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تاريخ استالم البحث

البحث قبولاريخ ت

 إشراف

 .د/ حمًد سىيهى انبسيىَيأ
 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات

 نائب رئيس جامعة المنصورة األسبق
 جامعة المنصورة –كلية التربية 

 .د/ إبزاهيى رفعج إبزاهيىأ

 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 بورسعيدجامعة  –كلية التربية 

 د/ إمياٌ حمًد انزيس

 مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات
 سعيدجامعة بور  –كلية التربية 
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 هص امل

 .تتمثل مشكمة البحث في تدني ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 فرض البحث:

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية  -
بار ميارات التفكير الناقد )في الميارات والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الخت

 ككل وفي الميارات الفرعية كل عمى حدة(.
 عينة البحث:

تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من طالب الصف األول اإلعدادي ببورسعيد. وتكونت 
تمميذ من مدرستي العبور اإلعدادية بنين  05العينة من مجموعتين، التجريبية وعددىا 

تمميذ من مدرستي النصر اإلعدادية بنين  05دادية بنات، والضابطة وعددىا والمروة اإلع
 والزىور اإلعدادية بنات.

 البحث: خطوات
 دراسة نظرية حول مفيوم التفكير الناقد ومياراتو. -
 إعداد أدوات ومواد الدراسة. -
 ضبط أدوات القياس من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين.  -
في تنمية  اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات البرنامجتحديد فاعمية  -

 التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 إجراء المعالجات اإلحصائية واستخالص النتائج وتفسيرىا. -
 صياغة بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة.  -

 دخل التعميم الواقعي لمرياضيات: التفكير الناقد، برنامج الكتروني، مانكهًاث املفخاحيت
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The research problem lies in Low critical thinking skills of preparatory stage 

students.  

Research hypotheses: 

- There is no statistically significant difference between the average 

scores of the experimental and the control groups in the post test 

of critical thinking skills (skills as a whole and its sub skills 

separately). 

Research sample: 

The sample was randomly selected from the first grade preparatory 

students in port said. The sample consisted of two groups, the experimental 

group students number is 50 students from Al-Obour preparatory school 

for boys and Al-Marwa preparatory school for girls, and the control group 

students number is 52 students from Al-Nasr school preparatory for boys 

and Al-Zohour school preparatory for girls. 

Research steps: 

- A theoretical study of the concept of critical thinking skills. 

- Preparing the tools and research materials. 

- Adjust the measurement tools by presenting them to a group of 

arbitrators. 

- Determining the effectiveness of electronic program based on 

realistic mathematics education approach in developing critical 

thinking skills of preparatory stage students. 

- Conducting research statistics and draw conclusion and 

interpretation. 

- Formulating some recommendations according to the research 

results. 

 critical thinking, Electronic program, Realistic 

Mathematics Education approach.  
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 يقديت 

ثنان عمى أىمية التفكير حيث أن أىم ما يميز اإلنسان عن سائر المخموقات ىو إيكاد ال يختمف 
و في حاجة إلى تعمم التفكير والتدريب عمى ومع أن اإلنسان كائن مفكر إال أن ،قدرتو عمى التفكير

وقد  ،مياراتو بنفس حاجتو لمتدريب عمى الكالم وذلك لما لو من أثر في إنعاش العقول وتنشيطيا
إىتمت التربية الحديثة بذلك حتى أصبح من أىم أىدافيا ىو تعميم التفكير وتنمية مياراتو المختمفة 

واستخدام أساليب التفكير الحديثة، وتدريبيم عمى حل وتدريب المتعممين عمى إستخدام قدراتيم 
المشكالت، وتدبر أمور حياتيم، ودفعيم لمسايرة االنفجار المعرفي اليائل، حتى يستطيعوا أن يشقوا 
طريقيم في الحياة بنجاح بما يتوافق مع متطمبات العصر الراىن "عصر تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت".
التفكير ومياراتو ال تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وحده بل البد أن يكون ومن المعروف أن طرق 

ىناك تعميمًا منتظمًا وتمرينًا عمميًا يبدأ من الروضة، فيناك من يرى أن تعميم ميارات التفكير ينبغي أن 
ى فريق يتم في تنظيم متدرج تبدأ بميارات التفكير األساسية ثم يتدرج إلى ميارات التفكير المركب، وير 

 (.5555آخر أنو ليس من الضروري التدرج بل يمكن أن يتعمم الميارة في أي صف دراسي )النافع، 
ويعد التفكير الناقد ىو أحد أنماط التفكير وصوره، وىو ليس فطري أي أنو ال يوجد بالفطرة عند 

مرية معينة، فكل فرد اإلنسان، فمياراتو متعممة وتحتاج إلى مران وتدريب، كما أنو ال يرتبط بمرحمة ع
قادر عمى القيام بو وفق مستوى قدراتو العقمية والحسية والتصورية والمجردة، كما أن التفكير الناقد 
يعتبر ىو المفتاح لحل المشكالت اليومية التي تواجو المتعممين، فإذا لم يستخدم المعممون التفكير 

 (.4: 5505، شعبانالناقد يصبحون جزءًا من المشكمة )
من  Realistic Mathematics Education (RME)ويعد مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات 

وقد ظير نتيجة الحاجة العالمية إلصالح تعميم  ،المداخل الحديثة في مجال تعميم الرياضيات
حيث ذكر بعض التربويين والباحثين وعمماء النفس العديد من الفوائد التي يجنييا المتعمم  ،الرياضيات

راء ربط الرياضيات بالحياة اليومية ومنيا شعور التمميذ العميق والواضح بفائدة الرياضيات وأىميتيا ج
في الحياة اليومية، إضافة إلى أن ىذه العممية تعمل عمى استثارة اىتمام الطمبة وزيادة دافعيتيم 

 لمتعمم، كما تزيد من الحصيمة المعرفية لدييم.
لمفاىيم المجردة أكثر وضوحًا ودافعية، كما أن عممية ربط الرياضيات أن ىذه العممية تجعل ا نجدو 

ثارة التفكير وتساعد عمى إنتقال أثر التعمم : 5552)نصار،  بالحياة اليومية تعمل عمى زيادة الفيم وا 
4). 

ويعد خيال التمميذ أحد الجوانب الثالثة التي يقوم عمييا مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات مما دفع 
لباحث ألن يمجأ لالستفادة من التكنولوجيا في تدريس الرياضيات نظرًا لدور التكنولوجيا في حياتنا ا
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عامة وفي التعميم خاصة  والذي أصبح جزء أساسي في تطوير المناىج التعميمية لما لو من مميزات 
ن تم دمجو مع المداخل التدريسية الحديثة كمدخل التعميم الواقعي لم  رياضيات. متعددة ىذا وا 

 اإلحساس باملشكهت:

الحظ تدني في )معار لمدارس النيل المصرية( من خالل عمل الباحث كمعمم لمادة الرياضيات 
ميارات التفكير الناقد لدى التالميذ وأكد ىذا الشعور ما أشارت إليو الدراسات السابقة من وجود تدني 

مثل دراسة  ،ركبة ومنيا ميارات التفكير الناقدلدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في ميارات التفكير الم
 .(5552سميمان،  ؛5505رضوان، ؛ 5505)حافظ، 

بحثت أثر مدخل التعميم الواقعي  -في حدود عمم الباحث -كما أن ىناك قمة في الدراسات العربية
 لمرياضيات في تنمية العديد من المتغيرات بصفة عامة وفي تنمية التفكير خاصة.

 حث:يشكهت انب
يمكن تحديد مشكمة الدراسة في وجود ضعف لدى تالميذ المرحمة االعدادية في ميارات التفكير 

 :اآلتيلذلك يسعى الباحث لإلجابة عمى السؤال  الرئيس  ؛الناقد
ما فاعمية برنامج إلكتروني قائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات في تنمية ميارات التفكير 

 لمرحمة اإلعدادية؟الناقد لدى تالميذ ا
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

 ما ىي ميارات التفكير الناقد التي يسعى الباحث لتنميتيا من خالل البحث الحالي؟ (0
ما فاعمية برنامج الكتروني قائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات في تنمية ميارات  (5

ة كل عمى حدة في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة التفكير الناقد ككل وأبعاده الفرعي
 اإلعدادية؟
 أهداف انبحث:

 تيدف الدراسة الحالية إلى:
التحقق من مدى فاعمية برنامج إلكتروني قائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات في تنمية  -

 ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 ث:فزض انبح

 يمكن صياغة فرض الدراسة الحالية في:
بين متوسطي درجات تالميذ  (α ≤5.50)عند مستوى داللة ال يوجد فرق دال إحصائيًا  -

المجموعة التجريبية )التي تدرس بالبرنامج االلكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي 
في التطبيق البعدي الختبار لمرياضيات( والمجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( 

 ميارات التفكير الناقد )في الميارات ككل وفي الميارات الفرعية كل عمى حدة(.
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 أهًيت انبحث:
 ترجع أىمية البحث إلى:

 بالنسبة لمقائمين عمى مناىج الرياضيات:
 ية. تمبية لالتجاىات العالمية لالىتمام بميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة اإلعداد -
إسيام في مجال الدراسة في مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات كمدخل جديد في الدراسات  -

 العربية.
 بالنسبة لمباحثين:

 تقديم توصيات ومقترحات تفتح المجال لبحوث أخرى. -
 بالنسبة لممعمم:

 ئمقاتقديم دليل لمعممي الرياضيات لكيفية تدريس موضوعات المادة باستخدام برنامج الكتروني  -
 عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات.

 بالنسبة لمتالميذ:
برنامج تنمية ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية من خالل التدريس باستخدام  -

 مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات.الكتروني قائم عمى 
بط الرياضيات بالواقع زيادة التشويق واإلثارة لدى التمميذ لتعمم الرياضيات من خالل ر  -

 .واالستعانة بالتكنولوجيا في التعميم
 يُهج انبحث:

المنيج التجريبي ذو تصميم التطبيق القبمي البعدي لممجموعتين المتكافئتين إحداىما تجريبية 
واألخرى ضابطة تدرس المجموعة التجريبية عن طريق )برنامج الكتروني قائم عمى مدخل التعميم 

 ات( وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.الواقعي لمرياضي
 جمخًع انبحث:

تم تحديد مجتمع البحث بحيث يتكون من تالميذ الصف األول االعدادي بمحافظة بورسعيد 
 .5502/5502بجميورية مصر العربية لمعام الدراسي 

 عيُت انبحث:
ن( بمحافظة بورسعيد وفق الشروط بني 5بنات و 5تم اختيار أربعة مدارس من المرحمة اإلعدادية )

 التالية:
 .وجود معمل حاسب آلي أو حجرة لعرض الوسائط في المدرسة 
 .استعداد إدارة المدرسة عمي التعاون مع الباحث 
 .)وقوع المدارس في نطاق حي واحد )حي الزىور 
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من  حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من طالب الصف األول اإلعدادي. وتكونت العينة
تمميذ من مدرستي العبور اإلعدادية بنين والمروة  05مجموعتين، المجموعة التجريبية وعددىا 

تمميذ من مدرستي النصر اإلعدادية بنين والزىور  05اإلعدادية بنات، والمجموعة الضابطة وعددىا 
 تمميذ. 055اإلعدادية بنات. وبذلك يكون العدد الكمي لمعينة 

 يخغرياث انبحث

 المستقل: برنامج إلكتروني قائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات.  رالمتغي
 التابع: ميارات التفكير الناقد في الرياضيات.  المتغير

 أدواث انقياس:

 اختبار ميارات التفكير الناقد )من إعداد الباحث(. -
 :انبحثيىاد 
وني القائم عمى مدخل التعميم أوراق عمل واسطوانة تعميمية لمتالميذ وفقًا لمبرنامج اإللكتر  -

 الواقعي لمرياضيات )من إعداد الباحث(.
دليل لممعمم في كيفية تدريس الوحدتان المختارتان ) الجبر واالحصاء( وفقًا لمبرنامج  -

 اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي )من إعداد الباحث(.
 يصطهحاث انبحث:

 :Realistic Mathematics Educationمدخل التعميم الواقعي لمرياضيات  -
( بأنو مجموعة من الخطوات القائمة عمى استخدام المواقف الواقعية 4، ص5500تعرفو سالمان )

فى تعميم الرياضيات وتؤكد عمى أىمية إقامة صمة بين عالم المتعمم والعالم الخاص باألفكار الرياضية، 
كنشاط إنسانى إلعادة إكتشافيا تحت توجيو  ومن خالل ىذه الخطوات يمارس التالميذ الرياضيات

 المعمم.
 ويعرف الباحث البرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات:

تعميمي من مجموعة من اإلجراءات التي تتيح لممتعمم ممارسة الرياضيات كنشاط  برنامجعمى أنو 
ا باستخدام المبادئ األساسية فى تعميم إنساني من خالل مواقف ومشكالت حياتية ثم تجريدى

 الرياضيات وذلك باستخدام الكمبيوتر ووسائطو المتعددة إلعادة إكتشاف جوانب تعمم الرياضيات.
 :Critical Thinkingالتفكير الناقد  -

يعرفو وليم عبيد وعزو عفانة بأنو عممية تبني قرارات وأحكام قائمة عمى أسس موضوعية تتفق مع 
مالحظة التي يتم مناقشتيا بأسموب عممي بعيدًا عن التحيز والمؤثرات الخارجية التي تفسر الوقائع ال

، 5552عفانة، و تمك الوقائع، أو تجنبيا الدقة، أو تعرضيا إلى تدخل محتمل لمعوامل الذاتية. )عبيد 
 (.04ص
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 ويعرف الباحث التفكير الناقد وفق مدخل التعمم الواقعي لمرياضيات:
قمي ىادف ودقيق يستخدم لتحميل مشكمة واقعية أو مجردة يتعرض ليا التمميذ خالل بأنو نشاط ع

تعمم الرياضيات وفحص مكوناتيا ومناقشتيا بأسموب عممي بعيد عن التحيز بيدف إتخاذ قرارات  عممية
 .أو الوصول لحمول أو تقييم نتائج

 اإلطــــــــار انُظزي واندراساث انسابقت :
 اور انخانيت:يخُاول انبحث احمل

 أوالً: انخفكري انُاقد:
تعد حاجتنا لمتفكير الناقد ماسة وبخاصة مع تطور الحياة وتفدميا وتعقيدىا وارتفاع مستوياتيا 
بسبب ما يمر بو المجتمع من تعقيدات وتداعيات، األمر الذي يمكن القول معو أن ليذه التداعيات أثارًا 

والمعرفية لدى الطالب كالدافعية لإلنجاز، والتوافق النفسي،  سمبية عمى العديد من المتغيرات النفسية
بل ويؤثر ذلك عمى تيييج واستثارة قابميتيم العامة لالنفعال، وقدراتيم عمى التفكير، وذلك ألنو كمما زاد 
توتر األفراد كمما قمت قدرتيم عمى التفكير، وانخفضت دافعيتيم لإلنجاز وقدرتيم عمى التحصيل، وتأثروا 

ًا في كونيم يستطيعون تحقيق ما يرومون إليو في مقابل تحكمات الظروف وما يصنعو اآلخرون سمب
ليم، وما تفرضو ىذه الظروف المحيطة بيم، األمر الذي يتطمب معو لكي يحقق الفرد ىذا التوافق مع 

توفر كل ىذه التداعيات السمبية التي يمكن حدوثيا نتيجة ليذه الضغوط والتداعيات السمبية أن ت
مستويات عقمية وأنماط من التفكير الناقد أكثر رقيًا عما تتطمبو الحياة في المجتمع البسيط من قبل 

 (.050ص ،5552)سميمان، 
وتعد ميارات التفكير الناقد من الموضوعات اليامة التي تأتي انسجامًا مع تغيرات العصر وما 

ا كمما اكسبنا التالميذ ىذه الميارات وكانوا يشيده من تحوالت وانفجار معرفي ىائل، وتزداد أىميتي
قادرين عمى كيفية توظيف ىذه الميارات واستخداميا في التعامل مع شتى صنوف المعرفة، وفي دراسة 
ىامة عن كفاءة تعميم ميارات التفكير الناقد لطالب المرحمة الثانوية ُوجد أن أغمب ما يتصف بو 

نولوجيا المعمومات ىو االتجاه لمتغيير السريع والبحث عن مجتمع اليوم الذي يعتمد عمى وسائل تك
وىذا يتطمب تنمية قدرة الطالب عمى  ،التنافس والعمل واالستعداد لمعمل والتكيف مع متطمبات المستقبل

ولذلك أبدى المجتمع المدرسي رغبتو الممحة وأساليبو  ،نجاز عمميات التحميل وتقييم المعمومات ونقدىاإ
 (.424ص ،5552م ميارات التفكير الناقد )حبيب، المبدعة لتعمي

وتعتبر الرياضيات من أكثر المواد الدراسية التي تحتاج إلى ميارات التفكير الناقد في تعمميا، نظرًا 
ألنيا تحتوى عمى مفاىيم مجردة ومسممات ونظريات وحقائق وقوانين وخوارزميات وميارات ومسائل 

  (.0، ص5505، شعبانرياضية )
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حصاء  األولي الصف وف اإلعدادي يتكون مقرر مادة الرياضيات من جبر وىندسة إقميدية وا 
حتماالت وكميا موضوعات قد تعمل عمى دراستيا عمى إكساب  -إذا ما قدمت عمى الوجو األمثل –وا 

المتعمم القدرة عمى مواجية المواقف الجديدة من خالل نظرة فاحصة ناقدة، وىذا كمو بالتالي يعمل عمى 
 تنمية التفكير الناقد لدى التالميذ.

وقد اىتمت بعض الدراسات التربوية بتنمية ميارات التفكير الناقد في الرياضيات في مراحل تعميمية 
( والذي استخدم التعمم 5505مختمفة واستخدمت العديد من االستراتيجيات ومنيا دراسة )حافظ، 

ثة تتابعات تدريسية مكونة من بعض استراتيجيات ( والذي استخدم ثال 5505البنائي، دراسة )رضوان، 
( والتي 5552االكتشاف الموجو(، دراسة )أحمد،  -التعمم التعاوني -التدريس )الحوار والمناقشة
( والذي استخدم فاعمية استراتيجية 5502شارك(، دراسة )قنديل،  -زاوج -استخدمت استراتيجية )فكر

( والتي استخدمت استراتيجية مقترحة في ضوء 5505لمحويتي، التعمم القائم عمى المشكمة، دراسة )ا
( والتي استخدمت نموذج مقترح قائم عمى استراتجيات ما 5552مدخل النشاط اإلثراني، دراسة )محمد، 

 .وراء المعرفة لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة الثانوية
( 20ص، 5552اسة التفكير الناقد؛ وضع جروان )وبالنظر إلى تعدد االتجاىات النظرية في در 

 قائمة بميارات التفكير الناقد، كما يمي:
 بين الحقائق التي يمكن اثباتيا واالدعاءات أو المزاعم القيمية. التمييز -
 بين المعمومات واالدعاءات واالسباب المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة بو. التمييز -
 لعبارة.تحديد مستوى دقة الرواية أو ا -
 تحديد مصداقية مصدر المعمومات. -
 التعرف عمى االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة. -
 التعرف عمى االفتراضات غير المصرح بيا. -
 تحري التحيز. -
 التعرف عمى المغالطات المنطقية. -
 التعرف عمى عدم االتساق في مسار التفكير أو االستنتاج. -
 تحديد قوة البرىان أو اإلدعاء. -
 ذ قرار بشأن الموضوع وبناء أرضية سميمة لمقيام بإجراء عممي.اتخا -
 القرار أو الحل. التنبؤ بمرتبات -

( قائمة بميارات التفكير الناقد في 550 -502ص -ص ,5504كما وضعت مصطفى وآخرون )
 ضوء مراجعة االختبارات الخاصة بالتفكير الناقد وأوردتيا كما يمي:

 الخبرةلنتائج والتعبير عن الفيم والمعنى المستند إلى التفسير: وتشير إلى استخالص ا -
 والمعطيات واإلجراءات والمعايير.
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 واألسئمةالتحميل: ويقصد بيا تحديد العالقات االستداللية المقصودة والعقمية بين العبارات  -
 والمفاىيم والصفات أو الصيغ األخرى.

دراك الشخص : وبقصد بو قياس مصداقية العبارات أو أية تعبيالتقييم - رات أخرى تصف فيم وا 
 وحكمو واعتقاده ورأيو.

: ويشير إلى تحديد العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية لمعالقات االستنتاج -
 االستداللية المقصودة أو الفعمية. 

: وىي ميارة التعرف عمى االعتبارات التي بنيت عمى أساسيا النتائج، كما تتضمن الشرح -
 كاره المنطقية عمى صورة حجج مقنعة.عرض الفرد ألف

تنظيم الذات: وتعني مراقبة الفرد لنشاطاتو المعرفية بشكل واع، من خالل استخالص العناصر  -
 المشتركة في ىذه النشاطات وكذلك استخالص النتائج.

 ثاَيًا: بزَايج إنكرتوَي قائى عهً يدخم انخعهيى انىاقعي نهزياظياث:
في بداية وزمالؤه  Freudenthalى ىولندا عندما قام فرودينتال إلىذا المدخل  ترجع جذورو 

نتيجة شعورىم بحاجة المجتمع إلصالح ىذا المدخل أسس السبعينيات من القرن الماضي بوضع 
أن الرياضيات البد أن تكون مرتبطة بالواقع،  أساسعمى تدريس الرياضيات. حيث قاموا ببناء المدخل 

 .(Van Den Heuvel-Panhuizen, 2003, p.9) بالمجتمع قريبة من التالميذ، ذات صمة
وقد تم تصميم مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات باعتبار أن الرياضيات نشاط إنساني، ويعني ذلك 
أن تعمم الرياضيات يعني ممارستيا، وقد تم تقسيم ممارسة الرياضيات إلى جزئين بحيث يكون حل 

سي، وأما الجزء اآلخر ىو قدرة التمميذ عمى إستخدام المبادئ مشاكل الحياة اليومية الجزء األسا
  .(Fauzan, & et al., 2002, p.1)األساسية كفرصة إلعادة اكتشاف مفاىيم الرياضيات 

 Realistic Mathematics Education (RME) مصطمح التعميم الواقعي لمرياضياتويشير 
مدخل بربط فال يكتفي ال ،ة وذات معني وقيمةوضع الرياضيات في ذىن المتعمم بطريقة مشوق ىلإ

بالطبيعة وبالعموم االخري يا ولكنو يربط والرياضيات المدرسية بالواقع الذي يعيش فيو المتعمم كما ى
من خالل سياقات ، كما يشير المصطمح أيضًا إلى إنتقال المتعممون أفقيًا وبالتكنولوجيا الحديثة يضاً أ

 (.4، ص5500وجعميا بصيغة رياضية )سالمان، رأسيا  تمك السياقات يتم تجريدلنواحي ممموسة ثم 
ويتم في ىذا المدخل استخدام السياق ليس فقط لتوضيح مدى انطباق وارتباط الرياضيات بالعالم 
الحقيقي، ولكن أيضًا كمصدر لتعمم الرياضيات بشكميا المجرد، حيث يمكن الحصول عمى ىذا السياق 

ونجد أنو من الميم أن يكون ىذا السياق حقيقي  ،ل أو من خبرات التالميذمن الواقع أو من الخيا
بالقدر الكافي الذي يسمح ببناء المعنى باإلضافة إلى كونو يحتوي عمى خبرات الرياضيات التي نريد 

ليذا المدخل عمى اتصال الطالب مع السياق الذي  العالميةوقد أظيرت التجارب  تنميتيا لدى التالميذ.
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عممو، حيث يكون الطالب قادرون عمى خمق المعنى واالستمرار في فيم ما يقومون بو دون يتم ت
 ,Dickinson) الحاجة لحفظ القواعد والقوانين الرياضية التي ال يمثل حفظيا بالنسبة ليم أي معنى

& et al., 2010, p. 78). 
يا عن حركة إصالح تعميم يقوم مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات عمى عدة مبادئ ال يمكن عزلو 

فالمدخل لديو الكثير من القواسم  ،الرياضيات في جميع أنحاء العالم والتي حدثت في العقود االخيرة
المشتركة مع مناىج الرياضيات في البمدان المختمفة. ومعظم ىذه المبادئ تم صياغتيا بواسطة تريفرز 

Treffers (1978)  اسطة عدد من الباحثين ومن ضمنيم أيضا وتم تطويرىا عبر السنين الماضية بو
 ,Van Den Heuvel-Panhuizen& Drijvers) أتـيتريفرز حيث يمكن تحديد تمك المبادئ كما ي

2014, p.p. 522, 523:) 
: والذي يعني أن يكون التالميذ مشاركين في عممية The Activity Principleمبدأ النشاط  -

 .ممارستيال تعمم لمرياضيات يتم عن طريق التعمم، ويؤكد ىذا المبدأ عمى أن أفض
: فالواقع بالنسبة لمتالميذ ال ينظر إليو فقط كغرض The Reality Principleمبدأ الواقعية  -

لعممية التعمم ولكن أيضًا كمصدر من مصادر تعمم الرياضيات. ويتحدد ىذا المبدأ بطريقتين، 
ت. والثانية: وتعني أن تعميم الرياضيات األولى: تعبر عن األىداف المرتبطة بتعميم الرياضيا

يجب أن يبدأ من حل المشكالت التي تعتبر ذات مغزى لمتالميذ والتي توفر ليم فرصة تكوين 
 وبناء المعنى.

 التالميذ: يؤكد عمى أن تعمم الرياضيات يعني اجتياز The Level Principleمبدأ المستوى  -
ول غير الرسمية المرتبطة بالسياق، مرورًا بتكوين لمستويات مختمفة من الفيم بدايًة من الحم

مستويات مختمفة من االختصارات والتجريدات، وصواًل الكتساب القدرة عمى فيم العالقة بين 
 المفاىيم واالستراتيجيات ذات الصمة بالسياق.

: ويعني أن مجاالت محتوى الرياضيات The Intertwinement Principleمبدأ التداخل  -
نما ينظر مثل األ عداد واليندسة والقياس وتنظيم البيانات ال تعتبر فصوال مستقمة من المنيج وا 

إلييا عمى أنيا كاًل متكاماًل بشكل كبير. وىذا يوفر لمتالميذ فرصة التعامل مع مشكالت 
 الرياضيات من خالل استخدام معارف وأدوات متنوعة.

عني أن تعمم الرياضيات ليس مجرد : يThe Interactivity Principleمبدأ التفاعمية  -
نما أيضًا نشاط جماعي. فمدخل التعميم الواقعي لمرياضيات يرى أنو من األفضل  نشاط فردي وا 

صغيرة وذلك  مجموعاتإجراء مناقشات جماعية بين تالميذ الفصل كمو، باإلضافة لمعمل في 
المكتشفة مع بعضيم  يوفر الفرصة لتبادل االستراتيجيات المستخدمة واألفكار والمفاىيم

البعض، مما يؤدي إلى حصول التالميذ عمى فرصة لتحسين االستراتيجيات المستخدمة في 
 الحل. 
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: ويشير إلى فكرة فرودنثال "إعادة اكتشاف The Guidance Principleمبدأ التوجيو  -
م بدور الرياضيات"، وذلك يعني أنو في مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات يجب أن يقوم المعم

استباقي في عممية التعمم بما يتضمن إعداد سيناريوىات تعمل عمى إحداث تغييرات إيجابية في 
 فيم التالميذ.

 يستخمص الباحث قائمة بميارات التفكير الناقد كما يمي: RMEوفي ضوء إجراءات مدخل 
 البحث عن المعمومات وربطيا مع المعرفة السابقة. - أ
 تحميل وتنظيم المعمومات. - ب
قدرة عمى معرفة التالميذ لنوع المساعدة التي يحتاجونيا أثناء القيام بحل المشكمة إذا ما ال - ت

 واجيتيم بعض الصعوبات.
 تحديد العالقات بين جوانب المشكمة السياقية أفقيًا ورأسيًا )الترييض األفقي والترييض الرأسي(. - ث
 مراجعة خطوات وكيفية حل المشكمة. - ج
 لحل المشكمة. مناقشة فرص وجود طرق بديمة  - ح
 القدرة عمى إيجاد طريقة بديمة لحل المشكمة عند الضرورة. - خ
 القدرة عمى عرض األفكار بطريقة منطقية مقنعة.  - د
 ميارات التأكد من جودة الحمول المقدمة. - ذ

 ,Makonyeدراسة ) وقد اىتمت بعض الدراسات التربوية بمدخل التعميم الواقعي لمرياضيات ومنيا

ور لتدريس الدوال لممرحمة الثانوية باستخدام مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات ( والذي وضع تص2014
( والذي استخدم مدخل التعميم الواقعي في Dickinson, & et al., 2010)دراسة نظرية(، دراسة )

دراسة الرياضيات لتنمية التحصيل لدى التالميذ منخفضي ومتوسطي التحصيل في المرحمة الثانوية، 
الرياضيات المدرسية باستخدام مداخل تدريس  برنامج لتطويراستخدمت ( والتي 5500 )سالمان،

في تنمية استقاللية التعمم وحب   Tablet PC معبرمجيات تفاعمية بمتجددة مع االستعانة 
 .الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية

لذلك  التعميم الواقعي لمرياضياتييا مدخل ويعد خيال التمميذ أحد الجوانب الثالثة التي يقوم عم
نظرًا لدور التكنولوجيا في حياتنا عامة وفي  في تدريس الرياضيات التكنولوجيايمكن االستفادة من 

التعميم خاصة والذي أصبح جزءًا أساسيًا في تطوير المناىج التعميمية لما لو من مميزات متعددة ىذا 
ن تم دمجو مع المداخل التدريسية الحديثة كمدخل التعميم الواقعي لمرياضيات.  وا 

يجة لظيور المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا حيث يرى بعض الباحثين أن دور المتعمم قد تغير نت
في مجال التعميم، فمم يعد متمقيًا سمبيًا، حيث ألقيت عمى عاتقو مسئولية التعمم، وقد استمزم ذلك أن 
يكون نشطًا أثناء موقف التعمم، يبحث وينقب ويتعامل بنفسو مع المواد التعميمية المطبوعة وغير 

بصورة واضحة ليصبح ميسر ومسيل لعممية التعمم لتالميذه. كذلك  المطبوعة. كما إختمف دور المعمم
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تأثرت المناىج الدراسية أيضًا بظيور المستحدثات التكنولوجية، وشمل التأثير أىداف ىذه المناىج 
 (. 520ص ،5552ومحتواىا وأنشطتيا وطرق عرضيا وتقديميا وأساليب تقويميا )شمي، اسماعيل: 

 ًُيت انخفكري انُاقد:دور يعهى انزياظياث يف ح

لمعمم الرياضيات دور أساسي في تنمية التفكير الناقد لدى تالميذه، وذلك بتوفير بيئة صفية 
بداء اآلراء وطرح األسئمة، وتحميل الحقائق والنظريات والتعميمات، والتأمل في  مشجعة عمى النقاش وا 

المقترحة. كما يجب عمى المعمم  مواقف الرياضيات والتي تتعمق بمشكالت حياتية، وتقييم الحمول
يجب عمى المعمم تنمية قدرات التفكير  حيثاتخاذ القرارات، في تشجيع تالميذه عمى المبادرة واالستقالل 

، 5500المنطقي لدى تالميذه وتشجيعيم عمى تقييم المواقف عمى أسس موضوعية  ماضي )
 (.045ص

التعميم الواقعي  اإللكتروني القائم عمى مدخل ويرى الباحث أن عمى معمم الرياضيات وفق البرنامج
 :لمرياضيات

يساعد التالميذ عمى بناء المعمومات والذي  ختيار موقف سياقي مناسب لموضوع الدرسا -
 .الرياضياتية

تفاعل وتبادل األفكار والمفاىيم مع بعضيم البعض، مما يؤدي إلى مساعدة التالميذ عمى ال  -
 .ل إلى مستوى أعمى من الفيمحصول التالميذ عمى فرصة لموصو

 التكنولوجياعرض السياق المستخدم لمتالميذ من خالل مواقف من الواقع أو من خالل استخدام  -
 .لتقريب المعنى

 .وصف السياق لمتالميذ بمغة بسيطة ومناسبة لممرحمة العمرية ولقدرات التالميذ -
اتيجيات المستخدمة واألفكار ر الفرصة لتبادل االستر يوفبين التالميذ لتإدارة نقاش جماعي  -

 .والمفاىيم المكتشفة مع بعضيم البعض
مواطن الضعف والقوة في عمى معرفة  ممما يساعدى لمتالميذتقديم التغذية الراجعة الفورية  -

لتأكيد الوصول  التفكير أكثر من مرةمن إعادة  م، كما تمكنياستراتيجيات التفكير الخاصة بيم 
 لألىداف المطموبة بنجاح.

عمى مواقف سياقية أو رياضياتية يا من خالل تطبيقيتوصل إلييا التالميذ تقويم اإلجابات التي  -
 مرتبطة بموضوع الدرس. أخرى

ومن خالل العرض السابق لنتائج بعض الدراسات تتضح الحاجة الممحة الستخدام مداخل 
ير المختمفة ومنيا ميارات واستراتيجيات جديدة في تدريس الرياضيات تساعد عمى تنمية ميارات التفك

التفكير الناقد من خالل التغمب عمى القصور الواضح في األساليب المتبعة في تدريس الرياضيات، 
والذي أدى إلى أن معظم التالميذ يقومون بالتعامل مع المشكالت الرياضياتية بطريقة نمطية دون 
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ا مما أدى إلى عدم تحقيق مناىج المشاركة في استكشافيا والبحث عن مدى صحتيا وتقويم نتائجي
مادة الرياضيات إلى جوانب كثيرة من أىدافيا التي وضعت من أجميا. كما يتضح ىذا القصور من 

 خالل ازدياد أعداد التالميذ منخفضي التحصيل في المدارس بشكل ممحوظ. 
 :انبحثإجزاءاث 
 :لإلجابة عن أسئمة الدراسة فقد تم اتباع االجراءات اآلتية 
: لإلجابة عن السؤال األول )ما ىي ميارات التفكير الناقد التي يسعى الباحث لتنميتيا من خالل أوالً 

 الدراسة الحالية؟( تم اتباع اآلتي:
 دراسة نظرية حول مفيوم التفكير الناقد ومياراتو وذلك من خالل: -

 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالتفكير الناقد ومياراتو. -1
 تحديد والتخطيط لكل وحدة من وحدات البحث كما يمي: تم
تحديد أساسيات ومالمح العمل بالبرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم  -2

 الواقعي لمرياضيات. 
من  بالبرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضياتتم تحديد أساسيات التدريس 

 من المراجع األجنبية الميتمة بيذا المدخل، وتتمثل تمك األساسيات فيما يمي:خالل اإلطالع عمي العديد 
االىتمام بالنواحي التطبيقية لمساعدة التالميذ عمى تنمية قدراتيم وعمى بناء معارفيم التجريبية  -

 الخاصة.
ى عم االىتمام بتدريب التالميذ عمى إيجاد الحمول الخاصة بيم وفق مستواىم وقدراتيم. والعمل  -

 ت.عمى حل المشكالقدراتيم تطوير 
 من خالل عممية التعمم.ر فرصة تكوين وبناء المعنى يتوف -
حيث  ،في عممية التعمم فاعمين مشاركين RMEفي مدخل التالميذ التأكيد عمى أن يكون  -

 ة الرياضيات وىو مبدأ أساسي في المدخل.ممارسيتعممون عن طريق 
 يمعمى فرص لتحسين استراتيجيات ين التالميذ لمحصولالتأكيد عمى تنمية التفاعل الجماعي ب -

التفاعل عمى إثارة تفكير التالميذ مما يمكنيم ىذا يعمل  حيث. يستخدمونيا لموصول لمحل التي
 .أعمى من الفيم ياتلموصول إلى مستو 

 المتعددة ودورىا في جعل التعمم أكثر متعة وتشويقًا. بالوسائطاالىتمام  -
بشكل متدرج من السيل لمصعب ومن البسيط لممركب ومن الواقعي  توىالمحالعمل عمى تقديم  -

 لممجرد وىو أىم أسس المدخل.
وسائل التقويم، وخصوصًا التقويم التكويني والذي يسيم في التعرف عمى مدى  بتنوعاالىتمام   -

 تحقق أىداف التدريس.
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ات التفكير الناقد تحميل محتوى الوحدات المراد تدريسيا لموقوف عمى جوانب التعمم وميار  -3
 وقد تم اختيار الوحدات وتقديم عناصرىا كما يمي: المتضمنة ليا.

 : الجبراألولىالوحدة 
 الحدود والمقادير الجبرية. -
 .الحدود الجبرية المتشابية -
 جمع وطرح الحدود والمقادير الجبرية. -
 .ضرب الحدود الجبرية وقسمتيا -
 ضرب حد جبري في مقدار جبري. -

 اإلحصاء :الثانيةالوحدة 
 قراءة البيانات وتمثيميا بيانيًا. -
 المنوال، الوسيط، الوسط الحسابي. -

المناسبة )وفق مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات( إعداد قائمة بميارات التفكير الناقد  -4
 اإلعدادي. األوللتالميذ الصف 

 ويمثل الجدول التالي قائمة ميارات التفكير الناقد التي أعدىا الباحث
الناقد التفكير (: ميارات0)جدول   

 الميارات الفرعية الميارة األساسية م
 .المعرفة السابقةب ياربطو  البحث عن المعمومات التحميل 0

 .تنظيم المعموماتو تحميل 
تحديد العالقات بين جوانب المشكمة السياقية أفقيًا ورأسيًا  التفسير 5

 )الترييض األفقي والترييض الرأسي(.
  رض األفكار بطريقة منطقية مقنعة.عمى ع القدرة

 تحديد مستوى دقة المعمومة أو العبارة. التقييم 2
 .مراجعة خطوات وكيفية حل المشكمة

 المقدمة. ميارات التأكد من جودة الحمول
 . لحل المشكمة بديمة طرق وجود فرص مناقشة االستنتاج 4

 .عند الضرورة المشكمة لحلالقدرة عمى إيجاد طريقة بديمة 
 تحديد طرق وأساليب التدريس المستخدمة. -5

تم اقتراح بعض استراتيجيات التدريس التي يمكن استخداميا خالل الدرس. وىي غير ممزمة 
 لممعمم، حيث يمكنو أن يختار منيا ما يناسب رؤيتو لسير الدرس.
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طة األنشبعض مع بعضيم البعض عمى تنفيذ بالعمل  التالميذ يقومحيث : التعمم التعاوني -
، وتحتوي كّل مجموعة عمى بيدف تحقيق التعممصغيرة، مجموعات والمياّم الُمشتركة في 

. حيث يقوم طالَبين إلى خمسة طالب، إذ ُيسّيل العمل في مجموعات إنجاز األنشطة التعميمّية
المراد تحقيقيا، تحديد أدوار التالميذ في كل مجموعة  مشتركةالدهاا  األوضع والمعمم بتحديد 

 ساعدة التالميذ عمى تحديد ىذه األدوار، متابعة التالميذ وتقديم الدعم عند الحاجة إليوأو م

 ، إدارة النقاش بين المجموعات.معالجة عمل المجموعةو
إلى  الوصولبداعية من أجل اإل ىمبتجميع وترتيب أفكار  التالميذ : حيث يقومالعصف الذىني -

المشكمة وتحميل عناصرىا وعرضيا عمى  بتوضيح من خالل قيام المعمم، حمول لممشكالت
عادة إدارة الحوار بين مجموعات التالميذ، مساعدة التالميذ عمى  التالميذ، تجميع األفكار وا 

كة، لموصول إلى أفكار مشتر جماعيًا ، ومن ثم مناقشتيا بنائيا ومناقشتيا بشكل فردي أوالً 
 .فكرة واحدة أفضلخمط األفكار الجيدة من أجل تكوين مساعدة التالميذ عمى 

 عن اإلجابة المشكمة، يقوم كل تمميذ بالتفكير في بطرح المعمم : حيث يقومشارك ،زاوج ،فكر -
كتابيًا حيث يقوم المعمم بمنح التالميذ دقيقة أو دقيقتين كفرصة  أو ذىنيا األفكار وتدوين السوال
 .فكرة واحدة عمى االتفاقو  أفكارىما مناقشة في المجموعة في معاً  تمميذين كل يشارك لمتفكير،

سيقومون  التي تم االتفاق عمييا والتي معًا ويقوم كل فريق بتدوين األفكار الفريق يتشارك ثم
في اختبار أفكارىم  وتعمل ىذه االستراتيجية عمى مساعدة التالميذ .المجاميع بقية بعرضيا أمام

كبر عدد من األفكار أطالق وقت التفكير يساعد عمى إباقي الفصل، قبل المغامرة بيا إمام 
التالميذ عمى بناء معارفيم خالل مناقشاتيم الثنائية  مساعدة واالستجابات المختمفة.

عطاء التالميذالثقة في نفس  وتنميةلمتعمم دافعية التالميذ  ، زيادةوالجماعية الفرصة لمجميع  وا 
 .العادية المناقشاتلممشاركة بداًل من عدد محدود من المتطوعين في 

- Kwl:  وىي إختصار ل(learn want to know, and know,)   استراتيجياتوىي إحدى 
خطة و  ،النشاط التعميمي نشاطًا ذا جودة فكرية عاليةما وراء المعرفة حيث تعمل عمى جعل 

طالق رغبتو  تعميمية تسير وفق خطوات منظمة تعتمد عمى استدعاء معارف التمميذ السابقة، وا 
. وفييا يقوم المعمم برسم جدول يحتوي معمومات، ثمَّ الوعي بما تم تعمموفي االستزادة من ال

، العمود سابقاً  التمميذيمتمكيا ويحتوي عمى الخبرات التي  Kعمى ثالث أعمدة؛ العمود األول 
W يريد أو يتوقع التالميذ أن يتعمموىا خالل الدرس  ويحتوي عمى البيانات والمعمومات التي

ويحدد مدى إنجاز عممية  Lمن خالل النقاش الذي يديره المعمم، العمود ويتم الحصول عمييا 
 التعمم من خالل تحديد ماذا تعمم التالميذ في نياية الدرس.

حوار منظم يعتمد عمى تبادل األراء واألفكار، وتفاعل الخبرات بين األفراد داخل  : وىيالمناقشة -
عبر بعض التساؤالت من خالل المناقشة ىداف ألطرح المعمم من خالل البداية الفصل وتكون 
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موضوع المناقشة بتقسيم المعمم  يقومثم  ،المعمم عمى معارف الطالب وخبراتيم السابقةاعتماد 
التالميذ لتحقيق أىداف درسو ثم  عمىاألسئمة المتنوعة وطرح مجموعة من  عناصر، إلى عدة
 المعمم والتالميذيمخص ، ثم كل عنصر عمى حدة فى ضوء األسئمة المطروحة التالميذيناقش 

معارف جديدة، وفييا بناء لمعارف السابقة، و اثارة ، وىي طريقة تعتمد عمى إما تم التوصل إليو
 .، وتنمية انتباىيم، وتأكيد تفكيرىم المستقلالتالميذارة لمنشاط العقمي الفعال عند ثاست

ج عممي يبدأ باستثارة مني حيث تعتمد عمى لمتمميذ،ىي نشاط ذىني منظم : و حل المشكالت -
معمومات  واعتمادًا عمى ، بوجود مشكمة ما، والبحث عن حميا وفق خطوات عمميةالتمميذتفكير 

التي سبق لو تعمميا، والميارات التي اكتسبيا، ومن خالل ممارسة عدد من التمميذ و ومعارف 
قمق المرتبط استراتيجية حل المشكالت فعالة في الحد من ال وتعد . النشاطات التعميمية

أنيا ُمفيدة إلزالة مشاعر العجز أو الغضب  كمابالتسويف وعدم القدرة عمى اتخاذ القرار، 
 .المرتبطة بمشاكل مزمنة لم تكتشف ليا حمول بديمة

وفاعميتو ويثير رغبتو نحو  التمميذنشاط تعميمي منظم يعتمد عمى نشاط بالمعب: وىو  التعمم -
 .عن طريق استخدام وسائل تعميٍمّية مسمّية تعميمية محددة التعمم من أجل الوصول إلي أىداف

كما أنو . ووالقواعد التي تنظم وسائل تطبيق، عمى مجموعة من القوانينالتعمم بالمعب يعتمد و 
داخل يعزز التعاون بين الطالب و عمى المنافسة من أجل تحقيق النجاح.  التالميذيشجع 
، األنشطةتفادة من طاقتيم الحركية في العديد من عمى االس التالميذيشجع كما أنو . الفصل

 .واأللعاب التعميمية المتنوعة
 تحديد الوسائط المتعددة المستخدمة في التدريس. -6

 المتعددة المتضمنة في المحتوى التدريسي، عناصر الوسائطصميم تبفي ىذه الخطوة  قام الباحث
ه لعناصر الوسائط التعميمية المستخدمة ضمن درس. وقد راعى الباحث عند اختيار عمى أىداف كل  بناءً 

المحتوى الدرس أن تكون جذابة، ومفيدة، وسيمة االستخدام، وذلك حتى تسيم في تحقيق األىداف 
 المرجوة منيا.

عداد الوسائط التعميمية باستخدام:  وقد قام الباحث بتصميم وا 
وى النصي، وقد راعى لكتابة المحت Microsoft Wordالنصوص: استخدم الباحث برنامج  -أ

 الباحث مناسبة نوع وحجم الخط لمتصميم، وسيولة قراءتو.
 Adobe Illustrator CS5, Adobeالصور الثابتة: استخدم الباحث برنامج  -ب

PhotoShop CS5 .لمعالجة الصور الثابتة 
 إلنتاج الرسوم المتحركة. Adobe Flash CS5الصور المتحركة: استخدم الباحث برنامج  -ج
 إلنتاج الصوت. CS5 Adobe Auditionالصوت: استخدم الباحث برنامج  -د
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برمجة الدروس )االسطوانة التعميمية(: قام الباحث بالبرمجة باستخدام المغة  -د
 .CS5 Adobe Flashعن طريق برنامج   Action Script 3البرمجية

ئيم ووضع صورة عمى مجموعة من المحكمين لتعديميا في ضوء آراالميارات عرض قائمة  -7
 نيائية ليا.

 التعميم الواقعي لمرياضيات(.)وفق مدخل  القياسإعداد أدوات  -8
، بينما تحددت مواد اختبار ميارات التفكير الناقد )من إعداد الباحث(وقد تحددت أدوات القياس في 

مدخل التعميم  أوراق عمل واسطوانة تعميمية لمتالميذ وفقًا لمبرنامج اإللكتروني القائم عمىالبحث في 
دليل لممعمم في كيفية تدريس الوحدتان المختارتان ) الجبر ، و الواقعي لمرياضيات )من إعداد الباحث(

 واالحصاء( وفقًا لمبرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي )من إعداد الباحث(.
 والتفسير، المسائل المفظية. وتنوعت أسئمة اإلختبار بين االختيار من متعدد، اإلكمال، التعميل 

 ضبط األدوات المستخدمة في المقرر من خالل عرض األدوات عمى مجموعة من المحكمين. -9
 التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة. -11

وبعد عرضو عمي مجموعة من ية االستطالع ةتبعًا لنتيجة التجربار صدق االختبتم قياس 
 متعرف آراءىم من حيث:لالمحكمين 
 ختبار لمحتوى المنيج.شمول اال -0
 مدى مناسبة األسئمة لمستوى التالميذ.  -5
 سالمة صياغة السؤال ودقة األلفاظ. -2
 مدى ارتباط السؤال بالميارة المراد قياسيا. -4
 تقديم أي مالحظات ترونيا سيادتكم مناسبة. -0
 االختبار في صورتو ليصبحصياغة بعض األسئمة،  تم تعديلالباحث التعديالت، حيث  ىوقد أجر 

مادة الرياضيات لدي  ميارات التفكير الناقد فيلقياس صادقة النيائية صالحًا لمتطبيق واالستخدام كأداة 
 الصف األول اإلعدادي. تالميذ

 اختيار عينة الدراسة. -11
حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من طالب الصف األول اإلعدادي. وتكونت العينة من 

تمميذ من مدرستي العبور اإلعدادية بنين والمروة  05ية وعددىا مجموعتين، المجموعة التجريب
تمميذ من مدرستي النصر اإلعدادية بنين والزىور  05اإلعدادية بنات، والمجموعة الضابطة وعددىا 
 تمميذ. 055اإلعدادية بنات. وبذلك يكون العدد الكمي لمعينة 

إلكتروني قائم عمى مدخل التعميم الواقعي  لإلجابة عن السؤال الثاني )ما فاعمية برنامجثانيًا: 
لمرياضيات في تنمية ميارات التفكير الناقد ككل وأبعاده الفرعية كل عمى حدة في الرياضيات لدى 

 تم اتباع اآلتي:( تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
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 تطبيق المقرر المستخدم من خالل الخطوات التالية: -0
 عمى كل من المجموعتين  ميارات التفكير الناقد( ألدوات الدراسة )اختبار تطبيق القبميال

 الضابطة والتجريبية.
 /2بتاريخ تم أخذ موافقة مدير مديرية التربية والتعميم ببورسعيد بالتطبيق بموجب خطاب من الكمية 

 م. 5502  /05
ببورسعيد يوم الخميس  بحثعمى مجموعة الالختبار ميارات التفكير الناقد تم التطبيق القبمي 

 م.5502/ 05/ 02الموافق  الخميسلموافق ا
  البرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات عمى المجموعة تطبيق

 التجريبية، والتدريس بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة.
من تالميذ عينة لالبرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات ب التدريسبدأ 

وذلك فى الفترة  ومدرسة المروة اإلعدادية بنات بمدرسة العبور اإلعدادية بنينالصف األول اإلعدادى 
 أسبوعياً  حصتينبواقع  5502/ 00/ 55إلى األربعاء  الموافق  5502/ 05/ 50الموافق  األحدمن 

 .  لكل مدرسة
 عمى المجموعتين الضابطة  الناقد( ألدوات الدراسة ) اختبار ميارات التفكير تطبيق البعديال

 والتجريبية.
 إجراء المعالجات اإلحصائية واستخالص النتائج وتفسيرىا. -5

بين متوسطي  (α ≤5.50عند مستوى داللة )ال يوجد فرق دال إحصائيًا ينص الفرض عمى أنو 
ل التعميم الواقعي درجات تالميذ المجموعة التجريبية )التي تدرس بالبرنامج اإللكتروني القائم عمى مدخ

لمرياضيات( والمجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في التطبيق البعدي الختبار ميارات 
 التفكير الناقد )في الميارات ككل وفي الميارات الفرعية كل عمى حدة(.

من صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة )ت( لممجموعات المترابطة لمكشف عن داللة  ولمتحقق
 ، والجدول التالى يوضح ذلك:والضابطة التجريبية تينلفروق بين القياس البعدى لممجموعا

والمجموعة الضابطة لتالميذ المجموعة التجريبية  البعديالتطبيق : يوضح 5جدول 
 اختبار التفكير الناقدفي 

 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 وبةالمحس

قيمة )ت( 
 الجدولية

الداللة 
عند 
5.50 

االختبار 
 ككل

 2.47 29.31 05 المجموعة التجريبية
 دال 2.66 14.80 22

 2.33 9.31 05 المجموعة الضابطة
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ميارة 
 التحميل

 دال 2.66 21.69 24 8.49 9.47 05 المجموعة التجريبية
 8.33 2.94 05 المجموعة الضابطة

ميارة 
 التفسير

 دال 2.66 26.87 22 8.02 9.40 05 المجموعة التجريبية
 2.88 8.63 05 المجموعة الضابطة

ميارة 
 االستنتاج

 8.47 9.70 05 المجموعة التجريبية
 دال 2.66 24.77 22

 8.01 2.28 05 المجموعة الضابطة
ميارة 
 التقييم

 دال 2.66 24.63 22 8.42 9.91 05 المجموعة التجريبية
 8.66 8.38 05 المجموعة الضابطة

 ويتضح من الجدول السابق ما يمى: 
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق البعدى لتالميذ المجموعة التجريبية 

عند مستوى  المجموعة التجريبيةفى اختبار ميارات التفكير الناقد ككل لصالح الضابطة  والمجموعة
دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق البعدى لتالميذ المجموعة التجريبية  يوجد فرق، كما 5.50

الفرعية )ميارات التحميل، التفسير، االستنتاج،  فى اختبار ميارات التفكير الناقدوالمجموعة الضابطة 
 .5.50 داللة عند مستوى المجموعة التجريبيةلصالح  التقييم(

(، 02.25مساويًا )في التطبيق البعدي وعة التجريبية وحيث أن متوسط درجات أفراد المجم
(، فيذا يدل عمى تفوق 2.25في التطبيق البعدي مساويًا ) الضابطةومتوسط درجات أفراد المجموعة 

ميارات ، مما يشير إلى حدوث تحسن في لالختبارأفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 
 ويرجع الباحث ىذه النتائج إلى: التجريبية لدى أفراد المجموعة التفكير الناقد

  أدائيم أثناء الدراسة فاعمية التالميذ وثقتيم بقدراتيم المعرفية والميارية وانعكس ذلك عمى
 وأثناء اختبارات التفكير الناقد.

  إحساس التمميذ أنو مشارك بالعممية التعميمية تحت إشراف المعمم مما يؤدي إلى زيادة استمتاع
دراك قيمتيا في حياتيمالرياضياتبمادة التالميذ   .، وا 

  توفير المناخ المناسب لمشاركة التالميذ وفاعميتيم في العممية التعميمية، مما يؤدي إلى ثقة
مكاناتيم ومياراتيم   .التالميذ في قدراتيم وا 

 تصميم المنيج وفق مدخل التعميم الواقعي لمرياضيات باعتبار أن الرياضيات نشاط إنساني بما 
 ة الرياضياتيؤدي إلى إدراك قيميعني ممارسة التالميذ ليا من خالل حل مشاكل الحياة اليومية 

 بدراستيا. يمزيادة استمتاعوبالتالي  في حياتيم
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  مما جماعية بين تالميذ الفصل كمو، باإلضافة لمعمل في مجموعات صغيرة المناقشات الإجراء
إلى حصول  والذي أدىكتشفة مع بعضيم البعض، الفرصة لتبادل واألفكار والمفاىيم الم وفر

 المستخدمة في الحل. طريقة تفكيرهالتالميذ عمى فرصة لتحسين 
 عند يوجد فرق دال إحصائياً ) ومن النتائج السابقة يتم قبول الفرض األول الذي ينص عمى أنو

تجريبية لتالميذ المجموعة ال البعديبين متوسطي درجات التطبيق  (α ≤5.50مستوى داللة )
فى اختبار ميارات التفكير الناقد )في الميارات ككل وفي الميارات الفرعية كل والمجموعة الضابطة 

 عمى حدة(.
 
 

 
متوسطات درجات التطبيق البعدي لتالميذ المجموعة الضابطة والمجموعة : 0شكل

 التجريبية الختبار ميارات التفكير الناقد
 

 بعط انخىصياث يف ظىء َخائج اندراست حىت ميكٍ االسخفادة يُها يسخقبال. صياغت

 

 بانُسبت نهقائًني عهً يُاهج انزياظياث:حىصياث خاصت 
بتطوير طرق التدريس توجيو اىتمام القائمين عمى إعداد المناىج وتطويرىا إلعادة النظر  -

المعممين عمي كيفية توظيف  المختمفة وفق مداخل حديثة بعيدة عن الحفظ والتمقين، وتدريب
 .استراتيجيات وأساليب تدريسية متعددة في الدرس الواحد بما يتناسب مع محتوى الدرس
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وفق مداخل وأساليب مستحدثة المقررة  الرياضياتإعداد أدلة المعمم الخاصة بمناىج   -
مية مصادر لممعمم تساعده وترشده في عموباستخدام أساليب تكنولوجية مختمفة بما يوفر 

 التدريس.
وتقديم خبرات  بواقع وحياة واحتياجات التالميذ، موضوعات تيتم  الرياضياتتضمين مناىج  -

ومشكالت وقضايا تستثير تفكير التالميذ حتى يكون التمميذ ذا  المينية،حياتية تتصل بالجوانب 
  التعميمية.فاعمية في العممية 

 

 :إلعداد املعهًنيبانُسبت حىصياث خاصت 
لمعممين عمى كيفية إعداد وتوظيف الوسائل التعميمية المناسبة واستخدام التقنيات تدريب ا -

 التكنولوجية المتنوعة وتقييم استخداميا في العممية التعميمية بشكل دوري.
توظيف استخدام التكنولوجيا في تدريس الرياضيات، خصوصًا بعد ماظيرت فاعميتيا فى  -

نوع فى االساليب التكنولوجية المستخدمة فى التدريس، تحسين ميارات التفكير. مع ضرورة الت
وتدريب المعممين عمي استخداميا، واجراء تقييم دوري الستخدام تمك التقنيات التكنولوجية فى 

 العممية التعميمية
عمى المعايير التربوية الحديثة  واالطالعبتوعية اإلدارات التعميمية والمعممين بأىمية التعرف  -

 .المادةألنيا تعمل عمى تحقيق أىداف تدريس  تدريس الرياضياتمجال والعالمية في 
لتدريبيم عمى أساليب التدريس  احل المختمفة،بالمر  الرياضيات لمعمميعقد دورات تدريبية  -

 .تدريس الرياضياتالمعايير التربوية الحديثة والعالمية في مجال وفق الحديثة 
استخدام وتوظيف لتدريبيم عمى  احل المختمفة،ر بالم الرياضيات لمعمميعقد دورات تدريبية  -

 .تدريس الرياضياتالمعايير التربوية الحديثة والعالمية في مجال وفق  المختمفة التقويمأساليب 
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 املزاجع
 العربية املراجع: أوًلا

 قران عمى تنمية ميارات أثر استخدام استراتيجية تدريس األ(: 0202نادر خميل ) ،أبو شعبان
التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر قسم العموم اإلنسانية )األدبي( 

 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة.بغزة
 فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية مفاىيم (: 0202مروة اسماعيل ) ،أبو مطمق

 رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة. ساسي،العبادات لمصف السابع األ
 أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب ميارة البرمجة (: 0222إيهاب محمد ) ،أبو ورد

، رسالة ماجستير، الجامعة األساسية والتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر
 االسالمية، غزة.

 فى تنمية ” شارك -زواج -فكر”ثر استخدام استراتيجية أ (:0222سماح عبد الحميد ) ،أحمد
، رسالة ماجستير، المرحمة اإلعدادية تالميذالتفكير الناقد فى الرياضيات وفى مواقف حياتية ل

 جامعة قناة السويس.
 مكتب التربية العربي  ،إكتشاف الموىبة و رعاية الموىوبين(: 0220)عبد اهلل النافع ، آل شارع

 ةد، جلدول الخميج
 دار ديبونو لمنشر تعميم التفكير في الرياضيات أنشطة إثرائية(: 0202حنان سالم ) ،آل عامر ،

 .0والتوزيع، َعّمان، األردن، ط
 األردن، عمان، دار الفكر.تعميم التفكير مغاىيم وتطبيقات(: 0222فتحي )، جروان ، 
 ،الناقد التفكير ومهارات الهندسية المفاهيم نميةت فى البنائى التعمم (: فاعمية0202)عاشور  حافظ 

 األساسى، رسالة ماجستير، جامعة الفيوم. التعميم من الثانية الحمقة تالميذ لدى
 دار الفكر العربي، تعميم التفكير في عصر المعمومات(: 0222مجدي عبد الكريم ) ،حبيب ،

 .0القاهرة، ط
 ة تتابعات تدريسية لبعض استراتيجيات التدريس (: أثر استخدام ثالث0202عبد الرحيم ) ،رضوان

، جامعة رسالة دكتوراةعمى تنمية التفكير الناقد في الهندسة لدى تالميذ الصف األول االعدادي، 
 بني سويف. 

 ( 0202سالمان، شيماء مصطفى :) فاعمية برنامج لتطوير الرياضيات المدرسية باستخدام مداخل
في تنمية استقاللية التعمم وحب  tablet pcجيات تفاعمية تدريس متجددة مع االستعانة ببرم

 ، جامعة عين شمس، القاهرة.، رسالة دكتوراةالمرحمة اإلعدادية األزهرية تالميذالرياضيات لدى 

https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%8C%20
https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%8C%20
https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%8C%20
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 (: مقدمة في تقنيات التعمم، دار الفكر، عمان، 0222سامح سعيد ) ،اسماعيلو نادر سعيد  ،شمي
 األردن.

 الذكاء االجتماعي وعالقتو بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى : (0222خميل محمد ) ،عسقول
 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة.طمبة الجامعة

 الكويت، مكتبة الفالح لمنشر التفكير والمنياج المدرسي(: 0222عزو ) ،وليم وعفانة، عبيد ،
 .0والتوزيع، ط

 وثيقة (: 0200إيمان سيد ) ،محمدو  ي الدينمحمد مح ،أبو ريةو  عيد عبد العزيز ،فتح الباب
مركز تطوير المناهج والمواد التعميمية، وزارة التربية  ،مناىج الرياضيات مرحمة التعميم األساسي

 والتعميم.
 دار الثقافة لمنشر استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا(: 0222غسان يوسف ) ،قطيط ،

 .0والتوزيع، عمان، األردن، ط
 فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمى المشكمة فى تدريس (: 0202)عبد العزيز عزيز  ،قنديل

مجمة كمية ، الرياضيات عمى تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 ، بنها.التربية

 بونو ، دار ديالمتفوقون وتنمية ميارات التفكير في الرياضيات(: 0200يحيى صالح ) ،ماضي
 .0لمنشر والتوزيع، َعّمان، األردن، ط

 فعالية نموذج تدريسي مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة (: 0222) محمد هبة ،محمد
، رسالة ماجستير، ات الصف االول الثانويتمميذفي تنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى 

 جامعة قناة السويس.
 يم دور كتب الرياضيات المدرسية في تنمية ميارات التفكير تقو (: 0222معوض حسن ) ،مرعي

 رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.العميا لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، 
 تعميم التفكير رؤى (: 0202أحمد )، حمدي وخطاب ،حمدان وحامد ،إيمان واسماعيل، مصطفى

، دار الفكر العربية، العموم، الدراسات االجتماعية، الرياضيات(تنظيرية ومسارات تطبيقية )المغة 
 .العربي، القاهرة

 أثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميل (: 0222إيهاب خميل ) ،نصار
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير، نحوها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة
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