو حل الموقف مباشرة )بل

عن إجابة أو حل، وأن الفرد يكون فى موقف مشكل إذا كان لديو ىدف تساؤل مطروح يبحث 
بو ويريد أن يصل إليو، ولكن ىناك عائقا يحول دون   يواضح ومحدد ويكون الفرد عمى وع

ذلك، وما لدى الفرد من معمومات متاحة عن الموقف، وما ىو مكتسب لديو من خبرات سابقة 
يميا، المفتي ، ال يصل بيما إلى الحل المطموب. )عبيد  أن المشكمة و  ،(446 ،4616،وا 
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تكون موجودة كمما كان ىناك ىدف يريد الفرد تحقيقو ولكن يحول دون ذلك عقبات يصعب 
أن يحاول الفرد و ، أن يرغب الفرد فى إنجاز عمل معين التغمب عمييا. ووجود المشكمة يتطمب:

بحثو عن معمومات وخبرات جديدة تزيد من كفاءتو  أن يستمر الفرد فىو ، إنجاز ىذا العمل
 .(343-344 ،4616 ،) شوق لكى ينجز ىذا العمل.

( التى ينبغى توافرىا لكى 66-61 ،4619 ،كما أن ىناك بعض الشروط )سبلمة
 يمثل الموقف مشكمة رياضية وىى:

 .يجب أن تكون المشكمة ذات داللة رياضية 
 أن تكون المشكمة مثيرة الىتمام المتعمم حتى يتكون لديو الدافع لمبحث عن حميا. يجب 
  يجب أن يكون لممشكمة أكثر من طريقة لموصول إلى الحل حتى تصبح ىناك فرصة

يجاده حسب قدرة كل منيم.  لمطبلب ذوى المستويات المختمفة لمبحث عن الحل وا 
 ال فسوف يصاب المتعمم باإلحباط يجب أن يكون حل المشكمة فى حدود إمكانية ال متعمم وا 

 من محاوالتو التى ال تصل بو إلى أى مكان قريب من الحل.
من خبلل ما سبق عرضو عن مفيوم المشكمة الرياضية نجد أن اآلراء السابقة  

والبد  ،أجمعت عمى أن المشكمة الرياضية ىى موقف رياضى أو سؤال مطروح يتطمب إجابة
يتضمن ، وأن موقف بعض الشروط ىى:وعى الفرد بالموقف وتقبمو لوأن يتوافر فى ىذا ال

تتطمب اإلجابة بعض التفكير وال تأتى ، و الموقف معمومات وسؤال مطموب اإلجابة عنو
 باالستدعاء المباشر.

 رياضيةبأنيا موقف رياضى يتضمن معمومات الرياضية وبذلك يمكن تعريف المشكمة 
جود عائق يحول دون اإلجابة المباشرة والتى تحتاج بعض ويتوافر فى ىذا الموقف ما يمى:و 

التفكير )وىو ما يدفع الطالب لئلجابة والتفكير فى الحل(.قيام الطالب بإجراءات معينة 
 السابقة التى تعمميا لحل ىذا الموقف. الرياضيةباستخدام معموماتو 

 مفَوو سل املشكلة:

خص لحل مشكمة لم تصادفو من يشير حل المشكبلت إلى الجيود التي يبذليا الش
ومن خبلل حل الشخص لممشكمة فإنو سوف يتعمم الرياضيات، ويتضمن حل المشكبلت  ،قبل

تقانيم  لمميارات الجديد في حل  إتقان الطمبة لؤلفكار الرياضية والميارات السابقة، وا 
المشكبلت المفظية، وتعمم عمميات حل المشكبلت بصفة عامة، وتطبيق األفكار والميارات في 
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كما أن النجاح في حل المشكبلت يمكن أن يكون من خبلل العمل في  حل المشكبلت الحياتية،
بين المتعممين داخل فإن التفاعل وكذلك  ،والتفاعل بين المعمم والمتعممين ،مجموعات صغيرة

حيث يكون أمام  ،المجموعة يمكن ان يعمل عمى تحسين نوعية تعميم الرياضيات وتعمميا
فمن خبلل جمسات حل  ،أنشطة حل المشكبلتالمتعممين فرصة لممشاركة بأنفسيم في 

نما يشاركوا في  المشكبلت في المجموعات الصغيرة اليشارك الطبلب في عمميات التفكير فقط وا 
 .(Nieuwoudt, 2015, 2)تعديل معتقداتيم وتصرفاتيم فيما يتعمق بدراسة الرياضيات 

الموقف حتى يكون  لكى يحل الفرد أية مشكمة عميو أن يأخذ فى االعتبار كل أبعادو  
وفى ضوء فيمو لممشكمة يضع فروضا  ،ثم يحددىا بدقة ووضوح ،عمى وعى تام بالمشكمة

متنوعة لموصول إلى الحل معتمدا عمى العبلقات ل التى يجب أن يدركيا ل بين المعمومات 
ثم يختبر ىذه الفروض ليصل إلى الحل  ،وخبراتو السابقة من جية أخرى ،المتاحة من جية

وأن حل المشكمة ىو التعرف عمى وسائل ( 444-446 ،4616 ،)عبيد وآخرون الصحيح.
أى أنو  ،وطرق لمتغمب عمى العوائق التى تعترض الوصول إلى اليدف وتوظيفيا لموصول إليو

 ،4616 ،شوق )يكون قد حل المشكمة. ،إذا تمكن الفرد من الوصول لميدف وزال عنو التوتر
341 ) 

ويعرف  ،حل المشكبلت في الرياضيات ىو في األساس عممية تفكير عالية المستوى
وىو أيًضا تحقيق ىدف  ،حل المشكبلت بانو جيد مبذول من المتعمم إليجاد مخرج من صعوبة

ال يمكن تحقيقو بطريقة مباشرة عمى الفور، وحل المشكبلت ىو نشاط فكري إليجاد حمول 
ويعرف حل المشكبلت بانو تطبيق  ،التي تواجو الفرد باستخدام المعرفة التي تعمميالممشكبلت 

وحل المشكبلت ىو  ،لممعرفة التي تم الحصول عمييا مسبًقا عمى حاالت جديدة  وغير مألوفة
القدرة التي يجب أن يحققيا الطمبة ومؤشرات القدرة عمى حل المشكبلت ىي: تحديد مدى 

تحديد االستراتيجيات والخطط التي يمكن أن تستخدم  ،مومات لحل المشكمةكفاية البيانات والمع
 ,Sari) استكمال الحل بأسموب رياضي صحيح، التحقق من صحة الحمول ،في الحل

Yaniawati , Darhim, & Kartasasmita,2019, 497-498).  
ويتضمن حل أي مشكمة مجموعتين رئيسيتين من العوامل ىما: المعرفة العقمية، 
واستراتيجية الحل، فالمعرفة العقمية تتضمن الحقائق والمفاىيم والقوانين والنظريات بمعنى أن 
ىذه المجموعة من العوامل تتضمن كافة المعارف العقمية الضرورية والبلزمة لحل المشكمة 
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ستطيع أن يحل الطمب المشكمة، والمجموعة الثانية ) استراتيجيات الحل( والتي بدونيا ال ي
ق بالعمميات أو الخطوات التي يقوم بيا  الفرد مستخدًما معارفو العقمية لموصول إلى الحل متتع

 ( 399 ،3441المطموب. )سبلمة، 
عمى أن حل المشكمة الرياضية يعنى قيام الطالب باستنباط اآلراء السابقة أجمعت لقد  

وأن يقوم الطالب بمجموعة من  ،بعض العبلقات المنطقية التى تربط بين المعطى والمطموب
دراك العبلقات لموصول لمحل والحصول عميو مستخدما فى ذلك  ،اإلجراءات والخطوات وا 

تضمن إجراءات الحل أيضا عناصر متعددة وت ،المعمومات المتوافرة لديو والتى درسيا من قبل
وأساليب  ،واستخدام استراتيجيات معينة ،والنقد  ،واإلبداع ،واالستبصار ،منيا: االختيار

 متنوعة من التفكير لموصول لمحل.
يمكن تعريف حل وفى ضوء ما سبق عرضو من آراء لمفيوم حل المشكمة الرياضية،  

ت المنطقية التى يقوم الطالب بكتابتيا مستخدما المشكمة الرياضية بأنو مجموعة الخطوا
المعمومات والبيانات والمعطيات الواردة بالمشكمة والمعمومات السابقة لديو ع لئلجابة عن 

 المطموب إيجاده بالمشكمة
 أٍنية سل املشكالت:

فقد و يعد موضوع حل المشكبلت فى الرياضيات أحد األىداف الرئيسة لتدريسيا،  
فى  ذلك التى تؤكد عمى أىمية حل المشكبلت فى الرياضيات المدرسية، ونمخصتعددت اآلراء 
 النقاط اآلتية:

 يحققيا  حل المشكبلت نشاط ميم ومناسب لمرياضيات المدرسية ع ألن أىداف التعمم التى
حل المشكبلت، وتعمم إجراءات حل المشكمة بصفة عامة تمثل أىدافا جوىرية وميمة 

 تعمم لممجتمع، كما أن حل المشكبلت يساعد فى تحسين دافعية الطبلب ع مما يجعل
الرياضيات أكثر إثارة ومتعة لدى الطبلب ، وباإلضافة  إلى ذلك فإن االستراتيجيات العامة 

تى يتم تعمميا فى حصص الرياضيات يمكن أن ينتقل أثرىا ، وتطبق لحل المشكبلت ، وال
فى مواقف أخرى ، وكذلك التعميمات والمبادئ التى يتم تعمميا ، وحل المشكبلت يساعد 

، 4661الطبلب عمى تحسين قدراتيم التحميمية واستخداميا فى مواقف مختمفة )بل ، 
414.) 
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  ات المدرسية يتيح الفرصة لمطبلب الستخدام حل المشكبلت ركنا أساسيا فى الرياضييمثل
طرق التفكير المختمفة ، كما يتم عن طريقو تعمم مفاىيم جديدة واكتشاف معمومات جديدة 
، وحل المشكبلت يساعد عمى تكامل استخدام المعمومات وطريقة التفكير ، ويثير حب 

والتحميل وتداعى االستطبلع العقمى نحو االكتشاف ، وىو عممية معقدة تتضمن التخيل 
 (.13-14،  4611األفكار وحب االستطبلع )خضر ، 

  نما يستخدم الكتشاف و يستخدم حل المشكبلت ليس فقط لتوضيح مفاىيم أو تعميمات، وا 
مفاىيم وتعميمات جديدة، وىو وسيمة ذات معنى لممارسة الميارات الحسابية، ويمكننا 

ن حل المشكبلت وسيمة إلثارة الفضول استخداميا فى حل مواقف أو مشكبلت جديدة، كما أ
العقمى، ويضفى عمى الموضوعات الرياضية ترابطا بحيث تبدو كموضوع متكامل يساعد 

 (.413-466،  4616الفرد عمى حل المشكبلت )المغيرة، 
 سل املشكالت: وإشرتاتيذياتمناذز 

فى مجال ومن خبلل االطبلع عمى ما كتب  ،من خبلل االطبلع عمى الدراسات السابقة 
العديد من النماذج التى اىتمت بتدريس حل المشكمة، وىى نماذج  كان ىناكحل المشكبلت، 

وتقترح لكل مرحمة منيا  ،بمعنى أنيا تتبع المراحل التى يتم من خبلليا حل المشكمةمرحمية 
ولعمو من الضرورى ىنا أن نعرض بعض تمك  ،إجراءات ومقترحات لتدريس حل المشكبلت

 إلى كل ولكن بالنظر ،صد التعرف عمييا واالستفادة منيا عند بناء البرنامج المقترحالنماذج بق
كثرتيا، وبالنظر إلى أنيا لم تخرج إجماال عن اإلطار العام وعمى الرغم من ما قدم من نماذج 
نموذج خطوات بعرض  وسيكتفيوىو ما أشار إليو بعضيم صراحة. ،Polyaلنموذج "بوليا" 
 نموذجو ذا الخطوات األربع George Polyaقدم "جورج بوليا" حيث بوليا فيما يأتي.

( وىذه Polya, 1957, xvi-xvii) ?How to Solve itفى كتابو  4611عام بالتفصيل 
إنشاء )عمل/وضع( ، Understanding the problemفيم المشكمة  المراحل ىى:

 المراجعة، Carrying out the plan تنفيذ الخطة ،  Devising a planخطة
Looking Back جورج بوليا" ، وقدم"George Polya  مرحمة من المراحل األربعة مع كل

  مجموعة من األسئمة تساعد المعمم عمى تنفيذىا أثناء التدريس.
يمكن عن طريقيا حل  ن استراتيجيات حل المشكمة ىى اآلليات الفكرية التىإ 

المشكبلت، وىى تتحدد بعاممين ىما: ميارة الطالب ومستوى ذكائو، ومعرفة الطالب السابقة 
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بالمعمومات الرياضية، وكمما ارتفعت درجة صعوبة المشكمة المعروضة زاد عدد االستراتيجيات 
تيجيات كى المستخدمة فى حميا، ومن ثم يكون ضروريا أن يتعمم الطبلب العديد من االسترا

 :عمى سبيل المثالومن بين ىذه االستراتيجيات  ،يصبحوا أكثر ميارة فى حل المشكبلت
استبعاد  ،البحث عن أنماط، البحث عن المعمومات الناقصة ،التقدير التقريبى والفحص

البيانات الزائدة، رسم صور وأشكال وجداول، النمذجة، العمل خارج المشكمة، تبسيط المشكمة، 
 & ,Hatfield , Edwards) لمخمف، خرائط االنسياب، الصيغ وكتابة المعادالتالعمل 

Bitter, 1993, 55-60).  
 :سل املشكالتالصابكة يف دلال دراشات ال 

والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر الطرق المختمفة  (Sari, et al.,2019)دراسة  
لعرض المواد التعميمية عمى قدرة الطمبة في حل المشكبلت الرياضية، وطبقت الدراسة عمى 

مدارس مختمفة المستوى )  6عينة من طبلب الصف الثامن بالمرحمة اإلعدادية مكونة من 
وتم استخدام اختبار القدرة عمى  ،طة (الضاب 66 ،التجريبية الثانية 11التجريبية األولى،  11

الثمج مع  بمكعباتاألولى درست  التجريبيةحل المشكبلت كأداة لمدراسة، والمجموعة 
االستكشاف، والمجموعة التجريبية الثانية درست باالستكشاف المباشر، والمجموعة الضابطة 

وبعد تنفيذ التجربة البحثية وتطبيق األدوات  ،فقط من دون اكتشاف درست بالتعمم التفسيري
توصمت الدراسة إلى أداء المجموعة التجريبية  ،ومعالجة البيانات إحصائًيا ،قبل وبعد التدريس
الضابطة في حل المشكبلت المجموعة التجريبية الثانية ومن  المجموعة األولى أفضل من

 ،ضابطة في حل المشكبلت الرياضيةوالمجموعة التجريبية الثانية أفضل من ال ،الرياضية
 التعميمية ليا أثر في قدرة الطمبة عمى حل المشكبلت. المواد وبذلك فإن طريقة تقديم

والتي ىدفت إلى التعرف عمى سموكيات المعممين  (Kojo, et al., 2018)دراسة 
أثناء دروس حل المشكبلت، وكيفية توجيو المعممين لمطبلب أثناء حل المشكبلت، وأنواع 
األسئمة التي يطرحيا المعممون، وكيف يصل الطبلب إلى حل المشكبلت الرياضية، وقد تم 

ناء قيام الطبلب بحل مشكبلت تحميل مجموعة من الدروس لمصف الرابع المسجمة بالفيديو أث
رياضية، وتوصمت الدراسة إلى أن المعممين يمكنيم توجيو الطبلب بطرائق متعددة ومختمفة، 

ذا السبب يولكنيا تمنع الطبلب من البحث عن استراتيجيات خاصة بيم لحل المشكبلت، ول
عطاء ويجب إ ،فإن تمارين حل المشكبلت وحدىا التكفي لتدريس حل المشكبلت لمطبلب
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رشادات لتدريس حل المشكبلت بشكل صحيح يتيح لمطبلب الفرصة في  المعممين تعميمات وا 
التفكير والوصول إلى الحل باستراتيجيات خاصة بيم، وكذلك يجب تزويد المعممين بأنواع 

يتسموا بالنشاط األسئمة التي تحفز الطبلب عمى المشاركة وتدفعيم نحو العمل، بحيث 
سة وتعمم حل المشكبلت، ألن ىذا ىو اليدف األساسي من التدريس وفًقا أثناء درا والحماس

 لمنظرية البنائية.
( والتي ىدفت إلى تعزيز ميارات حل المشكبلت  Osman, et al., 2018دراسة )

طالًبا من  63لدى الطبلب من خبلل تقنية نموذج التمثيل البصري، وشارك في ىذه الدراسة 
وكشفت  ،ومقابمة شبو منظمة ،لطبلب ألسئمة قبمية وبعديةوخضع ا ،الصف الثالثطبلب 

نتائج الدراسة عن وجود اختبلف كبير ودال إحصائًيا في حل المشكبلت الرياضية لمطبلب 
وأكدت المقاببلت عمى أن تقنية النموذج البصري كان ليا اثر كبير في مستوى  ،المشاركين

ن استخدام نموذج الشر ،الفيم والتحفيز لمطبلب يؤدي إلى أداء أفضل في حل  البصري يطوا 
المشكبلت، وأشارت الدراسة إلى ضرورة توجيو المعممين الستخدامو من أجل تحسين ميارات 
حل المشكبلت المفظية الرياضية لدى الطبلب، كما أشارت إلى أن الطبلب يمكن أن يتغمبوا 

كما زادت ثقة الطبلب  ،عمى كراىيتيم لمرياضيات من خبلل استخدام نموذج التمثيل البصري
 في أنفسيم.

إلى الكشف عن مستوى معرفة معممي  توالتي ىدف  (Lee, et al.,2018)دراسة
الرياضيات لموضوعات المادة، ومعرفتيم ألساليب تدريس المحتوى من خبلل طرحيم 

 ،معممين لمرياضيات من خبلل إجراء مقاببلت معيم 1وقد شارك في الدراسة  ،لممشكبلت
نفصال بين معرفة المعممين اتاائج التحميل االستقرائي لممقاببلت إلى أن ىناك وأشارت ن

وممارستيم الفعمية في التدريس، حيث كانت أنواع المشكبلت التي طرحيا المعممين مختمفة 
ن ا  و  ،وىناك إنخفاض كبير في معرفة المعمم لطرح المشكبلت ،المقابمة عن التي ذكروىا في

بأن تتضمن المناىج أشكااًل مختمفة من  والتوصيات ،قبل الخدمة عداد الميني لممعممإلا
ولذلك  ،والتطوير الميني لممعمم أثناء الخدمة غير كاف   ،المشكبلت التي تطرح في الفصول

المعممين من بناء  يتمكنبحيث  ،توصي الدراسة بتوفير اإلعداد الميني الجيد قبل الخدمة
وتزويدىم بالخبرات والميارات البلزمة  ،وكذلك إدارة التنمية المينية أثناء الخدمة ،معرفتيم

 لربط معارفيم مع ممارسات التدريس الفعمية.
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والتي ىدفت إلى تحديد االستراتيجيات التي غالًبا ما  (Bruun,2013)دراسة 
رك في الدراسة وشا،يستخدميا المعممون في تعزيز قدرة طبلبيم عمى حل المشكبلت الرياضية

مدرسة في المنطقة الوسطى بأمريكا،  13معمم من معممي الصف الخامس االبتدائي من  14
وقد أجريت مقاببلت مع المعممين بأسئمة مفتوحة، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم استخدام 
معممي الرياضيات أي استراتيجية من إستراتيجيات حل المشكبلت التي أوصى بيا المجمس 

وكان ىناك بعض االستراتيجيات التي يستخدميا المعممون مع  ،لمعممي الرياضيات الوطني
رسم صورة، تحديد الكممات المفتاحية، وضع دائرة وتسميط الضوء عمى  :طبلبيم ومنيا

ة تدريب ور ، وىذا يتطمب بالضر التي ليا معنىالمعمومات الضرورية، البحث عن الكممات 
حتى يتمكنوا من مساعدة طبلبيم  علمشكبلت أثناء إعدادىمالمعممين عمى استراتيجيات حل ا

 في حل المشكبلت.
والتي ركزت عمى مناقشة ميارات    (Tambychik, & Meerah,2010) دراسة

الرياضيات األساسية، والقدرات المعرفية في التعمم والتي تسبب صعوبات في حل المشكبلت 
 طالًبا 441ث عينات جماعية مكونة من الرياضية لدى الطبلب، وأجريت الدراسة عمى ثبل

 ،باإلضافة إلى تسجيل مقاببلت ،سنة، وتم تطبيق استبيان عمييم 41متوسط أعمارىم  
افتقار الطبلب إلى العديد من الميارات والحقائق األساسية العددية وتوصمت الدراسة إلى أن 

 ،المشكبلت الرياضيةية والمكانية ىو أحد األسباب القوية لضعف الطبلب في حل ر والبص
 ،المعرفية يمنع الطبلب من حل المشكبلت الرياضية الرياضيات والقدرات ونقصان ميارات

وبالتالي البد من إعداد أدوات تشخيصية جيدة ووحدات تعميمية من أجل تطوير ميارات 
 الرياضيات وتنمية قدرة الطمبة عمى حل المشكبلت.     

ت إلى الكشف عن مستوى طالبات كمية التربية ( والتي ىدف3441دراسة )الراجح، 
طالبة من طالبات قسمي التربية  141وتكونت عينة الدراسة من ،في حل المشكبلت الرياضية

وتم ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي الصفوف األولية في كمية التربية، اتالخاصة ومعمم
إلى انخفاض مستوى الطالبات وتوصمت الدراسة  ،إعداد اختبار يقيس ميارة حل المشكبلت

والتحقق من  ،وتنفيذىا ،والتخطيط ليا ،في ميارة حل المشكبلت الرياضية وفي فيم المسألة
صحة الحل، وكذلك وجود فرق دال إحصائًيا عمى اختبار حل المشكبلت لصالح معممة الصف، 

ة بعقد دورات وأوصت الدراس، وعدم وجود فرق بين األدبي والعممي عمى اختبار حل المشكبلت
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 وتضمين مقررات برامج إعداد ،تدريبية لممعممات قبل الخدمة في ميارة المشكبلت الرياضية
 معممة الصفوف األولية في كمية التربية أنشطة متنوعة الستراتيجيات حل المشكبلت  .

( والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام بعض إستراتيجيات 3441 ،دراسة )سميمان
استخدم  وتم ،رياضية في تحصيل طبلب الصف السابع األساسي وآرائيم فيياحل المسألة ال

وطالبة من مدرسة سامي  اطالبً  6134طالًبا من بين  443باختيار  ،المنيج التجريبي
اختبار لقياس تم إعداد و  ،ضابطة( 11 ،تجريبية 11حجازي الثانوية لمبنين كعينة لمدراسة )

حثية وجمع البيانات توصمت الدراسة إلى وجود فرق في وبعد تنفيذ التجربة الب ،التحصيل
جود فرق دال إحصائًيا يبين النظرة اإليجابية لطبلب و التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، و 

وأوصت الدراسة بضرورة إثراء كتب الرياضيات  ،الصف السابع نحو استراتيجيات حل المسألة
ووضع أدلة لممعممين غنية باستراتيجيات حل المسألة  ،المدرسية باستراتيجيات حل المسألة
وعقد دورات تدريبية لممعممين حول استراتيجيات  ،الدروس الرياضية لبلستفادة منيا في شرح

 حل المسألة وكيفية استخداميا في التدريس.
( والتي ىدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجو الطمبة في حل 3443دراسة )غفور، 

ومعرفة  ،ياضية لمصف الثالث إعداد المعممين والمعممات من وجية نظر الطمبةالمسائل الر 
ثم  ،استبيان لجمع البياناتتم إعداد ولذلك ،الفرق بين الطبلب والطالبات في ىذه الصعوبات

الخمط بين القوانين  :وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات مثل ،تحميميا إحصائًيا
يم صياغة المسألة، ضعف المعمم، ضعف أسموب المعالجة، كثرة الرياضية لكثرتيا، عدم ف

عدد الطمبة، الخوف من الفشل في حل المسألة، الضغف في الرياضيات بوجو عام، ضعف 
  ،ميول سمبية نحو دراسة الرياضيات، ... ،عدم القدرة عمى إكمال الحل ،القدرة عمى االستدالل

 لبات في ىذه الصعوبات . الطبلب والطا توجد فروق بين وبوجو عام ال
عتقادات معممي الرياضيات إ عمى تعرفال( والتي ىدفت إلى 3446دراسة )الشيري، 

وعبلقة تمك االعتقادات بمتغيرات المؤىل العممي، المرحمة  ،نحو حل المسألة الرياضية
ولمتحقق من ذلك تم بناء مقياس االعتقادات )الصعوبة،  ،التعميمية، الخبرة التدريسية

معمًما من  411المسألة المفظية، الجيد( نحو حل المسألة، وطبق عمى  ،الفيم ،الخطوات
وقد أسفرت النتائج عن أن االعتقادات  ،معممي الرياضيات في المرحمتين المتوسطة والثانوية

ما عدا الخطوات، وال توجد فروق ترجع يجابية فيإلنحو حل المسألة الرياضية تتسم با
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وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في  ،والخبرة التدريسية ،والمرحمة التعميمية ،لمتغيرات المؤىل
سائل الرياضية بأنواعيا مناىج الرياضيات بالمرحمتين المتوسطة والثانوية ووضع الم

 .المختمفة
ستراتيجيات الشائعة في حل والتي ىدفت إلى تحديد اال (3446دراسة )النذير، 

وتحديد األخطاء التي يقع  ،المسألة الرياضية لدى طبلب تخصص الرياضيات بكمية المعممين
ومعرفة العوامل التي تؤثر في تحصيل الطبلب عمى اختبار حل  ،فييا الطبلب أثناء الحل

وجية، ولذا مسار التخصص، والسمات الجرافول ،المستوى التراكمي ،نوع الكمية:المسائل مثل
طالًبا من كميات المعممين  91واختار عينة مكونة من  ،اختبار في المسائل الرياضية تم إعداد

توصمت الدراسة إلى أن االستراتيجيات التي يستخدميا وقد كمية( تخصص رياضيات،  44) 
اإلكمال لمعشرات، استراتيجية تقميدية، النسبة والتناسب،  ،جمع متسمسمة جزئية :الطبلب ىي

القسمة، أي غالبية االستراتيجيات تعتمد عمى خوارزميات تقميدية من دون تفكير في 
التعويض، وجود أخطاء  ،التمثيل ،الحاالت القصوى ،استراتيجيات بديمة مثل البحث عن نمط

ونسيان القوانين مثل المحيط ومجوع األعداد لدى العينة في مجال القوى والعمميات والكسور، 
ولصالح المسار  ،والموغاريتمات، ووجود فرق دال لصالح كمية المعممين في الرياض ،الفردية

فوق االبتدائي، واليوجد بحسب المعدل، وأوصت الدراسة بضرورة تزويد المعممين باستراتيجية 
 حل المسألة وتضمينيا في مقررات كمية المعممين.

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى مدى ممارسة الطمبة المعممين 3449سة )راشد، درا
لخطوات بوليا في حل المسألة الرياضية أثناء التربية العممية من وجية نظر طمبة معمم 

وكذلك معرفة إذا ما كان الفرق في درجة الممارسة يرجع  ،الصف في جامعة اإلسراء الخاصة
المعدل الدراسي التراكمي في  وأالمرحمة الثانوية،  يتخصصو فأو إلى جنس الطالب، 

 441توقيت الدراسة بالجامعة، وتم تجميع البيانات من خبلل استبيان طبق عمى  وأالجامعة، 
وطالبة، وبعد تجميع البيانات وتحميميا إحصائًيا توصمت الدراسة إلى وجود أوجو قصور  طالًبا

في ممارسة الطالب المعمم لخطوات بوليا في حل المسألة ) فيم المسألة، البحث عن الحل، 
تنفيذ الحل، مراجعة الحل والتوسع(، وكذلك وجود فرق في درجة الممارسة يرجع لصالح 

قدير األعمى، وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب الطمبة عمى خطوات حل الذكور، ولصالح الت
 المسألة الرياضية وتشجيعيم عمى استخداميا.
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( والتي ىدفت إلى التعرف عمى فعالية استخدام استراتيجيات 3441دراسة ) زىران، 
وتنمية مستوى التحصيل في  ،ما وراء المعرفة في تنمية ميارات حل المشكبلت الرياضية

اختبار ميارات حل المشكبلت  تم إعدادولذا  ،الرياضيات لدى طبلب الصف األول الثانوي
واختبار التحصيل الرياضي، وتم اختيار عينة من طبلب الصف األول الثانوي )  ،الرياضية

وجود فرق دال إحصائًيا بين المجموعة  وقد توصمت الدراسة إلى ،ضابطة( 61تجريبية،  61
ة لصالح التجريبية في حل المشكبلت الرياضية والتحصيل . وقد أوصت التجريبية والضابط

الدراسة باالىتمام باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات مع طبلب 
وتدريبيم عمى استراتيجية التساؤل الرتباطيا بتنمية قدرة الطمبة عمى حل  ،المرحمة الثانوية

ممين عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة وتضمينيا لمقررات تدريب المع وكذلك ،المشكبلت
 وبرامج إعداد المعممين.

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج 3444بمطية، ، ودراسة )بيوت 
ومدى  ،ريدنك في تنمية أساليب حل المشكبلت في الرياضيات لدى الطبلب المعممين –كريمك 

االختبلف بين طبلب كمية التربية بكفر الشيخ وطبلب كمية التربية ببنيا في أساليب حل 
وبرنامج حل المشكبلت  ،المشكبلت في الرياضيات، وتم إعداد مقياس ألساليب حل المشكبلت

تجريبية( من  91ضابطة،  96طالًبا وطالبة ) 431في الرياضيات، وتكونت عينة البحث من 
وقد توصمت الدراسة إلى وجود فرق في أساليب حل  ،ية بكفر الشيخ وبنياكميتي الترب

المشكبلت بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية في جميع أساليب 
عدم وجود فرق في األداء بين طبلب كميتي التربية بكفر الشيخ والتربية و  ،حل المشكبلت

قد أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين عمى أساليب و  ،ببنيا في اساليب حل المشكبلت
 حل المشكبلت من خبلل مواقف غير نمطية.

 تعليل على الدراشات الصابكة يف دلال سل املشكالت:ال

بتعميم الرياضيات  اوعبلقتيالرياضية  حل المشكبلتمن خبلل الدراسات السابقة في مجال 
 وتعمميا يمكن استخبلص بعض النقاط التي توصمت إلييا ىذه الدراسات السابقة فيما يأتي:

 .تدريب الطمبة عمى االكتشاف عامل مؤثر في تنمية قدرتيم عمى حل المشكبلت 
  لموصول إلى حل المشكبلت الرياضية باستراتيجياتيم يجب إتاحة الفرصة لمطمبة

 الخاصة.
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 المعممين بأنواع األسئمة التي تحفز الطمبة عمى المشاركة في العمل وتعمم  يجب تزويد
 حل المشكبلت.

 .يجب تزويد المعممين باستراتيجيات حل المشكبلت بشكل صحيح 
  التمثيل البصري لو أثر كبير في تحفيز الطمبة وزيادة فيميم ومشاركتيم  ويحسن أدائيم

وجد انخفاض ، وقد  الرياضياتفي دراسة  في حل المشكبلت، ويؤدي إلى زيادة رغبتيم
 المينية ليم غير كافية. كما أن التنميةكبير في قدرة المعممين عمى طرح مشكبلت، 

 .عدم استخدام معممي الرياضيات الستراتيجيات حل المشكبلت 
 .االفتقار إلى الميارات األساسية في الرياضيات يقمل من قدرة الطمبة عمى حل المشكبلت 
  بات كثيرة لدى الطمبة في حل المشكبلت الرياضية ، ووجود أخطاء لدى وجود صعو

 المعممين عند حميم لممشكبلت الرياضية.
 : التوصية بما يأتي 

في تدريس استراتيجيات حل المشكبلت واستخداميا بضرورة تدريب المعممين  -
 الرياضيات.

كميات إعداد تزويد المعممين باستراتيجيات حل المشكبلت وتضمينيا إلى مقررات  -
 ن.يالمعمم

يسعى البحث حل المشكبلت، والتي ومن خبلل ىذه الدراسات السابقة في مجال 
من خبلل تدريبيم عمى  تنميتيا لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعداديةالحالي إلى 

ممارسة المعممين لحل المشكبلت حتى البرنامج التدريبي، نجد أن معظميا أكد عمى أىمية 
تنمو لدييم القدرة عمى حل المشكبلت، ولذا سوف يتضمن البرنامج التدريبي جزء خاص بحل 

عداد تم االستفادة ولقد المشكبلت الرياضية،  من ىذه الدراسات في بناء البرنامج التدريبي وا 
من ىذه الدراسات  تم االستفادة ، كماالرياضية ، وبناء اختبار حل المشكبلتالجمسات التدريبية

    .في مناقشة نتائج البحث وتفسيرىا
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 إدراءات البشح:

 :إلجراءات البحث وفًقا لما يأتي اسوف نتناول في ىذا الجزء عرضً 
األدوات ) البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس المواد التعميمية و بناء  .أ 

 ( . اختبار حل المشكبلت الرياضية، في الرياضيات اختبار التفكير الناقدالتبادلي، 
 اختيار عينة البحث . .ب 
 التطبيق القبمي ألدوات البحث . .ج 
 تجانس عينة البحث. .د 
تطبيق تجربة البحث ) تدريس البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى التدريس  .ه 

 التبادلي لممجموعة التجريبية ( .
 التطبيق البعدي ألدوات البحث . .و 
 انات التي تم الحصول عمييا من تطبيق أدوات البحث قبمًيا وبعدًيا .رصد البي .ز 

  :األدواتاملواد التعلينية وأ ( بياء 

 بياء الربىامر التدرييب املكرتح الكائه على التدريض التبادلي:  :1

ثناء الخدمة، فيي تعمل عمى صقل خبرات أال يمكن االستغناء عن البرامج التدريبية 
المجال الذي يتم تدريبيم عميو، وىي من المسممات األساسية التي يتفق عمييا المعممين في 

بشرط أن تكون ضمن احتياجاتيم الفعمية، ألنيا في ىذه  ،الجميع بما فييم المعممين أنفسيم
ومعموماتيم  ،الحالة تمثل تجديد فكري وتربوي بالنسبة ليم، فيي تعمل عمى تنشيط أفكارىم

ح بتبادل الخبرات فيما بينيم، وكمما كانت البرامج التدريبية مرتبطة وتصقل مياراتيم، وتسم
باحتياجات المعممين، وتمثل تحدي فكري وتربوي بالنسبة ليم،  كمما زادت فرص المشاركة 

بالتالي كمما كانت نتائج التدريب إيجابية، و و ثناء التدريب، أاإليجابية والتفاعل من المعممين 
يحقق التدريب األىداف المرجوة منو، ولذلك فيناك بعض المبادئ التي ينبغي مراعاتيا في 
ىذه البرامج التدريبية ومن بينيا: أن يكون التدريب معتمًدا عمى المناقشة ومجموعات العمل، 

كذلك  ،أن يكون التدريب في صورة ورش العمل تفاعمية مع التقميل من المحاضرات النظريةو 
كما يجب أن  ،شعور المتدربين بأنيم في حاجة إلى مثل ىذا التدريب وأىميتو،البد من 

 ،لمعممي الرياضيات، وأن تكون مشوقة وجذابةالتفكير الرياضي تخاطب البرامج التدريبية 
 .وتجعمعيم ينخرطوا في العمل أثناء التدريب
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اديلة والقلائم عملى ولقد تم إعداد البرنلامج التلدريبي لمعمملي الرياضليات بالمرحملة اإلعد 
 التدريس التبادلي وفًقا لمخطوات اآلتية:

 تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية .  (4-4
 تحديد أىداف البرنامج التدريبي . (4-3
 أسس بناء البرنامج التدريبي.تحديد  (4-6
عداد المواد واألنشطة التعميمية. (4-1  تحديد محتوى البرنامج التدريبي، وا 
 التدريبي: البرنامج محتوى تنظيم (4-1
تسلللاعد عملللى تحقيلللق أىلللداف  اختيلللار طرائلللق التلللدريب واألسلللاليب والوسلللائل التلللي (4-9

 .البرنامج
 تحديد الخطة الزمنية لمبرنامج التدريبي. (4-1
 تحديد أساليب التقويم المناسبة ألىداف البرنامج. (4-1
 إعداد دليل البرنامج التدريبي والتأكد من صبلحيتو  (4-6
 النيائية لدليل البرنامج التدريبيالصورة  (4-44

 وسوف نتناول ىذه الخطوات بشي من التفصيل فيما يأتي:
 حتديد االستيادات التدريبية ملعلني الرياضيات باملرسلة اإلعدادية .  (1-1

( مدرسة 11استمارة لممعممين في المدارس اإلعدادية بمممكة البحرين ) تم توزيع  
طمب منيم تحديد احتياجاتيم التدريبية الفعمية والتي حيث ُ  ،لحصر االحتياجات التدريبية ليم

تساعدىم في تدريس الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية واالرتقاء بمستوى الطمبة في الرياضيات، 
احتياجات المعممين، وقد جاءت ىذه االحتياجات  ، تم تحديدوبعد تجميع ىذه االستمارة

 :التدريبية كما يأتي
 وتدريسيا  يةالرياض حل المشكبلت.   
 .ميارات التفكير العميا وكيفية تنفيذىا في الصف 
 . اليدويات والمواد التفاعمية 
 التكنولوجيا وتعميم الرياضيات وبرمجية الجيوجبرا 
 . استراتيجيات تعميم الرياضيات وتعمميا 
 .الحساب الذىني واستراتيجياتو 
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االعتماد عمى ىذه االحتياجات في إعلداد البرنلامج التلدريبي بحسلب أولويلات تم ولذلك  
واحتياجات المعممين التدريبية، وبحسب ميارات القلرن الحلادي والعشلرين التلي تؤكلد عملى حلل 

 المشكبلت والتفكير الناقد كميارات أساسية. 
 حتديد أٍداف الربىامر التدرييب . (1-2

ييدف البرنامج التدريبي لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية والقائم عمى التدريس  
  :التبادلي إلى

زيادة إلمام معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية بالتدريس التبادلي واستراتيجياتو  -
 المختمفة التي يمكن استخداميا في تعميم الرياضيات.

ة اإلعدادية عمى استخدام التدريس التبادلي في تعميم تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحم -
 الرياضيات.

تنمية اتجاىات ايجابية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية نحو استخدام التدريس  -
 التبادلي في تعميم الرياضيات .

 في الرياضيات التفكير الناقدميارات زيادة إلمام معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية ب  -
 تعميم الرياضيات. أثناءوالتي يمكن استخداميا 

 .في الرياضيات تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى التفكير الناقد -
تنمية اتجاىات ايجابية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية نحو استخدام التفكير  -

 الناقد في تعميم الرياضيات .
 .الرياضية يات بالمرحمة اإلعدادية بموضوع حل المشكبلتزيادة إلمام معممي الرياض -
 تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت الرياضية. -
يجابية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية نحو حل المشكبلت إتنمية اتجاىات  -

 الرياضية.
 أشض بياء الربىامر التدرييب :حتديد  (1-3

 بناء البرنامج التدريبي عمى األسس اآلتية:اعتمد  
 احتياجات المعممين التدريبية. -
 التركيز عمى التدريس التبادلي واستراتيجياتو الفرعية. -
 التركيز عمى حل المشكبلت الرياضية وميارات التفكير الناقد. -
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 التركيز عمى مناقشة األخطاء العممية في منيج الرياضيات واالمتحانات. -
 إتباع نموذج منظم لمجمسات التدريبية وفًقا لخطوات التدريس التبادلي. مراعاة -
 توافر األنشطة والوسائل التعميمية التي تساعد المعممين عمى المشاركة اإليجابية. -
 مراعاة المرحمة العمرية لممتدربين.   -
 ي.االعتماد عمى نشاط المعممين وتفاعميم مع األنشطة التي تقدم في البرنامج التدريب -
 وإعداد املواد واألىشطة التعلينية. ،حتديد ذلتوى الربىامر التدرييب (1-4

 :تم تحديد محتوى البرنامج التدريبي وفًقا لما يأتي
اإلطللبلع عمللى مجموعللة مللن الكتللب والمراجللع والدراسللات السللابقة ومواقللع االنترنللت التللي تيللتم  -

(، (Glasgow,2005 مثللللللل: بحللللللل المشللللللكبلت فللللللي الرياضلللللليات والتفكيللللللر الناقللللللد
(Posamentier, & Krulik,2009)  ،(Musser, Burger,& Peterson, 2008) 

، (Bennett, Burton,& Nelson,2012) ،(، 3441(، )بللدوي،3444، )الجللوعي
 ,Harcourt(، وبعلللض سبلسلللل كتلللب الرياضللليات العالميلللة مثلللل: د.ت.)عبلللد اللللرحيم، 

Heinemann, McGraw hill, Scott Forsman،  وكللذلك تللم االطللبلع عمللى كتللب
لتحديللد الموضللوعات التللي يجللب  الرياضلليات لممرحمللة اإلعداديللة والثانويللة بمممكللة البحللرين،

   .تدريب المعممين عمييا من خبلل استخدام استراتيجية التدريس التبادلي
تحميللل محتللوى كتللب الرياضلليات بالمرحمللة اإلعداديللة بيللدف التعللرف عمللى محتللوى الرياضلليات  -

واسلتخراج بعلض الموضلوعات التلي بيلا أخطلاء عمميلة وتحديلدىا لتكلون جلزء  ،لمرحمةبيذه ا
 من محتوى البرنامج التدريبي.

( تحللت توجيللو المعمللم) المتللدربتحديللد محتللوى البرنللامج التللدريبي فللي صللورة أنشللطة يقللوم بيللا  -
شلراف المللدرب )الباحللث( وذلللك عللن طريللق تنفيلذ ىللذه األنشللطة باسللتخدام التللدريس   ،التبللادليوا 

وحلل المشلكبلت الرياضلية للدى معمملي فلي الرياضليات  التفكيلر الناقلدوملن أجلل محاوللة تنميلة 
وضلللوعات وعلللدد م(  ال3الرياضللليات بالمرحملللة اإلعداديلللة )عينلللة البحلللث(. ويوضلللح جلللدول )

 الجمسات التدريبية: 
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 ( 2خذول )

 وخطته انسينُتانبرنبيح انتذرَبٍ انًقترذ وانقبئى عهً انتذرَس انتببدنٍ يستىي 

وقد روعلي أن  ،التدريبي بحيث يتناسب مع اليدف منووقد تم تحديد محتوى البرنامج 
تكلللون موضلللوعات البرنلللامج متكامملللة ومرتبطلللة ارتباًطلللا وثيًقلللا بملللنيج الرياضللليات بالمرحملللة 
اإلعدادية، وأن تكون األنشطة مبلئمة لممتدربين، وتساعدىم في تحقيلق األىلداف المرجلوة ملن 

 البرنامج التدريبي .
 ييب:تيظيه ذلتوى الربىامر التدر  (1-5

يسلتغرق اليلوم التلدريبي  ،تدريبيلة أيلام ةخمسلعملى تم تنظيم محتوى البرنلامج التلدريبي 
نملللاذج تطبيقيلللة عملللى  والثلللاني اليلللوم التلللدريبي األولسلللاعات تدريبيلللة، وقلللد تضلللمن  6 الواحلللد

اليلوم التللدريبي الثاللث نمللاذج  وتضللمن ،حلل المشللكبلت الرياضليةاسلتخدام التللدريس التبلادلي فللي 
، وتضلمن اليلوم التلدريبي تلأليف األنشلطة التعميميلة تطبيقية عمى استخدام التدريس التبلادلي فلي

، وتضلمن اسلتنتاج العبلقلات الرياضليةالرابع نماذج تطبيقية عمى استخدام التدريس التبلادلي فلي 
نقلللد األنشلللطة التبلللادلي فلللي  اليلللوم التلللدريبي الخلللامس نملللاذج تطبيقيلللة عملللى اسلللتخدام التلللدريس

كل يوم تدريبي عمى جمستين تلدربيتين، حيلث كانلت ىذا وقد تضمن ، التعميمية ومعالجة األخطاء
وكيفيلة  ،لتعريلف بالجمسلة التدريبيلة وأىلدافياحلول ا مقدملة تعرض في بداية كلل جمسلة تدريبيلة 
التدريبيلة، واألىلداف العاملة المحتلوى العمملي لمجمسلة كلذلك تنفيذىا بتوظيف التدريس التبلادلي، و 

ىداف كل جمسة تدريبية، واألنشطة التي سلوف يلتم تنفيلذىا أثنلاء البرنلامج التلدريبي، ألمتدريب، و 
 وأساليب التقويم لكل جمسة تدريبية. 
  

انُىو 

 انتذرَبٍ

زين  انًىضىع

 انتذرَب

 سبعبث 3 انتذرَس انتببدنٍ و زم انًشكالث )نًبرج تطبُقُت( االول

 سبعبث 3 انتذرَس انتببدنٍ و زم انًشكالث )نًبرج تطبُقُت( انثبنٍ

 سبعبث 3 انتببدنٍ وتأنُف األنشطت انتعهًُُت )نًبرج تطبُقُت( انتذرَس انثبنث

 سبعبث 3 انتذرَس انتببدنٍ واستنتبج انعالقبث انرَبضُت )نًبرج تطبُقُت انرابع

انتذرَس انتببدنٍ ونقذ األنشطت انتعهًُُت ويعبندت األخطبء)نًبرج  انخبيس

 تطبُقُت(

 سبعبث 3
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 اختيار طرائل التدريب واألشاليب والوشائل اليت تصاعد على حتكيل أٍداف الربىامر . (1-6
وتتمخص خطواتو فيما يأتي: تبدأ الجمسة  ،عمى التدريس التبادلياعتمد البرنامج التدريبي 

مجموعات  6معممين )  9مجموعات، وكل مجموعة بيا  9المعممين إلى بتقسيم  التدريبية
حيث تم االعتماد في البرنامج التدريبي عمى التدريس  ،مجموعات لممعممين( 6 ،لممعممات
يساىم كل معمم بدرجة كبيرة في تنفيذ األنشطة والمشاركة اإليجابية، حيث يقوم  حيث،التبادلي

المعمم بالشرح والتوضيح ويبرر وجية نظره وتفكيره في معظم الموضوعات والمشكبلت التي تم 
أحد أشكال التعمم التعاوني، كوالتدريس التبادلي  .سيتم عرضيا من خبلل البرنامج التدريبي

تية في البرنامج التدريبي، يقوم كل معمم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية يتم بالصورة اآل
خرين في المجموعات األخرى حول المعممين في مجموعتو، وبالتفاعل مع المعممين اآل

المشكبلت والموضوعات المقدمة إلييم من خبلل ممارسة كل معمم لبعض االستراتيجيات 
مرحمة التمخيص. ففي  ،النقاش والتساؤل ،التوضيح ،يالفرد التنبؤ، الحل :الفرعية وىي

يستدعي المعمم المعمومات التي تدور حول الميمة المكمف بيا المعمم والمقدمة إليو، التنبؤ، 
وفي المرحمة حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بيا والتي يتوقع أن تفيده في الحل، 

لمشكمة المقدمة إليو بمفردة في البداية يحاول المعمم حل ا الثانية ىي الحل الفردي
المرحمة الثالثة وىي وبمعموماتو التي يعرفيا واستدعاىا من قبل، وبعد االنتياء منيا تبدأ 

ويقوم كل معمم بتوضيح حمو لممشكمة المقدمة إليو لبقية أعضاء المجموعة  ،التوضيح
ة الرابعة وىي النقاش المرحمويحاول إقناعيم بالحل الذي توصل إليو، وبعد ذلك تأتي 

ويحاول فييا كل معمم بعرض حمو عمى جميع المجموعات األخرى والتي عندىا  والتساؤل
وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحمول المقدمة من المعممين  وتنتيي ،المشكبلت نفسيا

حيث يقوم  ،المرحمة الخامسة واألخيرة وىي التمخيصثم تأتي  ،باالتفاق عمى الحل الصحيح
كل معمم بإعادة كتابة الحل لممشكمة التي كانت مقدمة إليو بصورة مبسطة وواضحة وصحيحة 
أو كتابة تمخيص لمميمة المقدمة إليو أو حتى المقدمة إلى أحد زمبلئو في المجموعة ) فكل 

( بحسب طبيعة الموقف إلييمالميام التي قدمت المشكبلت و مجموعة تقدم تمخيص بحمول 
 التعميمي.
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 حتديد اخلطة السميية املكرتسة للربىامر التدرييب:  (1-7

تدريبي واحلد أسلبوعًيا ، ولملدة ثلبلث  بواقع يوم ،أيام تدريبية  1اشتمل البرنامج عمى 
أسلابيع، ىلذا بخلبلف جمسلات التطبيلق  1عملى ملدار  ساعات في اليوم التدريبي الواحد،  وذللك

 ،طللة الزمنيللة فللي ضللوء دروس البرنللامجالقبمللي والبعللدي ألدوات البحللث، وقللد تحللددت ىللذه الخ
وأىلداف كلل درس، وفلي ضلوء أسلاليب التلدريس المسلتخدمة، والبيئلة التعميميلة التلي يلتم فييللا 

 . ، ووفًقا لوقت المعممين وظروف عمميمعقد الجمسات التدريبية
 :حتديد أشاليب التكويه يف الربىامر التدرييب (1-8

تم استخدام أسموب التقويم التكلويني أثنلاء الجمسلة التدريبيلة ملن خلبلل العملل الجملاعي 
لممعممللين فللي األنشللطة التدريبيللة، باإلضللافة إلللى التقللويم النيللائي فللي نيايللة كللل جمسللة تدريبيللة 

بيدف إعطاء تغذية راجعة لممعممين حول األنشطة التي قلام بتنفيلذىا كلل نشاط تقويمي ختامي( )
سللموب التقللويم التجميعللي النيللائي وتللم عقللب االنتيللاء مللن البرنللامج التللدريبي باسللتخدام مللنيم، أ

بغلرض قلد تلم إعلدادىما ، واختبار حل المشلكبلت الرياضلية، و في الرياضيات اختبار التفكير الناقد
قيللاس فعاليللة البرنللامج التللدريبي المقتللرح والقللائم عمللى التللدريس التبللادلي فللي تنميللة قللدرة معممللي 

ضللليات، وعملللى حلللل المشلللكبلت ضللليات بالمرحملللة اإلعداديلللة عملللى التفكيلللر الناقلللد فلللي الرياالريا
 .الرياضية

  :إعداد دليل الربىامر التدرييب والتأكد مً صالسيتُ (1-9

 حلل مشلكبلتل يوملانتدريبيلة )  أيلام 1تم إعداد دليل لمبرنلامج التلدريبي أشلتمل عملى 
تلدور حلول  ونقلدىا ومعالجلة األخطلاء العمميلة(أيام لتأليف األنشطة التعميمية  ثبلثة ،الرياضية

توظيللف التللدريس التبللادلي فللي حللل المشللكبلت ومناقشللة المحتللوى العممللي لكتللب الرياضلليات 
بالمرحمة اإلعدادية. وبعد االنتياء ملن إعلداد البرنلامج التلدريبي تلم عرضلو عملى مجموعلة ملن 

واألنشلللطة المتضلللمنة فيلللو اللللرأي حلللول ملللدى مبلئملللة البرنلللامج التلللدريبي  إلبلللداءالمحكملللين، 
وأسلللاليب التلللدريس والتقلللويم المتبعلللة لتحقيلللق أىلللداف البرنلللامج، والصلللحة العمميلللة  ،لممعمملللين

للى أي ملدى تلم توظيلف  والتربوية لممحتوى، ومدى مبلئملة األنشلطة لملزمن المخصلص ليلا، وا 
لبرنلامج عمل كل المبلحظات التي أسفر عنيلا تحكليم ا وتمالتدريس التبادلي بطريقة صحيحية، 

 .التدريبي، وأصبح البرنامج التدريبي المقترح في صورتو النيائية
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 الصورة اليَائية لدليل الربىامر التدرييب: (1-10
بضلع دليلل البرنلامج التلدريبي المقتلرح والقلائم عملى التلدريس التبلادلي فلي صلورتو  تم

المخصلص لتدريسليا ب  (، وتلم تحديلد اللزمن3تدريبيلة . )ممحلق  أيلام 1النيائية، وقد تضمن 
سلاعة تدريبيلة لمبرنلامج ككلل(. وبيلذا  41)  تدريبية لكل يوم ساعات 6 بواقع ،تدريبية أيام 1

بنللاء برنللامج تللدريبي بأمكللن لمباحللث اإلجابللة عمللى السللؤال األول مللن أسللئمة البحللث والمتعمللق 
لناقلد وعملى حلل والذي يمكلن أن ينملي القلدرة عملى التفكيلر ا مقترح قائم عمى التدريس التبادلي

 المشكبلت الرياضية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية
 :بياء اختبار سل املشكالت  :2

 :وفًقا لمخطوات اآلتية اختبار حل المشكبلت الرياضيةتم إعداد 
تحديد اليدف من االختبار: ييدف االختبار إلى قياس قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة  -

 اإلعدادية عمى حل المشكبلت الرياضية . 
تحديد المشكبلت التي يمكن أن يتضمنيا االختبار: تم اإلطبلع عمى مجموعة من المراجع  -

 Glasgow,2005) ،)(Posamentier, & Krulik,2009) ،(Musser, et :مثل
al., 2008) ، (Bennett, et al.,2012)  ،،(، 3441(، )بدوي،3444)الجوعي

 ,Harcourtوبعض سبلسل كتب الرياضيات العالمية مثل: (، د.ت.عبد الرحيم، )
Heinemann, McGraw hill, Scott Forsman، مجموعة  وذلك بيدف إنتقاء

 من المشكبلت الرياضية المتنوعة التي يمكن تضمينيا في االختبار .
اإلطبلع عمى بعض الكتب والمراجع والدراسات السابقة في بعد  :صياغة مفردات االختبار -

صياغة بعض األسئمة في ضوء أىداف البرنامج وتم مجال حل المشكبلت الرياضية، 
التدريبي المقترح، وفي ضوء أىداف البحث، واليدف من االختبار، وقد تم كتابة مجموعة 

 سؤال( مراعًيا أن تتضمن األسئمة جميع فروع  الرياضيات. 49من األسئمة ) 
ة، تم عرضيا بعد كتابة مفردات االختبار تم كتابنيا في الصورة األولي :صدق االختبار  -

عمى مجموعة من المحكمين بغرض التحقق من صدقيا فيما تقيسو، وقد قدم المحكمين 
مقترحات فيما يخص الصياغة، وزمن االختبار، وعدد المفردات، والميارة التي تقيسيا كل 

مشكبلت  6إجراء التعديبلت التي أقرىا المحكمون، والتي من بينيا حذف وتم مفردة، 
أسئمة نظرًا  6تراتيجية الحل مع بعض المشكبلت األخرى،  وحذف لتكرار فكرة واس
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لمحل، وبيذا تكون االختبار في صورتو النيائية من  طويل  لصعوبتيا واحتياجيا إلى وقت
 .مشكبلت 44

تم التجريب االستطبلعي لبلختبار عمى عينة استطبلعية  :التجريب االستطبلعي لبلختبار -
معمًما ومعممة بخبلف عينة البحث  36اإلعدادية ) من معممي الرياضيات بالمرحمة 

م تم اختيارىم 3441/3441( في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي التجريبية
، وكان التطبيق االستطبلعي لبلختبار بيدف التحقق من مدارس إعدادية  1عشوائًيا من 

وقد تم حساب  ،اغتياثبات االختبار، ومدى مبلئمة الزمن، وكذلك وضوح المشكبلت وصي
معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل ثبات االختبار 

حساب متوسط زمن األداء عمى االختبار، تم ، وىو معامل ثبات مقبول نسبًيا، كما 4.14
 تمالزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار، كما وتم اعتبار أنو دقيقة،  434ووجد أنو 

تعديل بعض الصياغات المفظية لممشكبلت  وتعديل بعض الرسومات الخاصة بالمشكبلت 
 اليندسية حتى ال يحدث سوء فيم لمطمبة فييا.

( 6وضع االختبار في صورتو النيائية )ممحق تم بعد ذلك و الصورة النيائية لبلختبار:  -
عداد نموذج اإلجابة  وتمتأسئمة،  44 وتضمن االختبار كتابة تعميميات االختبار، وا 

 درجة. 14ومفتاح التصحيح، وكانت الدرجة النيائية لبلختبار 
 : يف الرياضيات بياء اختبار التفكري الياقد :3

 :وفًقا لمخطوات اآلتيةفي الرياضيات التفكير الناقد تم إعداد اختبار 
تحديد اليدف من االختبار، ييدف االختبار إلى قياس قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة  -

 .المختمفة بمياراتواإلعدادية عمى التفكير الناقد في الرياضيات 
: فمن خبلل الدراسات السابقة في في الرياضيات لمتفكير الناقد الفرعية المياراتتحديد  -

الميارات ، تم تحديد مجال التفكير الناقد، ومن خبلل األدبيات المتعمقة بالتفكير الناقد 
)معرفة االفتراضات،  :والتي يتضمنيا االختبار وىيالفرعية لمتفكير الناقد في الرياضيات 

 (.التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء
التفكير الناقد المختمفة من حيث عدد  مياراتمن  ميارةلكل  تحديد وزن نسبي متساو   -

 األسئمة والدرجات المخصصة لكل نوع .
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األسئمة في ضوء أىداف  مجموعة من حيث تم صياغة  :صياغة مفردات االختبار -
طبلع البرنامج التدريبي المقترح وفي ضوء أىداف البحث واليدف من االختبار، وبعد اال

عمى العديد من البحوث والدراسات في مجال التفكير الناقد لبلستفادة منيا في صياغة 
  (Yildiz,2017)مثل: في الرياضيات أسئمة اختبار التفكير الناقد

(Widyatiningtyas, et al., 2015), (Kristianti et al.,2017), 
(Firdaus,et al., 2015),(Palinussa, 2013),(Makina ,2010), ،البدري( 

(، 3446(، )الجيني، 3449حمزة، و (، )عمي، 3441(، )عبد الرحيم، 3446، خرونآو 
( 3449(، )عبد القادر، 3441(، )الجابري، 3441(، )الدوسري، 3443)األغا، 

، وكذلك تم الرجوع إلى كتب الرياضيات بالمرحمتين اإلعدادية (3443ببلل، و )عمي، ،
ميارات قد تم كتابة أربعة أسئمة عمى كل ميارة من البحرين، ىذا و والثانوية بمممكة 

مفردة، وكانت كميا تتطمب حل كتابي  31الستة، وأصبحت مفردات االختبار  التفكير الناقد
 وتم توزيعيا عمى ستة أسئمة، سؤال واحد لكل ميارة مكون من أربعة مفردات. ،من المعمم

صدق االختبار: بعد كتابة مفردات االختبار تم كتابنيا ووضعيا في الصورة األولية  -
لبلختبار مع إعداد نموذج اإلجابة الخاص بيا، تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين 
بغرض التحقق من صدقيا فيما تقيسو، وقد قدم المحكمين مقترحات فيما يخص الصياغة، 

وعدد المفردات، والميارة الفرعية لمتفكير الناقد والتي  ،) طول االختبار(وزمن االختبار
إجراء التعديبلت التي أقرىا المحكمون، تم تقيسيا كل مفردة من مفردات االختبار، وقد 

 بعض األسئمة لصعوبتيا، والتي من بينيا حذف بعض األسئمة لطول االختبار، وحذف
االكتفاء بثبلثة مفردات تم و  سيا،وحذف بعض المفردات لعدم ارتباطيا بالميارة التي تقي

بمعدل سؤال واحد  ،أسئمة 9وبيذا تكون االختبار من  ،التفكير الناقدفقط لكل ميارة من 
( يوضح 6وكل سؤال يتكون من ثبلث مفردات، وجدول ) ،التفكير الناقدلكل ميارة من 

 توزيع المفردات االختبار.
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 (3خذول )

 فٍ انرَبضُبث اننبقذ َىضر  تىزَع أسئهت اختببر انتفكُر

 انذرخبث عذد انًفرداث عذد األسئهت اننبقذانتفكُريهبراث 

 12 3 1 يعرفت االفتراضبث

 12 3 1 انتفسُر

 12 3 1 االستقراء

 12 3 1 تقُُى انسدح

 12 3 1 االستذالل

 12 3 1 يعبندت األخطبء

 72 11 6 انًدًىع

االستطبلعي لبلختبار عمى عينة استطبلعية من تم التجريب  :التجريب االستطبلعي لبلختبار -
معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

مدارس إعدادية، وكان التطبيق  9معمًما ومعممة من  31وعددىم  ،م3441/3441
وكذلك االستطبلعي لبلختبار بيدف التحقق من ثبات االختبار، ومدى مبلئمة الزمن، 

وضوح األسئمة وصياغتيا لممعممين، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة 
، كما 4.63التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل ثبات االختبار  تم ، وىو معامل ثبات عال 

الزمن تم اعتباره دقيقة، و  441حساب متوسط زمن األداء عمى االختبار، ووجد أنو 
حساب صدق التكوين )صدق المفيوم(، حيث وتم  .أسئمة االختبار المناسب لئلجابة عن
( إلى أنو يمكن 396 ،4661ع الطريري،  444-444 ،3449يشير كل من )عبلم، 

عن طريق   Construct Validityحساب صدق التكوين الفرضي أو صدق المفيوم 
ت االرتباط بين االتساق الداخمي أو التجانس بين مكونات االختبار، وذلك بحساب معامبل

درجات الطبلب الكمية عمى االختبار، ودرجاتيم عمى المكونات الفرعية لبلختبار، ويكون 
عندما تكون معامبلت االرتباط دالة إحصائًيا، ويقيس  اا أو متجانسً داخميً  االمقياس متسقً 

صدق التكوين الفرضي أو صدق المفيوم من التحقق وتم السمة التي وضع لقياسيا، 
Construct Validity  عن طريق االتساق الداخمي )التجانس( الختبار التفكير الناقد 

بحساب معامل االرتباط بين درجة المعممين عمى كل ميارة فرعية من  في الرياضيات
ودرجة المعممين عمى االختبار ككل، ويوضح جدول ) في الرياضيات ميارات التفكير الناقد 

 ( نتائج ذلك.1
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 (4خذول )

 عهً اختببر انتفكُر اننبقذ ويكىنبته انفرعُت انًعهًُنيعبيالث االرتببط بُن درخبث 

 يستىي انذالنت االختببر ككم انًهبرة

 19111 1913 يعرفت االفتراضبث

 19111 1914 انتفسُر

 19111 19.2 االستقراء

 19111 .191 تقُُى انسدح

 19111 .191 االستذالل

 19111 19.1 األخطبء

( أن معامبلت االرتباط بين درجات المعممين الكمية عمى اختبار 1ويتضح من جدول )
مما  ،وبين درجاتيم عمى كل من مكونات االختبار دالة إحصائًيا في الرياضيات التفكير الناقد

 يدل عمى اتساق االختبار )تجانس( داخميا ويؤكد عمى صدق التكوين الفرضي لبلختبار. 
 ،( 1وضع االختبار في صورتو النيائية ) ممحقتم بعد ذلك و   بلختبار:الصورة النيائية ل -

كتابة تعميميات وتمت مفردات(،  6أسئمة ) كل سؤال مكون من  9حيث تضمن االختبار 
عداد نموذج اإلجابة ومفتاح التصحيح، وكانت الدرجة النيائية لبلختبار   13االختبار، وا 

 درجة.
 :عيية البشح ب( اختيار

عينة البحث من مجموعة من معممي الرياضيات لممرحمة اإلعدادية بمممكة تكونت 
معمًما( تم اختيارىم عشوائيا من بين  61معممة، 61معمًما ومعممة )   96البحرين وعددىم 

 49ومعممة تقريًبا، من  امعممً  144جميع معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية وعددىم 
وتم تقسيميم  ،مدرسة إعدادية  11من بين رس ضابطة( مدا 1مدارس تجريبية،  1)مدرسة 

 معمًما ومعممة(. 66معمًما ومعممة( والثانية ضابطة ) 69إلى مجموعتين األولى تجريبية ) 
 ( التطبيل الكبلي ألدوات البشح:ز

تطبيق أدوات تم  3446- 3441في بداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
عمى عينة البحث )  اختبار حل المشكبلت الرياضية، و اختبار التفكير الناقدالبحث المتمثمة في 

، وذلك بيدف التعرف م3441في شير سبتمبر  المجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة(
وقدرتيم  ،عمى قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى التفكير الناقد في الرياضيات

بميا، ولمعرفة مدى التجانس بين المجموعتين التجريبية عمى حل المشكبلت الرياضية ق
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وقدرتيم عمى حل المشكبلت  ،والضابطة من حيث القدرة عمى التفكير الناقد في الرياضيات
 الرياضية.

 :( جتاىض دلنوعيت البشحد

التحقق من تجانس مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( من حيث متغيري:  تم
 :وسنوضح ذلك فيما يأتي ،وحل المشكبلت الرياضية ،التفكير الناقد في الرياضيات

 :( التذاىض مً سيح الكدرة على التفكري الياقد يف الرياضيات قبلًيا1-د

تي البحث، وبعد تصحيح االختبار قبمًيا عمى مجموع اختبار التفكير الناقد تطبيق تم 
وتم المجموعتين التجريبية والضابطة، معممي وفًقا لنموذج اإلجابة والحصول عمى درجات 

، SPSSالتحقق من تجانس المجموعتين بمعالجة البيانات التي حصل عمييا باستخدام برنامج 
   :اآلتي(  1( وتتمخص النتائج في جدول ) t-testعن طريق استخدام اختبار"ت" )

 (5خذول )

انًدًىعتُن انتدرَبُت يعهًٍ نتبئح استخذاو اختببر "ث" نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ درخبث 

 قبهًُب فٍ انرَبضُبث انتفكُر اننبقذوانضببطت عهً اختببر 

 انًتىسظ انعذد انًدًىعت االختببر

 انسسببٍ

االنسراف 

 انًعُبرٌ

 قًُت

 ث

يستىي 

 انذالنت

قذ
نب

ان
ر 

كُ
تف

ان
 

ث
ُب

ض
َب
نر

 ا
ٍ

ف
 

يعرفت 

 االفتراضبث

 غُر دانت 1947 1915 .393 36 تدرَبُت

 .191 3952 33 ضببطت

 غُر دانت 1966 1911 3944 36 تدرَبُت انتفسُر

 19.3 3961 33 ضببطت

 غُر دانت 1912 1933 3911 36 تدرَبُت االستقراء

 1923 3942 33 ضببطت

 غُر دانت 1912 1912 3916 36 تدرَبُت تقُُى انسدح

 1914 3933 33 ضببطت

 غُر دانت 1915 1911 29.7 36 تدرَبُت االستذالل

 19.4 3924 33 ضببطت

يعبندت 

 األخطبء

 غُر دانت .191 1917 2916 36 تدرَبُت

 19.1 29.1 33 ضببطت

انتفكُر اننبقذ 

 ككم

 غُر دانت 1911 5915 11913 36 تدرَبُت

 4916 21913 33 ضببطت
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عدم وجود ( أن قيمة "ت " غير دالة إحصائًيا، مما يدل عمى 1يتضح من جدول ) 
 اختبار التفكير الناقدوالضابطة عمى  التجريبيةالمجموعتين معممي فرق بين متوسطي درجات 

قبمًيا، مما يشير إلى تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة قبمًيا بالنسبة  في الرياضيات
 لقدرة المعممين عمى التفكير الناقد في الرياضيات. 

 :( التذاىض مً سيح الكدرة على سل املشكالت الرياضية قبلًيا 2-د

تطبيق اختبار حل المشكبلت الرياضية قبمًيا عمى مجموعتي البحث، وبعد تصحيح تم 
المجموعتين التجريبية والضابطة،  معممياالختبار وفًقا لنموذج اإلجابة والحصول عمى درجات 

التحقق من تجانس المجموعتين بمعالجة البيانات التي حصل عمييا باستخدام برنامج وتم 
SPSSباستخدام اختبار ، ("ت"t-test( وتتمخص النتائج في جدول ،)اآلتي9  ):   

 ( 6خذول )

نتبئح استخذاو اختببر "ث" نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ درخبث انًدًىعتُن انتدرَبُت وانضببطت عهً 

 قبهًُب انرَبضُت اختببر زم انًشكالث

 انًتىسظ انعذد انًدًىعت االختببر

 انسسببٍ

االنسراف 

 انًعُبرٌ

 قًُت

 ث

يستىي 

 انذالنت

 زم انًشكالث

 انرَبضُت

 غُر دانت 1976 .292 33911 36 تدرَبُت

 29.4 32911 33 ضببطت

عدم وجود أن قيمة "ت " غير دالة إحصائًيا، مما يدل عمى ( 9يتضح من جدول )
والضابطة عمى اختبار حل  التجريبيةالمجموعتين معممي فرق بين متوسطي درجات 

المشكبلت الرياضية قبمًيا، مما يشير إلى تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة قبمًيا 
 بالنسبة لقدرة معممي المرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت الرياضية. 

 : ( تطبيل الربىامر التدرييب املكرتح والكائه على التدريض التبادلي ) تطبيل جتربة البشح(ٍـ

، اختبار حل في الرياضيات بعد التطبيق القبمي ألدوات البحث )اختبارالتفكير الناقد
وتم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عمى المجموعة التجريبية، تم ( الرياضية المشكبلت

 أيام 1تنفيذ البرنامج التدريبي، وتدريب معممي المجموعة التجريبية، وقد استغرق التدريب 
أي استغرق تطبيق  وبمعدل مرة واحدة أسبوعًيا، ،تدريبي يومتدريبية، بواقع ثبلث ساعات لكل 

، م3441/3441أسابيع في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  1البرنامج التدريبي 
 وذلك بخبلف جمستين لتطبيق أدوات البحث قبمًيا وبعدًيا.
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 ( التطبيل البعدي ألدوات البشح:و

تطبيق أدوات البحث بعدًيا، والمتمثمة ، تم نتياء من تطبيق البرنامج التدريبي بعد اال 
، واختبار حل المشكبلت الرياضية، عمى عينة البحث في الرياضيات اختبار التفكير الناقدفي 

)المجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة(، وذلك بيدف تحديد مدى فاعمية البرنامج التدريبي 
في  والقائم عمى التدريس التبادلي في تنمية قدرة معممي الرياضيات عمى التفكير الناقدالمقترح 

 وعمى حل المشكبلت الرياضية.  الرياضيات
 :( تصشيح االختبارات واحلصول على البياىاتز

بعد ذلك و  ،ضابطة( 66تجريبية،  69) مراجعة أوراق اإلجابة لممعممين وفحصياتمت 
تصحيح االختبارات وفًقا لنموذج اإلجابة الخاص بكل منيا ووفًقا لمعيار التصحيح المحدد، ثم تم 

، واختبار حل في الرياضيات اختبار التفكير الناقددرجات المعممين قبمًيا وبعدًيا عمى تم تسجيل 
ا المشكبلت الرياضية، وذلك لممجموعتين التجريبية والضابطة، تمييًدا لمعالجتيا إحصائيً 

 والحصول عمى نتائج البحث والتحقق من صحة فروضو.
 ىتائر البشح ومياقشتَا والتوصيات واملكرتسات: 

سوف نتناول في ىذا الجزء عرض المعالجة اإلحصائية ونتائج البحث، يمييا مناقشة 
 توصيات البحث ومقترحاتو . انتائج البحث وتفسيرىا، ثم عرضً 

 أوًلا ىتائر البشح : 

ىذا الجزء استعراض نتائج تحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من نتناول في 
اختبار  ،في الرياضيات اختبار التفكير الناقدالتطبيق القبمي والتطبيق البعدي ألدوات البحث )

بمدى فاعمية  ،(، وذلك بغرض التحقق من فروض البحث والمتعمقةحل المشكبلت الرياضية
 لقائم عمى التدريس التبادلي في تنمية القدرة عمى التفكير الناقدالبرنامج التدريبي المقترح وا

لدى معممي الرياضيات بالمرحمة  الرياضية والقدرة عمى حل المشكبلت ،في الرياضيات
في تحميل النتائج عمى استخدام برنامج التحميل اإلحصائي تم االعتماد اإلعدادية، وقد 

SPSS) اإلحصائية األتية(، وذلك باستخدام األساليب: 
المجموعتين ( لمتعرف عمى داللة الفرق بين متوسطات درجات  t – testاختبار"ت" )  -

 ،والقدرة عمى حل المشكبلت ،في كل من القدرة عمى التفكير الناقد التجريبية والضابطة
 .dحساب مربع إيتا، وقيمة و 
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 . Blake Modified Gain Ratioنسبة الكسب المعدل لل ببلك  -
 معامل االرتباط .  -

 :وسوف نستعرض نتائج البحث  فيما يأتي 
 :يف الرياضيات اختبار التفكري الياقد( اليتائر اخلاصة بأداء املعلنني على 1

 :ىتائر الفرض األول   1-1

يوجد فرق دال لمتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ينص عمى: 
(  بين متوسطي درجات معممي الرياضيات  α ≤  0.05إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

)معرفة في الرياضيات  والضابطة عمى اختبار التفكير الناقد التجريبيةبالمجموعتين  
االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، التفكير الناقد 

داللة الفرق  حساب تم، ولذا التجريبيةككل(  بعدًيا لصالح معممي الرياضيات  بالمجموعة 
معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في المجموعتين لبين متوسطي الدرجات البعدية 
تم المختمفة، ثم  بمكوناتو في الرياضيات التفكير الناقدالتجريبية والضابطة عمى اختبار 

قترح في تنمية قدرة معممي حساب قيمة مربع إيتا لمعرفة حجم التأثير لمبرنامج التدريبي الم
 ( نتائج ذلك.1المرحمة اإلعدادية عمى التفكير الناقد في الرياضيات، ويوضح جدول )

 ( 7خذول ) 

 نتبئح استخذاو اختببر "ث" نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ درخبث يعهًٍ انًدًىعتُن 

 بعذًَبفٍ انرَبضُبث   انتفكُر اننبقذانتدرَبُت وانضببطت عهً اختببر 

 انًتىسظ انعذد انًدًىعت االختببر
 انسسببٍ

االنسراف 
 انًعُبرٌ

 قًُت
 ث

 يربع إَتب يستىي انذالنت

ر 
بب

خت
ا

قذ
نب

 ان
ُر

فك
نت

ا
 

ث
ُب
ض
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نر

 ا
ٍ

ف
 

 
دانت عنذ يستىي  17956 1931 916. 36 تدرَبُت يعرفت االفتراضبث

1911 
1912 

 19.1 5916 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  15972 .191 972. 36 تدرَبُت انتفسُر
1911 

197. 

 1912 5955 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  .2192 1911 944. 36 تدرَبُت االستقراء
1911 

1916 

 1974 4911 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  17965 1911 19.2 36 تدرَبُت تقُُى انسدح
1911 

1912 

 1977 49.1 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  .1797 19.6 916. 36 تدرَبُت االستذالل
1911 

1913 

 19.7 4955 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  13954 1912 933. 36 تدرَبُت األخطبءيعبندت 
1911 

1973 

 19.4 4955 33 ضببطت

دانت عنذ يستىي  25921 5946 56933 36 تدرَبُت انتفكُر اننبقذ ككم
1911 

19.1 

 2967 2.911 33 ضببطت
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يعبر عن ، و  4.44دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ( أن قيم "ت" 1يتضح من جدول )
وجود فرًقا دااًل إحصائيا بين متوسطي الدرجات البعدية لمعممي المجموعتين التجريبية والضابطة 

)معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج،  في الرياضيات اختبار التفكير الناقدعمى 
األخطاء، التفكير الناقد ككل(  وىذا الفرق كان لصالح معممي المجموعة معالجة االستدالل، 

مياراتو التجريبية، وىذا يعني أنو قد حدث نمو في قدرة المعممين عمى التفكير الناقد بجميع 
بية بصورة أفضل من معممي المجموعة الضابطة، ولمعرفة لدى معممي المجموعة التجري الفرعية

حساب الداللة العممية الختبار "ت تم حجم التأثير لداللة الفرق بين المتوسطات في اختبار"ت"، 
بحساب قيمة مربع إيتا، وىي موضحة بجدول   effect size" عن طريق حساب حجم التأثير

الجة التجريبية كان كبير)قيمة مربع إيتا أكبر ( ويتضح من ىذا الجدول أن حجم تأثير المع1)
( عمى كل من قدرة المعممين عمى التفكير الناقد في الرياضيات بوجو عام، وكذلك 4.41من 

 في الرياضيات التفكير الناقد مياراتمن  ميارةكان التأثير كبير عمى قدرة المعممين عمى  كل 
األخطاء، وبيذا معالجة قييم الحجج، االستدالل، وىي: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، ت

يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث والقول بأنو 
الضابطة و  التجريبية( بين متوسطي درجات معممي الرياضيات بالمجموعتين  α≤0.05داللة )
)معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم  في الرياضيات اختبار التفكير الناقدعمى 

بعدًيا لصالح معممي الرياضيات  األخطاء، التفكير الناقد ككل( معالجة الحجج، االستدالل، 
 بالمجموعة التجريبية.

 : ( ىتائر الفرض الجاىي 1-2

يوجد فرق دال لمتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص عمى: 
( بين متوسطي درجات معممي الرياضيات α ≤  0.05عند مستوى داللة )إحصائًيا 

)معرفة في الرياضيات  قبمًيا وبعدًيا عمى اختبار التفكير الناقد التجريبيةبالمجموعة 
االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، التفكير الناقد 

داللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبمية  تم حساب، البعدي.ككل( لصالح متوسط الدرجات 
التفكير والبعدية لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في المجموعة التجريبية عمى اختبار 

( نتائج 1، ويوضح جدول )dحساب حجم التأثير بحساب قيمة تم ، ثم في الرياضيات الناقد
 ذلك .

   



 ............................................................ فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي

- 4441 - 

(1خذول )  

 نتبئح استخذاو اختببر "ث" وزدى انتأثُر نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ انذرخبث انقبهُت وانبعذَت 

  فٍ انرَبضُبث انتفكُر اننبقذنًعهًٍ انًدًىعت انتدرَبُت عهً اختببر 

( أن ىناك فرًقا دااًل إحصائيا بين متوسطي الدرجات القبمية 1يتضح من جدول )
من حيث قدرة  في الرياضيات اختبار التفكير الناقدوالبعدية لمعممي المجموعة التجريبية عمى 

معالجة المعممين عمى: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، 
، وبذلك 4.44حيث كانت قيمة "ت" دالة لكل منيا عند مستوى األخطاء، التفكير الناقد ككل(، 

يمكن القول بأن البرنامج التدريبي المقترح أثر بشكل إيجابي عمى أداء المعممين البعدي في كل 
حساب الداللة العممية الختبار "ت " عن طريق حساب  وتممكون من مكونات التفكير الناقد، 

(، ويتضح من ىذا 1وىي موضحة بجدول ) (d)مة بحساب قي  effect sizeحجم التأثير
عمى  4.1الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير حيث كانت جميع القيم أكبر من 

التفكير الناقد السابقة، وعمى أداء المعممين في اختبار التفكير الناقد ككل،  مياراتمن  ميارةكل 
من أن البرنامج التدريبي المقترح أثر بشكل كبير في أداء معممي أيًضا وبيذا نكون تأكدنا 

الرياضيات بالمجموعة التجريبية، وبيذا يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والقول 
( بين متوسطي درجات  α ≤  0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) بأنو 

في الرياضيات  اختبار التفكير الناقدا وبعدًيا عمى قبميً  التجريبيةمعممي الرياضيات بالمجموعة 
 متوسط الدرجات البعدي.لصالح 

إن ىذا التغيرالذي حدث في أداء معممي المجموعة التجريبية، والذي جعل أدائيا أفضل 
وكذلك التحسن في األداء البعدي لمعممي المجموعة  ،من أداء معممي المجموعة الضابطة

مقابل األداء القبمي، فيل ىذا يؤكد عمى  الرياضيات التجريبية عمى اختبار التفكير الناقد في

 انعذد انًدًىعت االختببر
يتىسظ 

 انفرق

االنسراف 

 انًعُبرٌ
 dقًُت  يستىي انذالنت قًُت ث

  
بر

تب
خ

ا
ر 

كُ
تف

ان
قذ

نب
ان

 
 ٍ

ف

ث
ُب
ض

َب
نر

ا
 

 

يعرفت 

 االفتراضبث
 49.1 1911دانت عنذ   2.942 1932 6947 36 تدرَبُت

 3976 1911دانت عنذ   22961 1967 6921 36 تدرَبُت انتفسُر

 4961 1911دانت عنذ   2191 1935 6933 36 تدرَبُت االستقراء

 4914 1911دانت عنذ   24911 1942 5916 36 تدرَبُت تقُُى انسدح

 4941 1911دانت عنذ   26943 1931 6911 36 تدرَبُت االستذالل

 3974 1911دانت عنذ   2294 1973 6947 36 تدرَبُت األخطبءيعبندت 

 6961 1911دانت عنذ   3.941 597 37951 36 تدرَبُت انتفكُر اننبقذ ككم
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فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى 
سنجيب عنو من خبلل التحقق من صحة الفرض الثالث  ، وىذا مافي الرياضيات التفكير الناقد

 من فروض البحث فيما يأتي .
  :( ىتائر الفرض الجالح1-3

يتصف البرنامج  :لمتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص عمى
 ≤التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي بالفاعمية )نسبة الكسب المعدل لببلك 

في  في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى التفكير الناقد( 4.3
) معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة الرياضيات

 Blakeحساب نسبة الكسب المعدل لل ببلك  تمولذلك  األخطاء، التفكير الناقد ككل(.
Modified Gain Ratio وذلك بحساب المتوسطات القبمية والبعدية لمعممي المجموعة ،

وكذلك تحديد الدرجة  ،المختمفة بمياراتو في الرياضياتاختبار التفكير الناقد التجريبية عمى 
 ( نتائج ذلك .6االختبار، ويوضح جدول ) ميارات التفكير الناقد فيمن  ميارةالنيائية لكل 

 (.خذول )

 فٍ انرَبضُبث اختببر انتفكُر اننبقذنسبت انكسب انًعذل نذرخبث يعهًٍ انًدًىعت انتدرَبُت عهً  

 االختببر
 انًتىسظ

 انقبهٍ

 انًتىسظ

 انبعذٌ

 انذرخت

 اننهبئُت

نسبت انكسب 

 انًعذل
 انذالنت
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يعرفت 

 االفتراضبث
 192أكبر ين دانت ألنهب  .192 12 916. .393

 192دانت ألنهب أكبر ين  1926 12 972. 3944 انتفسُر

 192دانت ألنهب أكبر ين  1924 12 944. 3911 االستقراء

 192غُر دانت ألنهب أقم ين  1914 12 19.2 3916 تقُُى انسدح

 192غُردانت ألنهب أكبر ين  1911 12 916. 29.7 االستذالل

يعبندت 

 األخطبء
 192دانت ألنهب أقم ين  1924 12 933. 2916

انتفكُر اننبقذ 

 ككم
 192دانت ألنهب أكبر ين  1923 72 56933 11913

 ( أن نسبة الكسب المعدل تجاوزت الحد الفاصل لمداللة 6ويتضح من جدول )
خر من الميارات، وىذا في البعض اآل 4.3في بعض الميارات، ولم تتجاوز النسبة   4.3وىو 

يعني أن البرنامج التدريبي المقترح كان فعااًل في  تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة 
بصفة عامة،  وكذلك بالنسبة لكل من الميارات في الرياضيات اإلعدادية  عمى التفكير الناقد 

ن لم يصل إلى حد الفاعمية اآلتية: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، معالجة األخطاء، ولك
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في كل من: تقييم الحجج، واالستدالل، وبناء عمى ما سبق يمكننا قبول الفرض الثالث من 
فروض البحث جزئًيا، والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح كان فعااًل في تنمية قدرة معممي 

، معرفة االفتراضات، الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى كل من: التفكير الناقد بصفة عامة
، ورفض ىذا الفرض فيما يتعمق بكل من: تقييم الحجج، األخطاء التفسير، االستقراء، معالجة

واالستدالل، والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح كان غير فعال في تنمية قدرة المعممين عمى 
 تقييم الحجج، واالستدالل.

 .اختبار سل املشكالت الرياضيةبأداء معلني الرياضيات باملرسلة اإلعدادية على  اليتائر اخلاصة :(2

 :( ىتائر الفرض الرابع 2-1

يوجد فرق دال  :لمتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص عمى 
(  بين متوسطي درجات معممي الرياضيات  α ≤  0.05إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

بعدًيا لصالح معممي  الرياضية والضابطة عمى اختبار حل المشكبلت التجريبيةبالمجموعتين 
داللة الفرق بين متوسطي الدرجات البعدية  تم حسابولذا  ،الرياضيات  بالمجموعة التجريبية

، اختبار حل المشكبلت الرياضيةلمعممي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 
معممي في تنمية قدرة  لمبرنامج التدريبي المقترحإيتا لمعرفة حجم التأثير حساب قيمة مربع وتم 

 ( نتائج ذلك .44، ويوضح جدول )حل المشكبلت الرياضيةعمى  اإلعداديةالرياضيات بالمرحمة 
 ( 11خذول ) 

 نتبئح استخذاو اختببر " ث " نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ درخبث يعهًٍ انًدًىعتُن

 بعذًَب  اختببر زم انًشكالث انرَبضُتانتدرَبُت وانضببطت عهً 

 انعذد انًدًىعت االختببر
 انًتىسظ

 انسسببٍ

االنسراف 

 انًعُبرٌ

 قًُت

 ث
 يربع إَتب يستىي انذالنت

زم 

 انًشكالث

 انرَبضُت

 49.1 62975 36 تدرَبُت
24967 

دانت عنذ 

 1911يستىي 
19.1 

 2961 319.4 33 ضببطت

، 4.44( أن قيمة "ت" دالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من 44من جدول ) يتضح 
ويعبر ذلك عن وجود فرًقا دااًل إحصائيا بين متوسطي الدرجات البعدية لمعممي المجموعتين 

وىذا الفرق كان لصالح لمعممي  ،التجريبية والضابطة عمى اختبار حل المشكبلت الرياضية
يعني أنو قد حدث نمو في القدرة عمى حل المشكبلت الرياضية لدى  المجموعة التجريبية، وىذا

معممي المجموعة التجريبية بصورة أفضل من معممي المجموعة الضابطة، ولمعرفة حجم التأثير 
حساب الداللة العممية الختبار"ت" عن طريق تم لداللة الفرق بين المتوسطات في اختبار"ت"، 



 ............................................................ فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي

- 4434 - 

( ويتضح 44بحساب قيمة مربع إيتا، وىي موضحة بجدول )  effect sizeحساب حجم التأثير
( 4.41من ىذا الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير)قيمة مربع إيتا أكبر من 

عمى قدرة المعممين في حل المشكبلت الرياضية، وبيذا يمكن قبول الفرض الرابع من فروض 
(  بين متوسطي α ≤  0.05د مستوى داللة )يوجد فرق دال إحصائًيا عنالبحث والقول بأنو 

اختبار حل المشكبلت الضابطة عمى و  التجريبيةدرجات معممي الرياضيات بالمجموعتين 
 .بعدًيا لصالح معممي الرياضيات  بالمجموعة التجريبية الرياضية

 : ( ىتائر الفرض اخلامض 2-2 

يوجد فرق دال  :لمتحقق من صحة الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص عمى
( بين متوسطي درجات معممي الرياضيات  α ≤  0.05إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

لصالح متوسط الرياضية قبمًيا وبعدًيا عمى اختبار حل المشكبلت  التجريبيةبالمجموعة 
داللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبمية والبعدية لمعممي  تم حساب لذا، الدرجات البعدي

حساب حجم وتم ، اختبار حل المشكبلت الرياضيةالرياضيات في المجموعة التجريبية عمى 
 ( نتائج ذلك .44، ويوضح جدول )dالتأثير بحساب قيمة 

 ( 11خذول )

 انذرخبث انقبهُت وانبعذَت نتبئح استخذاو اختببر "ث" وزدى انتأثُر نذالنت انفرق بُن يتىسطٍ

 انرَبضُت بنًدًىعت انتدرَبُت عهً اختببر زم انًشكالثب نًعهًٍ انرَبضُبث

 انعذد انًدًىعت االختببر
يتىسظ 

 انفرق

االنسراف 

 انًعُبرٌ
 قًُت ث

يستىي 

 انذالنت
 dقًُت 

 زم انًشكالث

 انرَبضُت
 43931 4911 2.964 36 تدرَبُت

دانت عنذ  

1911 
7922 

( أن ىناك فرًقا دااًل إحصائيا بين متوسطي الدرجات القبمية 44جدول )يتضح من 
والبعدية لمعممي المجموعة التجريبية عمى اختبار حل المشكبلت الرياضية، حيث كانت قيمة 

، وبذلك يمكن القول بأن البرنامج التدريبي المقترح قد أثر بشكل 4.44"ت" دالة عند مستوى 
حساب الداللة العممية وتم  ،البعدي في حل المشكبلت الرياضيةإيجابي عمى أداء المعممين 

وىي  ( d )بحساب قيمة    effect sizeالختبار "ت " عن طريق حساب حجم التأثير  
(، ويتضح من ىذا الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير 44موضحة بجدول )
أيًضا من أن البرنامج التدريبي المقترح  ، وبيذا نكون تأكدنا4.1أكبر من  dحيث كانت قيمة 

عمى اختبار حل المشكبلت  قد أثر بشكل كبير في أداء معممي الرياضيات بالمجموعة التجريبية
يوجد فرق دال ، وبيذا يمكن قبول الفرض الخامس من فروض البحث والقول بأنو الرياضية
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بين متوسطي درجات معممي الرياضيات  ( α ≤  0.05إحصائًيا عند مستوى داللة ) 
متوسط لصالح  اختبار حل المشكبلت الرياضيةقبمًيا وبعدًيا عمى  التجريبيةبالمجموعة 

 . البعدي الدرجات
المجموعة التجريبية، والذي ب الرياضيات الذي حدث في أداء معممي إن ىذا التغير

المشكبلت الرياضية، وكذلك التحسن في جعل أدائيا أفضل من أداء المجموعة الضابطة في حل 
المجموعة التجريبية عمى اختبار حل المشكبلت الرياضية، ب الرياضيات األداء البعدي لمعممي

فيل ىذا يؤكد عمى فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية القدرة عمى حل المشكبلت 
ا سنجيب عنو من خبلل التحقق الرياضية لدى معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية، وىذا م

 من صحة الفرض السادس من فروض البحث فيما يأتي .
  : ( ىتائر الفرض الصادط2-3

يتصف البرنامج  :لمتحقق من صحة الفرض السادس من فروض البحث والذي ينص عمى
 (4.3 ≤التدريبي المقترح القائم عمى التدريس التبادلي بالفاعمية )نسبة الكسب المعدل لببلك 

تم لذلك و ،الرياضية في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت
، وذلك بحساب Blake Modified Gain Ratioحساب نسبة الكسب المعدل لل ببلك 

اختبار حل المشكبلت المتوسطات القبمية والبعدية لمعممي المجموعة التجريبية عمى 
 ( نتائج ذلك.43الدرجة النيائية لبلختبار، ويوضح جدول )، وكذلك تحديد الرياضية

 (12خذول )

 بنًدًىعت انتدرَبُتانرَبضُبث ب نسبت انكسب انًعذل نذرخبث يعهًٍ 

 اختببر زم انًشكالث انرَبضُتعهً 

 االختببر
 انًتىسظ

 انقبهٍ

 انًتىسظ

 انبعذٌ

 انذرخت

 اننهبئُت

نسبت انكسب 

 انًعذل
 انذالنت

 زم انًشكالث

 انرَبضُت
33911 62975 11 19112 

غُر دانت ألنهب أقم 

 192ين 

 ( أن نسبة الكسب المعدل لم تتجاوز الحد الفاصل لمداللة 43ويتضح من جدول )
تنمية قدرة  وىذا يعني أن البرنامج التدريبي المقترح لم يصل إلى حد الفاعمية  في ،4.3وىو 

معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى حل المشكبلت الرياضية، وبناء عمى ذلك يمكننا 
رفض الفرض السادس من فروض البحث، والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح لم يكن فعااًل 

 في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية  في حل المشكبلت الرياضية.
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سل التفكري الياقد يف الرياضيات و الكدرة علىاليتائر اخلاصة بالعالقة االرتباطية بني  (3

 املشكالت الرياضية.

 ىتائر الفرض الصابع:  

توجد عبلقة لمتحقق من صحة الفرض السابع من فروض البحث والذي ينص عمى" 
درجات معممي بين  α ≤  0.05إرتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من ) 

ودرجاتيم عمى اختبار  في الرياضيات الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى اختبار التفكير الناقد
حساب مصفوفة معامبلت االرتباط  بين درجات معممي تم لذا ، الرياضية حل المشكبلت

، وبين درجات في الرياضيات اختبار التفكير الناقدالرياضيات بالمجموعة التجريبية عمى 
( 46، وجدول ) اختبار حل المشكبلت الرياضيةمعممي الرياضيات بالمجموعة التجريبية عمى 

 يوضح نتائج ذلك .
 ( 13خذول )

فٍ  اختببر انتفكُر اننبقذيعبيالث االرتببط بُن درخبث يعهًٍ انرَبضُبث ببنًدًىعت انتدرَبُت عهً 

 انرَبضُت اختببر زم انًشكالثودرخبتهى عهً   انرَبضُبث

 فٍ انرَبضُبث انتفكُر اننبقذ االختببر

ث
ال

شك
نً

 ا
م
ز

 
ُت

ض
َب

نر
ا

 

 
يعرفت 

 االفتراضبث
 االستقراء انتفسُر

تقُُى 

 انسدح
 األخطبء االستذالل

انتفكُر 

اننبقذ 

 ككم

يعبيم 

 االرتببط
1957. 19411 19711 19567 19576 1971. 19141 

يستىي 

 انذالنت
19111 19113 19111 19111 19111 19111 19111 

(  أن قيم معامبلت االرتباط التي يتضمنيا الجدول دالة 46ويتضح من جدول )  
، وبيذا يمكن قبول الفرض السابع من فروض 4.44إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

 αموجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من ) إرتباطيةتوجد عبلقة البحث والقول بأنو 
في اختبار التفكير الناقد بين أداء معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى  0.05)  ≥

 . اختبار حل المشكبلت الرياضيةوأدائيم عمى  الرياضيات
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 مياقشة اليتائر وتفصريٍا: ثاىًيا:

 ( ملدص اليتائر 1

والوقوف قائم عمى التدريس التبادلي،  بناء برنامج تدريبي مقترحالحالي بالبحث  اىتم
 عمى مدى فاعميتو في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية عمى التفكير الناقد

وحل المشكبلت الرياضية، كما اىتم البحث أيضا بدراسة العبلقة اإلرتباطية بين  في الرياضيات
، وقد وقدرتيم عمى حل المشكبلت الرياضية في الرياضيات قدرة المعممين عمى التفكير الناقد
  :تبين من نتائج ىذا البحث ما يأتي

  بين متوسطي درجات معممي  4.44وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة
في  المجموعة التجريبية ومعممي المجموعة الضابطة عمى اختبار التفكير الناقد

االستدالل، معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم الحجج، ) البعدي الرياضيات
 لصالح معممي المجموعة التجريبية . معالجة األخطاء، التفكير الناقد ككل(،

  بين متوسطي درجات معممي  4.44وجود فرق  دال إحصائًيا عند مستوى داللة
معرفة ) في الرياضيات المجموعة التجريبية القبمية والبعدية عمى اختبار التفكير الناقد

االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، معالجة األخطاء، التفكير االفتراضات، التفسير، 
 لصالح متوسط الدرجات البعدي. ،الناقد ككل(

  فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية
ناقد األخطاء، التفكير ال ةفي كل من: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، معالج

 بوجو عام.
   عدم فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة

 اإلعدادية في كل من: تقييم الحجج، االستدالل.
  بين متوسطي درجات معممي  4.44وجود فرق  دال إحصائًيا عند مستوى داللة

حل المشكبلت الرياضية  المجموعة التجريبية ومعممي المجموعة الضابطة عمى اختبار
 البعدي، لصالح معممي المجموعة التجريبية

  بين متوسطي درجات معممي  4.44وجود فرق  دال إحصائًيا عند مستوى داللة
المجموعة التجريبية القبمية والبعدية عمى اختبار حل المشكبلت الرياضية، لصالح 

 متوسط الدرجات البعدي.
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 مقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة عدم فاعمية البرنامج التدريبي ال
 اإلعدادية في حل المشكبلت الرياضية .

  بين   4.44وجود عبلقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى أقل من أو يساوي
من  ميارةقدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في حل المشكبلت الرياضية وكل 

معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، تقييم وىي:  في الرياضيات التفكيرالناقد ميارات
 .األخطاء، التفكير الناقد ككلمعالجة الحجج، االستدالل، 

 ( مياقشة اليتائر وتفصريٍا:2

 :( مياقشة اليتائر املتعلكة بالتفكري الياقد يف الرياضيات2-1

بين متوسطي  4.44دال إحصائًيا عند مستوى داللة  نتائج البحث وجود فرق أظيرت
في  درجات معممي المجموعة التجريبية ومعممي المجموعة الضابطة عمى اختبار التفكير الناقد

البعدي، لصالح معممي المجموعة التجريبية. كما أظيرت وجود فرق  دال إحصائًيا  الرياضيات
بين متوسطي درجات معممي المجموعة التجريبية القبمية والبعدية  4.44عند مستوى داللة 

أشارت إلى  كما، لصالح متوسط الدرجات البعدي في الرياضيات عمى اختبار التفكير الناقد
يبي المقترح في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في كل فاعمية البرنامج التدر 

 .ككلالتفكير الناقد و األخطاء،  ةمن: معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء، معالج
  وىذا يعني أن البرنامج التدريبي المقترح والقائم عمى التدريس التبادلي، قد ساىم بشكل

جموعة التجريبية في التفكير الناقد بكل مكوناتو ممحوظ في تحسن أداء معممي الم
بصورة أفضل وبداللة إحصائية عن معممي المجموعة الضابطة التي لم تدرس البرنامج 
نفسو، ولعل ذلك يرجع إلى عدة عوامل منيا: محتوى البرنامج التدريبي نفسو، حيث تم 

ىي: المشكبلت التركيز عمى ثبلثة محاور أساسية في محتوى البرنامج التدريبي 
تم توفير فرص فمقد  ، واالمتحانات، المدرسيةالرياضيات الرياضية، ومحتوى كتب 

من خبلل ىذا البرنامج لمتعرف عمى  متنوعة لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية
كتساب الخبرات التعميمية التي تضمنيا لمبرنامج  التدريبي ومناقشتو، المحتوى العممي  ،وا 
اتو قد ساىم في تنشيط ذاكرة المعممين في الرياضيات وما تتضمنو من فيذا في حد ذ

اإليجابية عمى المشاركة  وشجعيم المعممينىذا  ساعد، وقد معمومات وقوانين وأفكار
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، كما ساىم في تبادل الخبرات فيما بينيم من خبلل توظيف استراتيجية التدريس  الفاعمة
 التبادلي، مما أدى إلى تحسن أدائيم عمى اختبار التفكير الناقد.

 
  تم كذلك فإن إعتماد بناء البرنامج التدريبي عمى التدريس التبادلي وبالطريقة التي

م يشارك بصورة إيجابية ويوضح ويشرح ، قد ساىم بدرجة كبيرة في جعل كل معمتنفيذىا 
في معظم الموضوعات والمشكبلت التي تم عرضيا من خبلل  هوتفكير  هويبرر وجية نظر 

البرنامج التدريبي، فقد كان التدريس التبادلي كأحد أشكال التعمم التعاوني، يتم بالصورة 
فاعل مع بقية اآلتية في البرنامج التدريبي، يقوم كل معمم من أفراد المجموعة بالت

خرين في المجموعات األخرى حول المعممين في مجموعتو، وبالتفاعل مع المعممين اآل
ستراتيجيات لبلخبلل ممارسة كل معمم  من، المشكبلت والموضوعات المقدمة إلييم

التمخيص.  ،النقاش والتساؤل ،التوضيح ،التنبؤ، الحل :وىيلمتدريس التبادلي الفرعية 
يستدعي المعمم المعمومات التي تدور حول الميمة المكمف بيا  مرحمة التنبؤ،ففي 

المعمم والمقدمة إليو، حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بيا والتي يتوقع أن تفيده 
يحاول المعمم حل المشكمة المقدمة إليو  وفي المرحمة الثانية ىي الحل الفرديفي الحل، 

بمفردة في البداية وبمعموماتو التي يعرفيا واستدعاىا من قبل، وبعد االنتياء منيا تبدأ 
ويقوم كل معمم بتوضيح حمو لممشكمة المقدمة إليو لبقية  ،المرحمة الثالثة وىي التوضيح

المرحمة عد ذلك تأتي أعضاء المجموعة ويحاول إقناعيم بالحل الذي توصل إليو، وب
ويحاول فييا كل معمم بعرض حمو عمى جميع المجموعات  الرابعة وىي النقاش والتساؤل

وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحمول المقدمة ،األخرى والتي عندىا المشكبلت نفسيا
المرحمة الخامسة واألخيرة ثم تأتي  ،من المعممين  وتنتيي باالتفاق عمى الحل الصحيح

حيث يقوم كل معمم بإعادة كتابة الحل لممشكمة التي كانت مقدمة إليو  ،التمخيصوىي 
بصورة مبسطة وواضحة وصحيحة أو كتابة تمخيص لمميمة المقدمة إليو أو حتى 
المقدمة إلى أحد زمبلئو في المجموعة ) فكل مجموعة تقدم تمخيص بحمول كل الميام 

 ي.التي قدمت ليم( بحسب طبيعة الموقف التعميم
 عرض الو ، توضيحالشرح و الو ، والحل ،والتفسير والتبرير، الحوار والمناقشة من خبللف

ربما ف، القيام بالتمخيصبقية المجموعات، ثم  أمامعرض الثم  ،عمى أفراد المجموعة
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يكون أدى ذلك إلى تبادل لمخبرات بين المعممين وتبادل لؤلفكار والميارات، حتى كان 
والشرح وطريقة وأسموب العرض لممعمومةع مما ساعد في  سالتدريىناك تبادل ألفكار 

اكتساب معممي المجموعة التجريبية لممعمومات واألفكار وطرق العرض والتوضيح 
بكافة  في الرياضيات وساىم بشكل كبير في تنمية قدرتيم عمى التفكير الناقد ،والتبرير
تقييم الحجج، االستدالل، معالجة ) معرفة االفتراضات، التفسير، االستقراء،  مياراتو

 األخطاء(. 
  مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  البحث الحالي من نتائجويتفق ما توصل إليو

وضرورة  ،التدريس التبادلي، والتي أكدت في معظميا عمى أىمية التدريس التبادلي
استخدامو من قبل المعممين ألىميتو في تحسين مستويات الطبلب في الرياضيات، ومن 

 ،(3441 ،ودراسة )جربوع ،(3441 ،بين ىذه الدراسات عمى سبيل المثال دراسة )قبع
التدريس  ةأىميأشارت نتائجيا إلى ( حيث 3444)الكبيسي،  ،(3446)الشميوب، 
 ,Meyer)الرياضيات، وكذلك دراسة الطمبة في في رفع مستوى تحصيل التبادلي 
التي أشارت إلى قيام العديد من المعممين باستخدام مدخل التدريس التبادلي   (2014

مع توظيف الدعم لمطبلب، وأن الطبلب الذين استخدموا التدريس التبادلي أصبحت 
 (Abdul Qohar, & Sumarmo , 2013)معدالتيم أفضل في الرياضيات، ودراسة 

التي أكدت عمى أن الطبلب في مجموعات التدريس التبادلي كانوا أكثر نشاًطا في 
وغير خائفين، وال يخجموا من التعبير عن أفكارىم، وطرح األسئمة والشرح  ،المناقشة

قتراح الحجج، ودراسة التي   (Widyaningrum, et al., 2015)  والتوضيح، وا 
دريس التبادلي نمت شجاعة الطبلب في أشارت نتائجيا أنو من خبلل استخدام الت

 Darsono)لدييم، وأشارت دراسة ) فكارىم،  وزيادة الثقة بالنفسأالتحدث والتعبير عن 
إلى فعالية التدريس التبادلي في تدريس معادلة الخط المستقيم، وتطبيق  2015 ,

توصيل المعرفة من خبلل  تنمية قدرتيم عمى التدريس التبادلي يساعد الطبلب في
خرين، وتدريب الطبلب المناقشة وطرح األسئمة والتعبير عن اآلراء أمام الطبلب اآل

التي أشارت إلى  (Garderen , 2004)ليكونوا قادرين عمى عمل ممخصات، ودراسة 
أنو من خبلل التدريس التبادلي تحسن فيم الطبلب لممشكمة الرياضية المفظية، 
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خر أثناء لي مدخل يوفر لمطبلب العمل بشكل تعاوني لدعم كل منيم اآلوالتدريس التباد
 العمل لتحقيق ىدف مشترك. 

  من نتائج حول تنمية  البحث الحاليكما نجد أن ىناك أيًضا اتفاق بين ما توصل إليو
 التفكير الناقد وبين بعض  الدراسات السابقة في مجال التفكير الناقد مثل: دراسة )البدري

إلى فاعمية استراتيجية التفكير البصري في تنمية  توصمت( والتي 3446، خرونآو 
التفكير الناقد في الرياضيات لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، ودراسة )عبد الرحيم، 

إلى فاعمية استخدام األسئمة السابرة لتدريس الرياضيات في توصمت ( والتي 3441
( والتي 3449تنمية التفكير الناقد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، ودراسة ) عميع حمزة، 

إلى فاعمية البرنامج التعميمي في تنمية التفكير الناقد لطمبة الرياضيات توصمت 
إلى فاعمية استخدام األلعاب ت توصم( والتي 3446بالجامعة، ودراسة )الجيني، 

التعميمية  في اكتساب طالبات الصف األول المتوسط  لميارات التفكير الناقد، ودراسة 
إلى فاعمية الوحدة المقترحة القائمة عمى الروابط توصمت ( والتي 3443)األغا، 

الصف  الرياضية في تنمية التفكير الناقد وتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدى طالبات
( والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية استخدام 3441الحادي عشر، ودراسة ) الجابري، 

طريقة العصف الذىني في تنمية جميع ميارات التفكير الناقد )معرفة االفتراضات، 
التفسير، تقويم المناقشات، االستنباط، االستنتاج، والتفكير الناقد ككل( وكذلك تنمية 

ب الصف األول الثانوي في مقرر الرياضيات، ودراسة )عبد التحصيل الدراسي لطبل
إلى فاعمية استخدام استراتيجية التعمم البنائي في تدريس توصمت ( والتي 3449القادر، 

الرياضيات عمى التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طبلب المرحمة الثانوية، ودراسة 
(Kristianti et al.,2017)  تعمم الرياضيات من خبلل استخدام والتي توصمت إلى أن

وبمساعدة برنامج أوتوجراف يعمل عمى تحسين القدرة عمى  (ASSURE)نموذج 
التصور توصمت إلى أن والتي  (Makina ,2010)التفكير الناقد لدى الطبلب، ودراسة 

البصري يشجع التفكير الناقد الذي يؤدي إلى فيم أفضل لمتعامل مع البيانات، ولن يحدث 
كير الناقد الجيد إال إذا شارك الطبلب في أنشطة ليذا النوع من التفكير، ويمكن التف

والتي  (Firdaus, et al., 2015))تحقيق نتائج جيدة في تعمم الرياضيات، ودراسة 
في   PBLتوصمت إلى وجود تأثير إيجابي لموحدة التعميمية في الرياضيات والقائمة عمى
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التفكير الناقد الثبلثة وىي:  مياراتمن  ميارةب في كل تعزيز التفكير الناقد لدى الطبل
تحديد وتفسير المعمومات، تحميل المعمومات، تقييم األدلة والحجج، ودراسة 

(Palinussa, 2013)  والتي توصمت إلى أن الطبلب الذين تعامموا مع مواقف
الرياضيات الواقعية الحياتية أدائيم في التحصيل والتفكير الناقد والسمات الشخصية 

 Widyatiningtyas, et)ودراسة  أفضل من أقرانيم الذين درسوا بالطريقة التقميدية،
al., 2015) ثير كبير عمى قدرة والتي توصمت إلى أن مدخل حل المشكبلت لو تأ

 . الطبلب عمى التفكير الناقد
لم يكن البرنامج التدريبي المقترح فعااًل في تنمية قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة  

 اإلعدادية في كل من: تقييم الحجج، االستدالل.
  يحتاج إلى معمومات ونظريات  ،تقييم الحججكل من االستدالل و وربما يرجع ذلك إلى أن

وقوانين في الرياضيات بشكل أعمق من الميارات األخرى لمتفكير الناقد، ولم يكن لدى 
 منيجمحتوى لربما لكثرتيا أو تجاوزىا  ،المعممين القدرة عمى استدعاء ىذه المعمومات

ان قد، وبالتالي أدى فلدى المعممينالرياضيات لممرحمة اإلعدادية الذي أصبح مألوف 
ىذه المعمومات إلى عدم قدرة المعممين عمى تقييم الحجج واالستدالل في بعض مفردات 

، كما أن لدى المعممين إلى حد الفاعميةالنمو في ىذه الميارات االختبار، ولذلك لم يصل 
ضمن محتوى منيج  التفكير الناقدجزء كبير من البرنامج التدريبي قد ركز عمى ممارسة 

حمة اإلعدادية وتصويب األخطاء العممية في كتب الرياضيات ليذه الرياضيات لممر 
وتأليف بعض األنشطة  المرحمة وتقييم األفكار والمعمومات التي تتضمنيا ىذه الكتب،

وبالتالي حينما خرج الموقف االختباري عن ذلك  الخاصة بالرياضيات في ىذه المرحمة،
حد إلى البرنامج التدريبي  يصللم و بعض الشيء أداء المعممين إلى انخفاض  أدى

 .في تنمية ميارتي تقييم الحجج واالستدالل الفاعمية
  ولكن ىذا اليقمل أىمية البرنامج التدريبي حيث حقق نمو في األداء لصالح معممي

المجموعة التجريبية، فكان أدائيم في القياس البعدي أفضل من القبمي، وأدائيم أفضل 
 ،4.41نسبة الكسب المعدل عالية )تقييم الحجج  من المجموعة الضابطة، وكانت

(،  فربما كان 4.3( وىي قربية جدا من الحد الفاصل لمداللة وىو )4.41االستدالل 
البرنامج يحتاج إلى تضمين بعض الموضوعات لمرياضيات تتجاوز رياضيات المرحمة 
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القوانين التي حتى يتمكن المعممين من الحصول عمى المعمومات والنظريات و  ،اإلعدادية
يمكنيم استخداميا كأدلة لتقييم الحجج، أو استخداميا لبلستدالل، وكذلك كان البد من 
تنويع محتوى الرياضيات في البرنامج التدريبي في الجانب الخاص بممارسة التفكير 
الناقد ليشمل جميع جوانب التعمم في الرياضيات ويشمل جميع فروع أو مجاالت 

 ،المعممين بالخبرات المتنوعة والقوانين في مختمف فروع الرياضيات الرياضيات،ع لتزويد
وربما يتطمب ذلك زيادة  حتى يتسنى ليم االستفادة منيا في تقييم الحجج واالستدالل.

كما عرضنا من قبل في  –أشارت دراسات عديدة  ولقدالفترة الزمنية لمبرنامج التدريبي، 
إلى أن المعممين في حاجة إلى التدريبي المستمر قبل الخدمة  -الدراسات السابقة 

 وأثناء الخدمة من أجل تنمية ميارات التفكير الناقد لدييم.
 :( مياقشة اليتائر املتعلكة حبل املشكالت الرياضية2-2

بين  4.44إحصائًيا عند مستوى داللة  داالً   اأظيرت نتائج البحث وجود فرقً  
متوسطي درجات معممي المجموعة التجريبية ومعممي المجموعة الضابطة عمى اختبار حل 

كما اظيرت النتائج وجود  ،المشكبلت الرياضية البعدي، لصالح معممي المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجات معممي المجموعة  4.44فرق  دال إحصائًيا عند مستوى داللة 

التجريبية القبمية والبعدية عمى اختبار حل المشكبلت الرياضية، لصالح متوسط الدرجات 
 البعدي.

  عمى عدة محاور أساسية من بينيا حل المشكبلت  يس البرنامج التدريبيتأستم لقد
عمى حل لتدريب المعممين ولذلك فقد خصص جزء من البرنامج التدريبي  ،الرياضية

، ومن بينيا المشكبلت المرتبطة باليندسة بصفة عامة المشكبلت في الرياضيات
كان اكساب المعممين المعمومات والميارات من والمشكبلت المرتبطة باألعداد والجبر، و 

ين حل المشكبلت الرياضية في البرنامج من بين أىداف تضمخبلل حميم لممشكبلت 
لى و في مواقف يحتاج فيي، حيث يتم وضع المعمم التدريب التي األفكار إلى المعمومات وا 

مع عدم إعطاء الحل المباشر لممعمم  ،تمكنو من الحل، ولذلك فإن التدريب بيذه الكيفية
ي توصمو لمحل، أو إرشادات جاىزة لمحل، جعل المعمم يسعى لمبحث عن المعمومة الت

ومن ثم البحث عن الفكرة التي تمكنو من التغمب عمى العائق الذي يحول بينو وبين 
البرنامج لقد وفر الوصول لحل المشكمة مع توافر المعمومة التي تمكنو من الحل، و 
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مع تنفيذ  ،الفرصة لممعممين لمتدريب عمى حل المشكبلت الرياضية بيذه الكيفية يالتدريب
التدريس التبادلي الذي جعل من المعممن شعمة نشاط واثار لدييم االىتمام  ذلك من خبلل

فالكل يعمل من أجل تحقيق ىدف واحد وىو التغمب عمى العائق وحل  ،والمشاركة الجادة
وتنمو لديو القدرة عمى  االمشكمة ومن خبلل ذلك يكتسب المعمم المعمومات واألفكار،

ستدالل وغيرىا من الميارات من خبلل تبادل ستقراء واإلالتحميل والتفسير والتقييم واإل
وخاصة أن كل معمم كان  ،المدرببإشراف الخبرات بين المعممين وبعضيم البعض و 

مطالب بحل الميمة أو المشكمة التي تقدم لو في البداية بشكل فردي، وربما يكون ذلك 
ي تنمية مستوى المعممين أدى إلى اكتساب المزيد من المعمومات واألفكار التي ساعدت ف

 عمى حل المشكبلت وىذا ما أظيرتو النتائج.
  مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  البحث الحالي من نتائجويتفق ما توصل إليو

إلى إن طريقة تقديم المواد  (Sari, et al.,2019)حل المشكبلت، حيث أشارت دراسة  
 , .Kojo, et al)ل المشكبلت، ودراسة التعميمية ليا أثر في قدرة الطمبة عمى ح

والتي توصمت الدراسة إلى أن المعممين يمكنيم توجيو الطبلب بطرائق متعددة  (2018
ومختمفة، ولكنيا تمنع الطبلب من البحث عن استراتيجيات خاصة بيم لحل المشكبلت، 

ب، ولذا السبب فإن تمارين حل المشكبلت وحدىا التكفي لتدريس حل المشكبلت لمطبل
رشادات لتدريس حل المشكبلت بشكل صحيح يتيح  ويجب إعطاء المعممين تعميمات وا 
لمطبلب الفرصة في التفكير والوصول إلى الحل باستراتيجيات خاصة بيم، ودراسة 

(Osman, et al., 2018  والتي توصمت إلى وجود اختبلف كبير ودال إحصائًيا في )
حل المشكبلت الرياضية لمطبلب المشاركين، وأكدت المقاببلت عمى أن تقنية النموذج 
ن استخدامو يؤدي إلى  البصري كان ليا اثر كبير في مستوى الفيم والتحفيز لمطبلب،وا 

لتي أسفرت نتائجيا عن ( وا3446ودراسة ) الشيري، ، أداء أفضل في حل المشكبلت
( 3441ودراسة ) زىران،  ،أن االعتقادات نحو حل المسألة الرياضية تتسم باإليجابية

والتي أشارت نتائجيا إلى فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات 
حل المشكبلت الرياضية، وتنمية مستوى التحصيل في الرياضيات لدى طبلب الصف 

( والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية 3444بمطية، ، والثانوي، ودراسة )بيوت  األول
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ريدنك في تنمية أساليب حل المشكبلت في الرياضيات لدى الطبلب  –برنامج كريمك 
 المعممين. 

شارت النتائج إلى عدم فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معممي أ 
 حل المشكبلت الرياضية . عمىية الرياضيات بالمرحمة اإلعداد

   فربما يرجع ذلك إلى أن الفترة الزمنية المخصصة لمتدريب عمى حل المشكبلت في
البرنامج التدريبي لم تكن بالقدر الكافي لتنويع استراتيجيات حل المشكبلت وتدريب 

حيث  ،المعممين عمييا، حيث كان التدريب عمى استراتيجيات حل المشكبلت محدود لمغاية
كان طرح المشكبلت وتدريب المعممين عمييا ييدف إلى زيادة إلمام المعممين بالمعرفة 

وكذلك تنشيط معموماتيم في  ،الرياضية وتوسيع نطاق الخبرات الرياضية لدييم
الرياضيات لقمة ىذه المعمومات ونسيان معظميا من خبلل التدريس في المرحمة 

 ،عمى رياضيات المرحمة اإلعدادية فقط توفقت اإلعدادية، وكأن معمومات المعممين
وأنحصر تفكيرىم ومعموماتيم في نطاق الكتاب المدرسي لمطالب في المرحمة اإلعدادية، 
فمن خبلل التدريب تبين أن تنشيط ذاكرة المعممين واستدعاء المعمومات والمعارف 

استخدام ب عمى ربما أثر ذلك عمى حساب التدريو  الرياضية يحتاج إلى وقت وجيد كبير،
حل المشكبلت، وبالتالي فالمعممين بحاجة دائما إلى تنشيط ىذه المعمومات استراتيجيات 

عمى المحتوى العممي  واألفكار الرياضية وربما يتم ذلك بتخصيص برامج تدريبية
، فكان في امتحان حل المعمم لمرياضيات يتجاوز المرحمة التعميمية التي يدرس بيا

سئمة التي تحتاج إلى بعض المعمومات واألفكار التي لم يستطيع المشكبلت بعض األ
خر عمى مستوى أدائيم في آالمعممين تذكرىا أو الوصول إليياع مما أثر بشكل أو ب

 اختبار حل المشكبلت الرياضية. ىذا يتفق مع ما أشارت إليو  دراسة
(Tambychik,& Meerah,2010)   رات أن اإلفتقار إلى العديد من الميامن

والحقائق األساسية العددية والبصرية والمكانية ىو أحد األسباب القوية لمضعف في حل 
المشكبلت الرياضية، ونقصان ميارات الرياضيات والقدرات المعرفية يمنع من  الوصول 

( إلى وجود بعض 3443دراسة )غفور، وكذلك أشارت  لحل المشكبلت الرياضية،
الخمط بين القوانين الرياضية لكثرتيا، عدم فيم  :الصعوبات في حل المشكبلت مثل
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ضعف أسموب المعالجة، الخوف من الفشل في حل المسألة، الضغف  صياغة المسألة،
 .عدم القدرة عمى إكمال الحل ،في الرياضيات بوجو عام، ضعف القدرة عمى االستدالل

 أىمية البرنامج التدريبي حيث حقق نمو في األداء لصالح معممي  ولكن ىذا اليقمل
المجموعة التجريبية، فكان أدائيم في القياس البعدي أفضل من القبمي، وأدائيم أفضل 

حل نسبة الكسب المعدل لمن المجموعة الضابطة، وكانت نسبة الكسب المعدل عالية ) 
(،  فربما كان 4.3صل لمداللة وىو )( وىي قربية من الحد الفا4.443 ) المشكبلت ىي:

والتركيز عمييا بصورة البرنامج يحتاج إلى تضمين بعض استراتيجيات حل المشكبلت 
مثل: البحث عن نمط، تكوين جدول، الحل العكسي، التخمين والتحقق، ... وغيرىا أكبر 

 من االستراتيجيات حتى يتمكن المعممين من استخداميا وتوظيفيا في حل المشكبلت
، وربما كان المعممين في حاجة إلى مزيد من التدريب عمى حل المشكبلت الرياضية

الرياضية وعمى استراتيجيات حل المشكمة وىذا يتطمب إضافة المزيد من الوقت  لمبرنامج 
 التدريبي.

وسل رياضيات يف ال( مياقشة اليتائر املتعلكة بالعالقة االرتباطية بني التفكري الياقد 2-3

 املشكالت الرياضية:

وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى أقل من  
بين قدرة معممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في حل المشكبلت   4.44أو يساوي 

معرفة االفتراضات،  وىي: في الرياضيات التفكيرالناقد مياراتمن  ميارةالرياضية وكل 
 .األخطاء، التفكير الناقد ككلمعالجة ر، االستقراء، تقييم الحجج، االستدالل، التفسي

  التفكير الناقد أساًسا عمى الدقة في مبلحظة الوقائع التي تتصل بتفاصيل الموقف يعتمد
يعتمد عمى  أيًضاأو القضية، التي يتم مناقشتيا مع الموضوعية في المبلحظة، وىو 

وتحديد  ،المبلحظة التمييز، ،التحميل ،االستقراء ،االستدالل تنمية:ميارات أساسية في 
 ،واالختبلف، والتجميع، والتصنيف، والتسمسل، والتركيب )عمار، شحاتو التشابوأوجو 

ولذلك فإن الميارات التي يحتاجيا التفكير الناقد من  ( 431-431، 3446 ،النجارو 
ء واالستدالل وتقييم الحجج والتبرير واالستقرا،معرفة االفتراضات والقدرة عمى التفسير

ىذه الميارات عند دراستو معظم والبحث عن األدلة وغيرىا، نجد أن المتعمم يمارس 
وعندما يقوم بحل مشكبلت في الرياضيات بصفة خاصة، فقد  لمرياضيات بصفة عامة،
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إلى أن المتعمم أثناء حل المشكبلت ال يتعمم   (Nieuwoudt, 2015, 1)أشار
نما يتعمم تطوير ميارات حل المشكبلت أيًضا، ويتعمم استراتيجيات حل الرياض يات فقط، وا 

المشكبلت أثناء دراستو لمرياضيات، ويستخدم التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي أثناء حل 
المشكبلت. ولذلك فإن الرياضيات من أىم المجاالت العممية التي يمكن من خبلليا تنمية 

فرص متعددة لممتعمم لكي يمارس حل المشكبلت  وذلك بتوفيركبلت، القدرة عمى حل المش
ويتدرب عمى االستراتيجيات المختمفة لحل المشكبلت أثناء دراستو  لمرياضيات، ومن 
خبلل التدريب عمى حل المشكبلت سوف تنمو أفكار ومعارف المتعمم الرياضية، وربما 

أكثر تحدًيا، وأكثر نشاًطا ويكون إيجابي بدرجة كبيرة، يساعد ذلك عمى جعل المتعمم 
وحماًسا، وربما يعمل ذلك عمى ايًضا تنمية قدرة المتعمم عمى التفكير وحل المشكبلت في 

، وىذا ما وفره البرنامج التدريبي لممعممين، حيث كان المواقف الرياضية والحياتية
وممارسة فعمية المحتوى العممي لمبرنامج التدريبي يساعد المعممين عمى حل المشكبلت 

، من خبلل مواقف تعميمية حقيقية يتم فييا في الرياضيات لميارات التفكير الناقد
بداء الرأي وتبادل األفكار والمعمومات في موقف تعاوني تفاعمي باستخدام  المناقشة وا 

 استراتيجية التدريس التبادلي.
  نوع من التكامل والدمج  إلى أن البرنامج التدريبي عمل عمى إيجادأيًضا ربما يرجع ذلك و

بين المعرفة والتفكير، بحيث يشعر المتدرب بأن حل المشكبلت الرياضية والتفكير شي 
لى  ،فحل المشكبلت يحتاج إلى التفكير ،واحد متكامل والتفكير يحتاج إلى الرياضيات وا 

ومن  ،فمن دون وجود رياضيات ومشكبلت رياضية ال يوجد تفكير ،المشكبلت الرياضية
فدراسة الرياضيات تحتاج إلى ممارسة   ،تفكير ال نستطيع دراسة الرياضيات دون

االستدالل عمى صحة  ، كما تحتاج إلىرياضية جديدة  عبلقاتاالستقراء الكتشاف 
وكذلك في الرياضيات نحتاج إلى التبرير والتفسير والتوضيح  ،معمومات أو نظريات أخرى

ونحتاج  ،مات واألفكار الرياضية عمى المنطقونحتاج إلى بناء المعمو  ،بصورة منطقية
وىذا ما نحتاجو في  ،إلى توافر األدلة لمحكم عمى المواقف والقضايا ورفضيا أو قبوليا

وغيرىا من الميارات التي نحتاجيا عند دراسة الرياضيات ونحتاجيا  ،الرياضي البرىان
ىذه الميارات  كلتطمب ي الذيعند حل المشكبلت ونحتاجيا عند ممارسة التفكير الناقد 

أنواع  ولذلك فإن الرياضيات والتفكير بصفة عامة والتفكير الناقد باعتباره أحد ،السابقة
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 يتوظيف التدريس التبادلي في البرنامج التدريب عملفربما  ،التفكير وجيان لعممة واحدة
وظير ذلك في وجود العبلقة  ،عمى صقل ىذه الميارات جميًعا وصيرىا لدى المعممين

االرتباطية القوية والدالة إحصائًيا بين القدرة عمى حل المشكبلت الرياضية وجميع 
قمب  ىو لدى المعممين، حيث أن حل المشكبلتفي الرياضيات التفكير الناقد  ميارات

 قمب حل المشكبلت.ىو والتفكير  ،الرياضيات
 :توصيات البشح :ثالًجا

ن نتائج البحث ومناقشتيا، وما تم عرضو من أدبيات تتعمق في ضوء ما تقدم م
 :بما يأتييمكن التوصية بموضوع البحث، 

 بل لجميع طبلب  -بالتفكير الناقد لطبلب شعبة الرياضيات بكميات التربية تضمين مقررخاص
وذلك من أجل تدريبيم قبل الخدمة عميو، لبلستفادة من ذلك  -الجامعة بمختمف تخصصاتيم

في تنمية قدرتيم عمى التفكير الناقد ومواجية التحديات في عالم متغير نحتاج فيو إلى األدلة 
 تعميم الرياضيات في التعميم قبل الجامعي. والحجج، وتوظيف ذلك في 

  تضمين مقررخاص بحل المشكبلت الرياضية وغير الرياضية لطبلب شعبة الرياضيات بكميات
وذلك من أجل تدريبيم قبل الخدمة  -بل لجميع طبلب الجامعة بمختمف تخصصاتيم -التربية

وظيف ذلك في تعميم عميو، لبلستفادة من ذلك في تنمية قدرتيم عمى حل المشكبلت، وت
 الرياضيات في التعميم قبل الجامعي. 

  تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى توظيف استراتيجة التدريس التبادلي في تدريس
الرياضيات، وذلك من أجل رفع كفاءة المعممين في استخداميا وتوظيفيا بفاعمية في تدريس 

 الرياضيات.
 يجة التدريس التبادلي في تدريس الرياضياتعمل دليل استرشادي لممعممين حول استرات، 

عطاء نماذج متنوعة لكيفية استخداميا  لمعمل عمى تشجيع المعممين عمى استخدام ىذا  وا 
 الدليل عند تدريس الرياضيات داخل الصف .

  تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى التفكير الناقد وحل المشكبلت في الرياضيات، وذلك من
 لمعممين فييما بما ينعكس عمى تدريسيم لمرياضيات وأداء الطبلب فييا.أجل رفع كفاءة ا

  عمل دليل استرشادي لممعممين حول التفكير الناقد وحل المشكبلت، لمعمل عمى تشجيع
 المعممين عمى توظيف ىذا الدليل عند تدريس الرياضيات داخل الصف.
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 ل وحتى الصف الثاني عشر إعادة تنظيم محتوى منيج الرياضيات لمصفوف من رياض األطفا
بحيث يتضمن المنيج موضوع حل المشكبلت والتفكير الناقد عبر ىذه الصفوف بصورة 

 باعتبارىما منبيدف تنمية قدرة الطمبة عمى حل المشكبلت والتفكير الناقد و منتظمة ومدروسة 
 أىم أىداف التعميم في القرن الحادي والعشرين.

  عمل مسابقات في الرياضيات بين المدارس حول حل المشكبلت الرياضية  وميارات
التفكيرالناقد من أجل النيوض بمستوى الطمبة فييما، ومن أجل تحقيق مستوى متقدم في 

   أولمبياد الرياضيات األقميمي والعالمي.
 :: البشوخ املكرتسةرابًعا

 إجراء دراسات مستقبمية حول ما يأتى:يمكن اقتراح نتائج البحث في ضوء  
  وضع تصور مقترح لمتفكير الناقد في الرياضيات وتضمينو لمناىج الرياضيات عبر الصفوف

 الدراسية المختمفة في ضوء التوجيات العالمية لميارات القرن الحادي والعشرين.
 ر وضع تصور مقترح لحل المشكبلت في الرياضيات وتضمينو لمناىج الرياضيات عب

 الصفوف الدراسية المختمفة في ضوء التوجيات العالمية لميارات القرن الحادي والعشرين.
  فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التدريس التبادلي في تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى

 معممي الرياضيات.
 تنمية  فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات حل المشكمة والتدريس التبادلي في

 لدى معممي الرياضيات بالمراحل التعميمية المختمفة. التفكير الناقد واإلبداعي
  فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التدريس التبادلي في تنمية معتقدات المعممين نحو

 الرياضيات وتدريسيا..
 ي فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم البنائي في تنمية ميارات التدريس لدى معمم

 الرياضيات .
  دراسة تحميمية نقدية لمحتوى مناىج الرياضيات لمصفوف من األول االبتدائي حتى الثالث

 وحل المشكبلت. التفكير الناقدالثانوي في ضوء 
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 المريخ لمنشر .
(. أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلى فى تدريس 2011صالح، نادر رجب محمد )  .26

ميارات التفكير اإلبداعى لدى تالميذ الحمقة الثانية من  الرياضيات عمى التحصيل وتنمية بعض
التعميم االساسى.)رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الفيوم( تم االسترجاع من 

main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=
PublicDrawThesis&BibID=11220364 

(.القياس النفسي والتربوي نظريتو، أسسو، تطبيقاتو. 1997) مانالطريري، عبد الرحمن بن سمي .27
 الرياض، مكتبة الراشد لمنشر والتوزيع.

عمان:مركز (.2أنشطة إثرائية )ط تعميم التفكير في الرياضيات(.2010) آل عامر،حنان سالم .28
 ديبونو لمطباعة والنشر.

 .  تم االسترجاع من أولمبياد الرياضيات الجزء األول(. د.ت.) عبد الرحيم ، اسطيط .29
https://sites.google.com/site/stitmath 

https://sites.google.com/site/stitmath
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األسئمة السابرة في تدريس  (. أثر استخدام2018) عبد الرحيم، محمد حسن عبد الشافي .30
، مجمة تربويات الرياضياتالرياضيات عمى تنمية التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

 .134-95(،11)21الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،
(.أثر استخدام استراتيجية التعمم البنائي في تدريس 2006عبد القادر، عبد القادر محمد )  .31

مجمة تربويات ات عمى التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طالب المرحمة الثانوية .الرياضي
 .215.-125، 9، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، الرياضيات

تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة (. 2004عبيد، وليم ) .32
 .عمان: دار المسيرة. التفكير

. القاىرة : مكتبة تربويات الرياضيات (.1989إيميا، سمير ) و م ؛ المفتي، محمد ؛ عبيد، ولي .33
 األنجمو المصرية.

تنمية ميارات التفكير (.2014) العتوم، عدنان يوسف؛ الجراح،عبد الناصر ذياب؛ بشارة،موفق .34
 عمان: دار المسيرة.(.5نماذج نظرية وتطبيقات عممية) ط

أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في ، أكتوبر( .2011)حمش، نسرين و عفانة، عزو ؛  .35
بحث مقدم إلى مؤتمر  تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى طمبة الصف الرابع األساسي في غزة.

.تم االسترجاع من 44-1، فمسطين التواصل والحوار التربوي نحو مجتمع فمسطيني أفضل،
http://education.iugaza.edu.ps/Portals/18/albums/pdf%.عفانة20عزو%20/أد

  pdfحمش.20نسرين%20أ.%20%20%
. عمان : دار الفكر االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(. 2006عالم، صالح الدين محمود )  .36

 لمنشر والتوزيع.
في تنمية  نموذجي تعميمي تعممي(. أثر تصميم أ2016) حمزة، ىاشم محمدو عمي، جاسم محمد؛  .37

مجمة الفتح، كمية التربية األساسية، جامعة التفكير الناقد لطمبة الرياضيات في جامعة ديالي. 
. تم االسترجاع من 114-97 ،(68، )المستنصرية

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118046 
برنامج مقترح إلكساب ميارات ، أغسطس(.  2002) بالل، فاطمة إبراىيم و ؛عمي، وائل عبد اهلل .38

. بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الثاني " التفكير الناقد في الرياضيات لمرحمة رياض األطفال
عية المصرية لتربويات الرياضيات، دار الضيافة جامعة البحث في تربويات الرياضيات"،  الجم

 . 693-643عين شمس، القاىرة،جميورية مصر العربية، 
. معجم المصطمحات التربوية والنفسية(.2003)  النجار، زينب وعمار، حامد ؛ شحاتة، حسن ؛  .39

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118046
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118046
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http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?f
n=PublicDrawThesis&BibID=11220364 

التي تواجو الطمبة في حل المسائل الرياضية  (. الصعوبات2012غفور، كمال إسماعيل )  .40
. 333-317(،48، )مجمة الفتحلمصف الثالث إعداد المعممين والمعممات من وجية نظر الطمبة. 

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=39416تم االسترجاع من 
(. تدريس اليندسة اإلحداثية باستراتيجية التدريس التبادلي وأثرىا 2018) شيماء حكمت أحمد ،قبع .41

-391(،1)15، لتربية األساسيةمجمة أبحاث كمية افي تحصيل طالبات الصف الرابع العممي. 
 https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=159198.تم االسترجاع من 414

التدريس التبادلي عمى التحصيل  (. أثر استخدام إستراتيجية2011) الكبيسي، عبد الواحد حميد .42
مجمة الجامعة اإلسالمية والتفكير الرياضي لطمبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات. 

. تم االسترجاع من  731-687(،2)19 )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/view/770/716 

المتفوقون وتنمية ميارات التفكيرفي (.2011) ماضي، يحيى صالح .43
 عمان:مركزديبونولتعميم التفكير.(.2الرياضيات)ط

 .الرياض: جامعة الممك سعود. طرق تدريس الرياضيات(.1989) المغيرة، عبد اهلل بن عثمان .44
برنامج تعميمي قائم عمى التدريس التبادلي في حل  (.أثر2017) عرفة، النا والمقدادي، أحمد ؛  .45

المجمة لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء مستويات تحصيميم. التفكير الناقدالمسألة الرياضية و 
تم االسترجاع من .208-193(،2)13 ،األردنية في العموم التربوية

http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2017/Vol13No2/4.pdf 
( . تحميل استراتيجيات حل المسألة الرياضية 2009) النذير، محمد بن عبد اهلل بن عثمان .46

واألغالط الرياضية أثناء الحل والسمات الجرافولوجية لدى طالب تخصص الرياضيات بكميات 
 . 63-9، 12 ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،الرياضياتربويات تمجمة المعممين. 

  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=39416
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=159198
http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2017/Vol13No2/4.pdf
http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2017/Vol13No2/4.pdf
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