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    : المقدمة واالحساس بالمشكلة
ر  ز العص ي      یتمی ریعة ، الت والت الس رات والتح ن التغی الكثیر م الي ب الح

ا           ا لم ن مواكبتھ د م دریس للتأك اھج وأسالیب الت ي المن تستوجب إعادة النظر ف
رن الحادى والعشرین       د شھد الق یستجد من تطورات واتجاھات معاصرة ، وق
اھج الریاضیات           ي من ة ف ة ومتالحق ددة ومتعمق ة متع رات جذری تطورات وتغی

ق ذا      وطرائ دیات ھ ة تح ي مواجھ ود ف دورھا المنش وم  ب ي تق ھا ، ولك تدریس
ن        ر م یات تعتب دات ؛ ألن الریاض ورات وتجدی ن تط ھ م ا ستفرض رن وم الق
ي         م ف ز مھ ذ حی ا تأخ ھ ، ألنھ ت ثقافت ا كان رد مھم روریة  ألي ف وم الض العل

ة    ھ  الیومی أمور حیات ة ب رارات المتعلق اذ الق ي اتخ رد ف ا الف اة، ویحتاجھ ، الحی
ود لتطویر     ن الجھ لذلك فقد بذل المتخصصون في تدریس الریاضیات العدید م

  .  تدریسھا
ام   ة للع ة االبتدائی ي المرحل یات ف دریس الریاض ة لت داف العام ل األھ وتتمث

    فیما یلي  ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 
ة      -١ ھ الیومی ي حیات واطن ف إدراك  المفاھیم والمھارات الریاضیة الالزمة للم

ة بد تھ       والمرتبط لة دراس ن مواص ھ م ي تمكن رى والت واد األخ ة الم راس
  . للریاضیات في المراحل األعلى 

تقیم    -٢ ط المس وم الخ ل مفھ یة مث یة األساس اھیم الھندس ض المف إدراك بع
 . والقطعة المستقیمة والشعاع والزاویة 

تطیالت          -٣ وازي المس ب ومت ل المكع مات مث ض المجس ى بع رف عل التع
رم والم  طوانة والھ یطة    واألس یة البس كال الھندس رة واألش روط والك خ

 . وخواصھا مثل المربع والمستطیل والدائرة والمثلث 
ا     -٤ ات بینھ اس والعالق دات القی ض وح ى بع رف عل ول ( التع دات الط وح

 ) . والمساحة والحجم والوزن والنقود والزمن 
 . تنمیة مھارة حل المشكالت في حدود العمر العقلي للتلمیذ    -٥
 . قدرة على استخدام أسالیب سلیمة للتفكیر تنمیة ال  -٦
 : اكتساب المھارات اآلتیة وتوظیفھا في المواقف الحیاتیة والمواد األخرى  -٧
  . قراءة وكتابة األعداد الطبیعیة والكسور وإجراء العملیات علیھا    - أ

 . استخدام األدوات الھندسیة في رسم بعض األشكال الھندسیة البسیطة     - ب
  .دات القیاس و التحویل من وحدة ألخرى استخدام وح  -ج 

  . استخدام الرموز والمصطلحات الریاضیة قراءة وكتابة وتعبیًرا   -د 
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  . قراءة وتفسیر البیانات الكمیة في صورھا المختلفة   -ھـ 
  .اكتشاف األنماط العددیة والبصریة   -٨
 . إجراء العملیات األربع بناء على قاعدة ترتیب العملیات   -٩

ى    تنمیة ا - ١٠ ذ عل إلتجاه اإلیجابى نحو الریاضیات من خالل مساعدة التالمی
 . التمكن من مھاراتھا وتوظیفھا في مواقف یومیة 

ا    - ١١ ي حققھ ازات الت دم واالنج راز التق الل إب ن خ وطن م اء لل ة االنتم تنمی
ة    ت الفرص ا ُأتیح دیًثا كلم دیًما وح ة ق االت المختلف ي المج ریون ف المص

 . لذلك 
یم واتجا  - ١٢ اب ق لیمة   اكتس ة س ة واجتماعی ات ُخلقی ام  : ھ ة والنظ ل الدق مث

 . واإلعتماد على النفس والثقة واألمان 
ة       ة االبتدائی دریس الریاضیات بالمرحل ة لت ومن العرض السابق لألھداف العام
ى        درة عل ة الق وزارة بتنمی ام ال ح اھتم یم یتض ة والتعل وزارة التربی ة ب الخاص

را  ر وق لیمة للتفكی الیب س تخدام أس ورھا  اس ي ص ة ف ات الكمی یر البیان ءة وتفس
ھ   المختلفة  ،  والتي یمكن أن یكون ذلك من خالل تنمیة التفكیر الناقد  ومھارات

 . لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
إن واحدة من أكبر التحدیات التي تواجھ أي نظام تربوى في العالم  حالیا ھو 

مھارات التفكیر الناقد ،  وذلك القدرة على تعلیم وتدریب الطلبة على اكتساب 
من أجل بناء شخصیة ناقدة ، وتحقیق االنتماء والمواطنة والمشاركة 

مھارة مكتسبة وقابلة :  الدیمقراطیة ،  والتفكیر الناقد كغیره من أشكال التفكیر 
للتعلیم ، وإن تعلیم التفكیر الناقد یعتبر ھدفا أساسیا یجب السعي لتحقیقھ في 

؛ وذلك لمساعدة الطلبة على معالجة القضایا والمواقف التي الوقت الحاضر 
، ) ٢٠٠٤(عدنان یوسف العتوم ، (تواجھھم وتنمیة قدراتھم على االستكشاف 

   ) )٢٢٠( ص 
ي        والتفكیر الناقد ذ ف ع األخ ص اآلراء م ات وفح یم المعلوم ھو القدرة على تقی

ر  رات التفكی م مؤش ن أھ ة وم ر المختلف ات النظ ار وجھ ي  االعتب ا یل د م : الناق
     ) ٤٠-٣٩(، ص ص ) ٢٠٠٥: (محمد عبد الھادى حسین (

  القدرة على التمییز بین الفرضیات والتعمیمات  -
 القدرة على التمییز بین الحقائق واالدعاءات  -
 . القدرة على التمییز بین المعلومات المنقحة وغیر المنقحة  -
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المثیرات التي تتحدى تفكیر إلى تقدیم أنواع من  التفكیر الناقدوتھدف أنشطة 
التالمیذ لیختبروا طرق تفكیرھم في الریاضیات واستخدامھا، ویتضمن التفكیر 
الناقد قدرات عقلیة فرعیة تتمثل في التحلیل، والتركیب، وتقویم ما یتعرضون  
لھ من محتوى ریاضي ، ومن خالل وعیھم بما ُیطلب منھم یصبحون  أكثر 

لمادة العلمیة ولطرق تفكیرھم وقدراتھم على قدرة على النقد الموضوعي ل
ولیم ( التعلیل والبرھنة بطرق سلیمة دون تناقضات وبعیدا عن المغالطات 

  )   ٢٧٨، ص ٢٠٠٤عبید ، 
مھارات ) )  ١٤٨ -١٤٧(، ص ص  ٢٠٠٧عبد الواحد الكبیسي ، ( ویذكر

  : ھي التفكیر الناقد
ن ال  : االستنتاج ا یمك ة     وھو  القدرة التي من خاللھ تنتاجات معین ى اس توصل إل

ال     ة  مث ات مقدم ردي    ١:  بناء على حقائق وبیان دد ف ردي    ٣+ ع دد ف  ٤= ع
  عدد زوجي 

  عدد زوجي  ٨= عدد فردي  ٥+ عدد فردي  ٣                        
  :  من خالل االمثلة السابقة بإمكان التلمیذ أن یستنتج أًن 

  عدد زوجي = دد فردي ع+ عدد فردي                         
یر ت     :  التفس ا إذا كان ى م ا عل ن خاللھ ذ  م م التلمی ي یحك ة الت ة الفكری العملی

ى فرض         ة أوًال عل ات المقدم ى المعلوم ا عل ب منطقی التفسیرات المقترحة تترت
  . أن المعلومات صحیحة 

ال  مة   :مث ة القس ذ عملی رض للتلمی دما نع اتج   ٥= ٢÷ ١٠عن ذا الن ره ھ ونخب
  ١٠= ٥×٢صحیح ألن 

العملیة التي یمیز الفرد من خاللھا بین الحجج القویة والضعیفة :  تقویم الحجج
  . بناء على أھمیتھا وصلتھا بالموضوع المقدم 

   ٥> ھل بالضرورة أن یكون س  ٣> إذا كان س : مثال   
واب  ال   : الج بیل المث ى س رورة ألن عل یس بالض ن  ٤ال ل ر م ن  ٣أكب  ٤ولك

      ٥لیست أكبر    من 
د   ارات  ) p(241) Pi hers & o en  2000(   حدد بیثرس وسودین   وق مھ

ى    ا یل د فیم ر الناق د     : التفكی نیف والنق یص والتص ة والتلخ ة والمالحظ المقارن
ق     ى تطبی افة إل اس باالض روض والقی د الف اث وتحدی یط األبح ویم وتخط والتق

  .     المبادئ في المواقف الجدیدة
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ى      وإن نجاح المعلم في تنمیة رة عل ف بدرجة كبی التفكیر الناقد لدى طالبھ یتوق
نھج    ي الم مدى نجاحھ في تصمیم مواقف تعلیمیة تربط بین ما یدرسھ التلمیذ  ف
بما یدور حولھ  من مشكالت وقضایا تستثیر التفكیر الناقد لدیھ  ، وبذلك یشعر 

ف        ور والمواق ي معالجة األم د ف ر الناق ة للتفكی داث   التلمیذ  بالقیمة العملی واألح
  .  المحیطة بھ 

  : اإلحساس بالمشكلة
  : لقد نبع إحساس الباحث بمشكلة البحث من خالل عدة مصادر أساسیة ، وھى 

،  الخبرة الشخصیة واالحتكاك المھني المباشر  بتدریس الریاضیات -١
ریاضیات ، ھذا إلى جانب )  أ(وتدریسھا من خالل عمل الباحث  كمعلم أول 

لمي  وموجھي المادة ، حیث وجد الباحث  أن عدًدا كبیًرا من مناقشاتھ مع مع
التالمیذ یعكس أداؤھم ضعًفا في التفكیر ، ومن ثم شعر الباحث أن  ھناك 

  ٠حاجة  لتنمیة تلك المھارات 
توصي بتنمیة اطالع الباحث على  العدید من الدراسات السابقة ،  والتي 

حل (تراتیجیات التعلم النشط التفكیر الناقد ومھاراتھ واستخدام بعض اس
:  في تنمیة التفكیر الناقد مثل) العصف الذھني –التعلم التعاوني  –المشكالت 

دراسة شكري مسعد ، )٢٠١٢(دراسة نجاة حسین علي  المحویتي 
  )  Shepherd,N.G1998(دراسة شیفرد ، و )٢٠١١(

ھاراتھ في ومن خالل ما تقدم نجد أنھ بالرغم من أھمیة  التفكیر الناقد وم
الریاضیات، وأھمیة تنمیتھا  عند التالمیذ، واعتبارھا  ھدًفا  مباشًرا  للتدریس 
یمكن تنمیتھا  بالتدخل المناسب ، واھتمام الدول المتقدمة بھا، إال أنھ لم یحظَ  

  . علمین  تبھذا االھتمام في واقع التدریس المیداني لدى الم
ة العر  ْدَرًة      وباالطالع على الدراسات التربوی اك ُن وحظ أن ھن ة المنشورة ، ل بی

ا بتن  ق منھ ا یتعل ارات  فیم ة مھ ن  می د م ى مزی ك إل اج  ذل د ، ویحت ر الناق التفكی
ة        تخدامھا لتنمی ن اس ي یمك ة ، الت واد التعلیمی ویر الم ة بتط ات الخاص الدراس

ى   الباحث مھارات التفكیر الناقد في الریاضیات ؛ لذلك رأى  أن ھناك حاجة إل
حث  لتنمیة مھارات التفكیر الناقد  في الریاضیات لدى تالمیذ  الصف  إجراء ب

  . الخامس االبتدائي 
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) ) ١٥٦ -١٥٠(، ص ص ) ١( ملحق  (قام الباحث بدراسة استكشافیة   -٢
دى    : تناولت  دائي لتعرف م اختبار عینة من تالمیذ الصف الخامس االبت

د  ،  ر الناق ارات التفكی ن مھ نھم م ة اال  تمك ت نتیج ي وكان ا ھ ار كم ختب
   ) : أ  -١( بجدول موضحة 

یتضح أن ھناك تدني في مھارات التفكیر الناقد )  ٩، ص ٢(ومن خالل جدول 
أ  بوجود ضعف        ذا ُینب ة   ؛  وھ ة االبتدائی في الریاضیات لدى  تالمیذ  المرحل

  . في تمكن التالمیذ من مھارات التفكیر الناقد 
بمقدار قدراتھا على تنمیة واستثمار العقول  ویقاس التقدم في أي دولة في العالم

  . العلمیة ، وكذلك بتوافر المناخ المالئم لتنمیة العقول تنمیة علمیة 
وال یمكن  النظر إلى التدریس على أنھ نقل للمعرفة من شخص متنور إلى 
آخر جاھل، وال یقوم المعلم البنائي بدور الحكیم على المسرح ، ولكنھ یقوم 

أو الموجھ الذى یزود الطالب بفرص إلختبار فھمھم الحالي ؛ بدور المرشد 
ولذلك البد أن یراعي  المعلمون توفیر بیئة تعلیمیة تستغل االختالف بین الفھم 

حسن وكمال زیتون (الحالي للطالب وبین الخبرات الجدیدة التى یتعرضون لھا
  )١٥٧، ص  ٢٠٠٦، 

ه عملیة ویشجع ویقبل استقاللیة كما یركز التعلیم البنائي على التعلم بإعتبار
الطالب المتعلم ومبادراتھ وُینظر إلیھ  ككائن حي  لھ إرادة وغرض وغایة 

معا ، ) الفكر ( ویشجع االستقصاء والتحرى وأنشطة تشغیل الیدین و العقل  
ویدعم العمل التعاوني ، ویأخذ بعین االعتبار معتقدات واتجاھات ومعارف 

، ویتطلب تزوید الطلبة المتعلمین بالفرص  الكافیة  الطالب المتعلم السابقة
لبناء المعارف الجدیدة ، وفھم المعاني من خالل الخبرات وأنشطة التعلم 

عایش (االصلیة الحقیقیة ،  ویفرض على المعلم دورا میسرا ومساندا للتعلم 
  )).  ٥٧ -٥٦(، ص ص ٢٠٠٧زیتون ،
  :المعلم البنائي فیما یلي دور ))  ٦٢، ٦١(، ٢٠٠٧عایش زیتون، ( ویذكر 

  توفیر بیئة صفیة بنائیة تفاعلیة. 
  تصمیم وتبني استراتیجیات تدریسیة وممارسات تنطلق من فكر البنائیة

 .ومعاییرھا فى التدریس الفعال 
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  تعلمیة  تنمى مھارات تحصیلیة  –توفیر بیئة تعلیمیة وممارسات تعلیمیة
الجتماعي  و العمل یروح وفردیة واجتماعیة مرغوبة كما فى العمل ا

 . الفریق والقدرة على حل المشكالت وإعمال العقل و التفكیر الناقد 
 التعلمیة الجدیدة   –توظیف الخبرات السابقة للطلبة فى المواقف التعلیمیة

 . وربطھا بالتعلم الجدید لمساعدة الطالب على بناء الخبرات الجدیدة 
  التعلم وتسھیلھ یكون دوره ٌمیسرا ومعتمدا على إدارة. 
  یشجع الطالب على الحوار و المناقشة و المناظرة مع زمالئھم و

 . التعاون فیما بینھم حول  المفاھیم 
  استخدام استراتیجیات وأسالیب وأدوات التقییم . 

ویقوم المتعلم البنائي بدور نشط فى عملیة التعلم حیث یقوم بالمناقشة والجدل 
الرؤى بدًلا من االستقبال السلبي  وفرض الفروض والتقصى وبناء 

حسن (للمعلومات عن طریق االستماع أو القراءة أو أداء التدریبات الروتینیة 
  )  ١٧٥(، ص  ٢٠٠٦وكمال زیتون ،

))  ٢٣٧ -١٩٥(، ص ص  ٢٠٠٦حسن وكمال زیتون ، (ویذكر 
  : استراتیجیات تدریسیة تنطلق من فكر البنائیة ھي 

 ز حول المشكلة استراتیجیة التعلم المتمرك. 
  دورة التعلم. 
  نموذج أبلتون البنائيACM 
  نوفال( نموذج البنائیة االنسانیة (Novak 
  نموذج التغیر المفھومى ل بوسترPosner 
  تروبردج ویایبى " نموذج التعلم البنائي من منظور" 
  استراتیجیة التعلم التعاوني  . 
في  حدود علم الباحث  وفى ضوء ما سبق یتضح أنھ ال توجد دراسة       

درست فاعلیة استخدام النظریة البنائیة  في تنمیة  التفكیر الناقد في  
الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، وھذا ما جعل الباحث یسعى إلى 

  .إجراء مثل ھذا البحث 
  : تحدید مشكلة البحث

ة      ذ المرحل اض مستوى  تالمی ي انخف الي ف كلة البحث الح دد مش ة   تتح االبتدائی
ة        ھ ؛   ولمحاول ن مھارات تمكن م دم ال في التفكیر الناقد  في الریاضیات   ، وع
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ن     ة ع الل اإلجاب ن خ ا م دى لھ الي التص ث الح اول البح كلة یح ذه المش ل ھ ح
  : السؤال الرئیس التالى 

ما فاعلیة  برنامج  مقترح في الریاضیات قائم  على النظریة البنائیة  لتنمیة    
  ر الناقد لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟ التفكی

  :  ویتفرع من السؤال الرئیس التساؤالت الفرعیة  التالیة  
ر    -١ ة التفكی ة ؛ لتنمی ة البنائی ى  النظری ائم عل امج ق اء برن س بن ا أس م

  الناقد لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟ 
ة التفكیر الناقد ما صورة البرنامج القائم على  النظریة البنائیة ؛ لتنمی -٢

  لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ؟ 
د     -٣ ر الناق ما فاعلیة برنامج قائم على  النظریة البنائیة في  تنمیة التفكی

 لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟ 
   :ھـداف البـحـثأ

  :یھدف البحث الحالي إلى اآلتي 
 . یر الناقد رفع مستوى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مھارات التفك  -١
تعرف فاعلیة  برنامج قائم على النظریة البنائیة  لتنمیة التفكیر الناقد في   -٢

  ٠الریاضیات لدى تالمیذ الصف الخامس  االبتدائي  

  : أھمیة البحث
  :تظھر أھمیة البحث الحالي في أنھ  من المتوقع  أنھ   قد یسھم فیما یلي  

البتدائیة في معرفة مدى تمكن إفادة مطوري مناھج الریاضیات بالمرحلة ا -١
  . التالمیذ من التفكیر الناقد

ام       -٢ توجیھ نظر مصممي ومطوري مناھج الریاضیات نحو مراعاة االھتم
ة       ة بتنمی وى والخاص ممیم المحت ي تص ا ف ب مراعاتھ طة الواج باألنش

 . التفكیر الناقد
ة          -٣ ة البنائی ى النظری ائم عل امج ق دیم برن ي تق یات ف ي الریاض ادة معلم   إف

 . یعینھم على تنمیة التفكیر الناقد لدى التالمیذ 
ة      -٤ اراتھم ذات الصلة بتنمی ة مھ تقدیم أنشطة تدریسیة مفیدة للتالمیذ في تنمی

 . التفكیر الناقد
رامج         -٥ تخدام ب ول اس یات ح ات الریاض ي تربوی ث ف ین بالبح ادة المھتم إف

 . حدیثة  لتنمیة التفكیر الناقد
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  :أدوات البـحـث
  . اختبار لقیاس التفكیر الناقد ومھاراتھ  في الریاضیات   : الباحثَأعد  

  البرنامج القائم على النظریة البنائیة  : المواد التعلیمیة
   :حـدود البـحـث

   -: یقتصر البحث الحالي على اآلتى 
ة  دود المكانی ة   : الح دارس المرحل دى  م ي إح ث ف ة البح ق تجرب م تطبی ت

  . زة ، مقر عمل الباحث االبتدائیة بمحافظة الجی
ة  دود الزمانی ىي     :   الح ام الدراس ث الع ي للبح ق التجریب م التطبی /  ٢٠١٥ت

  م ، الفصل الدراسي األول  ٢٠١٦
وعیة  دود الموض ة       :  الح ى النظری ائم عل یات  ق ي الریاض رح ف امج مقت برن

  البنائیة لتنمیة التفكیر الناقد  لدى تالمیذ الحلقة االبتدائیة 
  :عینة البحث

دائي   امس  االبت ف الخ ذ الص ن تالمی وائیة م ة عش ي عین ث ف ة البح ل عین تتمث
  : بالتعلیم العام  ویتم تقسیمھا إلى مجموعتین  ھما 

  . النظریة البنائیة   تدرس ببرنامج قائم على –المجموعة التجریبیة  -
 .تدرس بالطریقة المعتادة  –المجموعة الضابطة  -

   : متغیرات البحث
  : البحث الحالي فیما یلي تتحدد متغیرات 

  .  المتغیر المستقل وھو برنامج قائم على النظریة البنائیة  -
 . مھارات  التفكیر الناقد  في الریاضیات : المتغیر التابع -

  :منھج البحث
   :نظًرا لطبیعة البحث سیتم استخدام  

واإلطالع على األدبیات؛ ، السابقة الدراسات لتحلیل -:المنھج الوصفي -١
تحدید صورة البرنامج المقترح القائم على النظریة البنائیة  كنحتى یم

  . لتنمیة التفكیر الناقد لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
یتبع البحث الحالي المنھج شبھ  التجریبي ،  -: المنھج شبھ التجریبي  -٢

 استخدام  برنامج قائم على النظریة البنائیة في الذي یبحث فاعلیة  
الناقد في الریاضیات  لدى تالمیذ الصف الخامس   تنمیة التفكیر

  . االبتدائي بالتطبیق الفعلي 
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   :تحدید مصطلحات البحث
  the Constructivist Theoryالنظریة البنائیة   -١

نظریة فى التعلم المعرفي ترتكز على  أن التعلم عملیة بنائیة نشطة ومستمرة 
دما یواجھ بمشكلة أو مھمة وغرضیة التوجھ وتھیأ للمتعلم أفضل الظروف عن

حقیقة وتتضمن عملیة التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفة ما أو لمعرفتھ من خالل 
حسن شحاتة ، وزینب النجار ( عملیة تفاوض اجتماعي مع اآلخرین

)٢٠٠٣ .(  
نظریة تربویة تقول بأن المتعلم یقوم بتكوین معارفھ الخاصة التي یخزنھا 

معرفتھ بنفسھ إما بشكل فردي أو جمعي بناء على  بداخلھ ، وأن المتعلم یكون
معارفھ الحالیة وخبراتھ السابقة ، حیث یقوم المتعلم بانتقاء وتحویل 
المعلومات وتكوین الفرضیات واتخاذ القرارات معتمدا على البنیة المفاھیمیة 

  ))   ١١ -١٠(، ص ص  ٢٠٠٤( أشرف أبوعطایا ( التي تمكنھ من القیام بذلك 
نظریة تربویة ترتكز : أنھا  الحالي یعرف النظریة البنائیة إجرائًیاوالبحث 

على تلمیذ الصف الخامس االبتدائي  حیث یقوم بتكوین معارفھ بنفسھ إما 
بشكل فردي أو جماعي بناء على معارفھ الحالیة وخبراتھ السابقة ؛ بھدف 

  . تنمیة التفكیر الناقد واتخاذ القرار في أثناء دراسة الریاضیات 
   Critical Thinkingالتفكیر الناقد            -٢

ى         ود إل د المنطق واالستدالل ویق وم بقواع نشاط عقلي  مركب وھادف ، محك
اییر     . نواتج یمكن التنبؤ بھا  ى مع تناد إل ھ باالس غایتھ التحقق من الشيء وتقییم

ن         ي  یمك ارات الت ن المھ ة م ن مجموع ألف م ة ،   ویت ات مقبول أو محك
ارات  استخدا مھا بصورة منفردة أو مجتمعة وتصنف ضمن ثالث فئات ھي مھ

ب النجار   ( االستقراء ومھارات االستنباط ومھارات التقییم حسن شحاتھ ، وزین
  .)١٢٧، ص ٢٠٠٣(

ة      اج لمظاھر معرفی و نت ھو تفكیر تأملي محكوم بقواعد المنطق والتحلیل ، وھ
ویم المن  یر وتق ات والتفس ة االفتراض ددة كمعرف تنباط متع ات واالس اقش

     )٢١٦، ص  ٢٠٠٤عدنان العتوم ، (واالستنتاج 
ھ     ا بأن د   إجرائًی ر الناق رف التفكی الي یع ث الح ب  :والبح ي مرك اط عقل نش

وھادف ،  محكوم بقواعد المنطق واالستدالل ،  یقوم بھ تلمیذ الصف الخامس  
ارات     ن المھ ة م ن مجموع ألف م دائي ، ویت تنباط ، اال( االبت تنتاج ، االس س

  . التي یمكن استخدامھا بصورة منفردة أو متجمعة )  التفسیر ، تقویم الحجج  
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   Skill  Critical Thinkingمھارات التفكیر الناقد      -٣
رو       وعى وت ا ب ر بتطبیقھ وم المفك ي یق ة الت ارات الفكری ن المھ ة م ھي مجموع

ى     وثقة عندما یواجھ بمجموعة من المعلومات التي یجب علیھ ا إل التوصل منھ
تنباط الخالصة أو بالمناقشة مع طرف       صیغة أو حل نھائى أو استخدامھا الس

بقة       ھ تفسیرات مس یًرا ال تحكم ل تفس ي أن یقب ث یرغب ف ب   ( ثال حاتھ ، وزین ن ش حس

  .   ) ٣٠٤، ص ٢٠٠٣النجار 
ى     د وھ ر الناق ا للتفكی ار كالیفورنی ا اختب ار إلیھ ي أش ة الت درات العقلی ي المق ھ

ارات     ال ذه المھ اس ھ تنتاج وُتق تقراء واالس یم واالس تدالل والتقی ل واالس تحلی
ر        ارات التفكی ا لمھ ار كالیفورنی ي اختب ذ ف ا التلمی ل علیھ ي یحص ة الت بالدرج

  ) ١٦١، ص  ٢٠١٠ھیا المزروع ( الناقد
مجموعة من  :والبحث الحالي یعرف مھارات التفكیر الناقد إجرائًیا بأنھا   

یة التي یقوم  تلمیذ الصف الخامس االبتدائي بتطبیقھا بوعي المھارات الفكر
وثقة عندما یواجھ بمجموعة من المعلومات التي یجب التوصل منھا إلى 

  صیغة أو حل نھائى ، وھذه  المھارات تتمثل في 
التي یمكن استخدامھا )  االستنباط ، االستنتاج ، التفسیر ، تقویم الحجج  ( 

، وُتقاس ھذه المھارات بالدرجة التي یحصل علیھا  بصورة منفردة أو مجمعة
  .  التلمیذ في اختبار التفكیر الناقد من إعداد الباحث 

  :  ثإجـراءات البـحـ
لإلجابة عن : وف یسیر البحث وفق الخطوات واإلجراءات التالیة س

  :  السؤالین  األول والثاني  واللذین نصا على مایلي 
 ى  النظریة البنائیة ؛ لتنمیة التفكیر الناقد ما أسس بناء برنامج قائم عل

  لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟ 
   ما صورة البرنامج القائم على  النظریة البنائیة ؛ لتنمیة التفكیر الناقد لدى

  سیقوم الباحث بالخطوات التالیة     تالمیذ المرحلة االبتدائیة ؟
ا       )أ ( ي لھ ات الت ات واألدبی ل الدراس ة وتحلی ث ؛  دراس ال البح ة بمج  عالق

س       د أس ث ، وتحدی داد  البح ي إع ا ف تفادة منھ ة    لالس تخدام  النظری اس
  .تدریس الریاضیات للصف الخامس  االبتدائي البنائیة في 

امس         )ب ( ف الخ ي األول  بالص ل الدراس دات الفص وى وح ل محت تحلی
ھ     دقھ وثبات ن ص د م ا ،  والتأك تعلم فیھ ب ال د جوان دائي ، وتحدی االبت

 .  ھ على  مجموعة من المحكمین  بعرض
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ة       )ج ( ى النظری ائم عل تعرف أسس بناء البرامج بوجھ عام ، وأسس برنامج ق
  . البنائیة لتنمیة التفكیر الناقد في الریاضیات على وجھ الخصوص 

ى    )د ( ة    إعداد برنامج قائم عل ة البنائی د     النظری ر الناق ارات التفكی ة مھ ؛ لتنمی
 . القرار مدى صالحیتھ  وعرضھ على مجموعة من المحكمین 

ذ        )ه ( ن تالمی تطالعیة م ة اس ى عین ھ عل ة وتطبیق دیالت الالزم راء التع إج
د   الصف الخامس االبتدائي ، وإجراء التعدیالت ؛ وبذلك یكون البرنامج ق

  . وصل لصورتھ النھائیة 
 :  لإلجابة عن السؤال الثالث والذى نص على 

دى    ئیةنامج قائم على  النظریة البناما فاعلیة بر د  ل ر الناق ، في  تنمیة التفكی
  : م الباحث بالخطوات التالیةقاتالمیذ المرحلة االبتدائیة؟ 

ي  الریاضیات      )أ ( إعداد أدوات البحث  والتي تتمثل في  اختبار التفكیر الناقد  ف
ن   في محتوى وحدات الفصل الدراسي األول   وعرضھ على مجموعة م

  .   المحكمین للتأكد من صدقھما وثباتھما
اختیار عینة البحث وتقسیمھا إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة واألخرى   )ب (

  .ضابطة 
وعتي          )ج ( ى  مجم ا عل یات  قبلی ي الریاض د ف ر الناق اري التفكی ق اختب تطبی

  .  البحث للتأكد من تكافؤ المجموعتین 
ي األول        )د ( ل الدراس دات الفص دریس  وح ة    ت ى  النظری ائم عل امج ق ببرن

ة   ة    للم البنائی ا  للطریق ابطة وفًق ة الض ة ، و للمجموع ة التجریبی جموع
 . المعتادة

ـ( وعتي          )  ھ ى مجم دًیا عل یات  بع ي الریاض د  ف ر الناق ار التفكی ق اختب تطبی
  . البحث 

  ا وتحلیلھا وتفسیرھارصد النتائج ومعالجتھا إحصائی  .  
  تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنھ النتائج. 

   :النظرى والدراسات السابقة االطار
   :النظریة  البنائیة في تدریس الریاضیات: أوًال

وم     ي تق إن  النظریة البنائیة ُتَعد من النظریات الحدیثة التي ظھرت مؤخرًا والت
ى     د عل ھم، وتؤك ة بأنفس ذ للمعرف اء التالمی رورة بن ى ض یة عل ا األساس فكرتھ

م، فھي ت      ى الفھ ائم عل ى الق تعلم      التعلم ذي المعن یم وال ي التعل ة عملیت تم بطبیع ھ
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والعملیات المعرفیة، والتركیز على ما یعرفھ المتعلم بالفعل وشكل المعرفة في 
  )٢٧٤ – ٢٧٣( ، ص ص ) ٢٠٠٤(كمال زیتون ( بنیتھ المعرفیة 

أثر        تعلم یت ب م ن جان ة م كما تنظر البنائیة إلى التعلم على أنھ بناء نشط للمعرف
ا ،   بالتفاعالت مع البیئة والتواصل مع اآلخرین وعملیات المتعلم المعرفیة ذاتھ

یات        یات ، فالریاض م الریاض یم وتعل ة بتعل لة خاص ة ذات ص فة البنائی والفلس
اعالت الطالب ، وإعالء        ى ، وتف تعلم النشط العمل ترتبط أصال بفلسفة ُتدعم ال

دوي  (الفھم عالى المستوى  سیسان بیرى جیرجانیس ، ترجمة رمضان مسعد ب
     ) .٧١ -٧٠( ، ص ص ) ٢٠٠٩: (

ویصف بعض الباحثین النظریة البنائیة بأنھا نظریة فى المعرفة والتعلم ؛ أى 
أنھا تعنى بكیفیة بناء المعرفة عند المتعلم ، وتركز على عملیات بناء المعرفة 

، ٢٠١٢على مدكور ، ( أكثر من تركیزھا على ناتج أو محصلة المعرفة ذاتھا
  ). ٥٩ص 

   :النظریة البنائیةمفھوم 
ھناك العدید من األدبیات أشارت إلى مجموعة من التعریفات للنظریة البنائیة  
تشیر إلى أن ھناك اتفاق على أن المتعلم في البنائیة ُیَكِون معرفتھ بذاتھ 
مستخدما معلوماتھ الحالیة وخبراتھ السابقة، حیث تتأثر الُبنى المعرفیة التي 

ھ بخبرتھ السابقة، كما تتأثر بالسیاق الذي تقدم فیھ یكونھا المتعلم في عقل
  . المعلومات الجدیدة ، وفیما یلي عرض لبعض ھذه التعریفات 

 البنائیةأن ) ٨١، ص ٢٠٠٣حسن شحاتھ، زینب النجار ،(یعرف كل من 
رؤیة في نظریة التعلم، ونمو الطفل، قوامھا أن الطفل یكون نشطًا في "ھي 

  ". ھ، نتیجة تفاعل قدراتھ الفطریة مع الخبرةبناء أنماط التفكیر لدی
 البنائیةأن ) ١٨٩، ص ٢٠٠١كمال زیتون، عادل البنا ،(كما یعرف كل من 

ھي الكیفیة التي یتم من خاللھا اكتساب العملیات العقلیة، وتطویرھا، "
  ". واستخدامھا

یة نظر: أنھا وفى ضوء ما سبق یعرف البحث الحالي النظریة البنائیة إجرائًیا
تربویة ترتكز على تلمیذ الصف الخامس االبتدائي  حیث یقوم بتكوین معارفھ 
بنفسھ إما بشكل فردي أو جماعي بناء على معارفھ الحالیة وخبراتھ السابقة؛ 

  . بھدف التفكیر الناقد واتخاذ القرار في أثناء دراسة الریاضیات
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    :االفتراضات التي ترتكز علیھا النظریة البنائیة
-Appleton, , (1997), pp (303أبلتون  (د اتفق كل من وق    )١(

،    .   M. D.: (1997) , pp (101-115) ,بیكر، بیبورن(؛ )  (3013
Baker& Piburn,)  ( ،ص ص  ) ٢٠٠٣ولیم عبید، عزو عفافة ،

االفتراضات التي ترتكز علیھا النظریة البنائیة على أن . ) ١٣٤ - ١٣٣(
  :  ھي

: نشطة ومستمرة وغرضیة التوجھ تتطلب جھدًا عقلیًاالتعلم عملیة بنائیة  -١
فالمتعلم یشعر باالرتیاح لبقاء البناء المعرفي عنده متزنًا كلما جاءت معطیات 
الخبرة متفقة مع ما یتوقع، ولكن إذا اختلفت معطیات الخبرة مع توقعاتھ التي 

بناؤه  للمفاھیم العلمیة فیصبح) قبلیة(بناھا على ما لدیھ من معرفة سابقة 
، فینشط عقلھ لمحاولة إعادة االتزان، فیعدل )غیر متزن(المعرفي مضطربًا 

البناء المعرفي عنده لیستوعب المستجدات اآلتیة من الخبرة الجدیدة ویتواءم 
، وبذلك یتشكل التعلم ذو "إعادة تشكیل البناء المعرفي"معھا، وھذا ما یسمى 

 . المعنى عند المتعلم
 . الظروف عندما یواجھ المتعلم بمشكلة أو مھمة حقیقیةتتھیأ للمعلم أفضل  -٢
تتضمن عملیة التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفتھ من خالل عملیة تفاوض  -٣

 . اجتماعي مع اآلخرین
الھدف من عملیة التعلم إحداث تكیفات تتواءم مع الضغوط المعرفیة  -٤

  .الممارسة على خبرة الفرد
حیث تتأثر : لبناء التعلم ذي المعنىالمعرفة القبلیة للمتعلم شرط أساسي  -٥

الُبَنى المعرفیة المتكونة في عقل المتعلم بخبراتھ السابقة وبعوامل السیاق الذي 
تقدم فیھ المعلومات الجدیدة، لذا فالبد من تزوید المتعلم بالخبرات التي تمكنھ 

 .  من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھ من معرفة سابقة حتى یحدث التعلم
وھذا یترتب علیھ : اوم البنیة المعرفیة للفرد بشدة أي تغییر یتم علیھاتق -٦

حاجة الفرد للقیام بجھد كبیر لتصحیح بنیتھ المعرفیة، فالمتعلم یتمسك بما لدیھ 
من المعرفة مع أنھا قد تكون خاطئة، مما یحتم على المعلم تخیر العدید من 

 . طأ في الفھم عند المتعلماألنشطة التي تؤكد صحة معطیات الخبرة وتبین الخ
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  : نماذج واستراتیجیات نظریة التعلم البنائي
من خالل االفتراضات األساسیة للنظریة البنائیة ظھرت عدة نماذج 
واستراتیجیات تدریسیة، حولت فروض النظریة البنائیة إلى مجموعة من 

د الخطوات اإلجرائیة التي یمكن تطبیقھا داخل حجرات الدراسة، حیث تساع
المتعلم على تخزین أساسیات المعرفة في ذاكرتھ لتكوین أساس علمي سلیم 
لدیھ ، كما تساعده على فھم المعرفة حتى یتمكن من استخدامھا في فھم 
الظواھر المحیطة، وأیضًا تساعده على استخدام المعرفة في حل المشكالت 

  . التي تواجھھ في مواقف الحیاة 
، نعرض اآلن لبعض من ھذه النماذج ولكل نموذج خطواتھ الخاصة بھ

  . واالستراتیجیات بشكل عام ولنموذج التعلم البنائي على وجھ الخصوص
  : نموذج التعلم البنائي: أوًال

بأنھ نموذج تدریس التعلم البنائي ) ١٢، ص  ٢٠٠٤أشرف أبوعطایا (عرف 
متعلم ضمن قائم على النظریة البنائیة یقوم على المشاركة اإلیجابیة والفعالیة لل

مرحلة طرح المشكلة ، مرحلة األنشطة التعاونیة ، مرحلة : أربع مراحل ھي 
اقتراح التفسیرات والحلول ، مرحلة اتخاذ اإلجراء ؛  بھدف تنمیة الجوانب 

   .المعرفیة في الریاضیات لدى طالب الصف الثامن األساسي 
( ، )  ,pp(36- 38) . Reigeluth , (1991)رایجلوث، ( وقد ذكر كل من 

، ص ص   ٢٠٠٠محمد ربیع )  (. Yager, (1991) pp (52-57)یاجر ،   
عبد الملك (، )).٢٠٠١(، ) ٤٥(العدد ، حمدي عبد العظیم، ) )٣٠١- ٣٠٠(

، ص ) ٢٠٠٣ ودیع مكسیموس ،(، ) ) ٧٥ – ٤٥(، ص ص ) ٢٠٠٢( طھ ،
في  التعلم البنائي یتكون من أربعة مراحل متتابعة ، أن ) ) .٥٦ -٥٥( ص 
  :     اآلتي

 :Invite Stageمرحلة الدعوة  -١
وفیھا یتم دعوة التالمیذ إلى التعلم عن طریق جذب انتباھھم وإشراكھم في 
النشاط المقدم من قبل المعلم ، وقد یتم ذلك من خالل طرح المعلم لبعض 
األسئلة التي تدعو التالمیذ للتفكیر، أو عرض لبعض الصور أو بعض 

حة للدراسة أو األمور المحیرة أو بعض األحداث المتناقضة المشكالت المقتر
أو الخوض في قضیة واقعیة من البیئة، بحیث یؤدي ذلك إلى شعور التالمیذ 
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بالحاجة إلى البحث والتنقیب للوصول إلى الحل، ویجب أن تكون األشیاء 
 المعروضة على التالمیذ لجذب انتباھھم مرتبطة بالمعلومات السابقة لھم، حتى

یمكنھم التفاعل معھا واالستجابة لھا، من ھنا تتضح أھمیة المعلومات السابقة 
  . للتالمیذ في ھذه المرحلة

 ,Explore, Discoverمرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار  -٢
Create stage: 

في ھذه المرحلة یندمج التالمیذ في األنشطة االستقصائیة وذلك للوصول إلى 
علیھم بمرحلة الدعوة من خالل المالحظة والقیاس حل فیما تم عرضھ 

والتجریب، وھنا ُتَقَسم التالمیذ إلى مجموعات صغیرة غیر متجانسة، بحیث 
تقوم كل مجموعة بحل األسئلة وتنفیذ األنشطة الخاصة بھا استعدادًا لعرض 
ذلك في حوار عام مع المعلم، ویكون دور المعلم ھنا توجیھ التالمیذ أثناء 

  . باألنشطة وتشجیعھم على االستمرار والمواصلة قیامھم
 Propose Explanations andمرحلة اقتراح التفسیرات والحلول  -٣

Solutions Stage :  
ویتم ھنا تفسیر النتائج التي توصلت إلیھا المجموعات والمفاضلة بین الحلول 

اھیم المقترحة من خالل الحوار العام الذي یقوده المعلم للتوصل إلى المف
المطلوبة، حیث یتم تعدیل ما لدى التالمیذ من تصورات خاطئة أو استبدال 

  . المفاھیم الخاطئة لدیھم بالمفاھیم العلمیة السلیمة
 :Take Action Stage) التطبیق(مرحلة اتخاذ اإلجراء  -٤

وفي ھذه المرحلة یزود المعلم التالمیذ بعدد من األنشطة ذات العالقة بالمعرفة 
التي تم التوصل إلیھا في المرحلة السابقة، ...." المفاھیم، المبادئ، " الجدیدة

حتى یكون ھناك تطبیق لما تم التوصل إلیھ في مواقف أخرى متشابھة، ویجب 
على المعلم إعطاء وقتًا كافیًا للتالمیذ كي یطبقوا فیھ، كما یجب إعطاء 

  . الفرصة لھم لمناقشة بعضھم البعض
البنائي متتابعة ومتكاملة فیما بینھا، حیث تؤدي كل ومراحل نموذج التعلم 

مرحلة وظیفة معینة ُتَمِھد للمرحلة التالیة لھا، وقد یصادف التالمیذ معلومات 
جدیدة أثناء قیامھم بممارسة أنشطة مرحلة اتخاذ اإلجراء، فتكون بمثابة دعوة 

  . جدیدة وھكذا تبدأ حلقة جدیدة من نموذج التعلم البنائي
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ة التتابع في المراحل من مرحلة الدعوة وانتھاًء بمرحلة اتخاذ وبمالحظ
اإلجراء، وصوًال لحل المسائل الریاضیة بابتكار أكثر من طریقة في الحل، 
نجد أن عملیة التعلم عملیة دورانیة دینامیكیة، حیث یبدأ الدرس بالدعوة 

بالتالي وینتھي باتخاذ اإلجراء وكل معلومة جدیدة ستؤدي إلى دعوة جدیدة و
إلى استمراریة الدورة، وتوضح مراحل النموذج الطبیعة المعقدة لحل 

  . المشكالت واالستقصاء العلمي
،  یمر درس التعلم البنائي  بالمراحل ) ١٧٩، ص٢٠٠٤ولیم عبید (ویذكر 
  : التالیة 

وفیھا یطرح المعلم مشكلة یتم بمقتضاھا استثارة : مرحلة طرح المشكلة   )١(
، وتسمى أحیانا مرحلة الدعوة وھى مرحلة تنشیط  دافعیة التالمیذ

واالھتمام بما یعرفھ التالمیذ من معلومات سابقة یبنى علیھا التلمیذ معارفھ 
 .  الجدیدة 

ویمكن أن تكون ھذه العملیة عن االستكشاف : مرحلة االستكشاف   )٢(
التعاوني من خالل مجموعات یكونھا المعلم أو ینقسم إلیھا الفصل 

 . طواعیة
وفیھا یقدم التالمیذ اقتراحاتھم : مرحلة اقتراح التفسیرات والحلول   )٣(

 . والحلول المقترحة والمفاضلة بینھا والتفاوض بشأنھا 
وفیھا یقوم التالمیذ أنفسھم ، ثم یقومھم المعلم ، : مرحلة اتخاذ االجراءات   )٤(

  .  ویقوم التالمیذ بأنشطة تطبیقیة لما توصلوا إلیھ 
  : نائيمزایا التعلم الب

ومن أھم ما تتسم بھ النظریة البنائیة ھو وصفھا لعملیة التعلم على أنھا تتضمن 
 Socialإعادة بناء الفرد لمعرفتھ من خالل عملیة تفاوض اجتماعي 

Negotiation  مع اآلخرین، كما أن دور المعرفة المسبقةPrior 
knowledge  ھدف بناء تعلم ھو أحد الدعائم التي یرتكز علیھا الفكر البنائي ب

  ).   ٢٢،  ص٢٠٠١كمال زیتون ( ذي معنى
وتعددت مزایا نموذج التعلم البنائي كاستراتیجیة من استراتیجیات التدریس 

  ): ٥٦- ٥٥، ص ص ٢٠٠٣ودیع مكسیموس ، (منھا 
یجعل من المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة، حیث أنھ ھو الذي یبحث  -١

  . نفسھویجرب ویكتشف حتى یصل إلى النتیجة ب
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یجعل المتعلم یقوم بدور العلماء، مما ینمي لدیھ االتجاه اإلیجابي نحو  -٢
 . العلم

یتیح للمتعلم الفرصة لممارسة عملیات العلم المختلفة كالمالحظة  -٣
 .........واالستنتاج وفرض الفروض والقیاس و

یراعي الفروق الفردیة لدى المتعلمین، ویساعد على اكتساب التالمیذ  -٤
ن بعضھم البعض من خالل المناقشة والحوار بین للخبرات م

 . المتعلمین أنفسھم أو بین المتعلمین والمعلم
یربط نموذج التعلم البنائي بین العلم والواقع مما یتیح الفرصة أمام  -٥

 . التالمیذ لرؤیة أھمیة العلم بالنسبة للواقع الذي یعیشون فیھ
یؤدي إلى تنمیة التفكیر یساعد التالمیذ على التفكیر بطریقة علمیة مما  -٦

 . االبتكاري لدیھم
یجعل التالمیذ یقومون بالتفكیر في أكبر عدد ممكن من الحلول  -٧

 . للمشكلة الواحدة، مما یقودھم إلى استخدام التفكیر االبتكاري
یشجع نموذج التعلم البنائي على العمل الجماعي بین التالمیذ والعمل  -٨

 . كفریق واحد
سمات التعلم ) ١٧٣، ص  ٢٠٠٦ل زیتون ، حسن وكما(ویذكر كل من 

المنھج یقدم من الكل ثم یتعرض لألجزاء الصغیرة مع  البنائي كاالتي  
 .التركیز على المفاھیم العامة 

  تعطى عنایة كبیرة لمتابعة اسئلة الطالب. 
  تعتمد األنشطة على المعلومات األولیة من خالل وسائط تعلیمیة خالقة. 
  مع وجود آراء و نظریات حول ما یحیط بھم من العالم التالمیذ مفكرون. 
  المدرسون ُیَعِلُمون بطرق تفاعلیة مع خلق البیئة التعلیمیة المناسبة

 .للطالب 
  المدرسون یتحرون وجھة نظر الطالب لكى یفھمون آراء الطالب الحالیة

 .تمھیدً ا الستخدامھا في الدروس التالیة 
 من  نسیج عملیة التدریس ، وتظھر من عملیة تقییم الطالب تدخل ض

خالل مالحظة المدرس لتالمیذه في العمل ، ومن خالل معارض 
 .الطالب و أوراقھم 
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   عمل الطالب في االساس یكون من خالل مجموعات. 
                            :                                                               المبادئ التي یرتكز علیھا التعلم البنائي

أحمد النجدي (؛ )  ٥٧،ص ٢٠٠٣ودیع مكسیموس، [(وقد أوضح كل من 
المبادئ التي یرتكز علیھا نموذج التعلم البنائي، والتي )   ٢٠٠٥وآخرون

تعتبر األساس العلمي لھذا النموذج ویعتمد علیھا في ھیكلتھ، مما یمیز ھیكلھ 
  : في اآلتي عن سائر النماذج األخرى، نوردھا

تخطیط المعلم لدعوة التالمیذ ومشاركتھم في نشاط أو حل مشكلة  -١
  . معینة بشكل فعال، ویأتي ذلك في بدایة خطوات عملیة التعلم

االعتماد على أفكار التالمیذ وتصوراتھم في إیجاد حلول للمشكالت  -٢
التي یتعرضون لھا، وإتاحة الفرصة للتالمیذ إلبداء أفكارھم أثناء 

 . التعلم حتى وإن كانت خاطئةعملیة 
إتاحة الفرصة للتالمیذ للعمل في شكل جماعي بروح التعاون لمناقشة  -٣

ما یتم التوصل إلیھ من مقترحات وتفسیرات واستنتاجات بخصوص 
 . المشكلة المطروحة علیھم

إعداد المعلم لمجموعة من األسئلة یطرحھا على تالمیذه لتحفیزھم  -٤
صادر المتنوعة للمعلومات ومحاولة على البحث والرجوع إلى الم

 . إیجاد الدالئل التي تدعم ما یذكروه من إجابات وتفسیرات ومقترحات
إعطاء الفرصة الكافیة للتالمیذ لقیامھم بالبحث والتفكیر واسترجاع  -٥

 . خبراتھم السابقة
قبول جمیع آراء التالمیذ وإن كانت خاطئة مع توجیھ المعلم ألفكار  -٦

ار الصحیح دون إشعارھم بأن ما قدموه من أفكار ال التالمیذ إلى المس
 . یصلح

ضرورة االستماع إلى تنبؤات التالمیذ بالنتائج الخاصة بالمشكلة  -٧
 .المطروحة 

ضرورة أن یضع المعلم في االعتبار تصورات ومفاھیم التالمیذ  -٨
 .البدیلة 
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أن ھناك )  Lebow, D.: (1993), pp (4-16 (لیبوي  (ولقد أوضح  
  : بادئ تعكس القیم البنائیة تؤثر في تصمیم التعلیم وھيخمسة م

  .  االھتمام بالكیان الشخصي للمتعلم تجاه ما یتعلمھ -١
 . تقدیم سیاق التعلم الذي ُیَدِعم كل من التنظیم الذاتي للمتعلم ومبادئھ -٢
 . تضمین أسباب ومبررات التعلم في األنشطة التي یمارسھا المتعلم -٣
 . تیًا لدى المتعلمتدعیم التعلم المنظم ذا -٤
  . التركیز على دمج المتعلم في عملیات تعلم مقصودة ومنظمة -٥

  : المعلم والتعلم البنائي
یستطیع المدرسون في ھذا النمط من التدریس أن یكونوا وسطاء بین التالمیذ 
والبیئات ، ولیسوا ناقلین للمعلومات ومدیرین للسلوك ویكون ذلك من خالل 

وعلى المالحظات في حجرات الدراسة وھذه األوصاف التفاعل مع التالمیذ 
، ص ص ٢٠٠٦جابر عبد الحمید جابر (ألنماط التدریس البنائي كاالتي 

)٣٧٣ - ٣٥٣( (    
  المدرسون البنائیون یشجعون االستقالل الذاتي للتلمیذ ومبادرتھ

 .ویتقبلونھا 
 ع المدرسون البنائیون یستخدمون البیانات الخام والمصادر األولیة م

 . مواد فیزیقیة تفاعلیة تناولیھ 
  عندما یصوغ المدرسون البنائیون مھامھم یستخدمون مصطلحات

 .معرفیة  مثل یصنف ، یحلل ، یتنبأ ، یخلق 
  یتیح المدرسون البنائیون الستجابات التالمیذ أن تقود الدروس وأن تحول

 . االستراتیجیات التعلیمیة وأن تغیر المحتوى 
 ون یبحثون فھم التالمیذ للمفاھیم قبل أن یشركوھم في المدرسون البنائی

 .فھمھم لتلك المفاھیم
  یشجع المدرسون البنائیون التالمیذ على االندماج في حوار مع المدرس

 . والواحد منھم مع اآلخر 
  المدرسون البنائیون یشجعون بحث التلمیذ واستقصاء بطرح أسئلة تفكیر

 . على طرحھا الواحد منھم على اآلخر مفتوحة النھایة  وتشجیع التالمیذ 



 م الجزء األول٢٠١٦أكتوبر ) ١٠(العدد ) ١٩(المجلد     – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٦٠   
  

  المدرسون البنائیون یدمجون تالمیذھم في خبرات تولد تناقضات
 .  لفروضھم المبدئیة ثم یشجعون المناقشة 

  المدرسون البنائیون یتیحون وقت انتظار بعد طرح األسئلة . 
  سمات المعلم البنائي )   ١٩٠، ص ٢٠٠٣حسن وكمال زیتون،(ویذكر 
  المصادر التي یتعلم منھا المتعلم ولیس المصدر الرئیس یصبح أحد

 .للمعلومات 
  یدمج المتعلمین في خبرات تتحدى المفاھیم أو المدركات السابقة لدیھم. 
  یشجع روح االستفسار و التساؤل وذلك بسؤالھم اسئلة تثیر التفكیر

 .وخاصة االسئلة مفتوحة النھایة 
 ین یشجع المناقشة البنائیة بین المتعلم. 
  یفصل بین المعرفة و اكتشافھا. 
  یسمح بوجود قدر ما من الضوضاء ناجمة عن الحركة و التفاعل. 
   المعلم البنائي معلم متعلم. 
  ینوع من مصادر التقویم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدریسیة. 
  یتسم بالذكاء في  انتقاء أنشطة التعلم . 

نائي، فیجب أن یتعرف أوًال على ما یعرفھ ویكون للمعلم دور مھم في التعلم الب
المتعلمون بالفعل، وما ھم في حاجة إلى معرفتھ، فالمعلم من المنظور البنائي 
مرشدًا ومیسرًا في الموقف التعلیمي لبناء المعرفة عند متعلمیھ، ویستثیر 
ویتحدى أفكارھم من خالل ما یقدمھ فیشجعھم على إنتاج تفسیرات متعددة، 

  الفرص الستخدامھا في مواقف كثیرة ویھیئ لھم 
  ) ,Osborne, 1996, pp (53- 82)أوسبورن، (

أن المعلمین في ظل البنائیة )  Mayer , 1996, p (151)مایر  (كما یرى 
یعملوا كموجھین ومرشدین، والمتعلمین ھم صناع المعرفة، وفي ذلك یشیر 

  : إلى عدة خصائص في المعلم البنائي منھا
  . والقدرة على التعبیر في عملیة التعلم تشجیع األداء، -١
 . مد المتعلمین بالخبرات أثناء عملیة بناء المعرفة -٢
 .االھتمام بأداء المتعلمین، ومناقشة وجھات نظرھم -٣
 . تھیئة بیئة اجتماعیة مناسبة للتعلم -٤
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  : دور المعلم في التخطیط لألنشطة التعلیمیة طبقًا للتعلم البنائي
  : بعض األدوار للمعلم منھا)  Ernest, 1995: 485إیرنست، (وقد أوضح 

  . االھتمام بالبنیة المعرفیة السابقة للمتعلم -١
 . تشخیص األخطاء التي لدى المتعلم وعالجھا -٢
 . استخدام التمثیالت المختلفة للمفاھیم الریاضیة -٣
  . االھتمام بتوضیح األھداف للمتعلم والربط بینھا -٤

 .  (Reigeluth, C. M.: 1991, pp 36-38)رایجلوث،[(كما بین كل من 
أنھ عند التخطیط لتنفیذ أحد   (yager, R. E., 1991, pp52-57) ؛ یاجر، 

الدروس طبقًا لمراحل نموذج التعلم البنائي، على المعلم أن یتبع الخطوات 
  : اآلتیة
  . یقوم المعلم بتحدید المفھوم المراد تقدیمھ لتالمیذه -١
عن تالمیذه بصیاغة بعض  یقوم المعلم في ضوء خبرتھ السابقة -٢

المشكالت التي ستتضمنھا أنشطة كل مرحلة من مراحل نموذج التعلم 
البنائي، مراعیًا في ذلك قدرات التالمیذ التي تمكنھم من تخطي 

 . تحدیات حل تلك المشكالت خالل ممارستھم لتلك األنشطة
الذي قیام المعلم بكتابة قائمة بالخبرات الحسیة ذات العالقة بالمفھوم  -٣

 ). محل الدراسة(سبق تحدیده 
التخطیط لمرحلة الدعوة بتحدید األسئلة أو األشیاء التي یتم عرضھا  -٤

على التالمیذ وتؤدي لشعورھم بالحاجة إلى البحث والتنقیب للوصول 
 . إلى الحل

التخطیط لمرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار باختیار عدد من  -٥
حیث الشكل والوثیقة الصلة  الخبرات المحسوسة المتباینة من

بالمضمون، مع مراعاة أن یمكن توفیرھا داخل حجرة الدراسة، مع 
إعطاء التالمیذ الوقت المناسب للقیام بأنشطة ھذه المرحلة بحریة 

 .وصوًال لھدف المرحلة، في إطار التوجیھ واإلرشاد من ِقَبل المعلم
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أن ما قام بھ التخطیط لمرحلة اقتراح التفسیرات والحلول باعتبار  -٦
التالمیذ من أنشطة خالل مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار 
أساس لصیانة المفھوم المراد تقدیمھ من خالل جلسة حوار عامة بین 

 .  المعلم وتالمیذه
التخطیط لمرحلة اتخاذ اإلجراء من خالل مجموعة الخبرات الحسیة  -٧

 . مباشرًا للمفھوم الُمَتَعَلم الجدیدة التي ُیَعد تفاعل التالمیذ فیھا تطبیقًا
 Constructivist Learningمما سبق یتضح أن نموذج التعلم البنائي 

Model  من أھم االستراتیجیات والنماذج البنائیة التي تھدف إلى حدوث
التعلم ذو المعنى القائم على الفھم، ویمكن استخدامھا في تدریس الریاضیات 

  . لما لھ من إمكانیات متعددة
 یث یجعل المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة ح. 
  ُیتیح الفرصة للتفكیر في أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة

 . الواحدة، والتفكیر بطریقة علمیة
 یؤدي إلى تنمیة التفكیر العلمي لدى التالمیذ في مجال الریاضیات 
  یتیح الفرصة للمناقشة والحوار بین التالمیذ وبعضھم وبین التالمیذ

 والمعلم
   ُیكِسب التلمیذ لغة الحوار السلیم ویجعلھ نشطًا وینمي روح التعاون

 ". بین التالمیذ
 Problem                   استراتیجیة التعلم المتمركز حول المشكلة:  ثانًیا

 Centered Learning  :  
، حیث "Wheatly Modelنموذج ویتلي "یطلق على ھذه االستراتیجیة 

) p (14) . Grayson Wheatley, (1991) ن ویتلي،  جریسو(صممھا 
وھو من أكبر مناصري البنائیة لذا یطلق على ھذه االستراتیجیة في معظم 

، حیث یرى ویتلي أن المتعلم ھو محور العملیة "نموذج ویتلي"الكتابات 
التعلیمیة داخل حجرة الدراسة، ویكون ذلك من خالل إتاحة الفرصة للتالمیذ 

نشطة المختلفة والبحث والتجریب لحل المشكالت الواقعیة لممارسة األ
المناسبة لھم، ویتم التعلم داخل مجموعات صغیرة متعاونة تحت إشراف 
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المعلم إلنجاز مھمة، أو لحل مشكلة تكون مركز اھتمام التالمیذ ومن اختیارھم 
  . لھا مع المعلم، وبذلك یكون التعلم ھادفًا وذا معنى

حسن زیتون، وكمال (البنائي على ثالثة مراحل متتابعة  ویقوم نموذج ویتلي
  : ھي) ١٧، ص  ٢٠٠٣،  زیتون
  . Tasksمرحلة المھام  -١
 . Cooperative Groupsمرحلة المجموعات المتعاونة  -٢
  . Sharingمرحلة المشاركة  -٣

 1993 )ویتلي، (كما ترتكز ھذه االستراتیجیة على مجموعة المبادئ اآلتیة 
) pp ( 141- 142) .  Wheatley  : (  

إتاحة الفرصة للتالمیذ للعمل الجماعي والمناقشة في المقترحات  -١
  . والتفسیرات بصدد ما یطرح علیھم من مھام

 . أھمیة استخدام االستقصاء واالستدالل في حل المشكالت المختلفة -٢
التفكیر في األنشطة التي یمارسھا التالمیذ أثناء عملیة التعلم، وإعطاء  -٣

 . یقة الحل التي تم التوصل إلیھا داخل المجموعةتفسیرات لطر
أھمیة عملیة االتصال والتفاوض بین التالمیذ داخل المجموعة أثناء  -٤

 . ممارسة األنشطة
االرتكاز على المشكالت التي لھا عالقة بالتالمیذ ولدیھم میل  -٥

واستعداد لحلھا، كي یتم تطبیق ما اكتسبوه من مبادئ ومفاھیم في 
 . التعلم ذو المعنى حیاتھم فیتحقق

إعطاء الفرصة للتالمیذ لتبادل خبراتھم، وصنع معنى للخبرة التي  -٦
 . یمرون بھا

كما توجد بعض المحددات الواجب مراعاتھا عند استخدام استراتیجیة التعلم 
،  ٢٠٠٣حسن زیتون، وكمال زیتون (المتمركز حول مشكلة؛ والتي حددھا 

  : في اآلتي) ٢٠٠ص 
اد على الكتب الدراسیة التقلیدیة لوجود حلول عدم وجوب االعتم -١

  . جاھزة للمھام التي یكلف بھا المعلم تالمیذه
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مراعاة المتغیرات المؤثرة في فاعلیة االستراتیجیة والتي من أھمھا  -٢
توافر الوقت الالزم لممارسة أنشطة مھام التعلم، واالختبار الدقیق 

لم، وتوفیر بیئة تعلیمیة لمھام التعلم، وتفاعل المتعلمین مع مھام التع
 . مناسبة لحل المشكالت، وأن یكون المتعلم ھو محور العملیة التعلیمیة

أن ھذه االستراتیجیة تناسب بعض مھام التعلم التي لھا عالقة بحل  -٣
 .المشكالت المفتوحة ذات الحلول المختلفة

وجوب توزیع األدوار بین التالمیذ أثناء المرحلة الثانیة من  -٤
، حتى یتم تنظیم العمل )مرحلة المجموعات المتعاونة(جیة االستراتی

داخل المجموعة ومشاركة كل تلمیذ في حل المھام التي یطرحھا 
المعلم علیھم، ویتم تبادل األدوار بین أعضاء المجموعة من درس 

 .آلخر
نموذج ) ٢٠١، ص  ٢٠٠٣حسن زیتون، وكمال زیتون، (وقد اقترح كل من 

،  ٢٠٠٥فایزة حمادة، (ووافقھما وأیدھما في ذلك  ،ویتلي البنائي المعدل
نظرًا ألھمیتھا لمعرفة مدى تحقق " مرحلة التقویم"مرحلة رابعة ھي ) ٤٢٠

األھداف اإلجرائیة للدرس، لیكون  نموذج ویتلي البنائي في صورتھ المعدلة 
  : مكون من أربعة مراحل ھي

علم عن طریق حیث یتم فیھا دعوة التالمیذ إلى الت :مرحلة المھام  -١
  جذب انتباھھم ، واشراكھم في النشاط المقدم من قبل المعلم 

في ھذه المرحلة یتم دمج التالمیذ في : مرحلة المجموعات المتعاونة  -٢
األنشطة التي ُطلبت منھم في مرحلة المھام ، والتوصل إلى حلول یتم 

 . عرضھا في المرحلة التالیة 
ة تفسیر النتائج التي توصلت یتم في ھذه المرحل: مرحلة المشاركة  -٣

 إلیھا المجموعات والمفاضلة بین الحلول المقترحة 
في ھذه المرحلة یزود المعلم التالمیذ بعدد من : مرحلة التقویم -٤

األنشطة ذات الصلة بالمعرفة الجدیدة التي توصل إلیھا في المرحلة 
السابقة ؛ حتى یكون ھناك تطبیق لما تم التوصل إلیھ في مواقف 

  . ى متشابھة أخر
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  : استراتیجیة المتناقضات: ثالثًا
 ، (Friedl, 1997, p4)تسیر ھذه االستراتیجیة وفق ثالث خطوات فریدل، 

  : وھي)  ٣٣٢، ص ص   ١٩٩٩أیمن حبیب، (
حیث یتم فیھا دفع التالمیذ وتشجیعھم على : مرحلة إحداث التناقض -١

  .طرح األسئلة حول التناقض المقدم
ویكون من خالل إعداد األنشطة : التناقض مرحلة البحث عن حل -٢

 . الالزمة لحل التناقض والتفكیر للوصول إلیھ
ویصل ھنا التالمیذ للحل بأنفسھم : مرحلة التوصل إلى حل التناقض -٣

 . من خالل ممارسة األنشطة والتجارب المباشرة التي یقومون بھا
مشكلة المتمثلة ومن خالل العرض السابق الستراتیجیة التعلم المتمركز حول ال

في نموذج ویتلى المعدل واستراتیجیة المتناقضات حیث أن المتعلم ھو محور 
العملیة التعلیمیة داخل حجرة الدراسة، ویكون ذلك من خالل إتاحة الفرصة 
للتالمیذ لممارسة األنشطة المختلفة والبحث والتجریب لحل المشكالت الواقعیة 

موعات صغیرة متعاونة تحت إشراف المناسبة لھم، ویتم التعلم داخل مج
المعلم إلنجاز مھمة، أو لحل مشكلة تكون مركز اھتمام التالمیذ ومن اختیارھم 

لذا سوف یستخدمھا لھا مع المعلم، وبذلك یكون التعلم ھادفًا وذا معنى؛ 
   . الباحث لتنمیة التفكیر الناقد واتخاذ القرار  لدى التالمیذ

ات ال   د من الدراس اك العدی یات،   وھن ي الریاض ة ف ة البنائی ت النظری ي تناول ت
  :  وسوف نذكر بعض من ھذه الدراسات فیما یلي

   سینثیا النجرال،   (دراسةCynthia Langrall, 1993((        ي والت
ة        اھیم القیم ة مف ي تنمی ائي ف دخل البن ة الم ى فعالی رف عل ى التع دفت إل ھ

ائج   المكانیة لألعداد لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائ ي، حیث أظھرت نت
اھیم          ة مف ي تنمی دریس الریاضیات ف ي ت ائي ف دخل البن الدراسة فعالیة الم

 . القیمة المكانیة
  ٢٠٠٠(دراسة تشینج )  (Chung (         ر ى تعرف أث والتي ھدفت  إل

ارات      ة المھ یل  ، وتنمی ى التحص ائي عل تعلم البن وذج ال دریس بنم الت
ع     فین الراب ذ الص دى تالمی یة ل لت   الریاض دائي ، وتوص امس االبت والخ
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ارات الریاضیة          ة المھ ي تنمی ائي ف وذج البن ة النم ى فعالی نتائج الدراسة إل
 .وزیادة التحصیل 

   ابیل،   (دراسة ارمن ش دفت    )Carmen Schabel, 2001ك ي ھ والت
ان           ة البرھ ارات كتاب ة مھ ي تنمی ائي ف وذج بن ة نم ى فعالی إلى التعرف عل

ة  الریاضي والتحصیل في نظریة ا ألعداد، وأوضحت نتائج الدراسة فعالی
النموذج البنائي في تنمیة مھارات كتابة البرھان الریاضي والتحصیل في 

  . نظریة األعداد
  ة یس،  (دراس ا إل ى    )Monica Ellis, 2002مونیك دفت إل ي ھ والت

ي الریاضیات     استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمیة مھارات االتصال ف
راءة و   الل الق ن خ ف    م ة مواق ة فعالی ائج الدراس ت نت د بین ة، وق الكتاب

ة        ي تنمی ائي ف تعلم البن وذج ال وء نم ي ض دة ف ة الُمَع یات الحیاتی الریاض
ة        ائج الدراسة أیضًا فعالی ت نت ا بین مھارات االتصال في الریاضیات، كم

 . نموذج التعلم البنائي في تنمیة التحصیل في الریاضیات
    داهللا ل عب وذج         ) ٢٠٠٥(دراسة وائ ة نم ى تعرف  فعالی دفت إل ي ھ والت

ذكاء      یات وال یل الریاض ى تحص أثیره عل ددي وت س الع ة الح ائي لتنمی بن
لت        دائي ، وتوص ادس االبت ف الس ذ الص دى تالمی ي ل ي الریاض المنطق
س       ارات الح ة  مھ ي تنمی د ف ائي  الُمع وذج البن ة النم ى فعالی ة إل الدراس

دتي    یات بوح ي الریاض یل ف ددي ،  والتحص ا ،  "   الع بة وتطبیقاتھ النس
ھ   ب وتطبیقات رتبط    "  والتناس ددي ی س الع ى أن  الح ل إل م التوص ا ت كم

 . ارتباطا موجًبا بالمواقف العددیة ،  والتحصیل في الریاضیات 
    والتي    )  ٢٠٠٨(دراسة مكة عبد المنعم البنا، مرفت محمد كمال

میة الحس العددي ، ھدفت إلى  تحدید فعالیة نموذج بایبي البنائي في تن
والقدرة على حل المشكالت الریاضیة لدى تالمیذ الصف الخامس 
االبتدائي ، و  توصلت الدراسة إلى فعالیة نموذج بایبي البنائي  في تنمیة 
مھارات الحس العددي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي ، وتفوق 

ة في مھارات تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابط
 . الحس العددي 

  والتي ھدفت إلى تنمیة الحس العددي   )  ٢٠٠٨(دراسة  ھشام عبد العال
دائي،      ذ الصف الخامس االبت والتفكیر االبتكاري في الریاضیات لدى تالمی

تعلم    ) الكسور العشریة (وذلك من خالل إعداد وحدة للتعلیم  وذج ال ًا لنم وفق
ك الو ة تل اس فعالی ائي، وقی تخدام  البن ة اس ائج فعالی حت النت دة ،   وأوض ح



 م الجزء األول٢٠١٦أكتوبر ) ١٠(العدد ) ١٩(المجلد     – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٦٧   
  

اري   ر االبتك ددي والتفكی س الع ة الح ي تنمی ائي ف تعلم البن وذج ال نم
ائي        تعلم البن وذج ال یم باستخدام نم ا أن التعل والتحصیل في الریاضیات، كم
اري          ر االبتك ددي والتفكی س الع ة الح ى تنمی ر عل أثیر كبی م ت ھ حج ل

  . صف الخامس االبتدائي والتحصیل في الریاضیات لطالب ال
    :التعلیق على الدراسات السابقة

تطاع    ة اس ة البنائی ت النظری ي تناول ابقة الت ات الس رض الدراس الل ع ن خ وم
ة   اط التالی ى النق ف عل ث أن یق ادة  :  الباح یة وزی ارات الریاض ة المھ ي تنمی ف

  .التحصیل 
      ارات ال ة المھ ي تنمی ائي ف تعلم البن وذج ال تخدام  نم ن اس یة یمك ریاض

  ) . Chung،  ٢٠٠٠(تشینج وزیادة التحصیل كما في دراسة  
            ة ة المكانی اھیم القیم ة مف ي تنمی ائي  ف تعلم البن وذج ال ن اسنخدام  نم یمك

ي دراسة    ا ف داد كم رال، ( لألع ینثیا النج  ,Cynthia Langrallس
1993 ( 

           ة البرھ ارات كتاب ة مھ ي تنمی ائي ف تعلم البن وذج ال ان یمكن استخدام  نم
ة  ي دراس ا ف داد  كم ة األع ي نظری یل ف ي والتحص ارمن (  الریاض ك

 )       Carmen Schabel, 2001شابیل، 
        ي الریاضیات ة التحصیل ف ي تنمی یمكن استخدام نموذج التعلم البنائي ف

 ) .    Monica Ellis, 2002مونیكا إلیس، (كما في دراسة 
    ة  مھ ي تنمی ائي  ف وذج البن تخدام  النم ن اس ددي ،   یمك س الع ارات الح

    )٢٠٠٥وائل عبداهللا ،(  والتحصیل في الریاضیات كما في  دراسة
  درة         یمكن ددي ، والق س الع ة الح ي تنمی ائي ف ایبي البن وذج ب استخدام  نم

ي دراسة    ا،     (  على حل المشكالت الریاضیة كما ف نعم البن د الم ة عب مك
   )  ٢٠٠٨مرفت محمد كمال ،

  وذ تخدام نم یم باس ة    التعل ى تنمی ر عل أثیر كبی م ت ھ حج ائي ل تعلم البن ج ال
ي    ا ف یات كم ي الریاض یل ف اري والتحص ر االبتك ددي والتفكی س الع الح

 )٢٠٠٨دراسة  ھشام عبد العال ،(دراسة 
    م یم وتعل ویر تعل ة لتط ة الحدیث ات العالمی م االتجاھ ن أھ ائي م تعلم البن ال

 الریاضیات
   یم وتع ي تعل ة ف ائي ذو فعالی تعلم البن ل   ال ل المراح ي ك یات ف م الریاض ل

ي           ن استخدامھا ف ي یمك اذج الت ن النم ائي م تعلم البن وذج ال الدراسیة، فنم
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ورًا    تعلم مح ل الم ددة تجع ات متع ن إمكانی ھ م ا ل یات لم دریس الریاض ت
دد           ر ع ي أكب ر ف ذ للتفكی ام التالمی یح الفرصة أم ا یت للعملیة التعلیمیة، كم

دة،       ول للمشكلة الواح ن الحل ن م ا     ممك ة مم ة علمی ر بطریق وأیضًا التفكی
ال         ي مج دیھم ف اري ل ر االبتك ي والتفكی ر العلم ة التفكی ى تنمی ؤدي إل ی
ذ     ین التالمی الریاضیات، إضافة إلى أنھ یتیح الفرصة للمناقشة والحوار ب
وار   ة الح ذ لغ ب التلمی ا یكس م، مم ذ والمعل ین التالمی بعض وب ھم ال بعض

 . لتعاون بین التالمیذالسلیم ویجعلھ نشطًا وینمي روح ا
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة واالطار النظري المتعلقة بالنظریة 

  : البنائیة في النقاط التالیة 
   تصمیم البرنامج  المقترح  في ضوء التعلم البنائي 
   تعرف كیفیة سیر خطوات البحث. 
  تصمیم دروس التعلم البنائي في تدریس الریاضیات . 
  فروض البحث صیاغة  . 

  :  التفكیر الناقد  ومھاراتھ  فى الریاضیات : ثانیا 
ولقد ازداد االھتمام العالمي بموضوع التفكیر بشكٍل ملحوظ في النصف الثاني 
من القرن الماضي ال سیما عقد الثمانینات منھ، وتمثل ذلك االھتمام في الكثیر 

صالح أبو جادو (لدراسات من نماذج التفكیر والبرامج التدریبیة والبحوث وا
، وأخذت أصوات المھتمین بالتعلیم  )٢٥( ، ص ) ٢٠٠٧(،محمد نوفل ،  

ترتفع بضرورة إعادة النظر في التعلیم المدرسي وتوجیھھ نحو تنمیة مھارات 
نادیا (  التفكیر والقدرة على التفكیر حتى أصبحت تسمى بحركة تعلیم التفكیر

   ))١٨(، ص  )  ٢٠٠٥( ھایل السرور،
أن التفكیر ھو ما یحدث في )  ٢٤، ص ٢٠٠٣عزیز،  مجدي( ویرى 

الفاصل الزمني بین ما یراه اإلنسان وما یھتدي إلى ما سیفعلھ تجاھھ، حیث 
تتتابع األفكار خالل ھذا الفاصل، في محاولة لتحویل موقف جدید وغریب إلى 

  .موقف مألوف سبق لإلنسان التعامل معھ واعتاد علیھ 
بأنھ مجموعة من العملیات أو المھارات العقلیة التي یستخدمھا ما ُیعرف ك

الفرد عند البحث عن إجابة لسؤال أو حل مشكلة أو بناء معنى أو التوصل إلى 
نواتج أصیلة لم تكن معروفًة من قبل ، وھذه العملیات أو المھارات قابلة للتعلم 

  )    ٦، ص  ٢٠٠٦حسن زیتون ، ( من خالل معالجة تعلیمیة معینة 
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إلى   (Gerald F. Smith, 2003, pp 24: 27)   جیرالد سیمثوقد أشار 
أن تعلیم التالمیذ كیفیة التفكیر ھو الھدف العام فى المؤسسات التعلیمیة، وقد 
تناولت المدارس ھذا الھدف عن طریق تدخل أنشطة التفكیر الناقد فى 

  .  برامجھا وتقدیم دورات فى اتخاذ القرار العملى
أنھ توجد أنماط  ) )٤٤ -٤٠(، ص ص  ٢٠٠٨جودت سعادة ، (ر ویذك

التفكیر العلمي، التفكیر :عدیدة للتفكیر یكون التفكیر الناقد إحداھا وھى
التجریبي أو االمبریقي، التفكیر المجرد، التفكیر التحلیلي، التفكیر التركیبي، 

فلسفي، التفكیر التفكیر المادي، التفكیر المطلق، التفكیر المنطقي، التفكیر ال
الناقد، التفكیر اإلبداعي، التفكیر التشعیبي، التفكیر التجمیعي، التفكیر 
االستنتاجي، التفكیر االستقرائي، التفكیر الفعال، التفكیر غیر الفعال، التفكیر 
الوظیفي، التفكیر التأملي، التفكیر العملي، التفكیر العاطفي، التفكیر التبریري، 

تفكیر الجدلي، التفكیر البراجماتي أو النفعي، التفكیر التفكیر الحدسي، ال
اإلحصائي، التفكیر الشمولي، التفكیر العقالني، التفكیر الكمي، التفكیر 

  . النوعي، التفكیر المغلق أو المتحجر، التفكیر المثالي
ویرجع مفھوم التفكیر الناقد في أصولھ إلى أیام سقراط التى عرفت معنى 

نى بھدف توجیھ السلوك ، وفى العصر الحدیث بدأت غرس التفكیر العقال
حركة التفكیر الناقد مع أعمال جون دیوى عندما استخدم فكرة التفكیر 
المنعكس واالستقصاء وفي الثمانینات من القرن العشرین بدأ فالسفة 
الجامعات بالشعور أن الفلسفة یجب أن تعمل شئًیا للمساھمة فى حركة إصالح 

ة ، ومن ثم بدأ علماء النفس المعرفیون والتربیون فى بناء المدارس والتربی
( وجھات النظر الفلسفیة بالتفكیر الناقد ووضعھا فى أطر معرفیة وتربویة 

  )٢٥٦، ص  ٢٠١١سناء سلیمان ، 
  :ماھیة التفكیر الناقد

  : توجد مجموعة من التعریفات للتفكیر الناقد تتمثل فیما یلى
ھ ) ٨ص ،  ٢٠٠٠رضوان،  إیزیس(تذكر  ھ،   : التفكیر الناقد أن ات العقلی العملی

ا ویعطي         در أحكاًم رارات ویص ذ ق رد لیتخ واالستراتیجیات التي یستخدمھا الف
  . تفسیًرا لما یراه

التفكیر ) ٢٧١، ص ٢٠٠٢، وائل عبداهللا ، فاطمة ابراھیم(ویعرف كل من 
تتصل عملیة تقوم على تقصى الدقة فى مالحظة الوقائع التى : بأنھ الناقد
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بموضوعات المناقشة وتقویمھا والتقید باطار العالقات الصحیحة التى تنتمى 
الیھ ھذه الوقائع، واستخالص النتائج بطریقة منطقیة سلیمة، ومراعاة 

    .الموضوعیة وبعدھا عن العوامل الذاتیة
ى   )  p(169) Robson 2006 روبسون( أما  فیقول إن التفكیر الناقد یشیر إل

    .اربي ویھتم باالستدالل االستقرائيالتفكیر التق

ذكر   د مجموعة    (Sternberg, 2007, p5) ستیربیرج  ( وی ر الناق أن التفكی
ق     لوب دقی ي التفكیربأس تخدامھا ف تعداد الس درات، واس ارات والق ن المھ م

   .ومعتنى بھ

نوع من : التفكیر الناقد بأنھ )١٥، ص ٢٠١١بھیرة الرباط ، (وتعرف 
میذ الصف الثانى االبتدائى عند الحكم على المعلومات التفكیر یستخدمھ تل

المعروضة أمامھ في ضوء معاییر معینة ومعلوماتھ السابقة وذلك لتحدید مدى 
قبولھا أو رفضھا متمثلة في تقویم الحجج ، التفسیر ، االستقراء ، االستنباط ، 

  . والدقة في فحص الوقائع 
ثیرین من الٌكتاب لمفھوم التفكیر ورغم االختالفات الظاھرة في معالجات الك

الناقد إال أن ھناك عدًدا من  القواسم المشتركة بینھما، یمكن تلخیصھا فیما 
   :یلي

التفكیر الناقد لیس مرادًفا التخاذ القرار أو حل المشكلة، ولیس مجرد  -١
تذكر أو استدعاء بعض المعلومات، كما أنھ لیس مرھوًنا باتباع 

  . جة الموقفاستراتیجیة منظمة لمعال
 . التفكیر الناقد یستلزم إصدار حكم من جانب الفرد الذي یمارسھ -٢
التفكیر الناقد یحتاج إلى مھارة في استخدام قواعد المنطق واالستدالل  -٣

 . المنظمة لألمور
اول   كیرفن وب رف س د)   ( Scriven &Paul2003 یع ر الناق ھ  التفكی بأن

ة والبر  ز بالفاعلی ة تتمی ة منظم ة عقلی ق  عملی اھیم والتطبی وین المف ى تك ة ف اع
ن        دة أو المستنبطة م ة أو المتول ات المجمع ویم المعلوم والتحلیل والتركیب وتق

  . المالحظة والخبرة والعالقات السببیة 
د  )  ١٣٥، ص  ٢٠١١على مدكور، ( كما یعرف  ر الناق ھ   التفكی أسلوب  : بأن

ى   یعتمد على التحلیل والتفسیر والتركیب وبیان أوجھ القو ة ونواحى الضعف ف
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ا         ھ واتخ م علی ى الحك دف الوصول إل امج بھ أى نص أو ادعاء أو توجھ أو برن
  قرار بشأنھ قبوال أو رفضا تطویرا أو تحسینا 

: " التفكیر الناقد في الریاضیات على أنھ)  Glazer 2003 جالزر( ویعرف 
اتیجیات القدرة والنزعة لربط المعرفة السابقة واالستدالل الریاضي واالستر

المعرفیة من أجل تعمیم أو برھنة أو تقییم المواقف  الریاضیة الغیر مألوفة 
  ". بطریقة  تأملیة 

ز "ویرى   ن "و" روین د     (Ronise and Diane,2002)" دای ر الناق أن التفكی
ات      وء المعلوم ي ض یة ف كالت ریاض ل مش ب ح یات یتطل ي الریاض ف

  . المتوفرة عنھا) المعطیات(
 :اآلتىبأن التفكیر الناقد یرتبط : مالحظة مایلي ومما سبق یمكن

 .اتخاذ القرارات الصائبة، وإصدار األحكام الموضوعیة الصحیحة -
دى   - ا ل ر العلی تویات التفكی ل مس وم" بك ل" ( بل ب  –التحلی  –التركی

 ).التقویم
 . باستخدام قواعد المنطق واالستدالل المنظم -
 ).التقاربي /العقالني / المنطقي / التأملي ( التفكیر  -
 .االستخدام الواعي لمختلف أنماط التفكیر العلمي ومھاراتھ -
 . الدراسھ المتأنیھ لألدلة، والتمحیص الدقیق والمنظم للشواھد -
 .بكشف العیوب واألخطاء مع التبریر والتفسیر -
 . الحقائق واالدعاءات مع التبریر والتفسیر: التمییز بین -
ام بشأن   - دار أحك أ: ( إص حة أو خط ة  (،) ص دم معقولی ة أو ع ) معقولی

 .حل لمشكلة ما مع التبریر والتفسیر
 . حل المشكلة -

وفي ضوء ما تم عرضھ من تعاریف للتفكیر الناقد وما تم استخالصھ من 
نشاط عقلي  أنھ: تلك التعاریف یمكن تعریف التفكیر الناقد في البحث الحالي

بھ تلمیذ الصف مركب وھادف، محكوم بقواعد المنطق واالستدالل،  یقوم 
االستنباط، االستنتاج ، (الخامس االبتدائي، ویتألف من مجموعة من المھارات 

، التي یمكن استخدامھا بصورة منفردة أو متجمعة ) التفسیر، تقویم الحجج
وتقاس قدرة التلمیذ في التفكیر الناقد بدرجتھ في االختبار المعد لھ في ھذا 

  .البحث
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  .د أھمیة تنمیة التفكیر الناق
إن تعلیم التفكیر الناقد وتنمیتھ ھدف اساسى ال یمكن إغفالة فى ظل أھداف و 
مخططات المناھج الدراسیة المعاصرة و المستقبلیة ، بل ینبغى أن یعد ھدًفا 
أولًیا تسعى جاھدة كل عناصر العملیة التعلیمیة إلى تحقیقھ من أجل إعداد 

ى كل أمور الحیاة و تعمیق طالب و أفراد قادریب على المشاركة الفعالة ف
قدراتھم العقلیة ، وذلك لمساعدتھم على عملیة االنتقاء و التقییم المنطقى لكل 
ما یشھده المجتمع العالمى الیوم من تعددیة فى الفكر و الثقافة و االتجاھات ، 
باإلضافة إلى أن تحسین قدراتھم على فھم الفروق و التعددیة الثقافیة بین 

    ) .٣٥، ص  ٢٠١٠صالح الدین محمد ،  والء( الحضارات
حین دعت مجلة التربیة األمریكیة  -خاصة -وقد تأكد االھتمام بالتفكیر الناقد 

إلى دعم ھذا النوع من التفكیر، ومحاولة االھتمام بھ من قبل التربویین 
عن " نیومان"وكتاب " أمة في خطر " ویعد كتاب . والمؤسسات التربویة 

دعوة ذات صدى عاٍل لالھتمام " االنبعاث األمریكي الجدید"و التعلیم العالي  
بالتفكیر الناقد باعتباره مطلًبا أساسیا وقومیا ألسباب وطنیة واقتصادیة، وذلك 
ألن المواقف ذات التفكیر الناقد تكون أكثر كفاءة في المشاركة السیاسیة 

   )٢٧٢، ص   ٢٠٠٧احمد النجدي و آخرون، ( واالجتماعیة 
نایفة ( جمع التربویون على أھمیة التفكیر الناقد، وذلك لألسباب التالیةوی

  ) ٢٨٠،  ٢٧٩، ص ص  ٢٠٠٤قطامي  ، 
یحول عملیة اكتساب المعرفة من عملیة خاملة إلى نشاط عقلي یؤدي إلى  -١

إتقان أفضل للمحتوى المعرفي وفھم عقلي على اعتبار أن التعلیم في األساس 
  .عملیة تفكیر

الطلبة تعلیالت صحیحة ومقبولة للمواضیع المطروحة في مدى  یكسب -٢
  .واسع من مشكالت الحیاة الیومیة ویعمل على تقلیل التعلیالت الخاطئة

یؤدي إلى مراقبة الطلبة لتفكیرھم وضبطھ وبالتالى تكون أفكارھم أكثر  -٣
دقة وأكثر صحة مما یساعدھم على صنع القرارات في حیاتھم الیومیة 

  .عن االنقیاد العاطفي والتطرف في الرأي ویبعدھم
یعتبر من المقومات األساسیة للمواطنة الفاعلة وفي عصر اتسعت فیھ  -٤

المعلومات وانتشرت وسائل اإلعالم وشاعت فیھ الدعایات واإلشاعات وكثر 
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فیھ السیاسیون ال بد للفرد أن یكون قادًرا على التفكیر الناقد لكي یستطیع 
  .یة ھذه المعلومات وتصنیفھا ومعرفة الغث منھا والثمین الحكم على مصداق

  .یعتبر من أھم أھداف التربیة المعاصرة فى العالم -٥
إن تعلیم ) ٩٢ -٩١(، ص ص  ٢٠٠٧عدنان العتوم وآخرون ،  ( ویذكر

  : التفكیر الناقد یساعد الطالب على اآلتي 
  أن یكون أكثر صدقا مع نفسھ. 
 خرین ومن ثم إمكانیة أن یفھم وجھات أن تیخیل نفسھ فى مكان اآل

 .نظرھم
  أن یستخدم عقلھ بدال من عواطفھ ویحدد مشاعره ویربطھا منطقیا مع

 .عواطفھ وذلك یساعده على تطویر مستویات أفضل من التفكیر 
   أن یكون قادر على صنع القرار الحكیم فى الحیاة الیومیة. 
   الدراسیة أن یحسن من تحصیلھ الدراسى فى مختلف المواد. 
  أن یمارس مھارات كثیرة من مھارات التفكیر العلیا . 

  :خصائص التفكیر الناقد
مجموعة من  ) )٥٢ -٥١(، ص ص ١٩٩٥السید ،  عزیزة( حددت 

  :الخصائص التي یتسم بھا التفكیر الناقد ھي
  .التفكیر الناقد ھو نشاط إیجابي خالَّق -١
 .التفكیر الناقد عملیة ولیس نتاًجا فقط -٢
 .ر التعبیر عن التفكیر الناقد بتغیر السیاقیتغی -٣
 .التفكیر الناقد نشاط انفعالي وعقالني مًعا -٤
 . ُیستثار التفكیر الناقد باألحداث السلبیة واإلیجابیة -٥

  أساسیات في تعلیم مھارات التفكیر الناقد 
عند تعلیم التفكیر الناقد ، البد من مراعاة مجموعة من األسس لعل أھمھا 

 -٣٥٣(، ص  ص ) ٢٠٠٥(نادیا ھایل السرور :  (یما یليیمكن عرضھ ف
٣٦٢(    
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  عدم التركیز علي إنھاء التدریبات المقررة خالل الوقت المحدد لھا ؛ بل
 .على المعلم أن یستغرق ما یحتاجھ من وقت في إیصال المفاھیم للطالب 

  ال تعِط الطالب أي تدریبات مالم تكن قد قمت بحلھا بنفسك كمعلم ؛حتى
 . ف مدى ردود أفعال طالبك بخصوص ھذه التدریبات تعر
  ال تعِط الطالب الكثیر من التدریبات مرة واحدة ؛ حتى یتوفر للطالب

 الوقت الكافى للتفكیر في األجوبة 
  عندما یحین موعد مناقشة االجابات عن التدریبات ، البد من إعطاء

 . الفرصة لطرح أجوبتھم الخاصة وتشجیعھم علیھا
  الطالب بالخوف والرعب أو الذنب إذا طرح إجابة غیر طبیعیة أو الُتشعر

 غیر متوقعة 
  ، ال تفترض بأن الطالب الذین ٌیعطون نفس اإلجابة لدیھم نفس األسباب

لھذه االجابات ؛ لذا اسأل طالبك عن أسباب ھذه اإلجابة ، فاالسباب خلف 
 . األجوبة أكثر أھمیة من األجوبة نفسھا 

 عر باالحباط إذا أصابھ ارتباك بسبب عدم قدرتھ على التدع الطالب یش
 معرفة الموضوع الذى یجب أن یفكر بھ 

  حاول أن تعطى جوابا فیھ نوع من الوسطیة والتوازن عندما یطلب منك
 . التالمیذ إبداء رأیك الخاص 

  حاول كمعلم أن تكون مستمًعا جیًدا أثناء النقاش وأثناء طرح التالمیذ
 .لألسئلة
 ن بالتحلیل الجید الذى یقدمھ التالمیذ ، اظھر سرورك عندما یقدم التستھی

التلمیذ نقطة جدیدة ، وخاصة إذاكانت تلك النقطة تخالف بعض جوانب النقاش 
 . التى تمت 

  التحاول أن تفرض رأیك على تالمیذك ، بل شجع التالمیذ على الفحص
 ھا أفكارھم واالستفسار عن فكرتك بنفس الطریقة التى تفحص أو تختبر ب

  ، اعِط التالمیذ الوقت الكافى للتفكیر ، فقد یتردد بعض النالمیذ فى الحدیث
ویجب أن ال تقف للتالمیذ بالمرصاد على كل خطا یقعون بھ ، ألن ذلك قد 

 . یؤدى إلى إحجام الكثیر منھم عن النقاش 
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 ال تجعل آرائك الخاصة تبعدك عن أن تكون متفتح الذھن نحو التعلیل الذى 
  .    یقدمھ تالمیذك ، اسَع للبحث وأدرك نقاًطا جدیدة قد تدعم رأًیا ما 

  :خصائص الطالب المفكر الناقد
إن تدریب الطالب للتفكیر تفكیًرا ناقًدا یشكل مھارة عالیة القیمة       -

وتتطلب جھًدا تدریبًیا كبیًرا من قبل المعلمین التربویین عموًما، ولكن 
عندما یصبح الطالب متصًفا بالصفات ھذه الجھود تصبح مثمرة 

، ) ٢٧٨ -٢٧٧( ، ص ص ٢٠٠٤نایفة قطامى ، (الشخصیة التالیة منھا
فتحي عبد الرحمن ، ) ٢٦٢(ص ) ٢٠١١(سناء محمد سلیمان ،  

  . )٦٩(، ص ) ٢٠٠٢(جروان 
 منفتح على األفكار الجدیدة األصیلة. 
 ال یجادل في أمر عندما ال یعرف شیًئا عنھ.  
 تاج إلى معلومات أكثر حول شيء مایعرف متى یح.  
  یبحث عن األسباب والبدائل.  
    یأخذ جمیع جوانب الموقف بالقدر نفسھ من األھمیة.  
 ا على أسس ومعاییر محددةیتخذ قراًرا مبنی.  
  ال بد أن تكون "ونتیجة " ربما تكون صحیحة"یعرف الفرق بین نتیجة

  ".صحیحة
 یر المنطقي یحاول فصل التفكیر العاطفي عن التفك.  

أن من  خصائص  ) ). ١٧١(، ص ) ١٩٩٧(، فاروق السید عثمان(ویذكر 
  : الطالب المفكر الناقد 

  .یحاول الفرد منھم تجنب األخطاء الشائعة في استداللھ لألمور -
  .یبقى على صلة أساسیة بالنقاط األساسیة أو جوھر الموضوع -
  .یعرف المشكلة بوضوح  -
اط  في أثناء التعامل مع عناصر البیئة، ویعتبرون التفاعل بحیویة ونش -

أنفسھم فاعلین لظواھر تتعلق بحیاتھم، وأنھم مبدعون، ویرفضون مبدأ 
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االحتماالت في اختیار أسلوب حیاتھم، ولدیھم ثقة بأنفسھم لتغیر خصائص 
  . العالم المحیط بھم

  .یستخدم مصادر علمیة موثوقة ویشیر إلیھا -

  :كیر الناقد كیف یمكن تنمیة التف
ذكر  وم  (   یمكن تعلیم التفكیر الناقد بعدة طرق من أھمھا ی ،   ٢٠٠٤عدنان العت

     :)٢٢٣ -٢٢٢( ص ص 
          اج الدراسي ن خالل المنھ د م ر الناق ذا    : تعلیم التفكی ادى أصحاب ھ ین

ى      م عل ز المعل ث یرك االتجاه بدمج التفكیر الناقد فى المنھاج الدراسي  ، بحی
 . لناقد من خالل المادة الدراسیة تعلیم التفكیر ا

      ى اج الدراس ن المنھ تقلة ع ادة مس د كم ر الناق یم التفكی ذا  : تعل یر ھ ویش
االتجاه إلى امكانیة تعلیم التفكیر الناقد كمادة مستقلة خارج المنھاج الدراسى  
ن          وع م ذا الن ة بھ رامج خاص الل ب ن خ ة م ارة عام درة أو مھ اره ق باعتب

 . التفكیر 
  لقد ظھر حدیثا اتجاه توفیقى ینادى بتعلیم التفكیر : توفیقى االتجاه ال

الناقد داخل المنھاج الدراسى ، ولكن كمادة مستقلة كغیره من المواد 
  الدراسیة لیجمع بین االتجاه األول والثانى مًعا

أنھ یمكن تنمیة ھذا  ) )١٥- ١١( ص ص  ،  ٢٠٠٠إیزیس رضوان (ترى و
اتجاھات في مجال تعلیم وتنمیة التفكیر الناقد النوع من التفكیر من خالل عدة 

  :   كما یلي
یدعو إلى تعلیم التفكیر الناقد دون االرتباط بمنھج معین، وذلك  :االتجاه األول

عن طریق تناول المھارات العقلیة المكونة لھ بالتدریب من خالل مواقف 
  .حیاتیة ُتستخلص من األحداث الیومیة التي یواجھھا الفرد 

تنمیة التفكیر الناقد من خالل محتوى دراسي معین حیث وجد :  الثاني اهاالتج
في التراث ما یؤكد على أن التفكیر الناقد ال یتم تعلیمھ بدون حرص المدرسة 

  . وتأكیدھا المستمر على استخدامھ
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وبناًء على ذلك فإن الباحث یفضل استخدام االتجاه الثاني في تنمیة التفكیر 
بالتدریب على التفكیر الناقد ومھاراتھ من خالل محتوى مادة الناقد وھو یھتم 

  . الریاضیات 
مجموعة من البرامج  )٣٢ - ٢٨، ص ص  ٢٠٠٥ناصر الشمري ، ( ویذكر

  : الخاصة بتنمیة التفكیر الناقد ومنھا
  DeBono 1986 .    " دي بونو" برامج -
  . لتدریس التفكیر الناقد" بایر"استراتیجیة  -
  . Science Process Approach S.P.Aخل عملیات العلم برنامج مد -
ویحمل عنوان مناھج لفرض ) Adyssey( برنامج المركز القومي للتربیة  -

  التفكیر 
  برنامج البنیة المعرفیة  -
  .لتقویم صحة مصادر المعلومات"  سمیث" استراتیجیة  -

  مھارات التفكیر الناقد 
ة ا      ى دراس ة ف ات النظری ددت االتجاھ ى     تع دد ف ك تع ع ذل د وتب ر الناق لتفكی

ن      ة ولك تصنیفات مھارات التفكیر الناقد التى یضعھا صاحب كل اتجاه ونظری
د          ر الناق ى التفكی د اتفقت عل ا ق ا كلھ نیف فإنھ ى التص دد ف ذا التع ن ھ الرغم م ب
ى           وم ف عھ بل ث وض ا ، حی ارات العلی ن مھ ة م ة مركب ى مجموع تمل عل یش

ة التر    داف المعرفی ى       تصنیفة األھ أعلى معرف ة ھرم التصنیف ك ى قم ة عل بوی
  . تربوى وربطھ بالتقویم 

ة        Facion) 2007( وقد صنف فاسیون   ى القائم د إل ر الناق ارات التفكی مھ
  : التالیة 
  رات        : التفسیر ن الخب ر م دد كبی ة وجود ع ى أو أھمی تعنى التوصل إلى معن

دات والقوا  د واإلجراءات   والمواقف والبیانات واألحداث واألحكام والمعتق ع
ة كالتصنیف،وتوضیح      .والمعاییر ارات فرعی دة مھ وتشمل مھارة التفسیر ع

 .المعنى و األھمیة 
 تنتاجیة المقصودة و        : التحلیل ات االس د العالق ى تحدی ارات ال ذه المھ تشیر ھ

فات ، أو     اھیم ، والص ئلة ، والمف ات ، واالس ارات ، والبیان ین العب ة ب الفعلی
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م ،         غیرھا من اشكال التمث اد ، والحك ن االعتق ر ع ى التعبی دف ال ى تھ ل الت ی
دة  . والتجارب ، واالسباب ، والمعلومات أو االراء  وتشمل مھارة التحلیل ع

 .مھارات فرعیة كفحص االفكار واالراء ، والكشف عن الحجج و تحلیلھا 
 رد        : التقویم ارات ، أو تصور الف داقیة التصریحات أو العب دى مص ار م اختب

ـ تنتاجھ      خبرت( لـ وه اس ى لق ھ المنطق ھ ، وتقییم اده ، رای ھ ، اعتق ھ ، تجربت
ل      كال التمثی ن اش ك م ر ذل ئلة وغی ارات واالس ین العب ات ب ة للعالق ) الفعلی

اط          وة ونق اط الق ین نق ة ب ة كالمقارن ارات فرعی دة مھ وتشمل مھارة التقویم ع
ات ،         در المعلوم داقیة مص د مص ة ، وتحدی یرات البدیل ى التفس عف ف الض

 .وتقویم االدعاءات ، وتقویم الحجج 
 تدالل ة ؛      : االس تنتاجات معقول تخالص اس ة الس ر الالزم د العناص تحدی

تنباط      ات ذات الصلة واس ى المعلوم لتشكیل الحجج والفرضیات ؛ والنظر ال
ام       ة ، واالحك ادئ واالدل ات والمب ارات ، والبیان ى العب ة عل ائج المترتب النت

ا دات واالراء و المف ن   والمعتق ك م ر ذل ئلة ، أو غی فات ، واالس ھیم ، والص
ل  كال التمثی ین  . اش ة ، وتخم ص االدل تدالل فح ة لالس ارات الفرعی والمھ

 .البدائل ، والتوصل الى االستنتاجات 
  كھ     : الشرح ة متماس ر بطریق ائج التفكی ر نت دیم واعالن وتبری ى تق درة عل الق

راھین ، وا  مقنعھ فى ضوء االدلة ، والمفاھیم ،  یاق ،  والب اس ، والس لقی
ھ    ج المقنع املة      . والحج ا نظرة ش ى اعطاء شخص م درة عل ى الق ذا یعن وھ

ر     رة للتفكی ورة الكبی ى الص ة عل ى   . متكامل رح ع ة للش ارات الفرعی والمھ
ج    ن الحج دفاع ع راءات ، وال ر االج ائج ، وتبری الیب والنت رض االس ع

اھیمیة ، وتقدیم ووجھات النظر باسباب وجیھھ وتفسیرات سببیة المرء والمف
د        ر ق ى اكب الحجج بشكل كامل وجید ومسبب وفى سیاق یسمح بالوصول ال

 .من التفاھم 
 القدرة الفرد على الوعى بذاتھ ، ومراقبة انشطة المعرفیة ، : التنظیم الذاتى

وللتنظیم الذاتى مھارتان فرعیتان . والعناصر المستخدمھ فى تلك االنشطة 
  " . تنظیم الذات "، والتصحیح الذاتى " لذاتاختبار ا"ھما الفحص الذاتى 

أن  مھارات التفكیر الناقد تعود ) ٢٦٨، ص  ٢٠١١، سناء سلیمان( وتذكر 
  :  بالفائدة على المتعلمین من عدة أوجھ ، حیث وجد أنھا 

   تؤدى إلى فھم أعمق للمحتوى المعرفى للمتعلم. 
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  التبعیة والتمحور حول تقود المتعلم إلى االستقاللیة فى تفكیره وتحرره من
 . الذات 

  ٍتشجع روح التساؤال والبحث وعدم التسلیم بالحقائق دون تحرٍّ كاف. 
  تجعل من الخبرات المدرسیة ذات معنى وتعزز من سعى المتعلم لتطبیقھا

 .وممارستھا 
  ترفع من المستوى التحصیلي للمتعلم. 
 التعلم  تجعل المتعلم أكثر إیجابیة وفاعلیة  ومشاركة فى عملیة . 
  تعزز من قدرة المتعلم على تلمس الحلول لمشكالتھ واتخاذ القرارات

 .المناسبة بشأنھا 
  تزود من ثقة المتعلم في نفسھ وترفع من مستوى تقدیره لذاتھ. 
  تتیح للمتعلم فرص النمو والتطور واإلبداع .  

ن ومن أبرز المھارات الخاصة بالتفكیر الناقد والتي تحظى بقبول كبیر م
 Watson, Glaser" جلیسر" ، و"واطسون"جانب الباحثین تلك التي حددھا 

إجرائیا وفًقا لما جاء في المقیاس الذي قاما بإعداده ، ومن خاللھ رأى  
احمد النجدى وآخرون ، (الباحثان التفكیر الناقد یتضمن المھارات التالیة 

  : ) )٢٧٦- ٢٧٥( ص ص ، )  ٢٠٠٧(
تمثل في القدرة على فحص الوقائع والبیانات ت:  معرفة االفتراضات  )١(

المتضمنة في موضوع ما، بحیث یحكم الفرد بأن افتراًضا ما وارد أو 
  . غیر وارد تبعا لفحصھ للوقائع المعطاة 

یتضمن القدررة على وزن األدلة للتفرقة بین االستدالل   :التفسیر  )٢(
ر في قدرة الفرد كما یتمثل التفسی. واالستنتاجات التي تؤكدھا البیانات 

على التوصل إلى نتیجة ما من خالل حقائق مفترضة بدرجة معقولة من 
  .الیقین 

ویتمثل في قدرة الفرد على معرفة الجوانب المھمة :  تقویم الحجج   )٣(
المرتبطة ارتباًطا وثیًقا بموضوع ما، مع قدرتھ على تمییز أوجھ القوة  

من خالل   –إلى أنھ   "Andersonأندرسون " ویشیر. والقصور فیھا 
یجب تشجیع الطالب على المشاركة في ممارسات  –مھارة تقویم الحجج 
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نقدیة فعالة تتضمن بدورھا االستماع، والبحث عن حل یشمل جمیع 
جوانب القضیة المطروحة، وتحدید المشكلة بدقة وبصورة مكتملة، 

بدیلة  واالستعداد للتغیر حینما نؤید األدلة واألسباب، والبحث عن حلول
ووجھات نظر متعددة الختیار األفضل منھا، وإدراك أن األفضل لیس ھو 

  . األمثل بالنسبة لكل فرد 
ویتمثل في قدرة الفرد على معرفة العالقات بین وقائع معینة :  الستنباطا )٤(

ُتعطى لھ ، بحیث یستطیع أن یحكم في ضوء ھذه المعرفة على ما إذا 
لوقائع أم ال ، بغض النظر عن صحة ھذه كانت نتیجة ما مشتقة تماًما من ا

  . الوقائع، أو موقف الفرد منھا 
ویتمثل في قدرة الفرد على التمییز بین درجات احتمال صحة : االستنتاج )٥(

  . أو خطأ نتیجة ما تبًعا لدرجة ارتباطھا بوقائع معینة مذكورة لھ
فكیر مھارات الت)  pp. (811-816).   Elliot , (2001   إیلیوت( وتناول 

  :الناقد التالیة 
  . االستدالل -١
 . التعرف على االفتراضات -٢
 .االستنتاج  -٣
 . التفسیر -٤
 .تقویم الجداالت -٥

مھارات ) ٦٥٢، ص٢٠٠٢، إبراھیم فاطمة،  اهللا عبد وائل(بینما تناول 
  التفكیر الناقد التالیة 

  .الدقة فى فحص الوقائع -١
  .االستدالل -٢
  .االستنتاج-٣
  .تقویم الحجج -٤
  .تفسیرال -٥
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التمییز بین الحجج الھامة المرتبطة بالموقف، وبین الحجج غیر المرتبطة  -٦
  .بالموقف

  .التمییز بین الحقائق والوقائع في مقابل اآلراء والمعتقدات الشخصیة -٧
معرفة األخطاء والمغالطات المنطقیة من خالل االستدالل في الحجج  -٨

  .المطروحة
ھارات التفكیر الناقد والتى یلتزم بھا وفى ضوء ما سبق، یمكن تحدید م

  :یلي البحث الحالي فیما
ھو التفكیر الذى یستخلص نتیجة من مقدمتین أو أكثر وتوجد  :االستنباط  -١

مقدمتین (عالقة بین ھذه المقدمات والنتیجة ، ویتكون كل موقف من عبارتین 
لمطلوب من وتعتبر صحیحة فى كل األحوال ، تلیھا عدة نتائج مقترحة ، وا) 

  .الطالب الحكم استنباط نتیجة مرتبة من المقدمات 
القدرة التي من خاللھا یمكن التوصل إلى استنتاجات معینة  :االستنتاج  -٢

  بناء على حقائق وبیانات مقدمة 
العملیة الفكریة التي یحكم التلمیذ من خاللھا على ما إذا كانت  :التفسیر -٣

قیا على المعلومات المقدمة أوًال على فرض التفسیرات المقترحة تترتب منط
  . أن المعلومات صحیحة 

العملیة التي یمیز الفرد من خاللھا بین الحجج القویة  :تقویم الحجج   -٤
  . والضعیفة بناء على أھمیتھا وصلتھا بالموضوع المقدم 

مجموعة من  :والباحث  یعرف مھارات التفكیر الناقد إجرائًیا بأنھا    
ت الفكریة التي یقوم  تلمیذ الصف الخامس االبتدائي بتطبیقھا بوعي المھارا

وثقة عندما یواجھ بمجموعة من المعلومات التي یجب التوصل منھا إلى 
االستنباط ، االستنتاج ، ( صیغة أو حل نھائى ، وھذه  المھارات تتمثل في 

مجمعة ،  التي یمكن استخدامھا بصورة منفردة أو)  التفسیر ، تقویم الحجج  
وُتقاس ھذه المھارات بالدرجة التي یحصل علیھا التلمیذ في اختبار التفكیر 

   .  الناقد من إعداد الباحث 
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  : دور المعلم في تنمیة التفكیر الناقد
ل   إن العملیة التعلیمیة تمثل طرفین أساسیین ھما المعلم والمتعلم وكل منھما یمث

ا یجب       شطر في العملیة التعلیمیة، وال یمكن  ا بم ام كل منھم وازن إال بقی أن تت
  . علیھ القیام بھ حیث ال یقل دور أي منھما عن اآلخر 

ز       ئلة مفتوحة ترك م طرح أس ن المعل  وإن تنمیة مھارات التفكیر الناقد یتطلب م
ى           ة عل ز الطلب ط وتحف تعلم النش و ال ھ نح دیھم التوج ور ل ة وتط اه الطلب انتب

ت    زودھم بالفرصة الس ئلة     المشاركة ، وت ذه األس ا ، وھ ات وتأملھ یعاب المعلوم
یم      ل والشرح والتقی دج  (تساعدھم على تطویر مھارات االستدالل والتحلی دونال

اد الجمل     –ترفنجر  د جھ : كارول ناساب ترجمة منیر الحوراني مراجعة محم
  ) .   ٩٤(، ص ) ٢٠٠٦(

المعلم یستطیع تدریس مھارات ) ١٢٢، ص ٢٠٠٨جودت سعادة، (ویذكر 
  : فكیر الناقد باتباع الخطوات التالیة الت
  اعطاء التالمیذ اكثر من فرصة الستیعاب أمثلة عدیدة عن المھارة

موضوع الدرس مع ضرورة التركیز على نواتجھا المعرفیة ، عوًضا عن 
 .التركیز على طبیعة المھارة ذاتھا 

  تقدیم مكونات المھارة وعرضھا بالتفصیل خطوة بخطوة قدر االمكان في
 . حصة دراسیة من أجل توضیح تلك المكونات 

   التدریب الموجھ لمكونات المھارة التى تم تقدیمھا سابقا بواسطة عدة
 . دروس صفیة 

  المراجعة الناقدة  لمكونات المھارة والتوسع بھا ما أمكن في ضوء تطبیقھا
د للوسائل والبیانات والمعلومات الجدیدة والمختلفة عن تلك التى استخدمت عن

 . تقدیم المھارة 
  إعطاء فرص إضافیة لتطبیق المھارة كي یستطیع الطالب استخدام

 . المھارة وتقییم ھذا االستخدام 
دور المعلم عند تدریس )  ٢٨٩، ص  ٢٠٠٤نایفة قطامي ، ( كما تذكر 

  التفكیر الناقد
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  یقوم المعلم بتھیئة بیئة فاعلة وغنیة باالشراف التربوي لدفع التالمیذ
 سة التفكیر الناقد لممار

  یعمل المعلم على تشجیع التالمیذ البداء اآلراء 
  یعمل المعلم على ایجاد جو دیمقراطى تتنامى فیھ حقوق األفراد فى التعبیر

 عن الذات 
  توجیھ عملیة النقاش فى الصف للوصول إلى النتائج المرجوة 
  یعمل على تعزیز اھتمام التلمیذ ودافعیتھ 
 وجھ النقاش یحاور التالمیذ وی 

أنھ یمكن أن ینمي )  ٢٧٩،  ٢٧٨، ص ص  ٢٠٠٤ولیم عبید، (ویذكر
المعلم القدرة على التفكیر الناقد من خالل تكلیف التالمیذ بأنشطة تتطلب 

إدراك الفرق بین  و التصنیف، والترتیب،  واكتشاف المغالطات،
ام االستقراء ، واالستنباط، تكوین حس بالعدد، و اكتشاف أنماط، و قی

  .التالمیذ بتنبؤات
  دور التلمیذ فى ممارسة  التفكیر الناقد 

إن دور التلمیذ فاعل نشط ولیس متلقیا سلبیا كما ھو فى النماذج التقلیدیة ومن 
  : مایلى  أدوار التلمیذ

أن  دور التلمیذ فى ممارسة  )  ٢٨٩، ص ٢٠٠٤،  نایفة قطامى( تذكر 
  التفكیر الناقد

 لقة بموضوعھ یبحث عن المعلومة المتع 
  یعمل على التعرف على المفاھیم واألفكار 
  یعمل على التعرف على مصادر المعلومات واستخدامھا 
  ربط المعلومات وتنظیمھا بما یمكن أن یؤدى إلى إطار لالفكار 
  یمارس عملیة االستنتاج المنطقى 
  یقوم بالتطبیق العملى للمعرفة التى حصل علیھا 
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سات التي تناولت التفكیر الناقد في الریاضیات، وھناك العدید من الدرا 
  : وسوف نذكر بعض من ھذه الدراسات فیما یلي

    دراسة شیفرد ) Shepherd,N.G 1998  (     ى  تعرف دفت إل ى ھ والت
أثر استخدام برنامج قائم على حل المشكالت فى نمو مھارات التفكیر الناقد 

دائى ،     امس االبت ع والخ فین الراب ذ الص دى تالمی ة  ل ت الدراس و أوص
ة       رامج تجریبی تخدم ب ى تس ات الت ن الدراس د م راء العدی رورة إج بض

  .واستراتیجیات تدریس تھدف  إلى تحسین مھارات التفكیر الناقد 
  جیمس و آخرون (دراسةJames and Others, 2002  (  والتي

ھدفت إلى تقدیم أمثلة لمقررات ومناھج في الریاضیات یمكن تزوید مناھج 
یات الحالیة بھا في المراحل التعلیمیة المختلفة لتنمیة التفكیر الناقد، الریاض

وھذه الدراسة تضمنت عرضا للتفكیر الناقد وخصائصھ بصورة وصفیة، 
وفي ضوء ھذه الخصائص تم تقدیم أمثلة لمناھج في الریاضیات یمكن 
دمجھا في المناھج الحالیة بغرض تنمیة التفكیر الناقد لطالب المراحل 

تعلیمیة المختلفة باعتبار أن الریاضیات من أنسب المناھج من حیث ال
  .طبیعتھا لتنمیة التفكیر الناقد

  2002تیكسیرا و كلیمنت  ( دراسة, ( Teixeira and Klement  
والتي ھدفت  إلى عقد مقارنة في نمو وتحسین التفكیر الناقد في 

ھا التعلیم التقلیدي الریاضیات في ضوء أنواع مختلفة من أشكال التعلیم من
واألنشطة المعملیة التي ُتقدم في ورش العمل التقدمیة لتدریس الریاضیات 

، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة،  توجد فروق )معمل الریاضیات (
دالة إحصائیا بین طالب المجموعتین في التطبیق البعدي الختبار التفكیر 

وأیًضا توجد فروق دالة إحصائیا في , الناقد  لصالح المجموعة التجریبیة 
المھارات الفرعیة للتفكیر الناقد  وخاصة مھارتي االستنتاج و تقویم 

جدا عن المھارات األخرى لصالح المجموعة  الحجج بدرجة كبیرة
  .التجریبیة

  والتي ھدفت إلى  )  ٢٠٠٢وائل عبد اهللا وفاطمة إبراھیم ،  (دراسة
كساب مھارات التفكیر الناقد في الریاضیات معرفة أثر برنامج مقترح إل

لمرحلة ریاض األطفال، وتوصلت الدراسة إلى أنھ توجد فروق دالة 
إحصائیا بین متوسطي درجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة 
في التطبیق البعدي الختبار التفكیر الناقد في الریاضیات لصالح المجموعة 
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فعالیة البرنامج المقترح في اكساب مھارات التجریبیة، باإلضافة إلى 
 .  التفكیر الناقد في الریاضیات لدى أطفال المجموعة التجریبیة 

   والتى ھدفت إلى تعرف فاعلیة  ) ٢٠١١بھیرة الرباط ، ( دراسة
استراتیجیتى األلعاب والقصص التعلیمیة في تنمیة مھارات التفكیر الناقد 

الثانى االبتدائي ، وتوصلت الدراسة  في الریاضیات  لدى تالمیذ الصف
إلى فاعلیة استراتیجیتى  األلعاب التعلیمیة والقصص التعلیمیة  في تنمیة 
مھارات التفكیر الناقد ككل وكل مھارة من مھاراتھ الفرعیة كل على حدة 
لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة ، وقد أوصت الدراسة بضرورة االھتمام 

ر مواقف للتالمیذ یستطیعون من خاللھا تنمیة بالتفكیر الناقد وتوفی
مھاراتھم وأیضا أوصت بإعادة صیاغة محتوى الریاضیات بما یسمح 

  .  صدارھاإللتلمیذ بتحلیل المواقف والقدرة على إصدار األحكام والدقة في 

  : التعلیق على الدراسات السابقة 
قد ومھاراتھ ، ومن خالل عرض الدراسات السابقة التى تناولت التفكیر النا

استطاع الباحث أن یقف على مھارات  التفكیر الناقد ، وكیفیة تنمیتھا ، وكذلك 
  : أیضا النقاط التالیة 

   من خالل برنامج اثرائى معرفى للقدرات : یمكن تنمیة التفكیر النافد
االفتراضات ، التفسیر ، تقویم الحجج ، االستنباط ، االستنتاج ( المختلفة لھ 
و باستخدام برنامج بطریقة حل  )٢٠٠٢(سید حسنین راسة كما فى د

، ) ٢٠٠١(سعد نبھان المشكالت وبطریقة المودیول كما فى دراسة 
تزوید  مناھج الریاضیات بأمثلة تھدف إلى تنمیة الفكیر الناقد كما  یمكنو

، )  James and Others )(2002)دراسة جیمس و آخرون فى 
وكذلك   )٢٠٠٦(أمل محرم  دراسةى كما فى وأیضا استخدام التعلم التعاون

استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط مثل  حل المشكالت ، التعلم 
 و  )٢٠١١(شكرى مسعد  دراسةالتعاونى ، العصف الذھنى كما فى 

التركیز على الفكیر الناقد فى محتوى دراسي واحد قد یكون لھا آثار ایجابیة 
 ,Sezer , Renan)اسة سیزر و رینان درعلى مواقف الطالب كما فى  

2008  . 
   استخدام برنامج قائم   : یمكن تنمیة مھارات التفكیر الناقد من خالل

فى دراسة على حل المشكالت باستخدام استراتیجیة التعلم التعاونى كما 
استخدام استراتیجیة التفاعل االجتماعى ، وأیضا ) ١٩٩٨(شیفرد 
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وكذلك ) ٢٠٠٧(أمینة مصطفى  دراسةما فى التعاونى والتنظیم الذاتى ك
استخدام اسئلة التفكیر العلیا فى تدریس الریاضیات لھا أثر إیجابى فى 
تنمیة التفكیر الناقد ومھاراتھ الفرعیة ،  ومنھا مھارتى تقویم الحجج 

رافد  دراسةكما فى  والكشف عن المغالطات واالخطاء الریاضیة ، 
الدراسات أوصت  بضرورة نقل وكذلك بعض   ) .٢٠١١(المعیوف 

التفكیر الناقد من االطار النظرى الى االطار النظرى إلى التطبیق العملى 
وبعض  (Innabi , Hanan,2007)دراسة إنابى وحنان كما فى   

الدراسات أوصت بضرورة تضمین محتوى الریاضیات جوانب تعلم 
دراسة نوال معرفیة ومھاریة نساعد على تنمیة التفكیر الناقد كما فى 

وبعض الدراسات  أوصت بضرورة تعلیم مھارات  )٢٠٠٨(العتیبى 
التفكیر الناقد فى التدریس وتدریب المعلمات أثناء الخدمة على الطرائق 
 واالستراتیجیات التى تساعد على تعلم مھارات التفكیر الناقد كما فى 

 .   )٢٠٠٩(دراسة نورة الغامدى 
  : سابقة توصل الباحث إلى مایلى  وفى ضوء ما تم عرضھ من دراسات

   ، التعلم البنائى مفید فى تنمیة بعض المتغیرات مثل القیمة المكانیة لألعداد
المھارات الریاضیة ، التحصیل ، البرھان الریاضى ، مھارات الحس 

 العددى 
   یمكن تنمیة التفكیر الناقد باستخدام بعض االسترتیجیات مثل استراتیجیة

ى ،  المودیویل ، حل المشكالت ، العصف الذھنى ،  التعلم التعاون
االكتشاف الموجھ ، استراتیجیة التفاعل االجتماعى التعاونى والتنظیم 

 الذاتى 
  استخدام أسئلة التفكیر العلیا في تدریس الریاضیات أثر بشكل إیجابى في

 مھارات تقویم الحجج  
بكل من النظریة  وھذا قد أفاد الباحث فى صیاغة فروض البحث المتعلقة

  البنائیة والتنفكیر الناقد
وفى ضوء ماتم عرضھ من دراسات سابقة ، واطار نظرى فى التفكیر الناقد   

  : توصل الباحث إلى اآلتى 
  تعرف مھارات التفكیر الناقد 
  تعرف كیفیة تنمیة مھارات التفكیر الناقد 
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  كیفیة إعداد اختبار التفكیر الناقد ومھاراتھ 
 وض الخاصة بالتفكیر الناقد صیاغة الفر  

   :فروض البحث
ة      ول النظری ابقة ح ات س رى ودراس ار نظ ن إط ھ م اتم عرض وء م ى ض وف
ث     روض البح ى ف ل إل ن التوص یات أمك ي الریاض د ف ر الناق ة والتفكی البنائی

  والتي تتمثل فیما یأتي 
یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي  درجات تالمیذ المجموعة   -١

التي تدرس باستخدام  التعلم البنائى في التطبیقین القبلي، التجریبیة 
والبعدي  الختبار التفكیر الناقد   في الریاضیات ككل ، وكل مستوى من 

  لصالح التطبیق البعدي     -كل على  حده    - مستویاتھ الفرعیة
یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي  درجات تالمیذ     -٢

التى تدرس  باستخدام التعلم البنائى  ، و  المجموعتین  التجریبیة
الضابطة  التي تدرس  بالطریقة المعتادة في التطبیق البعدي  الختبار 

كل  –مھارات التفكیر الناقد   ككل ولكل مھارة  من مھاراتھ  الفرعیة 
  . لصالح المجموعة التجریبیة   - على حده 

مھارات التفكیر الناقد  ككل یوجد فاعلیة الستخدام التعلم البنائى في تنمیة   -٣
لدى تالمیذ   -كل على حده  –ولكل مھارة  من مھاراتھ  الفرعیة 

  . المجموعة التجریبیة 

  : إجراءات  البحث وخطواتھ
  :   یسیر  البحث الحالى وفق الخطوات واإلجراءات التالیة سوف 

 :لإلجابة عن السؤالین  األول والثانى  واللذان  نصا على  

بناء برنامج قائم على النظریة البنائیة ؛ لتنمیة التفكیر الناقد ما أسس   -
 لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟ 

ما صورة البرنامج القائم على  النظریة البنائیة ؛ لتنمیة التفكیر الناقد   -
  : الباحث بالخطوات التالیةسوف یقوم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ؟    
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ات واألدبیات التي لھا عالقة بمجال البحث ؛ دراسة وتحلیل الدراس  - أ
  .لإلستفادة منھا فى إعداد  البحث ، وأدواتھ  

الفصل الدراسى " تحلیل محتوى وحدتي الكسور والمجموعات   - ب
المقررتین  على تالمیذ  الصف الخامس االبتدائي  ، وتحدید "   األول

طوات جوانب التعلم فیھما ،  وسوف یتم تحلیل المحتوى وفًقا للخ
 :  التالیة 

  : تحدید الھدف ) ١( 
وى        ى محت تعلم األساسیة المتضمنة ف ھدف تحلیل المحتوى إلى تحدید أوجھ ال

ور والمجموعات    دتي الكس ل الدراسي االول  "وح ك  "  الفص ن ذل تفادة م لالس
ف     ذ الص دى تالمی د  ل ر الناق ار التفكی داد اختب ى إع امج  ، وف داد البرن ى إع ف

  .  الخامس  االبتدائي
  :تحدید العناصر األساسیة للتحلیل ) ٢(

، ص ص ) ٢٠٠٠(،: إبراھیم محمد عقیالن  (بالرجوع إلى األدبیات التربویة
،  ولیم عبید وعبد الفتاح ) ٢٠٠٥(،   فؤاد محمد موسى ) ٤٦ – ٤٥(

 – ٧٥( ، ص ص ) ١٩٩٨(الشرقاوى ،وآمال ریاض ، ویوسف العننبري  
ُحددت العناصر األساسیة للتحلیل   یاضیات المتعلقة بطرق تدریس الر ) ٨١

  . فى المفاھیم و التعمیمات و المھارات  و التطبیقات الحیاتیة 
  : إجراء عملیة التحلیل ) ٣(

ات     ور والمجموع دتي الكس وى وح ل محت تم تحلی وف ی ى  " س ل الدراس الفص
ن       "  األول  ل درس م ل لك مول التحلی اة ش ع مراع یة م ر األساس ى العناص إل

  . محتوى الوحدتین ، وااللتزام  بتعریف عناصر التحلیل دروس 
  : تحدید صدق التحلیل ) ٤(

وى          ل المحت ة لتحلی م عرض الصورة األولی ل ت دق التحلی للحكم  على مدى ص
ث      ى البح ین عل اتذة المحكم ى األس ق ( عل ، ) ٣٤٦ – ٣٤٥ص  ص  ٦ملح

ب   ن األساتذة   وُحدد الھدف من التحلیل ، وعناصره وتعریف كل منھا ، وُطل م
ل ا      دى تمثی ث م ن حی رأي م داء ال ین إب ي   المحكم وى العلم ل للمحت لتحلی

دتین واردة     للوح ات ال ارات والعالق اھیم والمھ یاغة المف ى ص ة ف دى الدق ، وم
ة      ري الصورة األولی د تث بالتحلیل ، وإضافة أى تعدیالت أو مقترحات أخرى ق
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ت بع    ین ُأجری ادة المحكم وء آراء الس ى ض ل ، وف ى  للتحلی دیالت عل ض التع
ن    ر ع الصورة األولیة للتحلیل ، وبذلك أصبح تحلیل المحتوى صادقا فى التعبی

  .  المحتوى العلمي لدروس الوحدتین 
  : تحدید ثبات التحلیل )  ٥(

 ٣٤٧(، ص ص ) ٧(ملحق )  ٢(معادلة (   Scottتم حساب معامل سكوت 
یمثل ثباتا جیدا  لثبات التحلیل واتضح ارتفاع معامل سكوت مما) )٣٤٩ –

حدود ھذه المعادلة والتعویض ) ٨٨، ص  ٣(لتحلیل المحتوى ، وبین الجدول 
   ٠.٩٦=  فى المعادلة فإن معامل سكوت 

) ٠.٩٦(وجد الباحث أن ثبات إعادة التحلیل وصل إلى ) ٣(فى ضوء جدول 
  . وھو معامل ثبات عالي  یمكن الوثوق بھ 

الكسور والمجموعات "  حدتي أصبح تحلیل محتوى و  وفى ضوء ماسبق
ملحق ( المقررتین على تالمیذ الصف الخامس االبتدائي  فى صورة نھائیة "
  مناسبة )  ١٦٨ – ١٥٧ص ص  ٢
 :  إعداد البرنامج القائم على النظریة البنائیة  وذلك قى ضوء مایلي  - ج

  بناء البرنامج وأدواتھ 
رنامج تدریسى قائم على یتناول ھذا الجزء االجراءات التى سوف تتبع  لبناء ب

النظریة البنائیة  لتنمیة  مھارات التفكیر الناقد ، وفیما یلى عرض لخطوات 
تمثلت ) ٢٤٣ -٢٣٥ ،  ص ص  ٢٠٠٨الھام عبد الحمید ، ( بناء البرنامج 

تلك الخطوات فى تحدید أسس بناء البرنامج ، وأھدافھ وأسالیب التدریس 
ج والتجریب المبدئى وفیما یلى بیان والتقویم والتأكد من صالحیة البرنام

  : الخطوات
 : یقوم البرنامج على مجموعة من األسس ھي: أسس البرنامج  -١

  التعلم عندما یكون معتمد على تولید األفكار من التالمیذ یكون بشكل
  . أفضل

  المتعلم محور العملیة التعلیمیة ، حیث أنھ ھو الذى یبحث ویجرب
 .بنفسھویكتشف حتى یصل إلى النتیجة 

  األنشطة التى تستثیر تفكیر التالمیذ تساعدھم على التعلم بشكل جید.  
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 ت التركیز على تنمیة مھارات التفكیر الناقد، ولیس على إنھاء التدریبا
 . المقررة خالل الوقت المحدد لھا

   التفاعل الجمعي بین التالمیذ بعضھم البعض وبین التالمیذ  والمعلم
 . من ناحیة أخرى

 لمتعلمین في األساس یكون من خالل مجموعات عمل ا  .  
تتضمن عملیة تحدید عناصر البرنامج النقاط : تحدید عناصر البرنامج -٢

  :التالیة
تنمیة  التفكیر الناقد  في الریاضیات ومھاراتھ،  : أھداف البرنامج     ) أ(

  ). االستنباط، االستنتاج، التفسیر، تقویم الحجج(والتي تتمثل في 
یحتوى البرنامج على عشرین موضوًعا سوف یتم : لبرنامجمحتوى ا) ب ( 

صیاغتھا على شكل أنشطة لھا أھداف وأدوات ومواد الجراء األنشطة ثم 
موضوعا  وسائل وطرق تدریس واخیرا أسئلة التقویم وقد تم تحدید عشرون

  .مقسمین على وحدتین ھما  الكسور والمجموعات 
وقد اعتمد ھذا  -: سائل واألنشطة النموذج  التدریسي المستخدم والو)  ج(

  : وذلك من خالل  أربع  مراحل ھي: نموذج ویتلي البنائي المعدل البحث على 
حیث یتم فیھا دعوة التالمیذ إلى التعلم عن طریق : مرحلة المھام  -١

  .جذب انتباھھم ، واشراكھم في النشاط المقدم من قبل المعلم 
لمرحلة یتم دمج التالمیذ في في ھذه ا: مرحلة المجموعات المتعاونة  -٢

األنشطة التى طلبت منھم في مرحلة المھام  ، والتوصل إلى حلول یتم 
 . عرضھا في المرحلة اآلتیة   

یتم في ھذه المرحلة تفسیر النتائج التى توصلت : مرحلة المشاركة  -٣
 .إلیھا المجموعات والمفاضلة بین الحلول المقترحة 

لة یزود المعلم التالمیذ بعدد من في ھذه المرح: مرحلة التقویم  -٤
األنشطة ذات العالقة بالمعرفة الجدیدة التى توصل إلیھا في المرحلة 
السابقة ؛ حتى یكون ھناك تطبیق لما تم التوصل إلیھ في مواقف أخرى 

 . متشابھة 
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تسیر ھذه اإلستراتیجیة وفق ثالث خطوات : وأیضا  إستراتیجیة المتناقضات
  : وھي

حیث یتم فیھا دفع التالمیذ وتشجیعھم على : لتناقضمرحلة إحداث ا -١
  .طرح األسئلة حول التناقض المقدم

ویكون من خالل إعداد األنشطة : مرحلة البحث عن حل التناقض -٢
 . الالزمة لحل التناقض والتفكیر للوصول إلیھ

ویصل ھنا التالمیذ للحل بأنفسھم : مرحلة التوصل إلى حل التناقض -٣
 .  شطة والتجارب المباشرة التي یقومون بھامن خالل ممارسة األن

سوف یتم تقویم البرنامج من خالل ثالثة   -:  أسالیب التقویم المناسبة لھ)  د(
  أنواع من التقویم 

 ویتمثل في تطبیق أدوات البحث وھي اختبار التفكیر الناقد   :التقویم المبدئي
موعتین التجریبیة قبل تنفیذ البرنامج، للوقوف على المستوي المبدئي للمج

  . والضابطة 
 ویتمثل في استخدام األسئلة الشفویة في أثناء المناقشة : التقویم التكویني

ودراسة موضوعات البرنامج وكذلك األسئلة التحریریة بأنواعھا المختلفة 
عقب دراسة كل موضوع من موضوعات البرامج ، مع تقدیم تغذیة 

م في أداء المھام المكلفین بھا راجعة للتالمیذ  بغرض رفع مستوى تقدمھ
  . المتمثلة في أوراق العمل 

 ویتمثل في تطبیق أدوات البحث المتمثلة في اختبار :  التقویم النھائي
التفكیر الناقد  بعد تنفیذ البرنامج لمعرفة فاعلیة التعلم البنائي  في تنمیة 

   .مھارات التفكیر الناقد  لدى المجموعة التجریبیة 
دف       م  عرضھ على وبعد ذلك یت ع توضیح الھ ى البحث م ین عل السادة المحكم

منھ ، وطلب من السادة المحكمین إبداء الرأي من حیث مدى مناسبة إجراءات  
التدریس فى ضوء النظریة البنائیة  ، ومدى مناسبة وكفایة التمارین الریاضیة  
ات        ات والتعلیم اءة التوجیھ بة وكف دى مناس امج   ، وم منة بالبرن المتض
دیالت         ت تع ین ُأجری ھ السادة المحكم ع علی ا أجم الموضحة بھ  ، وفى ضوء م
ات الخاصة       ات والتوجیھ ض التعلیم طفیفة فى بعض التمارین ، وتم إضافة بع

ة  ص  ٥ملحق  ( تدریس الوحدتین ، وبذلك أصبح البرنامج  فى صورتھ النھائی
  .صالًحا  ومناسًبا  لالستخدام )  ٣٤٤ -١٩١ص 
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  :لسؤال الثالث والذى نص على ولإلجابة عن ا
د     -  ر الناق ة التفكی ي  تنمی ة ف ة البنائی ى  النظری ائم عل امج ق ة برن ا فاعلی م

  :   قام  الباحث بالخطوات اآلتیةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟ 
إعداد أدوات البحث والتى تتمثل فى  اختبار التفكیر الناقد فى محتوى :  أوًال

ل  وعرضھ على مجموعة من المحكمین للتأكد من الفصل الدراسى األو
  . صدقھما 

  :     وذلك وفًقا لما یلي
   :إعداد اختبار التفكیر الناقد فى الریاضیات)  ١(

  تحدید الھدف من االختبار ) أ( 
تمثل الھدف من االختبار فى  تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى تالمیذ الصف    

دتي ا    وى وح الفصل الدراسى   " لكسور والمجموعات   الخامس من خالل محت
  . ،  وذلك بعد التدریس باستخدام  النظریة البنائیة  "  األول

 )  ٩٣ص  ٤جدول ( تحدید األوزان النسبیة لموضوعات االختبار  ) أ(
    :اختبار مھارات  التفكیر الناقدإعداد 

   :إلعداد اختبار مھارات  التفكیر الناقد   اتبع الباحث  الخطوات التالیة 
  : تحدید الھدف من الختبار )  ا(

یتمثل الھدف من االختبار فى  قیاس مستوى  تالمیذ الصف الخامس  االبتدائي 
  :  فى  مھارات التفكیر الناقد وھى كما تم تحدیدھا كاآلتي 

  ھو التفكیر الذى یستخلص نتیجة من مقدمتین أو أكثر وتوجد  :االستنباط
، ویتكون كل موقف من عبارتین  عالقة بین ھذه المقدمات والنتیجة

وتعتبر صحیحة فى كل األحوال ، تلیھا عدة نتائج مقترحة ، ) مقدمتین (
  .والمطلوب من الطالب الحكم استنباط نتیجة مرتبة من المقدمات 

  القدرة التي من خاللھا یمكن التوصل إلى استنتاجات معینة  :االستنتاج
  بناء على حقائق وبیانات مقدمة 
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 العملیة الفكریة التي یحكم التلمیذ من خاللھا على ما إذا كانت  :التفسیر
التفسیرات المقترحة تترتب منطقیا على المعلومات المقدمة أوًال على 

  . فرض أن المعلومات صحیحة 
  العملیة التي یمیز الفرد من خاللھا بین الحجج القویة  :تقویم الحجج

  .  وع المقدم والضعیفة بناء على أھمیتھا وصلتھا بالموض
  تحدید الوزن النسبي  لموضوعات االختبار ) ب(

  ) ٩٣ص  ٤بجدول ( تم تحدید الوزن النسبي لموضوعات االختبار كما 
دول  ( وضع جدول مواصفات الختبار مھارات التفكیر الناقد ) ج ( ، ص ١١ج

١٠١ (  
   :صیاغة مفردات االختبار) د(
ئلة   ت ط أس دد ، وروعي     : م صیاغة مفردات االختبار على نم ن متع ار م االختی

ن         عدد فى االختبار  إعداد  ل م دائل للتقلی دد الب ذلك ع ارات ، وك ن العب كاف م
  .  أثر التخمین أثناء االجابة عن العبارة 

  : الصورة األولیة لالختبار) ھـ(
م         دول رق ن خالل ج ة  م ى صورتھ األولی ث  )  ١١(تم صیاغة االختبار ف بحی

ن  ون م ردات ل) ١٠(یتك تباط ، و مف ارة االس اس مھ ارة  ) ١٠(قی اس مھ لقی
تنتاج   ، و  ارة التفسیر ، و  ) ١٠(االس اس مھ ردات  لقی اس )  ١٠(مف ردة لقی مف

  مھارة تقویم الحجج 
  :صدق االختبار ) و(

م     ا ت د  كم روعي  أثناء إعداد مفردات  االختبار أن تشمل مھارات التفكیر الناق
و    ى ص ار ف رض اإلختب م ع ا ت دھا ، كم ن   تحدی ة م ى مجموع ة عل رتھ األولی

دریس الریاضیات   ، ومجموعة       اھج وطرق ت المحكمین المتخصصین فى من
یات   ى الریاض ن مدرس ق (م ق )  ٣٤٦ -٣٤٥، ص ص  ٦ملح ك للتحق ؛ وذل

ارات       ا بمھ دى إرتباطھ ردات ، وم المة المف دى س وى ، وم دق المحت ن ص م
توى تال  ردات  لمس ة المف دى مالءم د   ، وم ر الناق امس   التفكی ف الخ ذ الص می

ن  إعادة     االبتدائي ، وبعد االطالع على آراء السادة المحكمین تمكن الباحث م
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ذ الصف الخامس        ادة وضوحھا ، ولتناسب تالمی صیاغة بعض المفردات  لزی
  . االبتدائي 

  : التجریب االستطالعي لإلختبار ) ز(
ا    عد التأكد من صدق االختبار تم تُطبیق اإلختبار على عینة ب استطالعیة قوامھ

ول     )  ٨٥(  فیة زغل ة ص دائي بمدرس امس  االبت ف الخ ذة بالص ذا وتلمی تلمی
  : بإدارة بوالق الدكرور التعلیمیة ، محافظة الجیزة  ؛ وذلك بھدف تحدید مایلي

 : زمن اإلختبار  -١ز
ار      ي لالختب زمن التجریب تم حساب زمن االختبار عن طریق حساب متوسط ال

ذ المت ك بأخ م   ، وذل ذ  أت ر تلمی تغرقھ أول وأخ ذى اس زمن ال ابى لل ط الحس وس
  . دقیقة  ) ٦٠( إجابتھ عن أسئلة  االختبار ، واتضح أن زمن االختبار 

 : ثبات اإلختبار -٢ز
ار   ت درجات االختب فیة ل ة النص ة التجزئ ار بطریق ات االختب اب ثب ئلة (م حس أس

ة )   ٣٥٤( ص ) ١٢(جدول )  (زوجیة وأخرى فردیة  م   ، معادل ، )   ٧(  رق
) ٢٠(وقد بلغ عدد األسئلة الفردیة  ) )   ٣٤٩ – ٣٤٧( ص  ص )  ٧( ملحق 

امج     ) ٢٠(مفردة ، والزوجیة  ات استخدام برن  SPSSمفردة ،  وتم حساب الثب
ات     ل الثب غ معام د بل فیة  ، وق ة النص ة التجزئ ل )  ٠.٩١(   بطریق و معام وھ

  . ثبات مرتفع ویمكن الوثوق بھ 
 : د من وضوح المعانى وتعلیمات اإلختبار التأك -٣ز
لوحظ أن معظم التالمیذ لم یكن لھم  استفسارات فیما یتعلق بمسائل اإلختبار   

أو تعلیماتھ ، مما یبین وضوح ومالءمة مسائل اإلختبار ومناسبتھا لمستوى 
  . التالمیذ 

 :حساب معامالت السھولة والصعوبة  -٤ز
ھولة    ل الس اب معام م حس عوت ح  والص و موض ا ھ دول( بة  كم ، ص  ١٣ بج

١٠٤ (  

تخدام         ین باس ر التخم ن أث ح م عوبة  المصص ھولة والص ل الس ذلك معام ( وك
ة  ق )   ١(  معادل و     ) )   ٣٤٩ - ٣٤٧( ، ص   ص   )  ٧(  ملح ا ھ كم
   )  ١٠٥، ص  ١٤بجدول ( موضح 
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ح   -٥ز و موض ا ھ ردات كم ز المف ل تمیی اب معام دول ( حس ، ص  ١٥بج
١٠٦ (  

،  ١٦بجدول ( حساب معامل االتساق الداخلي للمفردات كما ھو موضح  -٦ز
  ) ١٠٦ص 

  الصورة النھائیة لإلختبار ) ح(
ھ        دیالت علی د إجراء التع ار بع ردة   ٤٠(بلغ عدد مفردات اإلختب ملحق  ) ( مف

ن  )  ١٩٠ -١٨١، ص ص  ٤ ون م ث تك ارة  ) ١٠(بحی اس مھ ردات لقی مف
تنباط ، و ا ) ١٠(االس ردات  لقی تنتاج ، و مف ارة االس ردات )  ١٠(س  مھ مف

  . مفردة  لقیاس مھارة  تقویم الحجج ) ١٠(لقیاس  مھارة  التفسیر، و
وقد أعطى التلمیذ  درجة واحدة  لكل مفردة تكون إجابتھ عنھا  صحیحة و 

إذا كانت خاطئة ، وبذلك تكون الدرجة النھائیة الختبار مھارات " صفر "
  " صفر درجة  " درجة ، والدرجة الصغرى )   ٤٠( التفكیر الناقد   

  : تنفیذ تجربة البحث من خالل ما یلي: ثانًیا 
   :إختیارعینة البحث -أ

ى    ة البحث ف ل عین امس     )٨٥(تتمث ف الخ ذ الص ن تالمی ذة م ذً ا وتلمی تلمی
ة    ام بمحافظ التعلیم الع تركة ب ة المش ول االبتدائی فیة زغل ة ص دائي بمدرس االبت

  :  مھا  إلى مجموعتین بواقع  الجیزة ، وتم تقسی
ا    - ابطة قوامھ ة ض ة     )٤٢ (مجموع درس بالطریق ذة ت ًذا وتلمی تلمی

  .التقلیدیة 
ا  - ة قوامھ ة تجریبی ة ) ٤٣(مجموع ا النظری درس  وفًق ذة ت ًذا وتلمی تلمی

 . والجدول التالي یوضح ذلك .البنائیة  
 عینة البحث) ١٧( جدول 

عدد   المجموعة  فصل  اسم المدرسة
  ذالتالمی

ول   فیة زغل ص
  االبتدائیة المشتركة 

  ٤٣  التجریبیة تدرس  وفًقا النظریة البنائیة   ٥/١
  ٤٢  الضابطة  تدرس بالطریقة التقلیدیة  ٥/٣

وقد كان أفراد المجموعتین متكافئتین من حیث المستوى اإلجتماعى 
ا واإلقتصادي حیث أنھم من بیئة اجتماعیة متشابھة  ، كما أنھم متساویین تقریب



 م الجزء األول٢٠١٦أكتوبر ) ١٠(العدد ) ١٩(المجلد     – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٩٦   
  

سنوات ، كما كان یدرس ) ١١ -١٠( فى العمر الزمني الذى یتراوح ما بین 
، وقد تم التدریس لھم فى نفس )  الباحث(لھم نفس المعلم القائم بالتدریس 

بواقع ثالث فترات  ١٠/١٢/٢٠١٥حتى  ٤/١٠/٢٠١٥الفترة الزمنیة من 
في التحصیل دقیقة ، كما أنھم كانوا متساویین ) ٩٠(أسبوعیا ، ومدة الفترة 

، وباستخدام اختبار ) ٣٥٥، ص  ١٨جدول (  السابق كما یتضح من معالجة
 ) )   ٣٤٩ – ٣٤٧(  ، ص  ص  )  ٧(  ملحق )   ٨(  معادلة (  " ت "

  :  كتالي ) ١٩( توصل الباحث  إلى البیانات المدرجة بجدول و 
  )    ١٩(  جدول 

  في الریاضیات   تحصیل السابقالفرق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فى ال
درجة   المجموعة

  االختبار
مستوى   )ت(قیمة   اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الداللة
  غیر دالة   ٠.٠٤٣  ٣.٩١٥  ٣٥.١٤  ٤٠  التجریبیة 
  ٤.٠٧٥  ٣٤.٩٦٤  الضابطة 

روق  ) ١٩( من جدول  یتضح تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة حیث الف
  صائًیا لسیت دالة اح

  : تطبیق أدوات البحث   قبلًیا على مجموعتى البحث    -ب 
       د ر الناق ارات التفكی ار مھ ق اختب م تطبی ا  ( ت ذ   )قبلی ى التالمی عل

د     ر الناق ارات التفكی ى  مھ ذ ف توى  التالمی د مس ث  لتحدی وعتى البح مجم
ج  ( ویم الحج یر ، تق تنتاج ، التفس تباط ، االس ة )  . االس راء تجرب ل إج  قب

ات      ث بمعالجة درج ام الباح روق ،ق ذه الف ة ھ دى دالل دول ( البحث وم ج
 )  ٢٣(   وتوصل للبیانات المدرجة بجدول )  ٣٥٧، ص  ٢٢

  ) ٢٣( جدول 
الفرق بین مجموعتى البحث التجریبیة والضابطة   فى التطبیق القبلى  الختبار 

  مھارات التفكیر الناقد
  المھارة    
  المجموعة

  ككل   تقویم الحجج  التفسیر  تنتاجاالس  االستنباط 

یة
ریب

تج
ال

  

 ١٨.٥٨١ ٥ ٤.٥٨١ ٤.٣٩٥ ٤.٦٠٥  المتوسط 
االنحراف 
 ٢.٨٣ ١.٤٦٤ ١.٤٥١ ١.٥٣ ١.٥٧٦  المعیارى 

  ) ت(قیمة     
  

٦.٢٠٤   
  

٣.٧٨٨   
  

٨.٢٠٦    
  

٩.٩٠٣   
  

 ١١.٧٢٤   
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طة
ضاب

ال
  

  
مستوى 
  الداللة 

٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  
  

٠.٠١  

 ١٠.١٧ ٢ ٢.٠٩٥ ٣.٣١ ٢.٧٦٢  المتوسط 
االنحراف 
 ٣.٦٦٢ ١.٢٨٨ ١.٣٠٣ ١.٠٢٤ ١.٠٧٦  المعیارى 

وجود  فرق ذات داللة إحصائیة فى التطبیق القبلي )    ٢٣( یتضح من جدول 
  .  الختبار مھارات التفكیر الناقد   لصالح المجموعة التجریبیة  

ة   التدریس للمجموعة التجریبی  :  إجراء تجربة البحث  -ج  ة باستخدام النظری
  البنائیة وللمجموعة الضابطة باستخدام الطریقة المعتادة 

ى       ح ررتین عل ات  المق ور والمجموع دتي  الكس دریس  وح ث بت ام الباح ث ق ی
ددة        رة المح ى الفت ة  ف ة البنائی تالمیذ الصف الخامس  االبتدائي بإستخدام النظری

  . الطریقة التقلیدیة لھما للمجموعة التجریبیة ، وللمجموعة الضابطة ب
  .  تطبیق أدوات البحث  بعدًیا على مجموعتي  البحث   -د 

  . عرض النتائج وتفسیرھا  -ھـ 
  . تقدیم التوصیات والمقترحات فى ضوء ما تسفر عنھ النتائج :  ثالًثا 

     :نتائج البحث وتوصیاتھ ومقترحاتھ
ك ب        روض وذل حة الف ار لص ث واختب ائج البح رض نت ى ع ا یل تخدام فیم اس

  ) االصدار العاشر( spssبرنامج 
ى    : الختبار  صحة الفرض األول   من فروض البحث    ) أ (  ص عل ذى ن وال

ذ المجموعة    "   أنھ  یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي  درجات تالمی
التجریبیة التى تدرس  باستخدام النظریة البنائیة فى التطبیقین القبلي  و البعدي 

ار  ة           الختب ھ  الفرعی ن مھارات ارة م د   ككل  ، وكل مھ ر الناق ارات التفكی   -مھ
  " لصالح التطبیق البعدي     -كل على  حده  

)  ٣٦٣، ص  ٣٥جدولب(   SPSSوبالمعالجة باستخدام البرنامج اإلحصائى 
  ) .           ٣٦( توصل الباحث إلى النتائج المدرجة بجدول 
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موعة  التجریبیة  فى التطبیقین القبلي والبعدي  الفرق بین درجات تالمیذ  المج
  -الختبار مھارات التفكیر الناقد   ككل  ، وفى كل مھارة من مھاراتھ  الفرعیة 

  .كل على حده

  )٣٦(جدول 
  المھارة

  زمن التطبیق
  ككل  تقویم الحجج  التفسیر  االستنتاج  االستنباط

دى
بع

  

 ٣٦.٢٤٤ ٨.٦٩٨ ٩.٠٧ ٩.٤٨٨ ٨.٩٨٨  المتوسط
نحراف اال

 ٢.٨٣ ١.٠٣٦ ١.٤٣٨ ٠.٨٦٣ ١.١٢١  المعیارى

  )ت(قیمة  
  

  مستوى الداللة

١٤.٦٢٧  
  

٠.٠١  

١٨.٧٣٣   
  

٠.٠١  

١٤.١٦١    
  

٠.٠١  

١٣.٣٠٨   
  

٠.٠١  
  

٢٨.٤٢٩   
  

٠.٠١  

لى
قب

  

  ζ٢قیمة 
  

حجم األثر              

٠.٨٦ 
  

 قوى

٠.٩١   
  

 قوى

٠.٨٥  
  

  قوى

٠.٨٣   
  

 قوى

٠.٩٦   
  

  قوى
 ١٨.٥٨١ ٥ ٤.٥٨١ ٤.٣٩٥ ٤.٦٠٥  المتوسط 
االنحراف 
 ٢.٨٣ ١.٤٦٤ ١.٤٥١ ١.٥٣ ١.٥٧٦  المعیارى 

ذ      ) ٣٦(من نتائج جدول و ین متوسطي درجات تالمی ة ب یتضح وجود فرق دال
ھ      ذى ل ق ال الح التطبی دى لص ي والبع ین القبل ى التطبیق ة ف ة التجریبی المجموع

  ) .       ٠.٠١(ى متوسط أعلى  ، وھو التطبیق البعدي  ، وذلك عند مستو
أثیر    ) ٣٦( ویتضح أیضا من جدول  م الت ھ بحساب  حج م   (أن ة رق ، ) ٣( معادل

ق  ارات     )    ٣٤٩ – ٣٤٧( ،  )  ٧( ملح د مھ وي  عن ھ   ق د أن ار ُوج لالختب
أثیر    ( م الت غ حج د بل تنباط  ، وق م   )  ٠.٨٦(االس غ حج د بل تنتاج   ، وق ، االس

د  تقویم الحجج)  ٠.٨٥(حجم التأثیر غ ، التفسیر ، وقد بل)   ٠.٩١(التأثیر  ، وق
  ).  )٠.٩٦(حجم تأثیر  اإلختبار  ككل وقد بلغ )  ٠.٨٣(بلغ حجم التأثیر 

ھ            ى أن ص عل ذى ن ن فروض البحث  وال ل الفرض الخامس   م "   من ذلك ُیقب
ة     ذ المجموع ات تالمی طي  درج ین متوس ائیة ب ة إحص رق ذو دالل د ف یوج

تخدام  النظریة البنائیة  فى التطبیقین القبلي والبعدي  التجریبیة التى تدرس  باس
ة   كل   -الختبارمھارات التفكیر الناقد   ككل ،  وكل مھارة من مھاراتھ  الفرعی

ده   ى   ح دي    -عل ق البع الح التطبی ة " لص ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ (   ، وتتف
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ت    تیكسیرا  وكلیم(، ودراسة ) James and Others2002جمیس وآخرون  ن
and Klement,2002  Teixeira (  

تخدام     ى اس ة إل ة التجریبی ذ المجموع دى تالمی ن ل ك التحس ث ذل ع الباح ویرج
وع       د   ، وتن ر الناق ارات التفكی ة مھ النظریة البنائیة  في التدریس أدى إلى تنمی
ة     ن المرحل ة م أسالیب النظریة البنائیة  كان  مناسًبا لتالمیذ المجموعة التجریبی

دیھم ؛   االبت د  ل ر الناق ارات التفكی ة  مھ ى تنمی ا أدى إل ة ؛ مم ك دائی ر ذل ویظھ
ط      ع متوس ث ارتف دي حی ق البع الح التطبی طات لص ین المتوس روق ب ة الف دالل

ى   تنباط  :  المھارة األول ن   (  االس ى   ٤.٦٠٥م ة   )  ٨.٩٨٨إل ارة الثانی :  والمھ
تنتاج  ن  ( االس ى  ٤.٣٩٥م ة  ) ٩.٤٨٨إل ارة الثالث یر   :والمھ ن  (  التفس م

ج   :  والمھارة الرابعة)   ٩.٠٧إلى  ٤.٥٨١ ن   ( تقویم الحج ى  ٥م )  ٨.٦٩٨إل
  )  . ٣٦.٢٤٤إلى  ١٨.٥٨١من  ( واالختبار ككل 

، والذى نص على    البحث صحة الفرض الثانى  من فروض  الختبار)  ب ( 
ھ  ذ     " أن ات تالمی طي  درج ین متوس ائیة ب ة إحص رق ذو دالل د ف یوج

ة ،  و الضابطة     الم ة البنائی جموعتین  التجریبیة التى تدرس  باستخدام  النظری
ر        ارات التفكی ار مھ دي  الختب ق البع ى التطبی التى تدرس   بالطریقة المعتادة ف

ة   ھ  الفرعی ن مھارات ارة  م ل مھ ل ولك د    كك ده  –الناق ى ح ل عل الح  -ك لص
  "  . المجموعة التجریبیة 

دول (باحث بمعالجة درجات التالمیذ كما في قام الوللتحقق من ذلك  ، ص ٣١ج
     :)٣٢(وتوصل إلى النتائج المدرجة بجدول   SPSSباستخدام برنامج )  ٣٦١
داللة الفرق بین متوسطي درجات تالمیذ  المجموعتین  التجریبیة والضابطة فى التطبیق : )  ٣٢(  جدول 

  -كل على حده  - وفى كل مھارة من مھاراتھ  الفرعیة البعدي  الختبارمھارات التفكیر الناقد   ككل ،  
  المھارة    

  المجموعة
  ككل   تقویم الحجج  التفسیر   االستنتاج   االستنباط

یة
ریب

تج
ال

  

 ٣٦.٢٤٤ ٨.٦٩٨ ٩.٠٧ ٩.٤٨٨ ٨.٩٨٨  المتوسط 
 ٢.٨٣ ١.٠٣٦ ١.٤٣٨ ٠.٩٦٣ ١.١٢١  االنحراف المعیارى 

  )ت(قیمة  
  

  مستوى الداللة

١٦.٤٨٧  
  

٠.٠١  

١٣.٠١٨  
  
٠.٠١  

١١.٤٧٤    
  

٠.٠١  
  
  

 ١٠.٨٨٥    
  

٠.٠١  

 ١٦.٢٢٣    
  

٠.٠١  

طة
ضاب

ال
  

 ١٧.٧٦٢ ٤.٢١٤ ٤.١٩١ ٥.٢٩٨ ٤.٠٦  المتوسط 
  االنحراف المعیارى 

٦.٨٠٤ ٢.٤٥٥ ٢.٣٤ ١.٨٩٤ ١.٥٧ 
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دول   ائج ج ن نت وعتین ) ٣٢(م ین المجم ائیة ب ة إحص رق دال ود ف ح وج   یتض
ى التط  ھ        التجریبیة والضابطة ف ذي  ل ق ال دي  لصالح التطبی ي والبع ین القبل بیق

دل    )    ٠.٠١(  عند مستوى متوسط أعلى  ا ی ة  ، مم وھى المجموعة التجریبی
ر      ارات التفكی ة لمھ ة التجریبی ذ المجموع اب تالمی توى اكتس اع مس ى ارتف عل

ذ المجموعة الضابطة      ن تالمی د  ع ن    . الناق ع  م رض الراب ل الف ك ُیقب ن ذل وم
ى   فروض البحث ین        "  ،  والذى نص عل ة إحصائیة ب رق ذو دالل د ف ھ یوج أن

ق        ى التطبی ة  ، و الضابطة ف ذ المجموعتین  التجریبی متوسطي  درجات تالمی
ھ       ن مھارات ارة م ى كل مھ ل ،  وف د  كك ر الناق ارات التفكی ار مھ دي الختب البع

  " .  لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة     -كل على حدة  -الفرعیة 
 Elliott and Others2001)إلیوت وآخرون (وھذه النتیجة تتفق مع دراسة 

  )  .    Joseph and Others,2002جوزیف وآخرون (سة ا، و در  
ي       ق القبل ى التطبی ائًیا ف ة احص رق دال ا ف ان بینھم وعتین ك ًرا ألن المجم ونظ

ة         رق دال ن أن الف د م ام الباحث للتأك د، ق ر الناق ارات التفكی ار مھ الح  الختب لص
ام الباحث بحساب          ة ، ق روق القبلی ة، ولیست نتیجة الف استخدام النظریة البنائی
دي لكال المجموعتین         ي والبع ین  القبل ین التطبیق درجات ب مقدار التحسن فى ال

ي   ا ف دول  ( كم ات      و) ٣٦٢ص  ٣٣ج ى البیان ث إل ل الباح ھ توص ن تحلیل م
  )   ٣٤( المدرجة بجدول  

  )  ٣٤(  جدول 
التحسن في الدرجات بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فى التطبیقین   فرق مقدار

  القبلي والبعدي الختبار مھارات التفكیر الناقد  
  المھارة    

  المجموعة
  ككل    تقویم الحجج  التفسیر   االستنتاج   االستنباط

یة
ریب

تج
ال

  

 ١٧.٦٦٣ ٣.٦٩٨ ٤.٤٨٨ ٥.٠٩٣ ٤.٣٨٤  المتوسط 
 ٤.٨٤٤ ١.٥٩٧ ١.٤٣٧ ١.٦٩١ ١.٦٠٧  االنحراف المعیارى 

  )ت(قیمة  
  

  مستوى الداللة

١٠.١٥٧   
٠.٠١  

٨.٧٩١    
٠.٠١  

٣.٥٩  ٠.٠١  ٦.٨٩٨     
٠.٠١  

٩.٣٢٨    
٠.٠١  

بط
ضا

ال
 ٧.٥٩٥ ٢.٢١٤ ٢.٠٩٥ ١.٩٨٨ ١.٢٩٨  المتوسط   ة

 ٤.٩٨٩  ٢.١٣٦ ١.٦٦٥ ١.٥٢ ١.١١  االنحراف المعیارى 
دى ت  ن ل ك التحس ث ذل ع الباح دریس  ویرج ى الت ة إل ة التجریبی ذ المجموع المی

ى        ة ف د  المتمثل ر الناق ارات التفكی ة  مھ باستخدام النظریة البنائیة  أدى إلى تنمی
ذه      ) االستنباط  (المھارة األولى  ة ھ ین المتوسطین ودالل روق ب یتضح مدى الف
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ة        ث اھتمت طریق د  ؛ حی ر الناق ة للتفكی الفروق إلى اإلھتمام بالمھارات الفرعی
التدریس بتحدید العالقة بین الموضوعات والحكم على ما إذا كانت نتیجة ما تم 
ذه        حة ھ ن ص ر ع ض النظ ع بغ وعات والواق ذه الموض ن ھ ا م ل إلیھ التوص
الموضوعات أو موفقھ منھا  ، ویتضح من أن الفرق بین المتوسطین  بالمھارة 

بیة ؛  وذلك الحتواء فیھ ارتفاع  لصالح المجموعة التجری) االستنتاج  ( الثانیة 
د صحة أوخطأ         ى تحدی ذ تركز عل ا التلمی النظریة البنائیة  على أنشطة یقوم بھ

ة   ارة الثالث ا المھ اه  ، أم ات المعط ا بالبیان ق ارتباطھ ا وف ة م یر  ( نتیج ) التفس
داللة الفروق بین المتوسطات ؛ حیث ركزت أنشطة النظریة ) ت(فتظھر قیمة 

دیم ت   ى  تق ذ        البنائیة   عل دى تالمی ین  ل ف مع ق بموق رات وتوضیحات تتعل بری
غر     ع ص ر م ارى أكب راف المعی ر االنح ین یظھ ى ح ة ، ف ة التجریبی المجموع
ذ المرتفعین        د التالمی ث اعتم المتوسط لدرجات تالمیذ المجموعة الضابطة حی
راء     ى إج ابطة عل ة الض ى المجموع د  ف ر الناق ارات التفكی ار مھ ى اختب ف

ابیة   ات الحس دیم        العملی ن خالل تق یر م ذ التفس م یستطع ھؤالء التالمی ذلك ل ، ل
ة        ارة الرابع ا المھ ین ، أم ف مع ق بموق ي تتعل یحات الت رات والتوض ( التبری

ج ویم الحج ة  )  تق الح المجموع طات لص ین المتوس روق ب ة الف ر دالل فتظھ
ة          ى تنمی ل عل طة تعم ة  أنش ة البنائی مین النظری ة تض ذا نتیج ة؛ وھ التجریبی

ین   استرات ز ب یجیات متعددة مثل التعلم البنائي واستراتیجیة المتناقضات التة ُتمی
  الحجج القویة والحجج الضعیفة المتصلة بموضوع معین   

ى      الختبار  صحة الفرض الثالث  من فروض البحث  ) ج( ص عل ذى ن ، وال
د     " أنھ   ر الناق ارات التفكی  یوجد فاعلیة الستخدام النظریة البنائیة  فى تنمیة مھ

ة       ھ الفرعی ن مھارات ارة  م ل  مھ ل ولك ده    –كك ى ح ل عل ذ     -ك دى تالمی ل
  "  المجموعة التجریبیة 

ارات      ة مھ ى تنمی ة  ف ة البنائی تخدام النظری دریس باس ة الت ن فاعلی ق م وللتحق
ج     ( التفكیر الناقد  ویم الحج م حساب   ) االستنباط ، االستنتاج ، التفسیر ، تق ، ت

ك دل لبالن ب المع بة الكس ة  نس تخدام المعادل م (باس ة رق ق )   ٥(  معادل ، ملح
  : المعدة لذلك كما یتضح من الجدول التالى  ) )  ٣٤٩ – ٣٤٧( ، ) ٧(
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  )٣٧( جدول 
القبلي والبعدى (المتوسطات الحسابیة لدرجات تالمیذ المجموعة التجریبیة فى التطبیقین 

  بالنكالختبار مھارات التفكیر الناقد   ونسبة الكسب المعدل ل) 
  البیان             

  المھارة 
  

درجة كل 
  مھارة 

  المتوسط الحسابى
  )قبلي (

  المتوسط الحسابى
  )بعدي ( 

نسبة الكسب 
  المعدل

  ١.٢٥  ٨.٩٨٨  ٤.٦٠٥  ١٠  االستنتاج 
  ١.٤٢  ٩.٤٨٨  ٤.٣٩٥  ١٠  االستنباط 
  ١.٢٨  ٩.٠٧  ٤.٥٨١  ١٠  التفسیر 

  ١.١١  ٨.٦٩٨  ٥  ١٠  تقویم الحجج
  ١.٢٧  ٣٦.٢٤٤  ١٨.٥٨١  ٤٠  اإلختبار ككل  

دول    ی ن ج ح م ال      ) ٣٧(تض ر فع ة  ذو أث ة البنائی دریس باستخدام النظری أن الت
ي      ة ف د المتمثل ر الناق ارات التفكی ة مھ ى تنمی تنباط ،  (ف تنتاج  ، االس االس

دائي     )    التفسیر، االختبار ككل   ذ الصف الخامس  االبت ث إن  . لدى تالمی حی
ى   ) ١.٢( أكبرمن الحد الفاصل للفاعلیة قیمة الكسب المعدل لبالك  دل عل مما ی

ر           ارات التفكی ة مھ ى تنمی ة ف ن الفعالی رة م ى درجة كبی أن النظریة البنائیة  عل
ر            ار التفكی ي اختب ارات المتضمنة ف ذلك بالنسبة للمھ ذ ؛ وك دى التالمی د  ل الناق

ن         ل م دل أق ة الكسب المع ث قیم ج  حی ویم الحج د   الناقد  فیما عدا مھارة تق الح
ذه النتیجة   )  ١.١١(الفاصل بلغت  وتحتاج إلى وقت أكثر للتدریب علیھا  ، وھ

ة     " للبحث  وھو   تجیب عن السؤال الثالث ى تنمی ة  ف ة البنائی ما فاعلیة النظری
  "مھارات التفكیر الناقد  لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي؟

   :توصیات البحث: ثانًیا   
  : یوصي  الباحث باآلتي فى ضوء نتائج ھذا البحث

یات        )  ١( اھج الریاض اور من ن مح ي  م ور أساس د  مح ر الناق ار التفكی اعتب
 . خاصة فى المرحلة االبتدائیة 

ارات      ) ٢( ة مھ ى تنمی اعد عل ة،  تس ف حیاتی یات مواق ب الریاض مین كت تض
 . التفكیر الناقد  

تلمیذ على تضمبن كتب الریاضیات تمارین محلولة ،  وطلب الحكم من ال) ٣(
 .معقولیة النتائج 

االھتمام باستخدام النظریة البنائیة  فى تعلیم الریاضیات خاصة فى ) ٤(
 . المرحلة االبتدائیة 
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تشجیع التالمیذ على إنتاج األفكار الجدیدة غیر العادیة ، وابداء آرائھم ) ٥(
 . بحریة 

مھارات اقتراح مواقف حیاتیة فى مناھج الریاضیات الحالیة تنمي  ) ٦(
  . التفكیر الناقد  

تنویع طرق التدریس واألنشطة المختلفة والمرتبطة بحیاة التلمیذ  ) ٧(
  . لالستفادة منھا فى تدریس الریاضیات 

توفیر الوسائل التعلیمیة ، والخامات الالزمة ألن یقوم التلمیذ بنفسھ ) ٨(
  . إلعداد األنشطة المختلفة 

مواقف حیاتیة ؛ لیشعر التلمیذ بأھمیة  أن تشمل مناھج الریاضیات على) ٩(
  . الریاضیات ، وفائدتھا فى حیاتھ 

  . تدریب المعلمین على استخدام أسالیب متنوعة فى تدریس الریاضیات ) ١٠(

   :مقترحات البحث: ثالًثا  
  : یقترح الباحث البحوث التالیة 

د       )  ١(  ر الناق ارات التفكی ة مھ ى تنمی ة  ف ة البنائی ذ     فاعلیة النظری دى التالمی ل
 . ضعاف التحصیل بالمرحلة االبتدائیة  

یم       ) ٢( ي  التعل دى معلم د   ل ر الناق ارات التفكی ة مھ رح لتنمی امج مقت برن
 . األساسي فى ضوء المعاییر القومیة للتعلیم 

ة استخدام استراتیجتي     ) ٣( ائي واستراتیجیة    ( دراسة مقارنة لفعالی تعلم البن ال
  . التفكیر الناقد فى الریاضیات  لتنمیة) المتناقضات  

    :اإلضافات المتوقع أن یكون قد قدمھا ھذا البحث: رابًعا
  تقدیم نماذج لدروس مصممة وفقا للنظریة البنائیة  فى تدریس الریاضیات   -
تقدیم نموذج الختبارمھارات التفكیر الناقد  بأحد صفوف المرحلة  -

 . االبتدائیة 
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  :عالمراجــ
   :المراجـــع  العربیـــة: أوًال

، عمان ، دار  ١، ط مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا:  إبراھیم محمد عقیالن )١(
  ) ٤٦ – ٤٥(، ص ص ) ٢٠٠٠(المسیرة ،

اتجاھات حدیثة فى تعلیم : أحمد النجدى ، منى عبد الھادى سعودى ، على راشد )٢(
، القاھرة ،  ١، ط ر و النظریة البنائیةالعلوم فى ضوء المعاییر العالمیة و تنمیة التفكی

 ) . ٢٠٠٧(دار الفكر العربى  
برنامج مقترح قائم على النظریة البنائیة لتنمیة :  أشرف یوسف حسان أبو عطایا )٣(

، رسالة دكتوراه  الجوانب المعرفیة فى الریاضیات لدى الصف الثامن األساسي بغزة
، برنامج الدراسات العلیا المشترك مع غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس 

 ) . ٢٠٠٤.  (جامعة األقصى بغزة ، قسم المناھج وطرق التدریس
، مركز المحروسة ، القاھرة  قضایا معاصرة فى المناھج التعلیمیة:  الھام عبد الحمید )٤(

 ) .  ٢٠٠٨( ١، ط
دى طالب دراسھ تجریبیھ لفاعلیة برنامج في تنمیة التفكیر الناقد ل:  إیزیس رضوان )٥(

دراسات كلیة التربیھ بجامعة عین شمس، لجمعیھ المصریھ للمناھج وطرق التدریس، 
 ) .     ٢٠٠٠(،اكتوبر، ) ٦٦(، العدد في المناھج وطرق التدریس

أثر استخدام إستراتیجیة المتناقضات على تنمیة التفكیر العلمي : "أیمن حبیب سعید )٦(
، "االبتدائي من خالل مادة العلوم وبعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس

، المؤتمر العلمي الثالث، مناھج العلوم للقرن الحادي الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة
 ) .  ١٩٩٩( یولیھ،)  ٢٨ – ٢٥(رؤیة مستقبلیة، المجلد األول، أبو سلطان،  –والعشرین 

التعلیمیة في  فاعلیة استراتیجیتى األلعاب والقصص:  بھیرة شفیق ابراھیم الرباط )٧(
دراسة (تنمیة مھارات التفكیر الناقد في الریاضیات  لدى تالمیذ الصف الثانى االبتدائي 

، مركز الشرق األوسط للخدمات التعلیمیة ، بنھا   مجلة تربویات الریاضیات، ) مقارنة 
  )    ٩٨ - ٦(، ص ص  ٢٠١١أكتوبر  ٣ج

 ١، القاھرة ، عالم الكتب ، ط بنائیةحجرة الدراسة الفارقة وال:  جابر عبد الحمید جابر )٨(
)٢٠٠٦ . ( 

عمان ،  ،)مع مئات األمثلة التطبیقیة (تدریس مھارات التفكیر :  جودت أحمد سعادة   )٩(
  ).   ١٦٩ – ١٣٠(، ص ص)  ٢٠٠٨( ٣األردن ، دار الشروق  ، ط

ة ، القاھرتعلیم التفكیر ، رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المفكرة: حسن حسین زیتون   )١٠(
  ) .٦( ، ص )  ٢٠٠٦(،   ٢، عالم الكتب ، ط

التعلم والتدریس من منظور :  حسن حسین زیتون ، كمال عبد الحمید زیتون  )١١(
  ) .   ٢٠٠٦(،   ٢، القاھرة ، عالم الكتب ، ط النظریة البنائیة

، مراجعة حامد  معجم المصطلحات التربویة والنفسیة:  حسن شحاتة ، زینب النجار   )١٢(
  ) .  ٢٠٠٣(القاھرة ، الدار المصریة    اللبنانیة  ،  ١عمار ، ط
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تنمیة مھارات عملیات العلم التكاملیة والتفكیر الناقد : "حمدي عبد العظیم محمد البنا   )١٣(
مجلة ، "باستخدام نموذج التعلم البنائي في تدریس العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

  ).٢٠٠١( ،) ٤٥(، جامعة المنصورة، العدد كلیة التربیة
دور برامج التأھیل التربوي في إعداد معلمین قادرین على تنمیة :  دعاء الدجانى  )١٤(

،  ٢٩المجلد التاسع ،  مجلة مستقبل التربیة العربیةمھارات التفكیر الناقد لدى الطلبة ، 
 .)  ٣٢٠-  ٣١٦(ص ص 

 جملكارول ناساب ترجمة منیر الحوراني مراجعة محمد جھاد ال –دونالدج ترفنجر    )١٥(
، االمارات  )تدریبات في تعلم التفكیر بنوعیھ اإلبداعي والناقد (أسس التفكیر وأدواتھ : 

  ) . ٢٠٠٦( ٢العربیة المتحدة ، العین ، دارالكتاب الجامعي ط
،  تضمین التفكیر الریاضي في برامج الریاضیات المدرسیة:  رمضان مسعد بدوي  )١٦(

  ) .  ٢٠٠٨(،  ١عمان ، دار الفكر ، ط
 ١، ط) تعلیمیة وتنمیة مھاراتھ .. أساسیاتھ وأنواعھ ( التفكیر :  محمد سلیمانسناء  )١٧(

  ) .  ٢٠١١(القاھرة ، عالم الكتب  ،  
تدریس الریاضیات للطلبة :  سیسان بیرى جیرجانیس ، ترجمة رمضان مسعد بدوي )١٨(

 ) . ٢٠٠٩(، األردن ، عمان ، دار الفكر  ذوي مشكالت التعلم
فاعلیة استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في :  شكرى مسعد راضى مسعد   )١٩(

، رسالة  تدریس الریاضیات لتالمیذ المرحلة االعدادیة في تنمیة التفكیر الناقد لدیھم
 ) . ٢٠١١(ماجستیر غیر منشورة ، معھد الدراسات التربویة ، جامعة القاھرة 

 النظریة والتطبیق:تعلیم التفكیر ،  صالح محمد على أبو جادو ،محمد بكر نوفل  )٢٠(
 ) .  ٢٠٠٧(،   ١،عمان ،األردن ، دار المسیرة ، ط

، عمان ، دار  النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم:  عایش محمود زیتون )٢١(
 .   ) ٢٠٠٧(،  ١الشروق ، ط

فاعلیة نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة : "عبد الملك طھ عبد الرحمن )٢٢(
ھیم ومبادئ الوراثة البیولوجیة واالتجاھات نحوھا لدى الطالبات حول بعض مفا

، معھد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاھرة، مجلة العلوم التربویة، "المعلمات
  ) .    ٧٥ – ٤٥(، ص ص ) ٢٠٠٢(، یولیو  ٣ع

اعة ،  عمان ،  دیبونو للطب تنمیة التفكیر بأسالیب مشوقة:  عبد الواحد حمید الكبیسي )٢٣(
 ) . ٢٠٠٧( ١والنشر والتوزیع ، ط

،  عمان ،  دار "  النظریة والتطبیق" علم النفس المعرفى :  عدنان یوسف العتوم )٢٤(
 ) .٢٠٠٤(المسیرة ، 

تنمیة مھارات :  عدنان یوسف العتوم ، عبدالناصر دیاب الجراح ، موفق بشارة )٢٥(
   ) .  ٢٠٠٧(رة ، عمان ، دار المسی"  نماذج  نظریة وتطبیقات عملیة"  التفكیر
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، اإلسكندریة ، دار التفكیر الناقد، دراسة فى علم النفس المعرفى: عزیزة السید )٢٦(
  ) . ١٩٩٥(المعرفة الجامعیة ،

القاھرة ، معھد الدراسات :  تطویر المناھج وتنمیة التفكیر :على أحمد مدكور  )٢٧(
 ) . ٢٠١١(التربویة 

، القاھرة ، دار الفكر  یة وتطبیقاتھا التربویةالنظریات اللغو: ـــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢٨(
 )  . ٢٠١٢(العربى ، 

،  القاھرة، استراتیجیات بناء المھارات السلوكیة للقادة اإلداریین: فاروق السید عثمان )٢٩(
 ) . ١٩٩٧(دار المعارف ، 

فعالیة استخدام نموذج ویتلي البنائي المعدل في تنمیة " :فایزة أحمد محمد حمادة )٣٠(
، "لمشكالت والتفكیر اإلبداعي في الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةمھارة حل ا

، المجلد الواحد والعشرون، العدد األول، كلیة التربیة، جامعة أسیوط، المجلة العلمیة
 ) .٤٢٠( ، ص ) ٢٠٠٥(ینایر 

 ١، دار الفكر ، ط مفاھیم وتطبیقات: تعلیم التفكیر :  فتحي عبد الرحمن جراون )٣١(
 ).   ٦٣ -٦٢( ص ص  )٢٠٠٢(

، دار  ١، ط الریاضیات بنیتھا المعرفیة واستراتیجیات تدریسھا:  فؤاد محمد موسى   )٣٢(
 )  ٢٠٠٥(ومكتبة االسراء ، طنطا ، القاھرة 

، عالم الكتب، ١، طرؤى بنائیة - تدریس العلوم للفھم :   كمال عبدالحمید زیتون )٣٣(
 ) . ٢٠٠٢(القاھرة، 

، المكتب العلمي للكمبیوتر تدریس العلوم من منظور البنائیة: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   )٣٤(
  ) .   ٢٠٠١(والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، 

، مؤتمر تعلیم الكبار "منظور بنائي: تصمیم التعلیم للكبار":ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣٥(
، العدد لة العلوم التربویةمجینایر، ) ١٨ – ١٧(وتنمیة المجتمع في مطلع قرن جدید، 

 – ٢٧٣( ، ص ص ) ٢٠٠٤(الثاني، معھد الدراسات التربویة، جامعة القاھرة، ابریل 
٢٧٤  . ( 

: سجالت األداء وخرائط المفاھیم: "وعادل السعید البنا كمال عبد الحمید زیتون ، )٣٦(
 –ألول المؤتمر العربي ا، "أدوات بدیلة في التقویم الحقیقي من منظور الفكر البنائي

، المركز القومي لالمتحانات والتقویم االمتحانات والتقویم التربوي رؤیة مستقبلیة
  ) .  ١٨٩(، ص ) ٢٠٠١(دیسمبر، ) ٢٤ – ٢٢(التربوي، 

، القاھرة ،  التفكیر من خالل استراتیجیات التعلم باإلكتشاف:   مجدى عزیز إبراھیم )٣٧(
 )  .   ٢٠٠٣(١عالم الكتب ط

أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدریس المفاھیم : "اعیلمحمد ربیع حسني إسم   )٣٨(
الریاضیة على التحصیل وبقاء أثر التعلم والتفكیر اإلبداعي في الریاضیات لدى تالمیذ 

، المجلد الثالث عشر، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس، "الصف األول اإلعدادي
  ) . ٢٠٠٠(منیا، العدد الثالث، ینایر، كلیة التربیة، جامعة ال
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، العین االمارات ،  دار الكتاب  مدرسة الذكاءات المتعددة:  محمد عبد الھادى حسین )٣٩(
  ) . ٢٠٠٥( ١الجامعى ، ط

فعالیة نموذج بایبى البنائى في :  مكة عبد المنعم البنا، مرفت محمد كمال محمد آدم )٤٠(
الصف الخامس  تنمیة الحس العددي والقدرة على حل المشكالت الریاضیة لدى تالمیذ

دراسات في المناھج وطرق االبتدائي ، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس ، 
 ) .  ٢٠٢ -١٤٩( ، ص ص )  ٢٠٠٨(مارس   ١ج) ١٣١(، ، العدد  التدریس

، عمان ، األردن ، دار وائل    تعلیم التفكیر في المنھج المدرسي:  نادیا ھایل السرور )٤١(
 ) .   ٢٠٠٥(١، ط

أثر استخدام برنامج القضایا األسریة  في تنمیة التفكیر :  شداد الشمرى ناصر سھو  )٤٢(
رسالة ماجستیر ، معھد الدراسات الناقد لدى طالب  المرحلة الثانویة بدولة الكویت، 

 )  .٢٠٠٥( التربویة ، جامعة القاھرة ،
فاعلیة استراتیجیة مقترحة في ضوء مدخل النشاط :  نجاة حسین على المحویتى )٤٣(

رائى في تنمیة مھارة التفكیر الناقد في الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة االث
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد الدراسات التربویة ،  بالمملكة العربیة السعودیة

 )  ٢٠١٢(جامعة القاھرة 
، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیع    ،  مھارات التدریس الفعال:  قطامى نایفة )٤٤(

)٢٠٠٤  . (  
فعالیة استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمیة الحس :  ھشام محمد عبد العال محمد )٤٥(

، رسالة العددي والتفكیر االبتكاري في الریاضیات لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي
قسم  –معھد الدراسات والبحوث التربویة  –دكتوراه غیر منشورة  جامعة القاھرة 

  ) .٢٠٠٨( ، ) تخصص ریاضیات(یس المناھج وطرق التدر
فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طالبات كلیة : "  ھیا المزروع )٤٦(

دراسات في المناھج وطرق : الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس ، " التربیة 
 .الجزءاألول  )  ٢٠١٠(أغسطس  ) ١٦١(، العدد  التدریس

نمووذج بنائى لتنمیة الحس العددي وتأثیره على تحصیل  :وائل عبداهللا محمد   )٤٧(
مجلة الریاضیات والذكاء المنطقى الریاضي لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائى ، 

  ) . ٢٠٠٥(نوفمبر  ١٠٨، العدد  دراسات في المناھج وطرق التدریس
تفكیر برنامج مقترح الكساب مھارات ال: " وائل عبداهللا محمد ، فاطمة ابراھیم بالل )٤٨(

المؤتمر العلمى السنوى الثانى حول " الناقد فى الریاضیات لمرحلة ریاض االطفال 
، دار  الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیاتالبحث فى تربویات الریاضیات ، 

  ) . ٦٩٣ -٦٤٤(، ص ص  ) ٢٠٠٢(اغسطس ، )  ٥ -٤(الضیافة ، جامعة عین شمس 
المؤتمر ، "ي تعلیم وتعلم الریاضیاتالبنائیة في عملیت: "ودیع مكسیموس داود )٤٩(

، مركز تطویر تدریس العربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلم
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العلوم بالتعاون مع جامعة جرش األھلیة بالمملكة األردنیة الھاشمیة، جامعة عین شمس، 
     ) .٥٦ -٥٥( ، ص ص )  ٢٠٠٣( ابریل، القاھرة، ) ٦ – ٥(

توزیع محتوى المناھج الدراسیة للمرحلة االبتدائیة للعام :  التعلیموزارة التربیة و  )٥٠(
  )  ٤٣( ، ص  ٢٠١١/ ٢٠١٠ الدراسي

تطویر منھج الفلسفة فى ضوء التعددیة الثقافیة :   والء محمد صالح الدین محمد )٥١(
رسالة دكتوراه (  لتنمیة التفكیر الناقد و االتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة الثانویة

 ) . ٢٠١٠) (منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة حلوان  غیر
، مكتبة ١، طالتفكیر والمنھاج المدرسي: ، وعزو عفانة  ولیم تاوضروس عبید  )٥٢(

 ) .٢٠٠٣(الفالح للنشر والتوزیع، الكویت، 
تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال فى ضوء متطلبات المعاییر وثقافة  :  ولیم عبید  )٥٣(

  ) . ٢٠٠٤( ، ١میسرة ، ط،عمان ، دار ال التفكیر
تعلیم :  عبید وعبد الفتاح الشرقاوى ،وآمال ریاض ، ویوسف العننبري ولیم )٥٤(

، مكتبة الفالح ، االمارات العربیة  ١، ط وتعلم الریاضیات فى المرحلة االبتدائیة
 ) . ١٩٩٨(المتحدة 
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