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  :ممخص الدراسة
ى بناء برنامج رياضي وفقًا لمنظرية البنائية لتالميذ الصف السابع األساسي، تيدف الدراسة الحالية إل    

والوقوف عمى فاعميتو في تنمية التحصيل المعرفي لممفاىيم الرياضية وتنمية ميارات التفكير المعرفي، 
موعة كما ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية بين التحصيل البعدي لممفاىيم الرياضية لدى تالميذ المج

 التجريبية وتفكيرىم المعرفي.  
( ٓٙمن )تيا عين تكونتو التجريبي، و  الوصفيين ىداف المنيجواستخدمت الدراسة لتحقيق تمك األ    
تمميذًا لكل  (ٖٓ) وُزعوا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع ؛من إحدى مدارس مديرية المسراخ  تمميذاً 

مجموعة، وبعد التأكد من صالحية البرنامج واختباري التحصيل والتفكير المعرفي بالطرق المعّرفة وتنفيذ 
التجربة وتحميل البيانات الُمجّمعة من تطبيق االختبارين قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الدراسة توصمت 

 الدراسة إلى النتائج اآلتية: 
ين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى وجود فرق دال احصائيًا ب -ٔ

تطبيق( لصالح التطبيق البعدي، وكذلك عمى  ككل وعمى كل مستوى )تذكر، فيم، اختبار التحصيل
 االختبار الكمي لميارات التفكير المعرفي ومياراتو الفرعية كل عمى حده ولصالح التطبيق البعدي.  

ال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق وجود فرق د -ٕ
ود فرق ايضًا بين متوسطي ووج ، وعمى مستويي )الفيم، التطبيق(،البعدي عمى االختبار الكمي لممفاىيم

ولصالح  االستقراءميارة  ماعداعمى اختبار ميارات التفكير المعرفي الكمي ومياراتو الفرعية جميعيا،  درجاتيم
تالميذ المجموعة التجريبية، كما وجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 

 البعدي( لالختبار الكمي لميارات التفكير المعرفي و لكل ميارة من مياراتو الفرعية.  –التطبيقين )القبمي 
ين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي دال إحصائيًا ب )ٕٙوجود ارتباط إيجابي ) -ٖ

 عمى كل من االختبارين )المفاىيم الرياضية؛ ميارات التفكير المعرفي(.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام ميارات التفكير المعرفي المختمفة كأحد الوسائل اليامة في تحقيق     

 بالمفاىيم الرياضية وطرق تدريسيا، واستراتيجيات تقديميا.العديد من أىداف تدريس الرياضيات، واالىتمام 
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 (Abstract) 

     The  study The  aims  at  suggest   a mathematical  program  according to  a 

constructional  theory  for  seventh  grade students. The  affective of  the program  

in  developing  a mathematical  concept  and  cognitive   thinking skills . Also, it  

aims  to  identify  the  relationship  between  the  understanding  of  mathematical   

concepts  and   the  cognitive  thinking   for  the  experimental   group. 

 the descriptive  and  experimental  methods  were  uses  in  This   study. The study  

sample   consents  of  60   students,  from  a school  in  Al-mesrakh distract. The 

sample  was   divided  into  two , 30  students  as   a control  group and   30   

students   as   an   experimental   group.  The  data   was   analyzed using   post   

and   after   test   for  the two   groups.  

findings of the study:  

1.  There  was   a significant   difference   between  the  average  mean  of  the 

experimental  group  in  post  and   pretest   for  the   achievement  test   as  all and  

on  the  level  of  understanding,  remembering   and  applying,  And  also in  the  

test  of   cognitive    thinking   skills  in  favor  of  the  pretest. 

2.There   was  a significant  difference  between  the  average  man   for  the control   and   

experimental   groups   on  the  pretest  on  the  concepts  tests and  on  understanding   

and   applying   level.  There   was   a significant difference   between the  average   scores 

on   the  cognitive  thinking  skills  as all  accept   for   the  deductive skills  on   the  favor 

of  the  experimental  group that indicates   or  confirms  the   effective   of   the program   

on  develop   the mathematical   concept   and   the   cognitive   thinking skills. 

3.there   was   a positive   relation  on   the   average   scores between the  scors of   the  

post   test  for  both   tests (mathematical   concepts   and   the cognitive  

thinking    skills). 

Recommendations   of   the   study:   

There   were   several l  suggestions   and   recommendations   such   as: 

1) the   necessity   of   using   cognitive   thinking   skills  to  achieve   many   of the   

goals   of   teaching   mathematics. 

2. more   attention   should   be   given  to   mathematical   concepts   and methods  of   

teaching. 

3. conduct   similar   studies   using   the  suggested   program   for   different sample   of   

seventh   grade   students   to   confirm   the   results   of   the  current   study. 
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 مقدمة:    
لقد فرَض القرن الحادي والعشرين تغيرات كثيرة ومتعددة، غزت المعرفة والتكنولوجيا فيو جميع       

مرافق الحياة بتطور ىائل ومتسارع في المجاالت كافة باالعتماد بشكل كبير عمى التفكير واإلبداع في 
فية رقيًا وأشدىا تعقيدًا، مختمف ميادين العمم والتكنولوجيا، حيث يتميز التفكير بأنو أكثر العمميات المعر 

ولو القدرة عمى الوصول والنفاذ إلى عمق الظواىر، واألشياء والمواقف واإلحاطة بيا، بما ُيَمّكَنو من 
نتاج األفكار، كما أن غزارة المعمومات واألفكار الُمْنتجة بشكل يومي تقريبًا؛  معالجة المعمومات وا 

تي من خالليا نستطيع أن نتمكن من اإللمام بمادة ما أو عمم تتطمب منا التركيز عمى المفاىيم العامة ال
 معين أو تخصص ما. 

ونتيجة ليذا التطور والتقدم في مختمف المجاالت تطورت فروع العمم فكان النصيب األوفر لمرياضيات     
جالل في ىذا التطور فبعد أن كان اإلغريق بارىا أداة ؛ تغيرت تمك النظرة باعتينظرون إلييا نظرة قداسة وا 

من أدوات كشف أسرار الكون، وفي ىذا الوقت بدأت تنمو بشكل سريع وقسمت إلى: الرياضيات القديمة 
والحديثة، مما جعميا تركز عمى الُبَنى الرياضية، واستمر تقدم ونماء الرياضيات وتوسعيا، حتى أصبحت 

وجي واالجتماعي، ونتيجة ليذه المكانة أحد أعمدة عموم العصر التي َيعتمْد عمييا التقدم العممي والتكنول
وخاصة أبحاث بياجية التي أدت إلى فوائد  -لمرياضيات باإلضافة إلى األبحاث في مجال عمم النفس 

أوصت الكثير من التجارب الدولية بتدريس المفاىيم الرياضية لجميع األطفال وفي  -عظيمة في تعمميا
تنظيميا عمى أساس كيان موحد قوامو المفاىيم، مع العناية بداية مراحميم الدراسية والعمل عمى إعادة 
( واالىتمام بدراسة الخواص والمبادئ الرئيسية لممفاىيم Drillبتنمية الميارات واالبتعاد عن التدريب اآللي )

 . (ٗ)(ٛ٘ -ٜٗ: ٜٚٛٔ ،)الصقار
ت ميدان التعميم ودخمت لقد غزت الرياضيات فروع العموم األخرى، كعمم الصناعة والتجارة، كما دخم    

حياة الناس عن طريق الحاسبات االلكترونية. وليذا كان ِلزامًا مواكبة ىذا التحديث والتطوير بإعادة بناء 
المناىج بشكل يتالءم مع النظرة الحديثة لممنياج لكي تعد اإلنسان لمواجية الحياة العصرية، وما تتطمبو 

 جتمٍع ناٍم ومتطور.من معارف رياضية فيو أمر البد منو لكل م

                                                 
4

  المؤلف : السىت : الصفحت(.)-
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منفصمة أو ميارات،  ةولعل أىم ما ُيمّيز الرياضيات الحديثة عن القديمة؛ بأنيا ليست مجرد عمميات روتيني
متكاماًل، لبناتو ًا ُمَشكِّمًة في النياية بنيانا بل ىي أبنية ُمْحَكَمة يتصل بعضيا بالبعض اآلخر اتصااًل وثيق

(، فالمفاىيم تعد المبنات األساسية والدعائم ٕ٘ -ٖٔ: ٖٕٓٓ ،)أبو زينةاألساسية ىي المفاىيم الرياضية 
التي تُبنى عمييا المعرفة الرياضية؛ حيُث إن المبادئ والقوانين والنظريات ىي عالقات تربط بين المفاىيم 

ليا،  وُتمثل الييكل الرئيسي لمبناء الرياضي وبالتالي فميارات الرياضيات ىي تطبيق لممفاىيم واستثماراً 
ألساليب وبالتالي فدراسة أي بنية معرفية ألي موضوع رياضي تبدأ بتوضيح المفاىيم التي ُتكونو وتنميتيا با

 (. ٖٗ: ٕٗٓٓ ،والطرق المناسبة )النذير
وُيعد تنمية المفاىيم ىدفًا أساسيًا من أىداف المادة الدراسية لكونيا ُتسيم في إدراك ىيكميا العام، وفي     

تواىا وتنظيمو، ويكون معيار اختيار المحتوى ىو مدى عالقة الحقائق والمعمومات والمواقف اختيار مح
التعميمية في تكوين المفاىيم، كما ُتسِيم في بناء مناىج دراسية متتابعة ومترابطة لممراحل التعميمية 

(. ٜٚ: ٕٓٓٓ ،آخرونالمتتابعة ومن ثم يتحقق معيار االستمرارية والتتابع في تمك المناىج )السامرائي و 
عالوًة عمى كوِنيا َتضفي عمى المادة العممية معنى وتجعل من دراسة الحقائق العممية والوصول إلييا عماًل 
ىادفًا، وبالتالي ُيْمِكن القول أن المفاىيم تشكل حجر الزاوية في البنية المعرفية لمتمميذ إْذ ُيعد المدخل 

ذا كان ىناك عمم من دون مفاىيم الرئيسي لفيم أي عمم من العموم أو تخص ص من التخصصات. وا 
فسيكون أبتر أو ناقص أو يعاني من ىشاشة واضحة في البناء وبالتالي التشكيك في بنية ىذا العمم أو ىذا 

 التخصص. 
ولما كان استعمال المفاىيم يساعد عمى وضع نظام يتم من خاللو ترتيب المعمومات والخبرات وفقًا     

عميمية بشكل ُيؤدي إلى الحفاظ عمى المعاني ويضع المعمومات في مكانيا المناسب من حيث لممراحل الت
(؛ فإنو يمزم عند تدريس البنية المعرفية ألي ٘: ٜٚٛٔ ،طبيعتيا المنطقية والسيكولوجية )الخوالدة والطيطي

ة المناسبة، حيث أن موضوع رياضي البدِء بتوضيح المفاىيم التي ُتكّونو، وتنميتيا باألساليب التدريسي
عممية نمو المفيوم لدى التمميذ تسير في مراحل متتابعة تبدأ باستخالص الخاصية أو الخواص التي تكون 
عطاء أمثمة عطاء اسم أو رمز ليا تَُيسِّيْر استخدامو من خالل عممية االتصال المفظي، وا   المفيوم، وا 

 . (ٕٛٔ: ٕٓٓٓ ،الخرافيإيجابية وأمثمة سمبية لممفيوم )
وبناء عمى أىمية المفاىيم الرياضية واعتماد عناصر المعرفة الرياضية اأُلخرى عمييا من تعميمات     

وميارات  فقد ُأجريت العديد من الدراسات حوليا لمعرفة أفضل السبل لتنميتيا ولمتعرف عمى عوامل تدني 
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؛  ٜٜٜٔ،عبدالدايم؛ ٜٜٜٔ ،بطرس؛ ٜٜٜٔ،المحزري؛ٜٜٛٔ ،الكرش) مستويات التالميذ في تحصيميا
 . (ٜٕٓٓ، لوا
دي إلى زيادة وَيرى الباحث بأن المفاىيم َتعمل عمى إبراز المادة التعميمية وُتسيل عممية التعمم وتؤ      

لذلك أىتم الباحثون والتربويين بيا وبطرق تدريسيا وفق ُأسس عممية حديثة  الدافعية والتحصيل،
وصحيحة، ألن تعميميا يجعل التمميذ يمارس ميارات مخططة ومعروفة، من أجل التوصل إلييا ومن ىذه 
الميارات: المالحظة، والتصنيف لخواص المفيوم، وتصنيف األمثمة اإليجابية واألمثمة السمبية، والمقارنة 
بين المفاىيم، وممارسة ميارة االستقراء لموصول إلى صياغتيا وغيرىا من الميارات المعرفية التي ينبغي 

 أن يمارسيا التمميذ في تعممو ليا.  
التفكير لمتالميذ، وتشجيعيم عمى ذلك من األىداف األساسية في  توبالتالي ُيعْد تعميم وتنمية ميارا    

ناىج المدرسية خالل القرن ىذا اليدف لم يمِق االىتمام الكافي في المالقرن الواحد والعشرين، لكون 
(. كما ُيعد تنميتيا من أىداف غالبية المواد الدراسية اال M.C.) Grane ,others:1992,333 الماضي

أن االىتمام بتحقيق ىذه األىداف يتفاوت بحسب طبيعة كل مادة، ألن ىذه الميارات ُتعد عممية عقمية 
خالليا الفرد باسترجاع المعمومات المناسبة حسب الموقف، ويمارسيا عن قصد في معالجة يقوم من 

المعمومات والبيانات لتحقيق أىداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر المعمومات ووصف األشياء وتدوين 
المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقديم الدليل وحل المشكالت والوصول إلى 

الستنتاجات، كما تكمن أىميتيا من الناحية العممية في كونيا تساعد عمى تشكيل وبناء المفاىيم  والحقائق ا
والمبادئ والتعميمات وباإلمكان تعميميا وتدريسيا في المدرسة، فيي ال تنمو من خالل النضج والتطور 

بد أن يكون ىناك تعميم منتظم من خالل تراكم المعرفة والمعمومات فقط، بل ال بالطبيعي وحده وال تكتس
 وتمرين عممي متتابع يبدأ بميارات التفكير األساسية ويتدرج إلى ميارات التفكير العميا. 

وعمى الرغم من أن ىذه الميارات متأصمة ومتجذرة لدى التمميذ إال أن نجاحو في مدرستو أو مينتو أو     
لمامو وتطبيقو لمي ارات معرفية ميمة وأساسية مثل: المالحظة، في حياتو، يعتمد عمى اكتسابو وا 

الذي  والتصنيف، واالستقراء، والتنبؤ، والتمخيص والتحميل، والتعبير بالرموز وغيرىا من الميارات، األمر
تفصيميا وترتيبيا وتطبيقيا وىذا لن يتحقق إال بتركيز المعممين عمييا من خالل عممية التدريس  يتطمب
(. لذا يرى بعض الباحثين أن يتم تدريس ىذه الميارات بصورة مباشرة ٖٓ- ٜٕ: ٕٛٓٓ ،)عموي
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وصريحة، من خالل إعداد  برامج منفصمة عن المحتوى، بينما يرى آخرون بأن يتم دمجيا في المحتوى 
كجزء من خطط الدروس باعتبارىا ذو أىمية لمجميع وال تنمو فجأة بل بالتدرج عبر المحتوى الدراسي 

(، وأيدت بعض الدراسات االتجاه الثاني لكون نتائجيا أكدت فاعميتو في تنمية ٗٚ: ٕٓٓٓ ،دياب)
 (.Brown. 1998ميارات التفكير )

ونتيجة لألىمية التي تتمتع بيا ميارات التفكير المعرفي فقد ُأجريت العديد من الدراسات التي اىتمت     
والتي  ،Butkawski. 1994) ؛ٕٓٔٓ،القادر عبد؛ ٖٕٓٓ ،شحاتة؛ ٕٙٓٓ ،عودة بتنميتيا كدراسة )أبو

مالئمة لتحقيق ىذا عمى طرائق تدريسية  َيعتمد تنفيذىاتصميم مناىج أوصت باالىتمام بتنميتيا من خالل 
 . اليدف

َيتضح مما سبق أىمية الدمج بين المفاىيم الرياضية وميارات التفكير المعرفي في محتوى المواد      
ليتم التكامل بينيما وليواكب التغيير في النظرة إلى التعميم بشكل عام ونماذج التدريس وطرقو الدراسية 

       . بشكل خاص
حيث طرأ في اآلونة األخيرة تغيير واضح عمى أىداف مادة الرياضيات، أنعكس ذلك في نظرة      

كساب التالميذ ميارة المعممين لتعميم ىذه المادة، فبعد أن كان اىتماميم يقتصر عمى تعميم  المعمومات، وا 
إجراء العمميات الرياضية، أصبح تركيزىم عمى  تنمية ميارات التفكير المعرفي لدييم من خالل مناىجيا، 
وىو ما عزز شعورىم  بضرورة إحداث تغييرًا ما في عمميم أوفي طرق تدريسيم، كي ينعكس ذلك وبشكل 

كل ذلك  .رياضيات وعمى مستوى تحصيميم ليا وتفكيرىم فيياإيجابي عمى اتجاىات تالميذىم نحو مادة ال
ينسجم مع االىتمام الكبير الذي أولتو التربية الحديثة في توجييا لتحديث التدريس من خالل استخدام 
أساليب وطرائق تتفق مع تطور القدرات الفكرية لمتمميذ، وتؤدي إلى تطوير مياراتو وقدراتو العقمية، وليس 

نما يكمن اليدف في تنمية االتجاه نحو التأمل ذلك ما تيدف  إليو طريقة تدريس الرياضيات فحسب، وا 
 (.ٚٔ: ٕٓٓٓ ،دياب( والبحث واالستقصاء

وألن التالميذ  ،تعممو إلى لما يعرف التالميذ وما يحتاجون اً تطمب فيمال لمرياضيات يَ التعميم الفعّ ف     
فينبغي عمى المعممين تحديد التعمم  ،يتعممون الرياضيات من خالل ربط األفكار الجديدة باألفكار القديمة

صمم خطط لمدروس ويُ وكيف يُ  ى، فالمعمم الجيد ىو من يعرف كيف يطرح األسئمة ومتلتالميذىمالسابق 
ياضيات ويفيمونيا ويبنون المعرفة الجديدة الر  ونالخبرات التي تتناسب مع التعمم السابق وبذلك يتعمم
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تحول التركيز من العوامل الخارجية التي تؤثر  ، لذلك(٘)(.NCTMٕٓٓٓمن المعرفة السابقة ) انطالقاً 
ظم التربية بأكمميا التمميذ إلى العوامل الداخمية التي تؤثر في ىذا التعمم وىذا يتطمب تغيير في نُ تعمم عمى 
وىذا ما ُيعرف  (ٕٙ: ٕٗٓٓ ،العصر )حسام الدين التتستطيع إعداد أجيال قادرة عمى مواجية تحو  ىحت

بالمنحى البنائي، فنظام التعميم ومناىجو الدراسية وبرامجو األزلية التي قّصرت في تعميم التالميذ التفكير 
االىتمام بحفظيا وقياس وتقويم ومياراتو المختمفة، واعتمدت عمى اأُلسس التقميدية في تمقين المعمومات و 

مستوى تحصيميم فقط بداًل من قياس قدراتيم ومياراتيم التفكيرية، كل ذلك أدى إلى أن أعداد كبيرة من 
التالميذ تتضح خبرتيم في استدعاء وتذكر المعمومات بداًل من معالجتيا والقدرة عمى االستدالل المناسب 

كن من المفاىيم الرياضية واستيعابيا وبقائيا لمدة طويمة واكتساب ميارات تفكير تساعدىم عمى التم
والتعامل معيا بسيولة بداًل من إرىاق العقل في حفظيا، وتشير بعض الدراسات إلى ضعف وقصور في 
المناىج المدرسية التي تشجع عمى الحفظ واالستظيار وتركز عمى الكم بداًل عن الكيف؛ لذلك أوصت 

، شحاتة  ؛ٕٓٓٓ ،؛ إسماعيلٜٜٜٔ، عبدالدايمالمعتمدة عمى النظرية البنائية ) باستخدام البرامج والنماذج
 . (ٕٙٓٓ ،بشر ؛ ٖٕٓٓشياب، ؛ ٖٕٓٓ

توصيات واستجابة لممفاىيم الرياضية وميارات التفكير المعرفي لمن أىمية عرضو ما سبق  في ضوء    
ُركز في بنائو عمى  البنائيةالنظرية الدراسات السابقة سعت الدراسة الحالية إلى تصميم برنامج قائم عمى 

إلى إيجاد رؤية واضحة  دمج المفاىيم الرياضية وميارات التفكير المعرفي في محتوى واحد سعيًا في ذلك
أو مفككة ويسيم في تطوير  ير مجزأةما يجعل من الرياضيات مادة غوبلممحتوى الذي ينبغي أن يكون؛ 

 برامج رياضية فعالة ويذلل من صعوبة تعمميا. 
 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: 

نظرًا لألىمية التي تمثميا المفاىيم في المعرفة الرياضية وحقول المعارف األخرى كان البد من تكوين     
وتنمية المفاىيم الرياضية وذلك باستخدام برامج ونماذج وأساليب حديثة، منيا البرنامج القائم عمى البنائية 

ن المفاىيم وميارات التفكير المعرفي لذا الذي تسعى الدراسة الحالية إلى تطبيقو؛ وألن االرتباط وثيقًا بي
يمزم امتالك التالميـذ ليذه الميارات ألن عدم امتالكيم ليا يجعميم يشعرون بصعوبة التعامل مع المفاىيم 
ومواقف الرياضيات بشكل عام، وليذه األىمية فقد تناولت العديد من الدارسات برامج ونماذج بنائية 

                                                 
5
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 ؛ ٜٜٛٔ ،الكرش (ىيم الرياضية وبعض ميارات التفكير المعرفي كدراسةمتعددة وقياس اثرىا عمى المفا
، كما اكتسابياومستوى  تدني واضح في المعرفة المفاىيمية نتائجيا ظيرتأوالتي  (ٜٜٜٔ، المحزري

أىمية  إلى (،ٕٓٔٓ،القادر عبد ؛ٖٕٓٓ ،؛ شحاتة(Butkawski. 1994 يا اآلخر كدراسة بعض شارتأ
لى أىمية ربط تعميم المفاىيم الرياضية بميارات التفكير، وأظيرت معظم الدراسات  ميارات التفكير وا 

لى  مالحظة فاعمية النماذج البنائية في تنمية المفاىيم وميارات التفكير، لذلك واستنادًا إلى ما سبق وا 
ات التي يواجييا التالميذ تتمثل الباحث من خالل تدريسو لمادة الرياضيات أن أكثر صعوبات الرياضي

لى الضعف الشديد في امتالكيم لميارات  في عدم إدراك المفاىيم الرياضية وخصائصيا وسماتيا، وا 
التفكير المعرفي المتمثمة في قدرتيم عمى التصنيف والتنبؤ والتفسير واالستقراء، وغيرىا من الميارات، 

المعرفي المختمفة ال تنمو لدييم المفاىيم بصورة واضحة  فالتالميذ الذين ال يستخدموا ميارات التفكير
وكاممة ألنيم يدركون جزئيات من المفيوم وليس المفيوم كاماًل وىذه مشكمة يكون ليا عواقبيا المستقبمية 

 في منظومة المفاىيم وفي أساليب التفكير لدى التمميذ.
عتمد عمى المحاضرة والتمقين التي من أبرز فإن واقع التدريس في مدارسنا ال يزال ي إضافة إلى ذلك    
لغاء دافعيتو وح اعيوبي لذلك سعت الدراسة الحالية إلي  فظو لممعمومات وتكرارىا دون فيم،سمبية التمميذ وا 

محاولة التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى البنائية لمساعدة التالميذ عمى بناء معرفتيم بأنفسيم من 
خالل مواقف تعميمية تسمح ليم ببناء المفاىيم الرياضية وتنمي لدييم ميارات التفكير المعرفي وبالتحديد 

 السؤال الرئيسي اآلتي: تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن 
لدى تالميذ  يما فاعمية برنامج بنائي في الرياضيات لتنمية المفاىيم الرياضية وميارات التفكير المعرف

 الصف السابع األساسي؟ ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة اآلتية: 
 ما صورة برنامج بنائي مقترح في الرياضيات لتالميذ الصف السابع ؟  -ٔ

امج البنائي المقترح في تنمية المفاىيم الرياضية لدى تالميذ المجموعة التجريبية مقارنة ما فاعمية البرن -ٕ
 بفاعمية الطريقة العادية بتنميتيا لدى تالميذ المجموعة الضابطة؟ 

ما فاعمية البرنامج البنائي المقترح في تنمية بعض ميارات التفكير المعرفي لدى تالميذ المجموعة  -ٖ
 فاعمية الطريقة العادية بتنميتيا لدى تالميذ المجموعة الضابطة؟ التجريبية مقارنة ب

بين تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية لممفاىيم  -في التطبيق البعدي  -ىل ىناك عالقة ارتباطية  -ٗ
 الرياضية وتفكيرىم المعرفي ؟
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  : تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي : أىداف الدراسة
  ًلمنظرية البنائية لتالميذ الصف السابع االساسي. اقتراح برنامج رياضي وفقا 
  التعرف عمى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التحصيل لممفاىيم الرياضية وتنمية ميارات التفكير

المعرفي وذلك ضمن االفتراض بأن تصميم الدراسة يتضمن المقارنة بين مجموعتين: تجريبية تدرس 
 ة تدرس المحتوى نفسو بالطريقة العادية.البرنامج البنائي المقترح، وضابط

  معرفة العالقة االرتباطية بين التحصيل البعدي لممفاىيم الرياضية لدى تالميذ المجموعة التجريبية
 وتفكيرىم المعرفي. 

  سعت الدراسة الحالية لمتحقق من صحة الفرضيات اآلتية:: فرضيات الدراسة
  :إحصائيةال يوجد فرق ذي داللة الفرضية األولى (,05=α)  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

مستوى من مستويات  التجريبية في التطبيقين القبمي و البعدي الختبار المفاىيم الرياضية ككل و كل
 ، تطبيق( كل عمى حدة.المعرفة )تذكر، فيم

  :ال يوجد فرق ذي داللة إحصائيةالفرضية الثانية(,05=α بين متوسطي درجات تالميذ ) المجموعة
التجريبية  الذين درسوا البرنامج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة العادية عمى 

 اختبار المفاىيم الرياضية ككل ولممستويات المعرفية )تذكر، فيم، تطبيق( كل عمى حدة.
 :الفرضية الثالثة ( 05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية=αبين متوسطي درجا ) ت تالميذ المجموعة

التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار ميارات التفكير المعرفي ككل وعمى كل ميارة من 
 مياراتو الفرعية كل عمى حدة.   

 :الفرضية الرابعة ( 05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية=α بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين  )
التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير ككل و لكل ميارة من مياراتو الفرعية الضابطة والتجريبية في 

 كل عمى حدة.
 الفرضية الخامسة( 05,: ال توجد عالقة ارتباطية  دالة إحصائيًا=α في التطبيق البعدي بين تحصيل )

 تالميذ المجموعة التجريبية لممفاىيم الرياضية وتفكيرىم المعرفي. 
 أىمية الدراسة: 

 تكمن أىمية الدراسة الحالية في أنيا: 
  تناولت مفاىيم أساسية وىامة في تكوين ُبنية معرفية رياضية لدى التمميذ تساعده عمى فيم

 الموضوعات الرياضية التي تمييا في الصفوف والمراحل الدراسية الالحقة.



 2017العدد )األول( أكتىبر                اإلنسانية                                  تهجلة العلىم التربىية والدارسا

  سعيد د/ عبدالغني حويد يحيى          ........      فاعلية برناهج بنائي في الرياضيات لتنوية الوفاهين الرياضية وههارات التفكير الوعرفي 

 

173 

 كير المعرفي التي تمثل قد تفيد معممي الرياضيات عمى التعرف عمى المفاىيم الرياضية وميارات التف
أىمية كبيرة لمتالميذ، وكذا التعرف عمى الكيفية التي تتشكل بيا وعمى كيفية تنميتيا وتدريسيا من 

 خالل المحتوى الُمَعد لذلك الغرض. 

  النظرية  قد تفيد معممي مادة الرياضيات من خالل تعريفيم ببرنامج بنائي مستند في أساسو إلى

 ترنو إلى تحقيق التعلم ذي المعنى لدى التالميذ. استراتيجيات تدريسية حديثة، ومعتمد عمى البنائية

  قد تفيد نتائجيا وزارة التربية والتعميم في تطوير برامج مماثمة تسيم في تنمية المفاىيم وميارات التفكير
 المعرفي لدى عينات أخرى في صفوف دراسية مختمفة.

  حدود الدراسة:
 عمى: اقتصرت الدراسة الحالية 

 ول عينة من تالميذ الصف السابع األساسي بمديرية المسراخ  بمحافظة تعز، خالل الفصل األ
 .مٕٗٔٓ/ٖٕٔٓمن العام الدراسي 

   البرنامج البنائي المقترح في ضوء النظرية البنائية والمتضمن لموضوعات وحدتي
 )المجموعات والعالقات، األعداد الصحيحة( من كتاب الصف السابع األساسي.

  المفاىيم الرياضية في وحدة المجموعات والعالقات، وكذلك وحدة األعداد الصحيحة من كتاب
 الصف السابع االساسي.

  التفكير المعرفي المحدد بمياراتو )التصنيف، والتنبؤ، والتفسير، واالستقراء، بعض ميارات
والتعبير بالرموز، والتمخيص( المتضمنة في وحدة المجموعات والعالقات، وكذلك وحدة االعداد 

 الصحيحة من كتاب الصف السابع االساسي.

 الدراست الحاليت المصطلحاث االحيت : حضمه   :مصطمحات الدراسة 

 (: (Effectiveness الفاعمية 

"القدرة عمى تحقيق النتيجة طبقًا لمعايير محددة وتزداد الكفاية  بأوها (:ٕٚٔ ،ٜٚٚٔبدوي )ُيعرِّفيا 
 كمما أمكن تحقيق النتيجة تحقيقًا كاماًل". 
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( :بأنيا "تعبير عن مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثو المعالجة ٖٕٓ ،ٖٕٓٓشحاتو ) وعرفيا  
التجريبية باعتبارىا متغيرًا مستقاًل في أحد المتغيرات التابعة، كما ُتعرف بأنيا مدى تأثير عامل أو 

  بعض العوامل المستقمة عمى عامل أو بعض العوامل التابعة".
اإليجابي لزيادة ونماء المفاىيم  األثر أوالتأثير مقدار  بأنيا إجرائيا   الفاعلية ويمكن تعريف    

 البرنامج لتطبيق ُيعزى الرياضية وميارات التفكير المعرفي لدى تالميذ الصف السابع األساسي الذي
  البنائي المقترح عمييم. 

  (:program)البرنامج 

وُيعرَِّفو خطة يختطيا المرء لعمٍل ُيريده وعربييا منياج"، " ( بأنو:ٖٙ ،ٜٗٛٔالُمْنِجد ) ُيعّرف في    
جراءات وأنشطة، ومكونات تتضمن ٙٚ ،ٜٜ٘ٔمحمد ) ( بأنو: "خطة أو مسار يتضمن حركة وا 

( بأنو: ٛ ،ٕٙٓٓالحناوي ) ُيعرِّفو األىداف والمحتوى وأساليب التدريس والمبررات والتقويم"، بينما
واألنشطة والخبرات المتنوعة التي يتم تقديميا بيدف تحقيق "مجموعة من المعارف والمفاىيم 

 األىداف التربوية المنشودة". 

خطة لنظام متكامل من الخبرات المخططة والمنظمة  بأنو إجرائيا   البرنامج ويمكن تعريف    
والمتنوعة؛ يتضمن سمسمة من األنشطة واإلجراءات التي تم بناؤىا وفق ُأسس ومبادئ النظرية 
البنائية، بغرض تنمية المفاىيم الرياضية وبعض ميارات التفكير المعرفي لدى تالميذ الصف السابع 

   األساسي.
 (:Constructivism)البنائية 

( بأنيا: "توجو فمسفي يفترض بأن التعمم يتم داخميًا عند ٘ٙ ،ٜٜٚٔالخميمي وآخرون ) ُيعرِّفيا    
 التمميذ حيث يبني التمميذ معرفتو بنفسو عن طريق تشكيل بنيتو العممية والفكرية".

( أو نظرية التعمم المعرفي أو صناعة Epistemology: "عمم المعرفة )كما تعني البنائية    
طبيعة المعرفة وكيفية تعمميا، وُتؤكد عمى تشرح التي   meaning theory)–(Making المعنى 

أن األفـراد يبنون معرفتيم الجديدة من خالل التفاعل بين معرفتيم السابقة وبين األفكار واألحداث 
 ."( Cannela.1994)واألنشطة التي ىم بصدد تعمميا
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( بأنيا: "رؤية في نظرية التعمم، ونمو الطفل، قواميا أن ٚٔ ،ٖٕٓٓزيتون وزيتون)وُيعرِّفيا     
 الطفل يكون نشيطًا في بناء أنماط التفكير لديو ؛ نتيجة تفاعل قدراتو الفطرية مع الخبرة". 

رؤية في التعميم والتعمم تتمثل في استخدام التمميذ المعرفة  بأنيا إجرائيا   البنائية ويمكن تعريف    
من خالل المالحظة والتصنيف والتفسير والتنبؤ واالستقراء والتمخيص والتعبير بالرموز، ومن ثم 
التكييف والموائمة لممعمومات لدمجيا في بنيتو لغرض تنمية المفاىيم الرياضية وميارات التفكير 

ة من كتاب الصف ووحدة األعداد الصحيحوحدة المجموعات والعالقات "المعرفي التي تتضمنيا" 
 الجزء األول". السابع األساسي "

 (:Concepts   Mathematicalالمفاىيم الرياضية )
تعددت تعريفات المفيوم الرياضي نتيجة الختالف التصورات والختالف االستخدامات    

بأنو :"كممة أو عبارة تستعمل لتصف  (ٕٕ ،99ٕٔديك وروبرت ) والتخصصات فقد عّرفو
 مجموعة من األشياء أو األفكار المترابطة ذات العالقة مع بعضيا بعضًا".

:"تصور عقمي مجرد في شكل رمز، أو كممة، أو جممة  ( بأنو9ٗ9 ،9ٕٓٓإبراىيم ) فووُيعرِّ    
ة ربط الحقائق يستخدم لمداللة عمى شيء معين أو موضوع، أو ظاىرة عممية معينة ويتكون نتيج

يجاد العالقات القائمة بينيا".  ببعضيا البعض وا 
بناء عقمي أو تجريد ذىني بين مجموعة من  بأنو إجرائيا  المفهوم الرياضي  ويمكن تعريف    

األشياء التي تدرك بالحواس أو األحداث التي يمكن تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس من 
الخواص المشتركة والمميزة ويمكن أن تسمى بإسم أو رمز خاص وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا 

 الغرض. التمميذ في اختبار المفاىيم الرياضية الذي ُأعد ليذا
 (: (Cognitive Thinking  Skills ميارات التفكير المعرفي

"عمميات محددة نمارسيا ونستخدميا عن قصد في  ( بأنيا:ٙٗ ،999ُٔيعرفيا جراون )    
رة التفسير، وميارة تقييم معالجة المعمومات مثل ميارة تحديد المشكمة، وميارة االفتراض، وميا

 ".األدلة
عمميات عقمية تمكن التمميذ من القدرة بانيا  إجرائيا  مهارات التفكير المعرفي  ويمكن تعريف    

وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار  عمى معالجة المعمومات وبناء المفاىيم،
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والتفسير، واالستقراء، والتعبير بالرموز، والتمخيص(  ميارات التفكير المعرفي )التصنيف، والتنبؤ،
 الُمعْد ليذه الغاية. 

  :(Development)تنمية 

تعرف لغوًيا بأنيا الزيادة واالرتفاع، أو ىي الزيادة، أو التحسن واإلثراء، وَنماء الشيء نماًء     
 (.ٖٙٙ: ٕٜٜٔ ،ونموًا، زاد وكُثر )مجمع المغة العربية 

إحقان المفاهيم الزياضيت وفهمها والقدرة على حطبيقها وحىفيذ  بأنيا إجرائيا  التنمية  ويمكن تعريف

 االوشطت المخعلقت بها.

جراءاتيا  منيج  : (Method and procedures)  studyالدراسة وا 
عداد : منيج الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في اعداد االطار النظري لمدراسة وا 

ترح في تجريب وحدة من وحدات البرنامج المق التجريبي المنيج شبو ادواتيا، كما تم استخدام 
عمى تنمية المفاىيم الرياضية وميارات  البرنامج البنائي المقترح(لقياس اثر المتغير المستقل )

 معرفي . التفكير ال
  :وعينتيا الدراسة مجتمع  
األساسي بمدارس مديرية المسراخ محافظة تعز  السابع الصف تالميذ جميع الدراسة مجتمع َشمل 

( مدرسة. بينما تكونت عينة الدراسة من شعبتين ٙ٘( تمميذًا، موزعين عمى )ٜٚٗٔوالبالغ عددىم )
دية ُأختيرت بصورة قص تجريبية واأُلخرى ضابطة،إحداىما  ،الصف السابع بمدرسة الشييد بجبأ من

بداء مدير المدرسة تعاونًا كبيرًا في تطبيق التجربة. وقد  لممكان َكْون الباحث يعمل في المدرسة، وا 
  .(تجريبية وضابطة)( تمميًذا في كل مجموعة ٖٓ( تمميذًا، موزعين بواقع )ٓٙتكونت العينة من )

 : أدوات الدراسة
 :رضياتيا تم اعداد االدوات االتيةئمة الدراسة واختبار مدى صحة فلإلجابة عمى اس

 إعداد البرنامج المقترح:  َيتمثل البرنامج المقترح في كل من: دليل المعمم، وكتيب التمميذ.  -ٔ
بوحدتي "المجموعات  إعداد قائمة ميارات التفكير: تم إعداد قائمة بميارات التفكير المعرفي -ٕ

االعداد الصحيحة"، حيث تم اختيار ست ميارات ىي )التصنيف، "مجموعة والعالقات" و
 التفسير، التنبؤ، االستقراء، التعبير بالرموز، التمخيص(.
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 اعداد دليل المعمم لمبرنامج المقترح ولتدريس الوحدات المقترحة.   -ٖ

  . عبارة عن مجموعة من األنشطة الخاصة بكل درس ووى ،إعداد كتيب التمميذ -ٗ

تم إعداد اختبار تحصيمي لممفاىيم بيدف قياس فاعمية البرنامج المقترح  م الرياضية:اختبار المفاىي -٘
بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية في تدريس المحتوى نفسو في تنمية المفاىيم الرياضية لوحدة 
المجموعات والعالقات وقد تم حساب صدقو العيني بواسطة جدول المواصفات، كما تم حساب 

( فقرة، عمى ٗٗ)الظاىري( وذلك بعرض االختبار بصورتو األولية المكون من ) صدق المحكمين
وذلك  لالختبار المحكمين إلبداء آرائيم ومقترحاتيم حولو. كما تم حساب صدق االتساق الداخمي

وُصححْت ( تمميذًا من خارج تالميذ عينة الدراسة ٖٓبتطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من )
ء كل فقرة درجة واحدة إذا كانت إجاباتيم عنيا صحيحة وصفرًا إذا كانت إجاباتيم إجاباتيم؛ بإعطا

امالت الصعوبة وُحِسب الزمن الالزم لإلجابة عنو وتقدير ثباتو وحساب مع عنيا خاطئة أو متروكة،
 والتمييز لفقراتو.

أصبح  والتأكد من صحتو،اىيم الرياضية، بعد إتمام جميع المراحل الالزمة إلعداد اختبار المف    
و تم ( فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل الثالث، ٕٛبصورتو النيائية مكون من )

توزيع ىذه الفقرات بحسب أرقام الفقرات لكل مستوى من مستويات المعرفة )تذكر، فيم، تطبيق( كالتالي 
                                                  ( بالترتيب .ٜ،  ٓٔ، ٜ)
قياس فاعمية البرنامج المقترح بالمقارنة إلى  االختبارييدف  :اختبار ميارات التفكير المعرفي   -ٙ

 مع الطريقة االعتيادية في تنمية ميارات التفكير المعرفي لوحدة المجموعات والعالقات.
 وءوفي ضعمى المحكمين إلبداء آرائيم ومقترحاتيم.  وتم عرضولمتحقق من صدق االختبار 

 ( فقرة، وبذلك توفرٖٓ)من اً مكون وبالتالي أصبح االختبار ( فقرات،ٜ) تم حذف تمك اآلراء
الظاىري. ولمتعرف عمى صدق اإلتساق الداخمي لإلختبار وتقدير الزمن  صدقالالختبار ل

الصعوبة والتمييز لفقراتو، تم تطبيقو عمى الالزم لإلجابة عنو، وتقدير ثباتو، وحساب معامالت 
( تمميذًا من خارج تالميذ عينة الدراسة، وُصِحَحْت إجاباتيم ٖٓعينة استطالعية مكونة من )

ًا إذا كانت إجاباتيم عنيا وصفر ة صحيحت إجاباتيم عنيا كل فقرة درجة واحدة إذا كانبإعطاء 
 . خاطئة أو متروكة
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 : اجراءات تنفيذ الدراسة
 :ة بيا تم اتباع االجراءات االتيةلإلجابة عن اسئمة الدراسة واختبار الفرضيات المتعمق

صورة  ما :والذي ينص عمى :بو ومناقشتيا المتعمقةنتائج اواَل: لإلجابة عن السؤال االول وال
 برنامج بنائي مقترح في الرياضيات لتالميذ الصف السابع؟ 

تم بناء البرنامج المقترح في ضوء أفكار النظرية البنائية ومبادئيا وتم التأكد من صالحيتو      
 لمتطبيق وأصبح في صورتو النيائية المتمثل بدليل المعمم وكتيب التمميذ.

: مـا فاعميـة والـذي يـنص عمـى :بـو ومناقشـتيا المتعمقـةنتـائج لإلجابة عـن السـؤال الثـاني وال ثانيًا: 
لـدى تالميـذ المجموعـة التجريبيـة مقارنـة بفاعميـة  مج البنائي المقترح في تنمية المفـاىيم الرياضـيةالبرنا

ولإلجابـــة عنـــو تـــم التحقـــق مـــن صـــحة  الضـــابطة؟  الطريقـــة العاديـــة بتنميتيـــا لـــدى تالميـــذ المجموعـــة
 الفرضيتين اآلتيتين:

( بين متوسطي درجات تالميذ α=05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية )الفرضية األولى:  
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي إلختبار المفاىيم الرياضية ككل وكل مستوى من 

ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُأستخدم  مستويات المعرفة )تذكر، فيم، تطبيق( كل عمى حدة.
المجموعة التجريبية قبل بدء لعينتين مترابطتين لمعرفة الفرق بين متوسطي  (t-test)إختبار 

التجربة وبعد إنتيائيا عمى إختبار المفاىيم الرياضية ككل وعمى كل مستوى من مستويات المعرفة 
(، بين متوسطي α=05,)تذكر، فيم، تطبيق( وكانت النتائج تشير الى وجود فرق دال إحصائيًا )

إختبار التحصيل ككل وعمى كل درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى 
حيث كانت قيمة "ت" لمفرق بين متوسطي تطبيق(  لصالح التطبيق البعدي،  مستوى )تذكر،  فيم، 

( وعمى مستوياتو الفرعية )تذكر، فيم، تطبيق( ٕٓ,ٗٗ) طبيقين عمى اإلختبار الكمي يساويالت
القيمة الجدولية التي تساوي ( بالترتيب وجميعيا أكبر من ٖٔ ,ٜٙ؛ ٜٔ ,ٚٚ؛ ٕٔ,ٛٚتساوي )

(، مما يقود إلى  رفض الفرضية الصفرية األولى؛ وبذلك α=05,(، عند مستوى الداللة )ٕ,٘ٗٓ)
(، بين متوسطي درجات α=05,نقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى: وجود فرق دال إحصائيًا )
حصيل ككل وعمى كل مستوى المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى إختبار الت

 .)تذكر،  فيم،  تطبيق(  لصالح التطبيق البعدي
 تنميتيا والمستيدف المتضمنة فيوالبرنامج لكل خصائص المفاىيم  لشمولية وُتعزى تمك النتيجة    

الممونة التي ربما تثير التمميذ وتشد  واستخدام األشكال، التوسعية والتعمق في المفيوم مع األمثمة
والتعاون بين الجو الصفي القائم عمى التشجيع إلى  باإلضافة وتزيد من دافعيتو، انتباىو
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سموب عرض قائم عمى أو  ،طرق تدريسية متنوعةإلى استخدام النتيجة  ُتعزى ىذه، كما المجموعات
والرسوم في تدريس محتوى البرنامج، كل  تصال المتنوعة مثل الكالم ولغة الجسدإلاستخدام وسائل ا

ذلك أدى إلى تنمية المفاىيم الرياضية لدى تالميذ ىذه المجموعة. وقد بمغ حجم األثر بحسب 
( مما يعني فاعمية البرنامج في تنمية المفاىيم ٔ,ٕٔمعامل الكسب المعدل لبالك قيمة مقدارىا)

ت ىذه الرياضية ككل وعند مستوياتو )تذكر، فيم، تطبيق( لدى تالميذ المجموعة التجريبية. وقد اتفق
  ؛ٕٓٓٓ،إسماعيل ؛ٜٜٜٔ ،؛عبدالدايمٜٜٛٔ ،شر ك)الالنتيجة مع عدد من الدراسات كدراسة 

  .(ٕٙٓٓ، بشر
( في التطبيق البعدي بين متوسطي α=05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية )الفرضية الثانية: 

درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا البرنامج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة الذين 
درسوا بالطريقة العادية عمى إختبار المفاىيم الرياضية ككل ولممستويات المعرفية )تذكر، فيم، 

            تطبيق( كل عمى حدة.
لعينتين مستقمتين لمعرفة الفرق بين  (t-test)إختبار  صحة ىذه الفرضية ُأستخدمولمتحقق من     

متوسطي المجموعتين )التجريبية والضابطة( عمى إختبار المفاىيم الرياضية وكانت النتائج تشير 
الى عدم وجود فرق بين متوسطي المجموعتين عمى مستوى التذكر، بينما يوجد فرق دال إحصائيًا 

(,05=α بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى )
اإلختبار الكمي لممفاىيم، وعمى مستويي )الفيم، التطبيق( ولصالح المجموعة التجريبية، وقد كانت 

بينما كانت قيمتيا عمى  (،ٕ,ٚٛ) قيمة "ت" المحسوبة بين متوسطييما عمى اإلختبار الكمي تساوي
( عمى الترتيب وجميع ىذه القيم أكبر من قيمتيا ٕ,ٙٚ؛   ٖ,ٖٓستويي الفيم والتطبيق تساوي )م

لى  رفض الفرضية ( مما يقود إα=05,( تقريبًا عند نفس مستوى الداللة )ٕ)الجدولية التي تساوي 
 . الصفرية الثانية

وُتعزى ىذه النتيجة إلى  أن البرنامج الذي درستو المجموعة التجريبية ُصمم وفـق خطـوات عمميـة     
منظمـــة تســـتيدف تنميـــة المفـــاىيم الرياضـــية، كمـــا ُتعـــزى إلـــى أن البرنـــامج أعتمـــد عمـــى تفعيــــل دور 

عطائيم الفرصة لممارسة أنشطة التعمم المتنوعة التي احتوى عمييا، كمـا أن البرنـ امج ُدّرَس التالميذ وا 
بطرق تدريسية متنوعة ربما سـاىمت إلـى حـد كبيـر فـي زيـادة دافعيـة التالميـذ وكانـت مالئمـة لقـدراتيم 
مكانيـاتيم المتنوعـة، وأسـيمت فـي مراعــاة الفـروق الفرديـة بـين التالميــذ، كمـا يحتمـل أن تمـك النتيجــة  وا 



 2017العدد )األول( أكتىبر                اإلنسانية                                  تهجلة العلىم التربىية والدارسا

  سعيد د/ عبدالغني حويد يحيى          ........      فاعلية برناهج بنائي في الرياضيات لتنوية الوفاهين الرياضية وههارات التفكير الوعرفي 

 

180 

ىيم المسـتيدفة والتـي ربمـا أسـيمت تعود إلى األمثمة والالأمثمة التي رافقت تدريس كل مفيوم مـن المفـا
بشكل كبير في تمييزىم لمخصائص المختمفة ليذه المفاىيم، والتي يندر وجودىـا فـي الكتـاب المدرسـي 
ذا وجـــدت فـــإن عرضـــيا غيـــر ممفـــت الىتمـــام  الـــذي درســـتو المجموعـــة الضـــابطة بالطريقـــة العاديـــة وا 

ريقــــة ال تعتمــــد كثيــــرًا عمــــى نشــــاط التالميــــذ أو ُمِمــــل، حيــــث إن محتــــوى الكتــــاب المدرســــي ُصــــمم بط
التالميذ، أضف إلى ذلك التركيز عمـى اإلجـراءات الرياضـية أكثـر مـن المفـاىيم واسـتقراءىا والميـارات 

 المصاحبة ليا. 
التي بدورىا عمقت صورة كل وقد تعود تمك النتيجة إلى وجود األمثمة التوضيحية والتوسعية و     
كما أن توصل التالميذ بأنفسيم إلى المعرفة بأسموب االستقصاء عن طريق السؤال،  مفيوم،

كتشافيم لو، مع توجيو ومساعدة المعمم ليم ربما  وبممارسة عممية اإلستقراء لموصول إلى المفيوم وا 
وقد بمغ حجم األثر بحسب معامل كوىين  .كان لو األثر الكبير في تنمية المفاىيم الرياضية لدييم

(ٚd=, بينما بمغ وفق معادلة )بمعنى أن أداء المجموعة التجريبية  (،=  ,ٗٚ) قيمة مقدارىا جالس
يزيد عن أداء المجموعة الضابطة بذلك المقدار بوحدات االنحراف المعياري، مما يشير إلى  فاعمية 

البرنامج المقترح في تنمية البرنامج في تنمية المفاىيم الرياضية. اتفقت ىذه النتيجة من حيث فاعمية 
التحقق من (. وبإنتياء ٜٜٜٔبطرس،  ؛ٜٜٜٔاضية مع دراستين )المحرزي، المفاىيم الري

 .ئمة الدراسةالفرضيتين األولى والثانية يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثاني من أس
ما فاعمية : عمى نصوالذي ي :بو ومناقشتيا المتعمقةنتائج ثالثًا: لإلجابة عن السؤال الثالث وال

البرنامج البنائي المقترح في تنمية بعض ميارات التفكير المعرفي لدى تالميذ المجموعة التجريبية 
ولإلجابة عنو تم التحقق مقارنة بفاعمية الطريقة العادية بتنميتيا لدى تالميذ المجموعة الضابطة؟ 

 من صحة الفرضيتين الثالثة والرابعة كما يمي:
( بين متوسطي درجات تالميذ α=05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية ) الثالثة:الفرضية 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى إختبار ميارات التفكير المعرفي ككل وعمى 
كل ميارة من مياراتو الفرعية كل عمى حدة .ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية: ُاستخدم إختبار  

(paired samples t-test)  لعينتين مترابطتين فكانت النتائج الى أن ىناك فرق دال إحصائيًا
(,01=α (، بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبمي–  )البعدي
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لإلختبار الكمي لميارات التفكير المعرفي ولكل ميارة من مياراتو الفرعية ولصالح التطبيق البعدي، 
( ٜٔ,ٖٙقيمة "ت" المحسوبة لمفرق بين متوسطي التطبيقين عمى اإلختبار الكمي تساوي) حيث كانت

بينما كانت قيمتيا عمى الميارات الفرعية )التصنيف، التفسير، التنبؤ، االستقراء، التعبير بالرموز، 
( عمى الترتيب وجميع ٙٔ,ٗٔ،  ٘ٔ,٘ٛ، ٘,ٗٙ، ٔٔ,٘٘ ، ٖٔ,ٜٗ، ٓٔ,ٓ٘التمخيص( تساوي )

( عند نفس مستوى الداللة، مما يقود إلى ٕ,٘ٗٓالقيم أكبر من قيمة ت الجدولية التي تساوي )ىذه 
 رفض الفرضية الصفرية الثالثة. 

وُيعزى ىذا الفرق إلى الخبرات التي مربيا التالميذ أثناء دراستيم لمبرنامج بخالف اإلختبار     
ود تمك النتيجة إلى أن البرنامج المقترح أسيم القبمي والذي ُأجري قبل أن يمروا بأي خبرة، وربما تع

كما أتاح ليم ممارسة  رية لم تكن معروفة لدييم من قبل،بشكل كبير في تعريفيم بميارات تفكي
األنشطة المتنوعة والمختمفة عمى الميارات المستيدفة والتي ُأدمجت بشكل سمس في المحتوى 

بير بالرموز واالستقراء وغيرىا من الميارات التي التعميمي وبشكل يستيدف التصنيف والتفسير والتع
تناولتيا الدراسة، وقد تعزى ىذه النتيجة إلى البيئة الصفية التي عايشيا التالميذ أثناء دراسة 
البرنامج،  والتي سادىا جو من االطمئنان النفسي وجو من الحرية والتعاون فيما بينيم أثناء قياميم 

من المحتمل أنيا أسيمت في إيجاد فروق حقيقية بين متوسطي باألنشطة،  كل ىذه العوامل 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اإلختبار الكمي لمميارات المعرفية ككل وعمى 

   مياراتو الفرعية كل عمى حدة.
يدل عمى مما  (،=   ٔ,ٕ) وقد بمغ حجم األثر بحسب معامل الكسب المعدل لبالك قيمة مقدارىا

فاعمية البرنامج وأثره في تنمية ميارات التفكير ككل ومياراتو الفرعية المستيدفة. وقد أكدت عمى 
ذلك كل من الداللة االحصائية والداللة العممية المتمثمة لياتين القيمتين. اتفقت ىذه النتيجة مع 

، القادر عبد ؛ٕٚٓٓ ي،؛ العتيبٕٗٓٓ، مطر؛ Butkawski. 1994نتائج عدد من الدراسات )
ٕٓٔٓ).  

( بين متوسطي درجات تالميذ α=05,ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية) الفرضية الرابعة:
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي إلختبار ميارات التفكير ككل و لكل ميارة من 

-t)ار "ت" ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية: ُأستخدم اختب مياراتو الفرعية كل عمى حدة.
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test)independent-samples  عدم أن ىناك لعينتين مستقمتين ككل وكانت النتائج تشير الى
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة ( α=05,)دال إحصائيًا فرق وجود 

بين متوسطي درجات تالميذ ( α=05,)دال إحصائيًا فرق بينما يوجد  ستقراءإلميارة ا عمى إختبار
المجموعتين التجريبية والضابطة عمى إختبار ميارات التفكير المعرفي الكمي ومياراتو الفرعية 

حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة لمفرق بين ، جميعيا، وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية
يمتيا عمى الميارات (، بينما بمغت قٖ,ٜٙمتوسطي المجموعتين عمى اإلختبار الكمي تساوي )

 ٗ,ٕٕ، ٖ,٘ٛ،   ٕ,ٓ) الفرعية )التصنيف، التفسير، التنبؤ، اإلستقراء، التعبير بالرموز، التمخيص(
( ٕ( بالترتيب، وجميع ىذه القيم أكبر من قيمة ت الجدولية التي تساوي )ٕ,ٙ٘، ٕ,ٗٚ ،ٓ,٘ٔ،

تقريبًا عند نفس مستوى الداللة المذكور، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية الرابعة وقبول الفرضية 
البديمة التي تشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية  في كل ميارة من الميارات الخمس السالفة 

 مى حدة وفي الميارات ككل. الذكر كل ع
مجموعة الضابطة في ميارة ويعزو الباحث تفوق المجموعة التجريبية عمى نظرائيم في ال    

إلى إعتماد البرنامج عمى األمثمة والالأمثمة وتصنيفيما عمى أساس خواصيا المشتركة  التصنيف
مية ميارة التصنيف بما وعمى أساس فقدان إحدى خواص المفيوم، والتي أسيمت بشكل كبير في تن

تتضمنو من تحميل ومعرفة أوجو التشابو واالختالف، إضافة إلى األمثمة المعتمدة عمى نشاط 
التالميذ المثيرة لدافعيتيم، كما ُيعزو تفوقيم عمى ميارة التفسير إلى تنظيم محتوى البرنامج الذي 

طوات وأسباب وضعيا مع يجعميم يفسرون كل خطوة يقومون بيا، ويتيح ليم مناقشة ىذه الخ
زمالئيم، وفي جو من االطمئنان، اضافة إلى مساعدة المعمم وتوجييو ليم بأسموب غير مباشر إلى  
تفسير بعض الخطوات التي صعبت عمييم، أما تفوقيم في ميارة التنبؤ فربما ُيعزى إلى تنوع األمثمة 

تنوع طرق التدريس مثل االكتشاف وطريقة صياغة االسئمة التي تنمي ىذه الميارة باإلضافة إلى 
لى تسمسل مراحل البرنامج التي ربما أسيمت في تنظيم الفيم  الموجو واإللقاء والحوار وغيرىا، وا 
لدييم،  من خالل التدرج من السيل إلى الصعب مع التوضيح بالرسوم المناسبة إضافة إلى الجو 

شاركة والتعاون في المجموعات إضافة إلى اآلمن الذي ولد دافعية لدييم وجعميم ُيْقِبمون عمى الم
تنظيم المحتوى بطريقة تجعميم محور العممية التعميمية، مثل: توصميم إلى إكمال األنماط التي كان 
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ليا الدور في تنمية ىذه الميارة، أو تزويدىم ببعض المعمومات التي تقودىم إلى االكتشاف أو 
 مما ينمي لدييم ميارة التنبؤ.التوصل إلى  معمومة أخرى أو قانون أو غيره 

أما تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى نظرائيم عمى ميارة التعبير بالرموز فربما يرجع إلى      
الرموز بوضعيات مختمفة مثل التمارين المتنوعة التي تقتضي التحويل  استخدامكثافة البرنامج في 

تفوقيم عمى ميارة  أما يذ المجموعة الضابطة،تالملمن كالم إلى  ترميز والعكس وىذا لم يتوفر 
أن البرنامج أتاح ليم ممارسة التعبير عن المفيوم بمغتيم والتوصل إلى التمخيص فقد ُيعزى إلى 

نيم من الوصول إلى األفكار العمل في جو من النشاط االجتماعي مكّ األفكار الرئيسة وتحميميا، و 
لى توجييات المعمم التي أسيمت  الرئيسية لمموضوع،  باإلضافة إلى الحوار والمناقشة فيما بينيم وا 

سئمة التي تقود إلى ألىذه الميارة لدييم، كما أن تحميل الموضوع إلى جزئيات مع توجيو ا في تنمية
سيم في الوصول إلى تمخيص الموضوع والتركيز عمى األفكار الميمة حتى نمت ميارة أ ربما الفكرة

 التمخيص لدييم بشكل جيد.
والتي أدت إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ  إن األسباب السالفة الذكر    

ذلك عمى أدائيم في  انعكاس إلى المجموعة الضابطة في كل ميارة من الميارات السابقة أدى
الكمي لميارات التفكير المعرفي وجعميم يتفوقون في أدائيم الكمي عمى نظرائيم في  اإلختبار

ىذه الظروف واإلمكانات عند دراستيم المحتوى مثل لم يتوفر ليم  لتيالمجموعة الضابطة وا
  .المعتادة بالطريقة

إلى العديد  عزىيُ ف أما انعدام داللة الفرق بين متوسطي تالميذ المجموعتين عمى ميارة االستقراء    
طالقًا، وألنيم تعودوا إمن األسباب مثل أن التالميذ لم يتدربوا عمييا في فصول سابقة ولم يعرفوىا 

، وقد يعزى إلى أن ىذه الميارة تحتاج إلى وقت فقط االستظيارعمى االسموب التمقيني القائم عمى 
كانت طويمة نوعًا ما وتحتاج إلى قدرات أطول من وقت البرنامج لتنميتيا، كما أن فقراتيا االختبارية 

غفال ىذا الفارق إال ينبغي أعمى تمكن التالميذ لموصول من الجزئيات إلى المفيوم المراد، ومع ذلك 
  .الذي يعود إلى مرور المجموعة التجريبية بخبرات لم تمر بيا المجموعة الضابطة

اع طفيف في متوسطات األداء البعدي غير أن النتائج في الوقت نفسو تشير إلى وجود ارتف    
عمى اإلختبار لممجموعة الضابطة عن متوسطاتيم في االداء القبمي، ومع التسميم بأن ىذا التحسن 
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أو الفارق ليس لو أي داللة إحصائية، إال أنو يشير إلى مدى ألفة تالميذ المجموعة الضابطة 
من كل مما سبق فان البرنامج كان لو دورًا فاعاًل ورئيسيًا في  قف اإلختبار وبمحتواه إلى حد ما،بمو 

تنمية ميارات التفكير المعرفي لدى تالميذ المجموعة التجريبية، حيث بمغت مقدار فاعميتو بحسب 
.(، بينما ,ٛوىي أكبر من القيمة التي حددىا جالس ) (=  ٔ,ٖٕٓ)معادلة جالس قيمة مقدارىا
( مما يدل عمى فاعمية =dٔ,ٕٕٓسب معامل كوىين قيمة مقدارىا )بمغت فاعمية البرنامج بح

 البرنامج، وبإنتياء التحقق من الفرضيتين الثالثة والرابعة يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثالث.
 ؛ٕٔٓٓ ،قاسم؛ ٕٔٓٓ ،نبياناتفقت ىذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة )  

Schoenberger and Liming, 2001؛ٕٓٔٓ،القادر عبدو  ؛ٕٚٓٓ ،العتيبي؛ ٕٗٓٓ، مطر ؛ )
  .التي اشارت إلى  فاعمية البرامج البنائية في تنمية ميارات التفكير

ىل ىناك والذي ينص عمى:  :بو ومناقشتيا المتعمقةنتائج رابعًا: لإلجابة عن السؤال الرابع وال
تالميذ المجموعة التجريبية لممفاىيم الرياضية بين تحصيل  -في التطبيق البعدي -عالقة إرتباطية

 ولإلجابة عنو تم التحقق من  صحة الفرضية اآلتية: وتفكيرىم المعرفي؟
 ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياً الفرضية الخامسة :(,05=α)  في التطبيق البعدي بين

 . ولمتحقق من صحة المعرفيفاىيم الرياضية وتفكيرىم تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية لمم
ىذه الفرضية تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية عمى إختباري 
المفاىيم الرياضية وميارات التفكير المعرفي في التطبيق البعدي وكانت النتائج تشير الى أنو يوجد 

وىذه النتيجة إن دلت عمى  (،ٓ,ٕٙإرتباط ايجابي بين درجات التالميذ عمى كل من اإلختبارين)
شيء فإنما تدل عمى مقدار واتجاه العالقة بين المفاىيم وميارات التفكير وتدل عمى أىمية المفاىيم 
ودورىا في نمو ميارات التفكير كما تدل عمى أىمية ميارات التفكير في تبسيط وتنمية المفاىيم 

من دراسة الميارات متعة لموصول إلى المفيوم الرياضية وفيميا واالتساع والتعمق فييا، مما يجعل 
وبقاءه ومعرفة جوانبو وخصائصو المختمفة، كما أن دراسة المفيوم يساعد عمى نمو الميارات 
المختمفة مما يجعل العالقة متبادلة وليست سببية، حيث تقوى ىذه العالقة اكثر عند ما يتم تدريس 

تمييز بين خصائصو وسماتو الحرجة. كما تعني ىذه ميارات التفكير كوسيمة الكتشاف المفيوم وال
( النتيجة أن قيمة التباين المفسر بواسطة احد المتغيرين)المفاىيم الرياضية، ميارات التفكير المعرفي
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( يبقى غير مفسر بمعامل االرتباط ٓ,ٔٙ( وان باقي التباين )ٓ,ٜٖبالنسبة لممتغير اآلخر تساوي )
 متعددة منيا إتجاىات التالميذ وميوليم نحو الرياضيات.  بينيما وقد يعزى لعوامل اخرى

ضية وميارات وُتعزى ىذه العالقة بين درجات المجموعة التجريبية عمى إختباري المفاىيم الريا    
إعتماد البرنامج عمى األسئمة التتابعية التي تؤدي إلى اكتشاف المفيوم وتنمي  التفكير المعرفي إلى

ت مختمفة، ىذه االسئمة محببو لمتالميذ وخاصة عندما توجو إلى المجموعة في الوقت نفسو ميارا
بكامميا مع التوجيو اليادئ، والتمميح، والتشجيع والتعزيز، لموصول إلى اإلجابة الصحيحة في ظل 
جو ىادئ  بعيدًا عن الخوف واالرتباك وفقدان الثقة بالنفس، وقد وضعت ىذه األسئمة في المرحمة 

راحل البرنامج والتي ُرّبما كان ليا الدور األكبر في جعل التالميذ متيقظين ومنتبيين اأُلولى من م
لموصول إلى إجابتيا وربطيا بخبراتيم السابقة واستحثاث تفكيرىم في ذلك، وىذا لم يتوفر بالطبع 
لممجموعة الضابطة، وبإنتياء التحقق من صحة الفرض الخامس يكون الباحث قد أجاب عن 

 رابع من اسئمة الدراسة.السؤال ال
      :توصيات الدراسة
 :يوصي الباحثون بما يميالدراسة  عميو نتائجاسفرت  بناًء عمى ما

 .كافة عمى تنمية ميارات التفكير المعرفي المختمفة في المراحل الدراسية التأكيد -ٔ
العديد  ضرورة استخدام ميارات التفكير المعرفي المختمفة، كأحد الوسائل اليامة في تحقيق -ٕ

 من أىداف تدريس مادة الرياضيات .
 ذلك.وطرق تدريسيا واستراتيجيات تقديميا مع التنوع في  االىتمام بالمفاىيم الرياضية -ٖ
اجراء تطوير دوري لممناىج من حيث المفاىيم والميارات المتضمنة وتعزيزىا باألشكال  -ٗ

بين المراحل المختمفة وعدم  التوضيحية المناسبة، وربط الخبرات التربوية وتكامل المعمومات
 تجزئتيا أو بنائيا عمى شكل وحدات منفصمة غير مترابطة مع بعضيا.

تبني برامج  تطبيقية لتدريب المعممين في الميدان في كيفية إعادة صياغة المحتوى أو   -٘
 تعديمو لتنمية المفاىيم و ميارات التفكير المختمفة وتدريبيم عمى استراتيجيات تدريسيا.

ضرورة االىتمام بربط ما يدرسو التمميذ بواقع ممموس يشعر بفائدتو عمى المستوى  -ٙ
 الشخصي واالجتماعي. 



 2017العدد )األول( أكتىبر                اإلنسانية                                  تهجلة العلىم التربىية والدارسا

  سعيد د/ عبدالغني حويد يحيى          ........      فاعلية برناهج بنائي في الرياضيات لتنوية الوفاهين الرياضية وههارات التفكير الوعرفي 

 

186 

ضرورة االىتمام بالرسم كوسيمة إليضاح وتوصيل المفيوم أو الفكرة واالىتمام بالمسائل  -ٚ
  الكالمية اكثر من العمميات االجرائية واالقالل من التوسع في المحتوى مقابل العمق فيو.

دمج ميارة االستقراء بالمحتوى في الصفوف التي تسبق الصف السابع )رابع وخامس   -ٛ
 وسادس(.  
 :مقترحات الدراسة

ن إجراء البحوث في ضوء ما أسفرت عنيا نتائج الدراسة الحالية وامتدادًا ليا يقترح الباحثو 
 :والدراسات اآلتية

فاىيم الرياضية وميارات التفكير إجراء دراسات باستخدام البرنامج المقترح لتنمية الم  -ٔ
المعرفي لدى عينات أخرى من تالميذ الصف السابع االساسي لتكون نتائجيا مؤكدة أو 

 نافية لنتائج الدراسة الحالية. 
دراسة تحميمية لمناىج الرياضيات في المرحمة األساسية لمعرفة مدى تناوليا لميارات  جراءإ -ٕ

 التفكير المعرفي الضرورية ليذه المرحمة.
إجراء دراسات عمى تالميذ المرحمة األساسية لمعرفة درجة اإلرتباط بين نمو المفاىيم   -ٖ

 الرياضية وميارات التفكير المعرفي المختمفة لدييم.
إجراء دراسات مسحية لمعرفة مدى اىتمام مدرسي الرياضيات بمرحمة التعميم االساسي  بميارات  

 التفكير المعرفي داخل الغرفة الصفية.
 

 :المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
  أوال : المراجع العربية

 ، القاىرة،ٔط .والتعمممعجم مصطمحات ومفاىيم التعميم  م(.ٜٕٓٓابراىيم، مجدي عزيز ) -
 .مصر، عالم الكتب لمنشر والتوزيع

الكويت، مكتبة  مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا، (.ٖٕٓٓأبو زينة، فريد كامل ) -
 الفالح. 
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أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى  (.ٕٙٓٓأبو عودة، سميم محمد ) -
، رسالة واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف السابع في غزة تنمية ميارات التفكير المنظومي
 .ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة

أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى  (.ٕٙٓٓأبو عودة، سميم محمد ) -
رسالة  تنمية ميارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف السابع في غزة،

  .الجامعة اإلسالمية، غزةماجستير، 

 الرياضية تدريس المفاىيم في البنائي التعمم نموذج استخدام أثر  .(ٕٓٓٓمحمد) إسماعيل، -

 األول الصف تالميذ لدى في الرياضيات اإلبداعي والتفكير التعمم أثر وبقاء التحصيل عمى

 . المنيا ، جامعة ٖ ،ع ٖٔم ، وعمم النفس التربية في البحث مجمة اإلعدادي،

 مكتبة لبنان، بيروت . معجم مصطمحات العموم االجتماعية، (.ٜٚٚٔبدوي، احمد زكي ) -

البنائي في  والتعمم المفاىيم خرائط نموذجي استخدام أثر (.ٕٙٓٓبشر، محمد عبد الرب )  -
 باليمن، األساسي التعميم في اإلبداعي التفكير وتنمية التحصيل عمى الرياضيات تدريس
 . مصر ، أسيوط جامعة التربية، كمية ، منشورة غير دكتوراه أطروحة

( التعميمي في اكتساب Gagneأثر أنموذج جانييو ) (.ٜٜٜٔبطرس، نضال متى ) -
رسالة ماجستير غير  المفاىيم الرياضية واستبقائيا لدى طالبات الصف الثاني متوسط،

 .، جامعة بغدادشورة، كمية التربية، ابن الييثممن
ط، عمان، دار  تعميم التفكير)مفاىيم وتطبيقات(، (.ٜٜٜٔفتحي عبدالرحمن )جراون،  -

 الفكر لمطباعة .
فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة عمى النظرية البنائية  (.ٕٗٓٓحسام الدين، ليمى عبداهلل ) -

لتنمية وعي الطالبات في المرحمة الثانوية التجارية بالتربية الغذائية، دراسات في المناىج 
، ، الجمعية المصرية العممية ، كمية التربيةٖ، ع ٚم  مجمة التربية العممية،وطرق التدريس، 
 .جامعة عين شمس

برنامج مقترح لمعالجة صعوبات تعمم التكنولوجيا لدى  (.ٕٙٓٓعبد الكريم )الحناوي، ىاني  -
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،ة الصف التاسع األساسي بشمال غزةطمب

 اإلسالمية، غزة.

ي المرحمة توظيف المفاىيم الرياضية لدعم القيم الدينية ف (.ٕٓٓٓالخرافي، عبد المحسن ) -
 .ٗٔ، م  ٙ٘، عالمجمة التربوية ، تالثانوية بدولة الكوي
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العموم والصحة وطرق  (.ٜٜٚٔالخميمي، خميل ومصطفى، شريف وعباس، احمد ) -
 ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان.ٕ، طٕج ،تدريسيا

دراسة مقارنة بين امتالك المعممين (. ٜٚٛٔالطيطي، محمد عقيل )حمود و ، محمد مالخوالدة -
طمبتيم ليا في  بين اكتسابالسالمية لمصف السادس االبتدائي لمفاىيم مناىج التربية ا

مجمة رسالة ووكالة الغوث الدولية في محافظة اربد، االردن، عمان،  المدارس الحكومية
 . ، المممكة العربية السعودية، الرياضٛ، سٙع ،الخميج العربي

الرياضيات لطمبة المرحمة تعميم ميارات التفكير وتعمميا في  (.ٕٓٓٓدياب، سييل رزق ) -
 . ، جامعة القدس المفتوحة، فمسطيناالبتدائية العميا

، ترجمة: محمد ذيبان غزاوي ،التخطيط لمتعميم الفعال (.ٕٜٜٔديك، ولتر وروبرت، ريزر) -
 ، عمان. ٔط

التعمم والتدريس من منظور  (.ٖٕٓٓزيتون، حسن حسين وزيتون، كمال عبد الحميد) -
 ، القاىرة، عالم الكتب.ٔط، النظرية البنائية

، اربد، ٕط المناىج، أسسيا، تطويرىا، نظرياتيا، (.ٕٓٓٓالسامرائي، ىاشم وآخرون ) -
 .    ألردن، دار األمل لمنشر والتوزيعا

أثر استخدم نموذج التعمم البنائي في تدريس المسائل (: ٖٕٓٓشحاتو، إيياب السيد )  -
اإلعدادية عمى تنمية التفكير االبتكاري وبقاء أثر اليندسية متعددة الحمول بالمرحمة 

 .، جامعة أسيوطجستير غير منشورة، كمية التربيةرسالة ما التعمم،
، الدار القاىرة .معجم المصطمحات التربوية النفسية (.ٖٕٓٓشحاتو، حسن والنجار، زينب ) -

 المصرية المبنانية.

باستراتيجية  مقارنة البنائي التعمم استراتيجية استخدام فعالية :(ٖٕٓٓمحمد ) شياب، رنا -
رسالة  األساسي، التعميم من الثامن الصف لطمبة اليندسية المفاىيم اكتساب في االستقراء
 . صنعاء جامعة التربية، كمية ، منشورة غير ماجستير

 جامعة بغداد . ماىي الرياضيات المعاصرة،م(: ٜٚٛٔالصقار، عبد الحميد محمد ) -

 والتفكير الجبرية ارت المها لتنمية مقترح برنامج فعالية(: ٕٓٔٓ (خالد القادر، عبد -

 دكتوراه غير اطروحة ،غزة بمحافظات األساسي السابع الصف طلبة الرياضي لدى
 .شمس عين جامعة ,التربية كمية منشورة، 
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 في اكتساب ىايل وفان (المعدل جانيو نموذجي فاعمية (.ٜٜٜٔ) صالح عبدالحفيظ عبدالدايم، -

 مجمة تربويات ،اإلعدادية المرحمة لدى اليندسي التفكير وتنمية التعمم جوانب بعض

 .ٕم بنيا، التربية، كمية الرياضيات،
 تحصيل في " التعمم درة" طريقة استخدام فاعمية (.ٕٚٓٓ) سعد بنت نوال العتيبي، -

 مكة بمدينة متوسط الثاني الصف طالبات لدى الناقد التفكير مياارت وتنمية الرياضيات
 .السعودية القرى، أم جامعة التربية كمية منشورة، ماجستير رسالة ،المكرمة

مركز البحوث  ،التفكير وتعميم ميارات التفكير (.ٕٛٓٓعموي، احمد صالح وآخرون ) -
 ، عدن . والتطوير التربوي

 الرياضية المفاىيم لبعض المفيومي التغير استراتيجيات أثر .(ٜٜٛٔمحمد أحمد ) الكرش، -

 خاص عدد التدريس، وطرق المناىج في دراسات اإلعدادي، األول الصف لدى طالب

  .القاىرة يوليو، ٜٕ -ٕٛمن  الفترة العاشر في العممي بأنشطة المؤتمر

 المفاىيم الرياضية اكتساب في دينز استراتيجية استخدام أثر (.ٜٕٓٓ) اهلل عبد يوسف لوا،  -

 كمية التربية، ماجستير، رسالة ، بغزة األساسي السادس الصف طالب لدى بيا واالحتفاظ

 .فمسطين ،غزة االسالمية، الجامعة
 .مطابع األىرام، القاىرة، مصر المعجم الوجيز، (.ٕٜٜٔمجمع المغة العربية ) -

 اكتساب في تابا وىيمدا تنيسون - ميرل نموذجيأ أثر .(ٜٜٜٔعباس  ) اهلل عبد المحزري، -

ماجستير غير  رسالة .اليمن في األساسي السابع الصف طالب لدى الرياضية المفاىيم
 منشورة.

دار المطبوعات الجديدة،  تطوير البرامج التعميمية، نظرة تحميمية، (.ٜٜ٘ٔمحمد، فتحية ) -
 اإلسكندرية، مصر.

لدى  الرياضي التفكير تنمية في المفاىيم مخططات استخدام أثر (.ٕٗٓٓأحمد )  نعيم مطر، -
اإلسالمية،  الجامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة بغزة، األساسي الثامن الصف طالب

 .فمسطين

، لبنان، دار المشرق، المطبعة ، بيروتٕٚ، ط .(ٜٗٛٔ) الُمْنِجد في المغة واألعالم -
 الكاثوليكية.  

طالب  لدى الرياضيات في الناقد التفكير لتنمية مقترح برنامج (.1002سعيد ) سعد نبهان، -
عين  جامعة ،التربية كلية ،منشورة غير دكتوراه اطروحةغزة ، بمحافظة التاسع الصف

 .القاهرة شمس،
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