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هدف البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي
لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية  ،وقياس فاعليته في تنمية قدرتهم على التفكير الناقد
في الرياضيات وحل المشكالت الرياضية ،وكذلك تحديد العالقة بين قدرة المعلمين على التفكير
الناقد في ا لرياضيات وقدرتهم على حل المشكالت الرياضية ،ولذا قام الباحث ببناء البرنامج
التدريبي المقترح ،وبناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،واختبار حل المشكالت
الرياضية ،وقام باختيار عينة عشوائية مكونة من  69معل ًما ومعلمة للرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية ( 36تجريبية 33 ،ضابطة) ،وقام بتطبيق االختبارات قبليًا على المجموعتين
التجريبية والضابطة ،ثم تدربت المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج التدريبي المقترح،
وبعد االنتهاء من التدريب ،تم تطبيق االختبارات على المجموعتين التجريبية والضابطة ،وبعد
الحصول على البيانات ومعالجتها إحصائيًا ،توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج من
بينها:
 أداء معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية في التفكير الناقد في الرياضيات وحل
المشكالت الرياضية أفضل من أداء معلمي الرياضيات بالمجموعة الضابطة في االختبار
البعدي.
 أداء معلمي الرياضيات بالمجموعة ال تجريبية في االختبار البعدي لكل من التفكير الناقد في
الرياضيات وحل المشكالت الرياضية أفضل من ادائهم في االختبار القبلي.
 فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في
كل من :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد بوجه عام
 عدم فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في كل من  :تقييم الحجج واالستدالل.
 عدم فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية .
 وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية وكل مهارة من مهارات التفكير الناقد في الرياضيات
وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء،
التفكير الناقد ككل.
وقد أوصى البحث بضرورة إعداد مقرر خاص بالتفكير الناقد وحل المشكالت لطالب
شعبة الرياضيات بكليات التربية وتوظيف ذلك في تعليم الرياضيات في التعليم قبل الجامعي.
وإعادة تنظيم محتوى منهج الرياضيات للصفوف  ، K-12بحيث يتضمن التفكير الناقد وحل
المشكالت عبر هذه الصفوف.
الكلمات المفتاحية :برنامج تدريبي ،التدريس التبادلي ،التفكير الناقد في الرياضيات ،حل
المشكالت الرياضية ،مهارات التفكير الناقد .
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The effectiveness of a suggested training Program based on Reciprocal
Teaching in developing Critical thinking and the ability to Problem Solving
for Mathematics Teachers at the Preparatory stage.
Abstract
The aim of the current research is to build a suggested training program
based on the reciprocal teaching for preparatory school mathematical teachers,
and measuring its effectiveness in developing their ability to a critical thinking
in mathematics , and mathematical problem solving. It is aimed at determining
the relation between teaches’ ability in a mathematical critical thinking and a
mathematical problem solving as well.so the researcher has built the suggested
training program and a mathematical critical thinking test and a mathematical
problem solving test. The researcher selected random sample consisting of 69
preparatory school mathematical teachers (36 experimental, 33 control). Tests
were applied on the experimental and control groups (pre-test), then the
suggested training program was taught to the experimental group. After
completing the training process, tests were applied on the two groups (posttest). Statistical analysis of the data has revealed a number of results:
 The performance of the experimental group in mathematical critical
thinking and a mathematical problem solving is better than the control
group in the post-test.
 The performance of the experimental group in mathematical critical
thinking and a mathematical problem solving is better in the post-test
than in the pre-test.
 The effectiveness of the suggested training program in developing the
preparatory school mathematical teachers in Know the assumptions,
interpretation, induction, error handling and critical thinking as a whole.
 The suggested training program wasn’t effective in developing the
preparatory school mathematical teachers in evaluation of arguments
and reasoning
 The suggested training program wasn’t effective in developing the
ability of the preparatory school mathematical teachers in mathematical
problem solving.
 There is a positive and statistically significant correlation between the
ability of the preparatory school mathematical teachers in mathematical
problem solving and every skill of the critical thinking; knowledge of
assumptions, interpretation, induction, evaluation of arguments,
reasoning, error handling and critical thinking as a whole.
The research recommended the necessity of preparing a critical
thinking and problem solving course for students of the mathematical
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department in the university of education, and using it in teaching mathematics
in pre-university education and reorganizing the mathematics curriculum
content for grades K-12 to include critical thinking and problem solving.
Key words: training program, reciprocal teaching, critical thinking in
mathematics, mathematical problem solving, critical thinking skills.
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مقدمة:
إن من أبرز مبادئ النظرية البنائية أن المتعلم اليتلقى المعرفة بشكل سلبي ،وإنما
يبني معرفته من خالل نشاطه ومشاركته الفعالة في عمليتي التعليم والتعلم ،وتلعب خبرات
دورا مه ًما في تعلمه ،ويكون تعلمه بأفضل ما يمكن عندما نتحداه بمشكلة أو
المتعلم السابقة ً
موقف تعليمي حقيقي ويمثل معنى بالنسبة له .ومما الشك فيه أن البنية المعرفية للمتعلم تنمو
من خالل تفاعله وتعاونه مع غيره من المتعلمين (زيتون ،)379-378 ،2003 ،وتؤكد
النظرية البنائية أيضًا على التفكير والفهم واالستدالل وتطبيق المعرفة ،وال تهمل المهارات
األساسية ،فهي تعتمد على فكرة أن المتعلم يبني المعرفة بنفسه ،ووفقًا لهذا الفكر البنائي ،فإن
المعلم لم يعد ً
ميسرا لعملية التعلم ،ولهذا يجب على هذا المعلم أن يضع في
ناقال للمعرفة ،بل
ً
ذهنه أن بناء المعرفة يختلف فيما بين الطالب باختالف معرفتهم السابقة وباختالف درجة
مشاركتهم ،وباختالف درجة االهتمام ومستوى التفكير واإلدراك( .زيتون)24 ،2007 ،
ويمثل المعلم الدعامة ا ألساسية لجميع عمليات التعليم والتعلم التيي تيتم داخيل الصيف،
فهيو مين يقيدم المعيارف والمعلوميات للطلبية بصيورة ميسيرة ومبسيطة حتيى ييتمكن الطلبية مين
اسيتيعابها ،وهييو القائييد الييذي يينظم العمييل ويييوزه األداوار ،وهييو اليذي يشييجع ويعي ز وينيياقش
ويحف الطالب على العمل ،وهو الذي يوفر فرص متنوعة للطالب لممارسية أنيواه مختلفية مين
التفكير ،كما يسمح لهم بالتفسير والتبرير وإبيداء اليرأي ،وهيو القيدوة والنميوذا اليذي تتجسيد
فيه القيم ،التي ال يمكن أن يكتسبها الطيالب إال مين خيالل التفاعيل والتحياور والعميل معيه داخيل
الصف ،أو باألحرى داخل المؤسسة التعليمية وهيي ا لمدرسية ،فهيو المسيؤول عين ذليك بدرجية
كبيرة ،وله دور كبير في تكوين المواطن الصالح ،النافع للوطن ،والقادر عليى خدمتيه فيي كافية
المحافييل المحلييية واإلقليمييية والدولييية ،ولييذلك كانييت البييرامج والييدورات والنييدوات التييي تييرب
الجانيب النظييري بالجانيب التطبيقييي  ،والتيي تعقييد مين أجييل إعيداد المعلييم وتأهلييهل للعمييل علييى
تطوير أداءه وتنميتيه مهنيًيا وعلميًيال حتيى ييتمكن مين مسياعدة طالبيه عليى اكتسياب المهيارات
والمعارف وأسياليب التفكيير والقييم الالزمية والضيرورية ،لمواجهية مشيكالت وتحيديات العصير
وطموح المستقبل.
ويعد ا لتدريس التبادلي مدخل تعليمي حواري قائم على األدلة ،وقد ثبتت فاعليته في
تحسين الفهم القرائي ويتضمن استراتيجيات أربع هي :التنبؤ ،والتوضيح ،والتساؤل،
والتلخيص ،كما يمكن تطبيق هذا المدخل لتدعيم حل المشكالت اللفظية في الرياضيات
) ،(Meyer, 2014, 7كما يعد التدريس التبادلي نشاط يأخذ شكل الحوار بين المعلمين
والطلبة ،أو بين الطلبة بعضهم البعض ،أو بين المعلمين وبعضهم البعض ،إذ يتبادلون
األدوارواألفكار ،حيث يمارسوا بعض االستراتيجيات التي تسمح لهم بذلك ،وهذه
االستراتيجيات هي :التنبؤ ،والتساؤل ،والتوضيح ،والتلخيص ،وذلك بهدف فهم المادة
المقروءة ،والتحكم في هذا الفهم عن طريق مراقبته وضب عملياته (.ال ويني،2015 ،
.)155
ويعد التفكير أرقى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان ،وهو العملية التي ينظم بها
ونظرا ألهمية التفكير كعملية
العقل الخبرات بطريقة جديدة لحل المشكالت وإدراك العالقات،
ً
عقلية راقية في تطور الفرد وتقدم المجتمع على حد سواء ،فقد حظي موضوه التفكير
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باالهتمام ،والسعي إليجاد استراتيجيات ومناخ يساعد في تنميته وتطويره ،بما يجعل اإلنسان
قادرا على توظيف التفكير من أجل التكييف مع المجتمع وتحسين ظروف الحياة في مجاالتها
ً
المختلفة ( أبو جادو ،و نوفل ،)25 ،2007 ،ولذلك فمن خالل البرامج التدريبية يمكن تدريب
المعلمين على تبادل األفكار واآلراء ،ويتم ذلك عندما يعتمد بناء البرنامج التدريبي على
استراتيجيات تعليم وتعلم تسمح للمعلمين بتبادل األفكار  ،وتسمح لهم بالتأمل والمناقشة
والتفسير والتوضيح ألفكارهم وتلخيصها ،ولذا يعتبر التدريس التبادلي مدخل مناسب لكي
يستخدم في البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية الفهم واالستيعاب والنقد ،والقدرة على حل
المشكالت ،والتفكير بكافة أنواعه.
ويعد التفكير الناقد وحل المشكالت من أهم المهارات المطلوبة في القرن الحادي
والعشرين ،حيث يعتبر الكثيرون أن التفكير الناقد وحل المشكلة هي األسس الجديدة للتعليم في
القرن الحادي والعشرين ،ولذلك فإن تطبيق هذه المهارات (التفكير الناقد وحل المشكلة
واالبتكارية) في معرفة المحتوى تعمل على زيادة الحاف وتحسين مخرجات التعلم ،ويجب أن
يكون الطالب قادرين على أن يستنبطوا بفاع لية ،ويستخدموا التفكير الكلي ،ويتخذوا األحكام
والقررات ،ويكونو ا قادرين على حل المشكالت ،.ويمكن تعلم التفكير الناقد من خالل نشاطات
وبرامج متنوعة من االستقصاء وحل المشكالت ويمكن تنميتها بأقصى قدر من الفاعلية من
خالل مشاريع هادفة تعتمد على إثارة األسئلة والمشكالت (Trilling, & Fadel, 2009,48-
).52
ويتعرض اإلنسان في العصر الذي نعيشه إلى كم هائل من المعلومات المتناقضة،
وغير الصحيحة ،والناقصة ،وغير الواضحة ،وعليه أن يقرر ما هو صواب وماهو خطأ،
و عليه أن يتخذ القرارات في ظل المعلومات المتناقضة ،ولذلك فإن التفكير الناقد أصبح اليوم
مهارة أساسية ينبغي أن تتحلى بها مناهجنا الدراسية سواء في المرحلة الجامعية أو قبل
الجامعية ،حتى يتسنى لطالبنا وخريجينا أن يمي وا بين الصواب والخطأ ،وبين ما هو مجرد
إدعاء ال دليل عليه ،وبين ما هو صحيح ومنطقي ولدية الحجة والدليل على صحته ،ولذلك
يجب أن ننمي قدرة طالبنا على طرح األسئلة الناقدة ،والتي من خاللها يستطيع الطالب جمع
األدلة والبراهين والحجج لقبول معلومة أو الموافقة على قضية أو حل مشكلة أو رفضها،
ولذلك ينبغي أن يتسم التعليم في مدارسنا وجامعتنا بمخاطبة العقل وتنمية التفكير والسيما
التف كير الناقد الذي نحن في أمس الحاجة إليه في عصرنا هذا ،فنحن نحتاا في المدرسة إلى
معلم واعي مدرك للتفكير الناقد وأهميته ،يطرح أسئلة على طالبه ،يشجعهم على طرح األفكار
وإبدا اآلراء ،وجمع األدلة لتأييد أو رفض قضية ما ،فنحن بحاجة إلى معلم مفكر ويعلم التفكير.
(أبو جادو ،و نوفل.)225 ،2007 ،
وفي إطار االحتياا الشديد لمهارات التفكير في حياتنا ،فالبد وأن يكون للمعلم دور في
تنمية التفكير لدى طالبه سواء في التعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي ،ولذلك عندما
نقوم ب إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمين ،فيجب تدريبهم على التأمل ،وطرح األسئلة،
وتجميع البيانات والمعلومات والشواهد واألدلة لدعم قضية ما أو دحضدها ،وكلك تدريبهم
على التقييم وإصدار األحكام في ضوء الشواهد واألدلة ،والحكم على اإلدعاءات ،وكذلك
تدريبهم على طرح األفكار والتبرير والتفسير ،والتوضيح والعرض ،وكذلك تدريبهم على تقييم
الذات وتعديلها ،ولن يتحقق ذلك إال بتوفير فرص متنوعة لهم في أي برنامج تدريبي مبني
على احتياجاتهم الفعلية بممارسة التفكير الناقد ،حتى يتمكنوا من المهارات السابقة،
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والرياضيات مادة رائعة ومناسبة تما ًما لممارسة هذا النوه من التفكير في جميع فروعها ،و
حينما يدرس المعلم الرياضيات فإنه يمارس االستقراء واالستنباط ،والبرهان في ضوء األدلة
التي تثبت أو تنفي صحة قضية ما ،ويهتم بالتبرير والتفسير وإ بداء الرأي ،فالرياضيات تمثل
مناخ مناسب ومالئم لتنمية التفكير الناقدل ألن المهارات الفرعية التي تمثل مكونات التفكير
الناقد تمارس بالفعل في الرياضيات من قبل المعلمين أو الطلبة على حد سواء.
كما تعد الرياضيات مجاال خصبًا من أهم المجاالت العلمية التي يمكن من خاللها تنمية
القدرة على حل المشكالت لدى الطالب ،ولذلك ينبغي إتاحة فرص متعددة لهم لكي يمارسوا حل
المشكالت ويتدربوا على االستراتيجيات المختلفة لحل المشكالت أثناء دراستهم للرياضيات،
عن طريق توفير فرص لهم للمناقشة وطرح األفكار حتى تنمو لديهم القدرة على حل
المشكالت ،ومن خالل تدريب الطلبة على حل المشكالت سوف تنمو أفكارهم ومعارفهم
الرياضية ،على أن يتم ذلك في مناخ وبيئة مدرسية مناسبة ،وربما يساعد ذلك المعلم ايضًا
على تطوير بيئة التعلم لتصبح أكثر تحفي ً ا ،وأكثر تحديًا للطلبة ،وتجعلهم أكثر نشا ً
طا ،وأكثر
سا ،وتكون جذابة بصورة أكبر ،وربما تساعدهم على تكوين إتجاهات إيجابية نحو تعلم
حما ً
الرياضيات ،وربما يعمل ذلك على تنمية قدرة الطلبة على التفكير وحل المشكالت في المواقف
الرياضية والحياتية ،ولذلك فإن االهتمام بالمعلم وإعداد برامج تدريبية له في مجال التفكير
وحل المشكالت أصبح حاجة ملحة في عصرنا الحاضر ،حتى يتمكن من إدارة تعليم الرياضيات
وتعلمها بكفاءة عالية ،وحتى تكون مخرجات التعلم قادرة على مواجهة التحديات في حياتنا
المعاصرة.

اإلحساس بالمشكلة وتحديدها:
يمكن حصر مصادر اإلحساس بمشكلة البحث في ثالثة مصادر أساسية ،هي :المصدر
األول :يتعلق بالدراسات السابقة في مجال التفكير الناقد ،وحل المشكالت ،والمصدرالثاني:
يتعلق بالممارسات الميدانية الحقيقية في أداء المعلمين في تدريس الرياضيات داخل الصفوف،
والمصدر الثالث :يتعلق بالواقع الفعلي والحقيقي لمستوى أداء المعلمين في حل المشكالت
والتفكير الناقد ،وسوف نتناول كل مصدرمن هذه المصادر الثالثة لإلحساس بمشكلة البحث
فيما يأتي:
فالمصدر األول لإلحساس بمشكلة البحث هو الدراسات السابقة في مجال التفكير
الناقد ،حيث أوصت دراسة (عبد الرحيم ) 2018 ،باالهتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التالميذ،
وتدريب المعلمين على إعداد أنشطة تنمي التفكير الناقد ،ودراسة (علي ،و حم ة)2016 ،
والتي أوصت بإعطاء تعليم التفكير الناقد األهمية التي تتناسب معه ،ويجب تضمينه في كتب
الرياضيات ،ودراسة (األغا )2012 ،التي أوصت بضرورة تدريب المعلمين على استخدام
األنشطة التي تساعد على تنمية التفكير الناقد ،ودراسة (الدوسري )2008 ،التي أوصت
بإقامة دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات في التفكير الناقد ،وتطوير كتب الرياضيات في جميع
المراحل الدراسية بحيث ترك على التفكير الناقد ،ودراسة (Kristianti , Prabawanto,
) & Suhendra,2017التي أشارت إلى أن تعلم الرياضيات من خالل استخدام نموذا
) (ASSUREيعمل على تحسين القدرة على التفكير الناقد ،ودراسة )(Makina ,2010
حيث كشفت نتائجها عن أن التصور البصري يشجع التفكير الناقد الذي يؤدي إلى فهم أفضل،
و لن يحدث التفكير الناقد الجيد إال إذا شارك الطالب في أنشطة لهذا النوه من التفكير،
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التي أكدت على
ودراسة )(Firdaus, Kailani, Bin Bakar & Bakry, 2015
أهمية التفكير الناقد ،وضرورة االهتمام بهل ليتمكن الطالب من النجاح في المستقبل ،وأنه
يجب دمج مهارات التفكير الناقد في منهج الرياضيات ودمجها في عمليات التعليم والتعلم،
ودراسة ) (Palinussa, 2013التي أوصت بضرورة التركي على تطوير شخصية الطالب
وتحسين التفكير الناقد في الرياضيات لديهم.
كذلك نجد أيضًا الدراسات السابقة في مجال حل المشكالت الرياضية ،حيث نجد دراسة
) (Kojo, Laine & Näveri , 2018أشارت إلى أنه يجب إعطاء المعلمين تعليمات
وإرشادات لتدريس حل المشكالت بشكل صحيح يتيح للطالب الفرصة في التفكير ،والوصول
إلى الحل باستراتيجيات خاصة بهم ،وكذلك يجب ت ويد المعلمين بأنواه األسئلة التي تحف
الطالب على المشاركة وتدفعهم نحو العمل ،بحيث يكونوا أكثر نشا ً
طا وإيجابية أثناء دراسة
وتعلم حل المشكالت ،ودراسة ) (Lee, Capraro, & Capraro,2018التي أوصت
بتوفير اإلعداد المهني الجيد قبل الخدمة ،بحيث يتمكن المعلمين من بناء معرفتهم ،وكذلك
إدارة التنمية المهنية أثناء الخدمة ،وت ويدهم بالخبرات والمهارات الالزمة لرب معارفهم مع
ممارسات التدريس الفعلية ،ودراسة ) (Bruun,2013التي أشارت إلى ضرورة تدريب
المعلمين على استراتيجيات حل المشكالت أثناء إعدادهم ،حتى يتمكنوا من مساعدة طالبهم في
حل المشكالت ،ودراسة ( الراجح )2015 ،التي أوصت بعقد دورات تدريبية للمعلمات قبل
الخدمة في مهارة المشكالت الرياضية ،وتضمينها مقررات برامج إعداد المعلمين ،ودراسة (
سليمان ) 2015 ،التي أوصت بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين حول استراتيجيات حل
المسألة وكيفية استخدامها في التدريس ،ودراسة (النذير )2009 ،التي أوصت بضرورة ت ويد
المعلمين باستراتيجيات حل المشكالت وتضمينها في مقررات كليات إعداد المعلمين.
ومن خالل مراجعة بعض الدراسات السابقة في مجالي التفكير الناقد وحل المشكالت،
تبين أنها أوصت بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين في مجال التفكير الناقد في
الرياضيات ،ومجال حل المشكالت الرياضية ،وذلك على الرغم من أن معظم هذه الدراسات
كانت على الطالب في المستوى قبل الجامعي ،وذلك رغبة من الباحثين في تطوير قدرات
المعلمين وتنمية مهاراتهم بما ينعكس على أداء الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي،
سا على نتائج دراساتهم التي أسفرت عن تحسن أداء الطالب في التفكير الناقد وفي حل
وتأسي ً
المشكالت ،وزيادة الثقة بالنفس لديهم ،ونمو القدرة على التواصل الرياضي والتعبير عن
األفكار بصورة صحيحة ،ولذلك البد من إعداد المعلم القادر على إعداد جيل من الطالب لديه
القدرة على التفكير الناقد وحل المشكالت الرياضية والحياتية ،ومن هنا كانت نقطة اإلنطالق
األولى في هذا البحث.
والمصدرالثاني يتعلق بالممارسات الميدانية الحقيقية ألداء المعلمين في تدريس
الرياضيات داخل الصف  ،فمن خالل عمل الباحث في وظيفة اختصاصي أول للمناهج في إدارة
المناهج بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ،ومن خالل ال يارات الميدانية للمعلمين أثناء
تدريس الرياضيات في الصف ،تبين للباحث من خالل هذه ال يارات وجود فجوة علمية بين
معلمي الرياضيات في المدرسة نفسها ،وظهرت هذه الفجوة في وجود بعض المعلمين يقوموا
بالشرح بطريقة خطأ ،وغير مدركين لهذا الخطأ ،وعدم إصغائهم
للرأي اآلخر وهو الصواب ،فمثالً من خالل عرض مثال في الكتاب
3
2
1
المدرسي للصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول صفحة ،13
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كان المثال عن تكملة نم واكتشاف قاعدته نم األشكال السداسية المنتظمة ويمثلها خلية
النحل ،وذلك باكتشاف العالقة بين ترتيب الشكل ومحيطه (كما بالشكل المجاور) فاإلجابة
معروضة بالكتاب المدرسي في صورة جدول يبين ترتيب الشكل ومحيطه كما يأتي :
ترتيب الشكل 6 5 4 3 2 1
محي الشكل 31 26 21 16 11 6

والمطلوب هو محي الشكل العاشر ،ومن خالل مالحظة شرح بعض المعلمين ،تبين أن الشرح
مطابق لما في الكتاب المدرسي  ،وهو خطأ  ،والجدول الصحيح هو:
ترتيب الشكل 6 5 4 3 2 1
محي الشكل 26 22 18 14 10 6

فالمعلم أو المعلمة شرح المثال بالطريقة نفسها المعروضة في الكتاب وهي خطأ ،من
دون إدراك للخطأ وتصويبه ،فلم يحاول المعلم إعادة قراءة المثال بصورة نقدية تبين الحكم
على ما قرأ ،حيث أن النم في المثال كان حول محي الشكل المتكون ،وفي موقف آخر يشرح
بعض المعلمين مسالة أخرى مثل :إذا كان قص قطعة من الخشب إلى خمس قطع متساوية
يستغرق  20دقيقة ،فما ال من الالزم لقص قطعة أخرى متشابهة إلى  30قطعة متساوية؟،
كانت اإلجابة التي تتم داخل الصف هي  120=30×4 ،4=5÷20دقيقة ،وهي إجابة خطأ ألن
القطع الخمس تحتاا إلى  4قصات ،وبالتالي القصة الواحدة تستغرق  5دقائق ،وقص قطعة
الخشب إلى  30قطعة يحتاا إلى  29قصة ،وبالتالي ال من المستغرق هو  145=5×29دقيقة
وليس  120دقيقة ،وبعد كل زيارة للمدرسة كان يعقبها اجتماه مع المعلمين أو المعلمات
لمناقشة المالحظات ،وتوضيح األمر ومناقشته معهم  ،وبعد المناقشة يقتنع بعض المعلمين
بمجرد لفت انتباههم لذلك.
ولم يقتصر األمر على هذا فق  ،بل كان هناك العديد من األخطاء العلمية في الكتاب
المدرسي ،على سبيل المثال :الخل بين المفاهيم مثل المتوس والمعدل والنسبة ،وكذلك تمثيل
المعادلة الخطية بيانيًا في المواقف الحياتية ،وكذلك وجود أخطاء علمية في بعض االمتحانات
الرسمية ،وهكذا يتبين أن المعلم يشرح موضوعات الكتاب المدرسي من دون إدراك إذا كانت
خطأ أم صواب ،ومن دون أن يدرك أنه على خطأ أم صواب ،وكذلك يتبين عدم ممارسة المعلم
للتفكير الناقد ومحاولة التحقق من إجابته أو الحكم عليها ،أو التحقق من صحة المعلومات التي
تتضمنها الكتب المدرسية  ،ومن هنا جاءت الفكرة بإعداد برنامج تدريبي لتقليل الفجوة
المعرفية بين المعلمين من جهة ،ومحاولة ممارسة التفكير الناقد من جهة أخرى ،فربما يعمل
ذلك على تنمية مهارات المعلمين في التفكير الناقد وزيادة قدرتهم على حل المشكالت من هذا
النوه  ،وي يد من قدرتهم على فهم محتوى منهج الرياضيات وقراءة كتب الرياضيات بطريقة
ناقدة واعية ومدركة للصواب والخطأ.
وللوقوف على مستوى المعلمين في التفكير الناقد وحل المشكالت ،وللتحقق من مدى
مصداقية المالحظات أثناء ال يارات الميدانية  ،كان المصدر الثالث من مصادر اإلحساس
بمشكلة البحث وهو القيام بدراسة استكشافية لرصد الواقع الفعلي والحقيقي لمستوى أداء
المعلمين في حل المشكالت والتفكير الناقد ،حيث تم إعطاء مجموعة من المعلمين (  26معلم
ومعلمة من  6مدارس إعدادية) مجموعة من المشكالت ( 3مشكالت تحتاا إلى تفكير في حلها،
وليست درجة صعوبتها عالية – ملحق  ،)1وذلك بعد انتهاء ال يارات الميدانية خالل الفصل
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الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2017م ،حيث كان يتم عقد اجتماه مع معلمي كل
مدرسة ويعطيهم المشكالت بعد االنتهاء من ال يارة الصفية ،ويقوموا بحلها من دون كتابة
األسماء عليها ،ومن ثم يتبادل المعلمين األوراق لتصحيحها والتعليق على إجابات بعضهم
البعض  ،والملفت للنظر في هذا األمر هو االتفاق على إجابة واحدة للمشكالت وهي اإلجابة
الخطأ ،والتي تبين عدم قدرة المعلمين على إصدار أحكام تخص إجابات زمالئهم وتصحيح
الخطأ منها ،ويوضح جدول( )1نتائج هذه الدراسة االستكشافية:
المشكلة
عدد اإلجابات الصحيحة
عدد اإلجابات الكلي
النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة

جدول ()1
نتائج الدراسة االستكشافية
الثانية
األولى
5
26
%19.2

7
26
%26.9

الثالثة
4
26
%15.4

وبذلك تأكد للباحث أن مستوى المعلمين في ممارسة التفكير الناقد دون المستوى من
خالل قدرتهم على تقييم إجابات بعضهم البعض ،وكذلك قدرتهم على حل المشكالت دون
المستوى فلم تتجاوز نسبة اإلجابة الصحيحة على أي سؤال من األسئلة الثالثة  ،%30وهذا
يعبر عن ضعف في أداء معلمي الرياضيات فيما يتعلق بكل من التفكير الناقد وحل المشكالت
في الرياضيات.
وهناك العديد من المواقف التي تؤكد ضعف مستوى المعلمين في التفكير الناقد وفي
حل المشكالت الرياضية ،فمن خالل إجراء بعض المقابالت الفردية للمعلمين للترقي لوظيفة
معلم أول ،كان هناك العديد من األسئلة التي تم طرحها على المعلمين أثناء المقابلة والتي
تعتبر بسيطة أو بها بعض التفكير البسي  ،ولكن كانت تتم اإلجابة عنها بصورة عفوية ومن
دون تفكير يذكر ،ومنها مثالً :ما األعداد األولية بين 60 ،50؟ ،كانت اإلجابة من معلمي
الرياضيات بصورة عفوية ومن دون تفكير يذكر هي ،59 ،57 ،53 ،51 :وسؤال آخر وهو:
عند طي ورقة  8مرات وعمل ثقب بها بعد الطي ،فعند فرد الورقة مرة أخرى ،كم ثقب يمكن
أن نجد في الورقة ؟ نجد أن المعلم يجيب ببساطة عن هذا السؤال بأنها  ،16وهو مقتنع
باإلجابة تما ًما على الرغم من أنها خطأ ،واإلجابة الصحيحة هي  28وليس  ،8×2وهكذا األمثلة
كثيرة اليمكن سردها هنا ،ولكنها تشير بوضوح إلى وجود مشكلة وهي عدم ممارسة أي نوه
من التفكير قبل اإلجابة ،وعدم التفكير في اإلجابة بعد ذكرها ،وعدم القدرة على حل مثل هذه
المشكالت البسيطة.
من خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في :ضعف مستوى بعض معلمي
المرحلة اإلعدادية في التفكير الناقد للمعلومات التي يتضمنها الكتاب المدرسي ،وكذلك
للمعلومات التي يشرحها المعلم للطالب ،وكذلك ضعف قدرتهم على حل المشكالت الرياضية،
والبحث الحالي يحاول المساهمة في حل هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن التساؤل اآلتي :ما
البرنامج التدريبي المقترح والذي يمكن أن ينمي القدرة على التفكير الناقد وحل المشكالت
الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية؟
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ولذلك فإن البحث الحالي يحاول قياس مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس
التبادلي في تنمية التفكير الناقد والقدرة على حل المشكالت لدى معـلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية.

أسئلة البحث:
بناء على مصادر اإلحساس بمشكلة البحث أمكن للباحث صياغة التساؤل البحثي
الرئيس فيما يأتي :
ما مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي في تنمية التفكير
الناقد والقدرة على حل المشكالت لدى معـلمي الرياضيــات بالمرحلة اإلعدادية؟
ويتفره من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 .1ما البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي والذي يمكن أن ينمي القدرة
على التفكير الناقد وعلى حل المشكالت الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية؟
 .2ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي في تنمية التفكير
الناقد في الرياضيات (معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل،
معالجة األخطاء ،التفكير الناقد ككل) لدى معـلمي الرياضيــات بالمرحلة اإلعدادية ؟
 .3ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي في تنمية القدرة
على حل المشكالت الرياضية لدى معـلمي الرياضيــات بالمرحلة اإلعدادية ؟
 .4ما العالقة بين أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات وأدائهم على اختبار حل المشكالت الرياضية ؟

فروض البحث:
.1

.2

.3

.4

في ضوء أسئلة البحث تم صياغة الفروض اآلتية:
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (
معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء،
التفكير الناقد ككل) بعديًا لصالح معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية.
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعة التجريبية قبليًا وبعديًا على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (
معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء،
التفكير الناقد ككل) لصالح متوس الدرجات البعدي.
يتصف البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي بالفاعلية (نسبة الكسب
المعدل لبالك ≥  ) 1.2في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير
الناقد في الرياضيات ( معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل،
معالجة األ خطاء ،التفكير الناقد ككل).
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية بعديًا
لصالح معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية.
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 .5يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعة التجريبية قبليًا وبعديًا على اختبار حل المشكالت الرياضية لصالح
متوس الدرجات البعدي.
 .6يتصف البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي بالفاعلية (نسبة الكسب
المعدل لبالك ≥  )1.2في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل
المشكالت الرياضية.
 .7توجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ( )0.05 ≤ α
بين درجات معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات ودرجاتهم على اختبار حل المشكالت الرياضية.

أهداف البحث :
يهدف البحث الحالي إلى:
 التحقق من فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي في تنمية
قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات ( معرفة
االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير
الناقد ككل).
 التحقق فاعل ية البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي في تنمية قدرة
معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية.
 التحقق من وجود عالقة إرتباطية بين أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على
اختبار التفكير الناقد في الرياضيات وأدائهم على اختبار المشكالت الرياضية.

أهمية البحث:
أ) األهمية النظرية للبحث:
تتمثل أهمية البحث النظرية فيما يأتي:
 تقديم خلفية تربوية نظرية عن التدريس التبادلي ،والتفكير الناقد ،وحل المشكالت
الرياضية ،ربما تسهم في توضيح أهمية كل منها ،ودوره في تعليم الرياضيات وتعلمها،
وإبراز أهمية توظيف التدريس التبادلي من خالل البرامج التدريبية في نقل الخبرات
التربوية للمعلمين ،وعالقة ذلك بتنمية القدرة على التفكير الناقد والقدرة على حل
المشكالت الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية.
 فتح مجال البحث العلمي أمام الباحثين في إجراء دراسات جديدة تتناول بناء برامج
تدريبية لمعلمي الرياضيات تعتمد على التدريس التبادلي أو غيره من االستراتيجيات
القائمة على التعلم البنائي  ،ودراسة فاعلية هذه البرامج في تنمية مهارات المعلمين في
تدريس الرياضيات ،وفي تنمية مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لديهم ،أو غيره من
المتغيرات ذات الصلة.
 التأكيد على أهمية التدريس التبادلي ودوره في نقل الخبرات التربوية والتعليمية
واإلكاديمية بين المعلمين و بعضهم البعض ،ودور البرامج التدريبية في تنشي ذاكرة
المعلمين وتجديد أفكارهم والعمل على تنميتها،وكذلك التأكيد على أن الرياضيات ليست
محتوى علمي فق يخاطب جانب المعلومات والمعارف ،وإنما تتخطى ذلك بكثير فهي لغة
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تخاطب عقل اإلنسان وتفكيره ووجدانه وقدرته على حل المشكالت في المواقف الرياضية
والحياتية.

ب) األهمية العملية للبحث:







تتمثل أهمية البحث العملية فيما يأتي:
تقديم برنامج تدريبي مقترح لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية قائم على التدريس
التبادلي ألعضاء هيئة التدريس بكليات إعداد المعلمين يمكن االستفادة منه بتدريسه لهم
أو عمل برامج مماثلة ،أو إدراا مثل هذه البرامج ضمن برامج التنمية المهنية للمعلمين.
تقديم برنامج تدريبي مقترح لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية قائم على التدريس
التبادلي ،بغرض مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة ،وتقديم اختبار في التفكير الناقد
في الرياضيات  ،واختبار في حل المشكالت الرياضية ،يمكن للباحثين االستفادة منها في
عمل نماذا مماثلة أو استخدامها.
ت قديم برنامج تدريبي مقترح لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية قائم على التدريس
التبادلي ،وتقديم اختبار في التفكير الناقد في الرياضيات  ،واختبار في حل المشكالت
الرياضية ،يمكن لإلدارات المعنية بتدريب المعلمين (إدارة التدريب والتطوير المهني)
االستفادة منه وتنف يذه وتعميمه على جميع معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ،أو
تستفيد منه في عمل برامج مماثلة لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية أو الثانوية ،كما
يمكن االستفادة من اختبار التفكير الناقد في الرياضيات  ،واختبار حل المشكالت الرياضية
واستخدامها كاختبارات قبول في البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات أو في اختبارات
التوظيف لمعلمي الرياضيات
إمداد مؤلفي المناهج بوزارة التربية والتعليم بأهمية التفكير الناقد في الرياضيات وحل
المشكالت الرياضية وإدرجهما ضمن مقررات الرياضيات في المراحل التعليمية المختلفة
وبما يتناسب مع مستوى النمو المعرفي للطالب ،وبما يتناسب مع المحتوى العلمي
للرياضيات عبر الصفوف الدراسية المختلفة.

حدود البحث:
-

يقتصر البحث الحالي على:
عينة من معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2017م ،والفصل الدراسي األول من العام
الدراسي 2019/2018م..
التدريس التبادلي دون غيره من استراتيجيات التعليم والتعلم.
قياس قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات
بمهاراته المختلفة وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل،
معالجة األخطاء.
قياس قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية.

التصميم التجريبي ومتغيرات البحث:
تم استخدام التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة بقياس قبلي
وبعدي ،وذلك بتطبيق أدوات الدراسة ( اختبار التفكير الناقد في الرياضيات  ،واختبار حل
المشكالت الرياضية) على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة قبليًا ،ثم تطبيق البرنامج
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التدريبي المقترح على المجموعة التجريبية فق  .ثم تطبيق أدوات الدراسة ( اختبار التفكير
الناقد في الرياضيات  ،واختبار حل المشكالت الرياضية) على كل من المجموعتين التجريبية
والضابطة بعديًا ،والمتغير المستقل في البحث الحالي هو البرنامج التدريبي المقترح والقائم
على التدريس التبادلي ،والمتغيرات التابعة هي التفكير الناقد في الرياضيات  ،وحل المشكالت
الرياضية.

مصطلحات البحث:
ومن خالل اإلطاله على بعض األدبيات التربوية والدراسات السابقة المرتبطة
بموضوه البحث ،يمكن تعريف مصطلحات البحث إجرائيًا كالتالي:
البرنامج التدريبي :يعرف البرنامج التدريبي في هذا البحث بأنه إطار تعليمي عام يتضمن
مجموعة من األنشطة التعليمية التدريبية ،والتي تهدف إلى توظيف استراتيجية التدريس
التبادلي في تدريس بعض أنشطة الرياضيات من أجل تدريب المعلمين عليها بغرض الوقوف
على مدى فعاليتها في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في
الرياضيات وعلى حل المشكالت الرياضية.
التدريس التبادلي :التدريس التبادلي هو أحد أشكال التعلم التعاوني ،حيث يقوم كل
معلم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية المعلمين في مجموعته ،وبالتفاعل مع المعلمين
اآلخرين في المجموعات األخرى حول المشكالت والموضوعات المقدمة إليهم من خالل
ممارسة كل معلم لبعض االستراتيجيات الفرعية وهي :التنبؤ ،الحل الفردي ،التوضيح ،النقاش
والتساؤل ،التلخيص .ويمكن توضيح هذه المراحل فيما يأتي:
المرحلة األولى هي التنبؤ ،ويكون ذلك باستدعاء المعلم للمعلومات التي تدور حول
المهمة المكلف بها المعلم والمقدمة إليه ،حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بها والتي
يتوقع أن تفيده في الحل ،والمرحلة الثانية هي الحل الفردي حيث يحاول المعلم حل المشكلة
المقدمة إل يه بمفردة في البداية وبمعلوماته التي يعرفها واستدعاها من قبل ،وبعد االنتهاء
منها ستبدأ المرحلة الثالثة وهي التوضيح ،حيث سيقوم كل معلم بتوضيح حله للمشكلة
المقدمة إليه لبقية أعضاء المجموعة ويحاول إقناعهم بالحل الذي توصل إليه ،وبعد ذلك تأتي
المرحلة الرابعة وهي النقاش والتساؤل ويحاول فيها كل معلم عرض حله على جميع
المجموعات األخرى والتي عندها المشكالت نفسها،وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحلول
المقدمة من المعلمين وتنتهي باالتفاق على الحل الصحيح ،ثم تأتي المرحلة الخامسة
واألخيرة وهي التلخيص ،حيث يقوم كل معلم بإعادة كتابة حل المشكلة التي كانت مقدمة إليه،
وذلك بصورة واضحة وصحيحة أو كتابة تلخيص للمهمة وذلك بحسب طبيعة الموقف
التعليمي.
التفكير الناقد في الرياضيات :هو عملية عقلية فكرية يمارسها الفرد مستخدما العديد
من المهارات أثناء تناوله ألي موقف أو موضوه أو قضية ما في الرياضيات ،ومن هذه
المهارات :معرفة االفتراضات ،والتفسير ،واإلستقراء ،وتقييم الحجج ،واالستدالل ،ومعالجة
األخطاء وغيرها ،وذلك بهدف تجميع األدلة والحجج ل لتأكيد أو رفض القضية أو الموقف،
ونستدل عليه من مظاهره أو مهارته الفرعية والتي اهتم بها البحث الحالي وهي :معرفة
اإلفتراضات ،التفسير ،اإل ستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،ويقاس بالدرجة
التي يحصل عليها المعلم في اختبار التفكير الناقد في الرياضيات.
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المشكة الرياضة :هي موقف يتضمن معلومات رياضية ويشترط فيه وجود عائق
يحول دون اإلجابة المباشرة ( تحتاا بعض التفكير) ،وهذا الموقف يمثل تحدي للمعلم ،ويقبل
المعلم بهذا التحدي من خالل قيامه بإجراءات معينة باستخدام معلوماته الرياضية السابقة التى
تعلمها لحل هذا الموقف.
حل المشكالت الرياضية :هي مجموعة الخطوات المنطقية التى يقوم المعلم بكتابتها
مستخدما المعلومات والبيانات والمعطيات الواردة بالمشكلة والمعلومات السابقة لديهل لإلجابة
عن المطلوب إيجاده بالمشكلة والوصول إلى الحل ،وتقاس قدرة المعلم على حل المشكالت
الرياضية بالدرجة التي يحصل عليها في اختبار حل المشكالت الرياضية.
الفاعلية :يقصد بها مدى التحسن الذي يطرأ على قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في التفكير الناقد في الرياضيات ،وحل المشكالت الرياضية ،وذلك بعد تطبيق
البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي ،ويمكن اعتبار أن البرنامج التدريبي
فعال إذا كانت نسبة الكسب المعدل )  ( Blacke Modifies Gain Ratioتتجاوز ،1.2
وغير فعال إذا كانت أقل من ذلك .
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االطار النظري :التدريس التبادلي والتفكير الناقد وحل المشكالت:
صا لما تناولته األدبيات التربوية المتعلقة بكل من:
سوف نسعرض في هذا الج ء ملخ ً
التدريس التبادلي ،والتفكير الناقد ،وحل المشكالت ،مع عرض لبعض الدراسات السابقة
المرتبطة بكل منهم.

أوالً:التدريس التبادلي:

تم عرض التدريس التبادلي ألول مرة من قبل ” "Palincsarفي بحثها عام ،1982
وتم تطويره في عام  ، 1984ومنذ ذلك الحين وصف الكثير من الباحثين التدريس التبادلي بأنه
إجراء تعليمي لتحسين الفهم القرائي ،ويتحقق ذلك من خالل تشجيع مجموعة من الطالب
للعمل معًا لبناء المعنى وتأسيسه  ،وبناء فهم مجموعة من النصوص ،وللتدريس التبادلي
أربعة مراحل أو استراتيجيات فرعية هي :التنبؤ ،التوضيح ،التساؤل ،التلخيص (Reilly,
ً
بديال عن التدريس
) ، Parsons, & Bortolot, 2013,183وتعد هذه االستراتيجية
المباشر الذي يقوم على إعطاء المعلومات للمتعلمين مباشرة من المعلم ،إال أن التدريس
التبادلي يعمل على تقسيم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة ،ويعمل المعلمون كقدوة ونماذا
ألنماط سلوكية معينة أمام المتعلمين في مجموعات الفصل الدراسي ،حيث يقوم المعلم بت ويد
مجموعات المتعلمين بالتشجيع والمساندة المنظمة( .عفانة ،وحمش.)5 ،2011 ،

تعريف التدريس التبادلي وأهميته:
يُعرف التدريس التبادلي بأنه نظام تعليم وتعلم يحث الطلبة منفردين على فهم الفقرات
الدراسية وفق سرعتهم لإلجابة عن األسئلة المطلوبة ،وهو نشاط يأخذ شكل حوار بين
المعلمين والطلبة ،أو بين الطلبة بعضهم البعض ،إذ يتبادلون األدوار طبقًا لالستراتيجيات
الفرعية المتضمنة (التنبؤ ،والتساؤل ،والتوضيح،والتلخيص) بهدف فهم المادة المقروءة،
والتحكم في هذا الفهم عن طريق مراقبته وضب عملياته( .ال ويني،)155 ،2015 ،
والتدريس التبادلي هو أحد أشكال التعلم التعاوني ،حيث يعمل أحد أعضاء المجموعة كمع لم ،ثم
يتبادلوا األدوار ،ويقوم الطالب بتنفيذ مراحل الدرس التبادلي كما يأتي :التوضيح (الموضح)،
التنبؤ ( المتنبئ) ،التساؤل (السائل) ،التلخيص (ال ُملخص) ،مع تقديم الدعم والمساندة للطالب
عن طريق الوسائل والمواد الحسية والبطاقات والرسوم التوضيحية وغيرها
)(Widyaningrum, Mariani, & Sutikno, 2015, 6
والتدريس التبادلي هو استراتيجية منظمة بشكل جيد ،ولقد أشارت دراسات عديدة
)( (Reilly, et al, 2013, 185-186ال ويني ،)156 ،2015 ،إلى أهمية التدريس التبادلي
في أنها تساعد على:
 تحسين عمليات الفهم لدى الطلبة. اكتساب الثقة والتحفي على القراءة. زيادة دافعية الطالب للتعلم نحو التعلم من خالل إشراكهم في مجموعات صغيرة للعمل. زيادة رغبة الطالب في االلتحاق بفصول التدريس التبادلي بسبب رؤيتهم لمدىالنجاح الذي حققوه على مستوى المدرسة.
 تنمية القدرة على الحوار والمناقشة ،وت يد من رغبة الطلبة في القراءة. إثارة انتباه الطلبة وتركي هم على الموضوعات القرائية. تنمية قدرة الطالب على ضب عملية التفكير.16
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زيادة ثقة الطالب بنفسه وتشعره بالقدرة على اإلنجاز.
تطوير اإلدراك القرائي لدى الطلبة من خالل المناقشة الفاعلة للنص مع أقرانهم .

استراتيجيات التدريس التبادلي:
يقوم التدريس التبادلي على أربع إستراتيجيات فرعية هي :التلخيص ،طرح األسئلة،
التساؤل  ،التنبؤ ،وتستخدم استراتيجية التدريس التبادلي في تعلم اللغة ،وبصفة خاصة في
الفهم القرائي ،إذ يقرأ المعلم نموذ ًجا من المهارات أمام المتعلمين ،تلخيص فقرة ،طرح سؤال
أو سؤالين عنها ،توضيح النقاط الصعبة ،التنبؤ بما ستشير إليه الفقرة الثانية ،ومع تقدم
الدرس يتنا وب المتعلمون األدوار ،قائمين بدور المعلم ،ويوفر المعلم المساندة ،والتغذية
الراجعة والتشجيع ،وعندما يتم إتقان االستراتيجيات األربعة من أفراد المجموعة يوقف المعلم
المساندة للمجموعة ويعمل في مجموعات أخرى وهكذا (عفانة ،و حمش.) 5 ،2011 ،
ويمكن توضيح االستراتيجي ات األربعة للتدريس التبادلي (ال ويني157 ،2015 ،ل
جربوه )17 ،2014 ،فيما يأتي:
التنبؤ :تتطلب هذه االستراتيجية من القارىء أن يضع توقعات أو أفكار عن المقروء قبل
القراءة الفعلية ،مما يتطلب منه التركي في القراءة ،ورب المعلومات الجديدة بخبراته السابقة
لتأكيد تل ك التوقعات ،وهذا يتيح الفرصة للمتعلم في أن يتعلم ويدرك أن العناوين الرئيسية
والفرعية واألسئلة المتضمنة في النص تعد وسائل مفيدة لتوقع ما يدور حوله المحتوى ل مما
ييسر فهم المقروء وتهيئة الذهن لعملية استدعاء المعلومات .
التساؤل :ويراد به قدرة القارئ على توليد أسئلة حول ما يقرأ ويتطلب منه ذلك أن تكون لديه
القدرة على تحديد اهمية المعلومات المتضمنة في الموضوه وصالحيتها في أن تكون محور
تساؤل ،وكذلك تكون لديه مهارة في صياغة األسئلة.
التوضيح :يمثل التوضيح اإلجراءات التي تتبع لتحديد نقاط الصعوبة أو ما قد يمثل عائقًا في
فهم المقروء والمتضمنة بالموضوه سواء كانت كلمات أم أفكار أم تعبيرات
التلخيص :وتمثل العملية التي يختصر فيها الموضوه ،والوقوف على أساسياته وجوهره من
النقاط األساسيةل مما يسهم في تنمية مهارة القارئ في التركي على المعلومات المهمة.

التدريس التبادلي وتدريس الرياضيات:
إن الرياضيات علم مجرد ،ويمكن فهمه بسهولة عندما يكون مصحوبًا بامثلة ملموسة
تتناسب مع الموقف التعليمي وشروطه ،ويتعلم األطفال بصورة أفضل إذا كانت تقدم لهم
أنشطة تعليم وتعلم تعتمد على النشاط والعمل والحركة التي تتناسب مع طبيعة األطفال ،ولذلك
مهمة المعلم ليست تقديم المعرفة فق  ،ولكن إعداد أنشطة وموقف تعليمي يدفع الطفل إلى
طرح األسئلة والمالحظة والتنبؤ ،والتعبير عن المفاهيم والعالقات بلغتهم الخاصة أو بطريقتهم
الخاصة ،واحد البدائل التي يمكن أن يستخدمها المعلم هي استراتيجية التدريس التبادلي
وتطبي قها في شرح دروس الرياضيات ،حيث أنها تساعد الطالب على فهم الرياضيات واكتساب
المعرفة واالستيعاب ،ويتم ذلك من خالل المناقشة وطرح األسئلة والتعبير عن اآلراء أمام
الطالب اآل خرين وتدريب الطالب ليكونوا قادرين على عمل تلخيصات لدروس الرياضيات
).(Darsono , 2015,73-74
و يمكن تطويرمدخل التدريس التبادلي لكي يمكن استخدامه في تدريس الرياضيات
بصفة عامة ،وتدريس المسائل والمشكالت اللفظية بصفة خاصة ،حيث تم توسيع مدخل
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التدريس التبادلي من االستراتيجيات األربعة التقليدية المستخدمة في القراءة ( التنبؤ،
التوضيح ،التساؤل ،التلخيص) لكي يتضمن استراتيجيات معرفية أخرى ،وتطبق بشكل خاص
لفهم وحل المشكالت اللفظية في الرياضيات ،وهي تستند على دعم المعلم ودعم األقران مثل
البطاقات الخاطفة ،المواد اليدوية والتفاعلية وغيرها ،وعلى ذلك تم تطوير استراتيجة
التدريس التبادلي لحل المشكالت الر ياضية اللفظية بحيث تتضمن االستراتيجيات الفرعية
اآلتية :التنبؤ  ،Predictingالتوضيح  ،Clarifyingالتساؤل  ،Questioningالتصور
البصري  ،Visualizingاالرتباط  ،Connectingالتغذية الراجعة  ، Feedbackالتلخيص
.(Meyer, 2014,9-10) Summarizing
وعلى الرغم من أن استراتيجية التدريس التبادلي في الرياضيات تستند على نموذا
التدريس التبادلي في القراءة ،إال أن هناك بعض التعديالت الرئيسية عليها ،ولكنها تتضمن
المراحل األربعة األساسية :التنبؤ ،التوضيح ،التساؤل ،التلخيص ،باإلضافة إلى مرحلة خامسة
وهي التسجيل ،وسوف نوضح هذه االستراتيجيات بشي من اإليجاز فيما يأتي (Reilly, et
)al., 2013,185-186
التبنؤ في الرياضيات :أثناء مرحلة التنبؤ يطلب من المتعلم التنبؤ بنوه الرياضيات ،واألسئلة
التي سوف يتم طرحها عليهم ،وما نوه العمليات الحسابية التي قد تكون مطلوبة ،وكيف
ستكون اإلجابة عليها ،فهناك تركي كبير في هذه المرحلة على المعرفة السابقة ،وبنية النص،
والعناوين والمحتوى والرسوم البيانية والرسوم التوضيحية .
التوضيح في الرياضيات :أثناء مرحلة التوضيح ،يطلب من المتعلمين إدراا ثالثة قوائم من
المعلومات ،تحتوى القائمة األولى على الكلمات غير المألوفة بالنسبة إليهم ،والقائمة الثانية
تذكر جميع الحقائق التي تعرفها أي بشكل عام بيانات أو قيم من المشكلة الرياضية ،والقائمة
الثالثة واألخيرة تتعلق بمهارات التفكير العليا ويطلب فيها من المتعلمين تحديد المعلومات
التي لم يعرفونها ،وفي هذه المرحلة يتم تشجيع المتعلمين وحثهم على العمل كج ء من
مجموعة ،ويوفر العمل في مجموعة فرصة للطالب للتحدث والتفاعل االجتماعي مع أقرانهم،
وذلك يساعدهم في بناء المعنى ويع ز التعلم لديهم ،وبمجرد أن يوضح المتعلمون جميع حاالت
الضعف أو الصعوبة ،ثم يتم تشجيعهم بإعادة قراءة النص الستعادة المعنى .
الحل :خالل مرحلة الحل ،يقوم المتعلمون بالفعل بحل المشكلة ،ويتم توفير عدد من الخيارات
لحل المشكلة مع المتعلمين ،وعلى الرغم من عدم توجيه الطالب في أي مرحلة إلى
استراتيجية محددة لحل المشكالت ،فهذا يجعل الطالب يتمكنوا من تطوير الحل والوصول إليه
بأنفسهم ،ومن خالل تفكيرهم ،وفي هذه المرحلة يطلب من المتعلمين تمثيل العمل وحل
المشكلة باستخدام الصور والرسوم البيانية أو المعداد أو الكلمات.
التلخيص :يتم إكمال مرحلة التلخيص من قبل المتعلم باعتبارها مرحلة تأمل ذاتي ،وفي هذه
المرحلة يطلب من المتعلمين تقييم إنجازاتهم في حل المهمة الجماعية ،ويطلب منهم التفكير
في االستراتيجيات التي اختاروها ،وتقييم عملهم إذا قابلتهم مشكلة مماثلة ،ويطلب منهم
التبرير لإلجابة ل يادة الفهم الرياضي لجميع الطالب في الفصل،وفي ختام كل درس نناقش
ونتأمل الحلول واإلجابات التي قدمتها كل مجموعة.
التسجيل :هذا هو المكون االخير(اإلضافي) الستراتيجية التدريس التبادلي في الرياضيات،
حيث يطلب من المتعلمين االحتفاظ بسجل مكتوب ألعمالهم ،وهذه هي اإلضافة لنموذا
التدريس التبادلي ،حيث يتكامل حفظ السجالت مع القراءة والكتابة ،ويعتقد أن التسجيل يؤدي
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صا للتغذية الراجعة الالزمة
إلى تحسن الفهم واإلحتفاظ بمحتوى الموضوه ،ويع ز فر ً
لمساعدة الطالب على تطوير أدائهم.
من خالل ماسبق يتضح أن التدريس التبادلي هو أحد أشكال التعلم التعاوني ،وسوف
يتم استخدامه في تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية،
حيث يقوم كل معلم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية المعلمين في مجموعته ،وبالتفاعل
مع المعلمين اآل خرين في المجموعات األخرى حول المشكالت والموضوعات المقدمة إليهم في
البرنامج التدريبي ،ويتم ذلك من خالل ممارسة كل معلم لالستراتيجيات الفرعية للتدريس
التبادلي والتي تم تطويرها لتتناسب مع طبيعية البرنامج التدريبي وأهدافه وهي :التنبؤ ،الحل،
التوضيح ،النقاش والتساؤل ،التلخيص .ويمكن للباحث توضيحها فيما يأتي:
 المرحلة األولى هي التنبؤ :ويكون ذلك باستدعاء المعلم للمعلومات التي تدور حول
المهمة المكلف بها المعلم والمقدمة إليه ،حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بها
والتي يتوقع أن تفيده في الحل ،ويتنبأ بالفائدة من هذه المعلومات.
 المرحلة الثانية هي الحل الفردي :يحاول كل معلم حل المشكلة المقدمة إليه بمفردة
في البداية وبمعلوماته التي يعرفها واستدعاها من قبل.
 المرحلة الثالثة وهي التوضيح :يقوم كل معلم بتوضيح حله للمشكلة المقدمة إليه إلى
بقية أعضاء المجموعة ،ويحاول إقناعهم بالحل الذي توصل إليه ومناقشته معهم
حتى تصل المجموعة إلى االتفاق على حل للمشكلة.
 المرحلة الرابعة وهي النقاش والتساؤل :يحاول فيها كل معلم عرض الحل الذي تم
التوصل إليه في مجموعته على جميع المجموعات األخرى والتي عندها المشكالت
نفسها،وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحلول المقدمة من المعلمين ،وتنتهي
باإلجابة عن جميع التساؤالت واالتفاق على الحل الصحيح.
 المرحلة الخامسة واألخيرة وهي التلخيص :حيث يقوم كل معلم بإعادة كتابة حل
المشكلة التي كانت مقدمة إليه في البداية بصورة واضحة وصحيحة أو كتابة تلخيص
للمهمة بحسب طبيعة الموقف التعليمي.

دراسات تتعلق بالتدريس التبادلي:
دراسة ) (Mulyono, Asmawi, & Nuriah , 2018والتي هدفت إلى تحديد
أثر استخدام نموذا التدريس التبادلي ونموذا التدريس الميسر على نتائج تعلم الرياضيات مع
التحكم في القدرة األولية للطالب ،وكذلك أثر التفاعل بين نماذا التعلم واالستقاللية على نتائج
تعلم الرياضيات بعد التحكم في القدرات األولية للطالب ،وقد توصلت الدراسة إلى تفوق طالب
التدريس التبادلي في مخرجات تعلم الرياضيات على طالب نموذا التدريس الميسر ،ووجود
تأثير للتفاعل بين نماذا التعلم واالستقاللية على نتائج التعلم في الرياضيات ،فالطالب الذين
يتعلمون بالتدريس التبادلي مع استقاللية عالية افضل في تعلم الرياضيات من الطالب الذين
است خدموا النموذا الميسر مع استقاللية عالية ،والطالب الذين يتعلمون بالتدريس التبادلي مع
استقاللية منخفضة أقل في تعلم الرياضيات من الطالب الذين استخدموا النموذا الميسر مع
استقاللية منخفضة.
دراسة ) (Widyaningrum, et al., 2015والتي هدفت إلى التعرف على أثر
الت دريس التبادلي مع الوسائ على الثقة بالنفس والتواصل الرياضي لدى طالب الصف
السابع ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذي ثقته بنفسه منخفضة فإنه لم يتمكن من
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التعبير عن رأيه سواء في مناقشات مجموعته أو مناقشات الصف ،والطالب الذي ثقته بنفسه
متوسطة استطاه ال تعبير عن رأيه داخل مجموعته ولكنه لم يستطيع أن يعبر عن رأيه في
المناقشات الصفية ،والطالب الذي ثقته بنفسه عالية استطاه أن يعبر عن أرائه وأفكاره في
مناقشات مجموعته وأ ثناء مناقشات الصف ،ومن خالل استخدام التدريس التبادلي أظهرت
النتائج شجاعة الطالب في التحدث والتعبير عن أفكارهم وزيادة الثقة بالنفس لديهم ،والمراحل
التي يمر بها التدريس التبادلي أدت إلى تحسن جانب التواصل الرياضي الشفوي والكتابي لدى
الطالب.
دراسة ) (Darsono , 2015والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التدريس
التبادلي في تدريس معادلة الخ المستقيم ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا
بين مخرجات التعلم لصالح الطالب الذين درسوا بالتدريس التبادلي في مقابل الذين درسوا
بالطريقة التقليدية ،وهذا يعني فعالية التدريس التبادلي في تدريس معادلة الخ المستقيم ،وقد
أبدى معظم الطالب الرغبة في حضور حصص التدريس التبادلي مرة أخرى ،بشرط أن يقوم
المعلم بالتدريس بالطريقة نفسها ،وقد ساعد تطبيق التدريس التبادلي الطالب في اكتساب
المعرفة من خالل المناقشة وطرح األسئلة والتعبير عن اآلراء أمام الطالب اآلخرين ،وتدريب
الطالب ليكونوا قادرين على عمل ملخصات ،وقد أوصت الدراسة بتطوير التدريس التبادلي
حتى يتوافق مع موضوعات أخرى ،وعقد ورش عمل للمعلمين في التدريس التبادلي.
دراسة ) (Meyer, 2014والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التدريس
التبادلي في جعل المشكالت الرياضية اللفظية ذات معنى بالنسبة لطالب المرحلة المتوسطة،
وحيث أن الت دريس التبادلي هو مدخل تعليمي حواري قائم على األدلة ،فقد تم استخدام أربعة
استراتيجيات فرعية هي :التنبؤ ،التوضيح ،التساؤل ،التلخيص ،لتدريس المشكالت اللفظية في
الرياضيات ،ولقد توصلت الدراسة إلى قيام العديد من المعلمين باستخدام مدخل التدريس
التبادلي مع توظيف الدعم (بطاقات ،مفكرات ،الرسم ،الدعم التفاعلي) ،وأفادت المقارنة بأن
الطالب الذين استخدموا التدريس التبادلي أصبح أدائهم أفضل في الرياضيات.
دراسة ) (Abdul Qohar, & Sumarmo , 2013والتي هدفت إلى التعرف على
أثر التدريس التبادلي في تحسين قدرة طالب الصف التاسع في التواصل الرياضي والتنظيم
الذاتي للتعلم ،وأجريت هذه الدراسة على  254طالبًا من الصف التاسع من ثالث مدارس
مختلفة المستوى ( مرتفع ،متوس  ،منخفض) ،واستخدم اختبار التواصل الرياضي ومقياس
التنظيم الذاتي للتعلم كأدوات للدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن استراتيجية التدريس
التبادلي كانت أفضل من الطريقة التقليدية في تحسين مستوى الطالب في التواصل الرياضي،
وتحصيلهم ،وقدرتهم على تنظيم التعلم الذاتي ،وجود تفاعل بين مداخل التدريس ومستويات
المدارس ،وعدم وجود تفاعل بين مداخل التدريس والقدرة السابقة في الرياضيات على
التواصل والتنظيم الذاتي للتعلم ،كما وجد ارتباط بين التواصل الرياضي والتنظيم الذاتي للتعلم،
ولقد أظهرت النتائج أيضًا أن الطالب في مجموعات التدريس التبادلي كانوا أكثر نشا ً
طا في
المناقشة ،وغير خائفين ،وال يخجلوا من التعبير عن أفكارهم ،وطرح األسئلة والشرح
والتوضيح ،وإقتراح الحجج والمنطق ،وكانوا أكثر قدرة على ترجمة النموذا الرياضي ،واكثر
منهجية في حل مشكالت التواصل الرياضي من الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية.
دراسة  (Garderen , 2004).والتي هدفت إلى التعرف على التدريس التبادلي
كاستراتيجية لفهم المشكالت الرياضية اللفظية ،فغالبًا ما تمثل الكلمات صعوبة في فهم
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المشكالت الرياضية اللفظية ،و فهم المشكلة هو ما يعوق الطلبة في حل المشكالت الرياضية
اللفظية ،ويمكن للمعلم من خالل التدريس التبادلي تحسين فهم الطالب للمشكلة الرياضية
اللفظية ،ويعد التدريس التبادلي مدخل يوفر للطالب العمل بشكل تعاوني لدعم كل منهم اآلخر
أثناء العمل لتحقيق هدف مشترك ،والتسهيالت التي تقدم أثناء درس التدريس التبادلي مثل
الرسم ،والرسم البياني ،وتوفير القاموس ،وتأكيد الجمل والكلمات المفتاحية ،يمكن أن يساعد
الطالب ويحسن من فهمهم للمشكالت الرياضية اللفظية ويكون أدائهم أفضل.
دراسة (قبع ) 2018 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثر تدريس الهندسة اإلحداثية
باستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في الرياضيات ،ولذلك
تم اختيار عينة قصدية مكونة من  74طالبة ( 36تجريبية 38 ،ضابطة) ،وتم إعداد اختبار
تحصيلي في مادة الرياضيات ،وتم تطبيق التجربة بتطبيق االختبار قبليًا على المجموعتين ،ثم
التدريس للمجموعة التجريبية بالتدريس التبادلي ،والتدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة
المعتادة ،ثم تطبيق االختبار بعديًا ،وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا ،توصلت الدراسة
إلى وجود فرق دال إحصائيًا في األداء لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بتوجيه
معلمي الرياضيات إلى استخدام التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات .
دراسة (المقدادي  ،و عرفة ) 2017 ،والتي هدفت إلى بحث أثر برنامج تعليمي قائم
على التدريس التبادلي في حل المسألة الرياضية والتفكير الناقد لدى طلبة المرحلة األساسية
في ضوء مستويات تحصيلهم ،ولذا تم اختيار عينة مكونة من  74طالبة تم تقسيمهم إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتم بناء برنامج تعليمي ( وحدة الكسور العادية والعشرية)
وفقًا ل لتدريس التبادلي للمجموعة التجريبية ،وتم بناء اختبار في حل المسألة الرياضية
اللفظية ،ومقياس في التفكير الناقد ،وبعد المعالجة اإلحصائية للبيانات توصلت الدراسة إلى
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في كل من حل المسألة والتفكير الناقد،
وهذا يرجع ألثر استخدام التدريس التبادلي.
دراسة (جربوه ) 2014 ،والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية توظيف إستراتيجية
التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن
األساسي بغ ة ،وتكونت عينة الدراسة من  60طالبًا ( 30تجريبية 30 ،ضابطة) من طالب
الصف الثامن بمدرسة رفح اإلعدادية للبنين ،ولذلك تم بناء اختبار لقياس مهارات التفكير في
الرياضيات ،ومقياس اتجاه نحو الرياضيات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال
إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في التفكير الرياضي ،وكذلك في االتجاه نحو الرياضيات،
وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام استراتيجية الت دريس التبادلي في تعليم الرياضيات
وتدريب المعلمين عليها ،وإنتاا وحدات دراسية مبنية على أساسها.
دراسة (الشلهوب ) 2013 ،والتي هدفت إلى الكشف عن أثر تدريس الرياضيات
باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي على اكتساب التحصيل وتنمية التواصل الرياضي
وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني المتوس بمدينة الرياض ،ولذا تم اختيار 115
طالبة كمجموعة تجريبية 118 ،طالبة كمجموعة ضابطة ،وتم بناء اختبار في التحصيل،
واختبار للتواصل الرياضي ،وبعد تطبيق أدوات البحث قبليًا وبعديًا ومؤجل ،وتنفيذ تجربة
البحث بتدريس وحدة األعداد الحقيقة ونظرية فيثاغورث باستخدام استراتيجية التدريس
التبادلي للمجموعة التجريبية ،والحصول على البيانات ومعالجتها إحصائيًا ،توصلت الدراسة
إلى وجود أثر دال إحصائيًا الستخدام استراتيجية التدريس التبادلي على كل من التحصيل
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والتواصل الرياضي وبقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود عالقة إرتباطية
موجبة ودالة إحصائيًا بين التحصيل والتواصل الرياضي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب
المعلمات على استراتيجية التدريس التبادلي ألنها أسهمت بشكل فعال في اكتساب التحصيل
وبقاء أثر التعلم .
دراسة ( صالح ) 2011 ،والتي هدفت إلى تحديد أثر استخدام استراتيجية التدريس
التبادلى فى تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعى لدى
تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى ،ولذا تم اختيار عينة من طالب الصف األول من
الحلقة الثانية من التعليم األساسي ،وتم بناء اختبار تحصيلي في الرياضيات ،واختبار التفكير
اإلبداعي في الرياضيات ،وبعد تطبيق التجربة والحصول على البيانات ومعالجتها إحصائيًا
توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في كل من التحصيل
في الرياضيات والتفكير االبداعي في الري اضيات ،كما وجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين
التحصيل والتفكير االبداعي في الرياضيات ،وقد أوصت الدراسة بتشجيع المعلمين على
استخدام استراتيجية التدريس التبادلي ،وإعادة النظر في تطوير مناهج الرياضيات بما ينمي
التفكير اإلبداعي لدى الطالب.
دراسة (عفانة  ،و حمش ) 2011 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام
التدريس التبادلي في تنمية مهارات التواصل لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغ ة،
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار لقياس مهارات التواصل الرياضي ( تنظيم
التفكير الرياضي ،تمثيل المواقف والعالقات الري اضية ،نقل العبارات الرياضية بشكل متراب
وواضح لآل خرين ،تحليل وتقويم الحلول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين،
استخدام اللغة الرياضية للوصف والتعبير عن األفكار الرياضية بوضوح) وتكونت عينة
الدراسة من  86طالبًا وطالبة ( 43بنين 43 ،بنات) وبعد تطبيق األدوات قبليًا وبعديًا وتنفيذ
تجربة البحث ،ومعالجة البيانات إحصائيًا ،توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا
لصالح المجموعة التجريبية في التواصل الرياضي بوجه عام ،مما يدل على أن استراتيجية
التدريس التبادلي كان لها أثر في تنمية مهارات التواصل لدى طلبة الصف الرابع األساسي.
دراسة (الكبيسي ) 2011 ،والتي هدفت إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية التدريس
التبادلي على التحصيل والتفكير الرياضي لطلبة الصف الثاني متوس في مادة الرياضيات،
وتكونت عينة الدراسة من  42طالبًا ( 21تجريبية 21 ،ضابطة) ،وقد تم بناء اختبار تحصيل
في ال رياضيات واختبار في التفكير الرياضي ،وبعد تطبيق تجربة البحث وجمع البيانات
ومعالجتها إحصائيًا توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
في التحصيل وفي التفكير الرياضي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على
استخدام استراتيجية التدريس التبادلي ،وإعداد مواد تعليمية تتضمن استراتيجية التدريس
التبادلي وتضمينها في برامج إعداد المعلمين ،باإلضافة إلى تطوير منهج الرياضيات في ضوء
استراتيجية التدريس التبادلي.

التعليق على الدراسات السابقة في مجال التدريس التبادلي:
من خالل الدراسات السابقة في مجال التدريس التبادلي واستخدامه في تعليم الرياضيات
وتعلمها يمكن استخالص بعض النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسات السابقة ،حيث أدى
استخدام التدريس التبادلي إلى:
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 تحسين أداء الطلبة في كل من :التحصيل في الرياضيات  ،حل المسألة والتفكير الناقد،
التفكير في الرياض يات واالتجاه نحوها ،التواصل الرياضي وبقاء أثر التعلم ،التفكير
االبداعي في الرياضيات ،فهم الطالب للمشكلة الرياضية اللفظية.
 جعل الطلبة أكثر نشا ً
طا في المناقشة ،وغير خائفين ،وال يخجلوا من التعبير عن أفكارهم،
ولديهم مهارة في طرح األسئلة والشرح والتوضيح ،وإقتراح الحجج والمنطق ،وأكثر
قدرة على ترجمة النموذا الرياضي ،واكثر منهجية في حل مشكالت التواصل الرياضية.
 مساعدة الطلبة في توصيل المعرفة من خالل المناقشة وطرح األسئلة والتعبير عن اآلراء
أمام الطالب اآلخرين ،ويكونوا قادرين على عمل ملخصات.
 توفير فرص للطلبة لكي يعملوا بشكل تعاوني لدعم كل منهم اآلخر أثناء العمل لتحقيق
هدف مشترك.
 شجاعة الطالب في التحدث والتعبير عن افكارهم وزيادة ثقتهم بالنفس.
 التوصية بما يأتي :
 ضرورة تدريب المعلمين على التدريس التبادلي ،وتوجيههم إلى استخدامه فيالتدريس.
 إعداد مواد تعليمية تتضمن استراتيجية التدريس التبادلي وتضمينها في برامجإعداد المعلمين.
 تطوير منهج الرياضيات في ضوء استراتيجية التدريس التبادلي. تطوير استراتيجية التدريس التبادلي.ومن خالل هذه الدراسات السابقة في مجال التدريس التبادلي والذي تم االعتماد عليه
في بناء البرنامج التدريبي ،نجد أن معظمها أكد على أهمية التدريس التبادلي في تعليم
الرياضيات وتعلمها ،ولقد تم االستفادة من هذه الدراسات في بناء البرنامج التدريبي وإعداد
الجلسات التدريبية وفقًا الستراتيجية التدريس التبادلي ،وقد تم تطوير االستراتيجيات الفرعية
للتدريس التبادلي بحسب طبيعة البرنامج التدريبي وبحسب الفئة المقدم إليها  ،وبحسب الهدف
منه  ،كما تم االستفادة من هذه الدراسات في مناقشة نتائج البحث وتفسيرها.

ثانيًا :التفكير الناقد:
يشكل التفكير الناقد ج ًءا مه ًما في تفكير اإلنسان ،وهو أحد المهارات األساسية التي
ينبغي أن يتسم بها السلوك اإلنساني في القرن الحادي والعشرين ( بحسب مهارات القرن
الحادي والعشرين) ،حيث يحتاا اإلنسان إلى أن يتأمل في المواقف التي يتعرض لها بصفة
يومية ،وأن يفهم ما يدور حوله ،ثم يبدأ بعملية طرح أسئلة وأستفسارات حتى يتمكن من فهم
الظواهر المحيطة به ،ثم يقوم بعملية تقييم للموقف ،ويبدي رأيه في إطار االستناد إلى شواهد
وأدلة يدعم بها رأيه ،ويستنتج في ضوئها العديد من األفكار الصحيحة ،وأن يكون لديه قدرة
على تفسير وتوضيح ما توصل إليه من استنتاجات ،ويقوم الفرد بعد ذلك بتقييم أفكاره هو
ومعتقداته ويخضعها لعملية تقييم ذاتي ،وهذا هو ما نمر به بصفة يومية في حياتنا ،أي أننا
نمارس التفكير الناقد بكل مهاراته الفرعية سواء كنا ندرك ذلك أم ال ،فالتفكير الناقد موجود
معنا في كل مكان نذهب إليه ،فهو مالزم لنا ،ولذا يجب أن نتدرب عليه ،وندرب طالبنا عليه،
بل ومن باب أولى ندرب معلمينا عليه وننمي تفكيرهم الناقد كمحاولة لنقل هذا التفكير بصورة
صحيحة للطالب حتى يستطيعوا مواجهة مشكالت وتحديات الحياة الراهنة والمستقبلية.
23

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................

قائم

على

التدريس

التبادلي

تعريف التفكير الناقد وأهميته:
ولقد عرض  Fisherفي كتابة "مقدمة في التفكير الناقد" " Critical Thinking
 "An Introductionالعديد من التعريفات التي اهتمت بتحديد المقصود بالتفكير الناقد ،ومن

بينها تعريف ” ،" Glaserحيث عرف التفكير الناقد على أنه الميل إلى التفكير بعمق في
المشكالت والقضايا ال تي تكون ضمن خبرة الفرد ،والدراية بمدخل األسئلة وتبريرها ،والمهارة
في تطبيق هذا المدخل  .ويهتم التفكير الناقد بأن يبذل الفرد جهد مستمر في فحص اإلعتقادات
والمعارف في ضوء األدلة التي تؤيد هذا االعتقاد أو أي استنتاجات أخرى تنتج عن هذا
اإلعتقاد ) . ( in Fisher,2011, 3كما قدم الكتاب تعريف ” “Ennisحيث يعرف التفكير
الناقد بأنه تفكير تأملي منطقي ،يستند على اتخاذ قرار حول ما يجب اعتقاده أو القيام بعمله
).(in Fisher,2011, 4
ولقد لخص فيشر تعريفًا للتفكير الناقد ،حيث ذكر أن التفكير الناقد هو نوه من
التفكير التقييمي الذي يهتم بكل من النقد واإلبداه معًا ،وهو يتعلق بالجودة في تقديم الدليل
أوالتبرير أو الحجة التي تدعم أو تؤيد اعتقاد ما أو عمل ما ،)Fisher,2011,14) .والتفكير
الناقد هو نشاط عقلي مركب هادف ،ولكنه محكوم بقواعد االستدالل والمنطق ،ويؤدي إلى
نتائج يمكن أن نتن بأ بها ،وهو يهدف إلى تقييم األشياء باالستناد إلى معايير مقبولة أو محكات،
ويتكون من مجموعة من المهارات التي يمكن استخدامها بصورة منفردة أو مجتمعة ،وهذه
المهارات هي :مهارات االستقراء ،واالستنباط ،والتقييم ( جروان363 ،2007 ،ل عمار،
شحاته  ،و النجار  .) 128-127 ،2003 ،والتفكير الناقد تفكير تأملي ،يرك على إتخاذ قرار
بشأن ما نصدقه ونؤمن به أو ما نفعله ،وما يتطليه ذلك من وضع فرضيات وأسئلة وبدائل
وخط للتجريب ،والتفكير الناقد يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا من تصنيف بلوم
وهي التحليل والتركيب والتقويم ،وهو التفكير الذي يدرس ويرب ويقيم جميع جوانب الموقف
أو المشكلة ،وهو يشتمل على جمع وتنظيم وتذكروتحليل المعلومات ،إن التفكير الناقد يشتمل
على القدرة على القراءة بفهم وتحديد المعلومة الضرورية وغير الضرورية ،وهو يعني كذلك
بالقدرة على استخالص نتائج مناسبة من مجموعة معينة من البيانات ،والقدرة على تحديد
عدم االتساق والتناقض في مجموعة أخرى من البيانات ( بدوي.)494 ،2008 ،
إن التفكير الناقد هو تفكير تأملي محكوم بقواعد المنطق والتحليل ،وهو نتاا لمظاهر
معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات ،والتفسير ،وتقويم المناقشات ،واالستنباط ،واالستقراء(.
العتوم ،الجراا ،وبشارة .) 73 ،2010 ،وعندما يتمعن اإلنسان فيما يسمع أو يقرأ ،ويتفاعل
معه بشكل نا قد في إطار تقييمي منهجي ،لكي يحكم عليه ،فإن ذلك يتطلب مجموعة من
المهارات واالتجاهات ،هذه المهارات واالتجاهات يجب أن تبنى حول سلسلة من األسئلة
الناقدة المترابطة ،وبينما نحن نتعلمها واحدة تلو األخرى ،ويكون هدفنا أن نصبح قادرين على
استخدامها كوحدة لتحديد أفضل قرار ممكن ،وبطريقة مثالية ستصبح هذه األسئلة الناقدة
ج ء منك أو من شخصيتك ،وليست شيء مجرد درسته في كتاب،ويشير التفكير الناقد
إلى:الوعي بمجموعة من األسئلة الناقدة المترابطة ،والقدرة على طرح هذه األسئلة الناقدة،
واإلجابة عنها بطريقة مناسبة ،والرغبة في استخدام هذه األسئلة الناقدة بفاعلية أو
بنشاط.(Browne & Keeleym,2015, 4).
وتكمن أهمية التفكير الناقد في أنه يعمل على تحسين قدرات المعلمين في التدريس،
ويحسن من مخرجات التعلم ويطور التفكير الناقد لدى الطلبة ،ويحسن من مستوى التحصيل
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لديهم ،وينمي قدرة الطلبة في حل المشكالت والتفكير اإلبداعي ،وينمي مهاراتهم في المناقشة
والتحليل والتفسير وتقييم الحجج ،ويساعد المعلمين على إنتاا أنشطة تعليمية في مجال
التفكير الناقد وتنمي قدرة طالبهم على ممارسته ،ويساعد الطلبة على التعلم الذاتي ،ويكسبهم
مهارة تقييم تفكيرهم وضبطه ،ويساعدهم على إتخاد القرارات ( أبو جادو ،و نوفل،2007 ،
.)240-239
من خالل التعريفات السابقة للتفكير الناقد نجد أنها تؤكد على أن التفكير الناقد عملية
عقلية فكرية يمارسها الفرد مستخدما العديد من المهارات أثناء تناوله ألي موقف أو موضوه
أو قضية ما ،ومن هذه المهارات :جمع البيانات واألدلة ،التحليل ،التبرير ،والتفسير ،والتقييم،
واإلستقراء ،واإل ستنباط وغيرها ،وذلك بهدف تجميع األدلة والحجج ل لتأكيد أو رفض القضية
أو الموقف ،ويتم ذلك في ضوء عدة معايير يستخدمها الفرد للتقييم ومنها :الوضوح ،والدقة،
والصحة العلمية ،والعمق ،واالتساه ،والرب  ،والمنطق ،واألهمية والداللة ،وفي ضوء
مجموعة من القيم يلت م بها المفكر الناقد وهي :االستقاللية ،حب االستطاله ،التواضع ،احترام
االستدالل الجيد.

مهارات التفكير الناقد:
لقد تناول العديد من الباحثين مهارات التفكير الناقد ،فقد عرض (Facione, P.
) ,2015,8-10مهارات التفكير الناقد في مقالة معدله له بعنوان Critical Thinking:
 ، What It Is and Why It Countsويمكن تلخيص هذه المهارات ،والمهارات الفرعية
التي تنبثق منها فيما يأتي:
مهارة التفسير :وتشير إلى التعبيرعن الفهم والمعنى ،أو الداللة المستندة إلى خبرة
واسعة من التجارب والمواقف والمعطيات والقوانين واإلجراءات والمعايير ،والمهارات
الفرعية لها :التصنيف ،استخالص المعنى ،توضيح المعنى.
مهارة التحليل :ويقصد بها تحديد العالقات االستداللية والعقلية المقصودة بين
العبارات واألسئلة والمفاهيم والصفات أو الصيغ األخرى للتعبير .والمهارات الفرعية لها:
فحص األفكار ،تحديد الحجج ،تحليل الحجج.
مهارة التقييم :ويقصد بها قياس القوة المنطقية للعالقات االستداللية المقصودة أو
الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو األسئلة ،أو أي شكل أخر للتعبير .والمهارات الفرعية
لها :تقييم اإلدعاءات ،تقييم الحجج.
مهارة االستنتاا :وتشير هذه المهارة إلى تحديد وتوفير العناصر الالزمة الستخالص
النتائج المنطقية للعالقات االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو
األسئلة أو أي شكل أخر للتعبير .والمهارات الفرعية لها :فحص الدليل ،تخمين البدائل،
التوصل إلى االستنتاجات.
مهارة الشرح :وتعني أن يكون الفرد قادر على إعالن نتائج تفكيره المنطقي ،ومن ثم
تبرير ذلك التفكير في ضوء االعتبارات المتعلقة باألدلة والتي بنيت على أساسها النتائج،
وكذلك أساليب المنطق ،كما يتضمن أيضًا عرض الفرد لتفكيره المنطقي على شكل حجج
مقنعة ،والمهارات الفرعية لها :إعالن النتائج ،تبرير النتائج ،عرض الحجج.
مهارة تنظيم الذات :هي مراقبة الفرد لنشاطه المعرفي بشكل واه من حيث استخالص
العناصر المشتركة والنتائج المستخلصة ،من خالل تطبيق مهارات التحليل والتقييم للفرد
25

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................

قائم

على

التدريس

التبادلي

وأحكامه االستداللية مع نظرة نحو التساؤل والتأكيد والمصداقية والتصحيح ،سواء تصحيح
الفرد ألفكاره أو لنتائجه ،والمهارات الفرعية لها:اختبار الذات ،تصحيح الذات.
ولقد أشار عفانة (في ماضي )139-138 ،2011،إلى أن المهارات الفرعية للتفكير الناقد
هي:
مهارة التنبؤ باالفتراضات :وهي تتمثل في قدرة الشخص على فحص الوقائع ويحكم
عليها في ضوء البيانات واألدلة المتوفرة.
مهارة التفسير :وهي تتمثل في قدرة الشخص على إعطاء تبريرات أو استخالص نتيجة
معينة في ضوء الوقائع أو الحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل .
مهارة تقييم المناقشات :وهي تتمثل في قدرة الشخص على التميي بين مواطن القوة
والضعف في الحكم على قضية أو واقعة معينة في ضوء األدلة المتاحة.
مهارة االستنباط :وتتمثل في قدرة الشخص على استخالص العالقات بين الوقائع
المعطاة ،بحيث يتم الحكم على مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تلك الوقاه ارتبا ً
طا حقيقيًا أم
ال ،بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو الموقف منها
مهارة االستنتاا :وهي تتمثل في قدرة الشخص على التميي بين درجات احتمال صحة
أو خطأ نتيجة ما تبعًا لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة.
لقد لخصت دراسات عديدة مهارات التفكير الناقد في الرياضيات التي يمكن قياسها
وتنميتها لدى الطالب ،فنجد منها على سبيل المثال :دراسة (علي ،و بالل)652 ، 2002 ،
التي حددت مهارات التفكير الناقد في الرياضيات فيما يأتي  :الدقة في فحص الوقائع،
االستدالل ،االستنتاا ،التفسير ،تقويم الحجج ،وكذلك دراسة ( البدري ،ال عبي ،و رواقة،
 )118 ،2019التي أشارت إلى أن مهارات التفكير الناقد في الرياضيات هي :التعرف على
االفتراضات ،االستدالل ،االستنتاا ،تقييم الحجج ،كشف المغالطات واألخطاء ،ودراسة
(الجهني ) 33 ، 2013 ،والتي حددت مهارات التفكير الناقد في الرياضيات فيما يأتي:
االستدالل ،االستنتاا ،التفسير ،تقويم الحجج ،وعلى ذلك يمكن للباحث أن يحدد مهارات
التفكير الناقد في الرياضيات التي سيعتمد عليها في بناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات،
وسيحاول تنميتها من خالل البرنامج التدريبي المقترح والقائم على التدريس التبادلي فيما
يأتي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء.

معايير التفكير الناقد وقياسه
لقد تناول العديد من الباحثين معايير التفكير الناقد ،ويقصد بمعايير التفكير الناقد هي
تلك المواصفات العامة المتفق عليها لدى الباحثين والعلماء في مجال التفكير،وت ُتخذ هذه
المعايير للحكم على نوعية التفكير الذي يمارسه الفرد لحل مشكلة ما ،وهي موجهات يجب
االلت ام بها في تقييم التفكير بوجه عام ،والتفكير الناقد بوجه خاص ،وهذه المعايير هي:
الوضوح ،الصحة ،الدقة ،الرب (الصلة) ،العمق ،االتساه ،المنطق ،الداللة واألهمية ،والعدالة
والحيادية (جروان76-74 ،2007،ل(Paul & Elder, 2013, 32-33
ويوجد العديد من االختبارات والمقاييس لقياس التفكير الناقد ،وأكثر هذه المقاييس
شيوعًا :اختبار واطسن – جليسر ،اختبار كورنل للتفكير الناقد ،اختبار كاليفورنيا للتفكير
الناقد ،اختبار انيس ووير للتفكير الناقد ،اختبار التفكير المنطقي (العتوم ،الجراا ،وبشارة،
. )94-93 ،2010
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ولقد استخدم الكثير من الباحثين اختبارات للتفكير الناقد من إعدادهم سواء كانت
تقيس التفكير الناقد بصفة عامة ،وتقيس التفكير الناقد في التخصص ،وهي تعتمد جميعها في
المقام األول على مهارات التفكير الناقد التي يتبناها كل باحث ،ووفقًا لطبيعة بحثه وأهدافه،
وتم بناء اختبار ا لتفكير الناقد في مادة الرياضيات باالعتماد على هذه االختبارات والمقاييس
ووفقًا لمهارات التفكير الناقد اآلتية :معرفة االفتراضات  ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج،
االستدالل ،معالجة األخطاء ،والتي يعمل البحث الحالي على تنميتها لدى معلمي الرياضيات.

تنمية التفكير الناقد:
أن أنشطة التفكير الناقد تهدف إلى تقديم أنواه من المثيرات التي تتحدى تفكير
التالميذ ليختبروا طرق تفكيرهم في الرياضيات واستخداماتها ،ويتضمن التفكير الناقد قدرات
عقلية فرعية تتمثل في التحليل والتركيب وتقويم ما يتعرضوا له من محتوى رياضي ،ومن
خالل وعيهم بما يطلب منهم يصبحوا أكثر قدرة على النقد الموضوعي للمادة العلمية ولطرق
تفكيرهم وقدراتهم على التعليل والبرهنة بطرق سليمة دون تناقضات وبعيدًا عن
المغالطات.ويمكن أن ينمي المعلم القدرة على التفكير الناقد من خالل تقديم أنشطة يقوم بها
التالميذ تتضمن :التصنيف ،الترتيب ،اكتشاف التناقضات ،االستقراء واالستدالل وإدراك الفرق
بينهما ،تكوين حس بالعدد ،واكتشاف األنماط ،والقيام بتنبؤات (عبيد.)279-278 ،2004 ،
ويعتبر المعلم هو العنصر األساسي لنجاح أي برنامج تدريبي ،ولذلك عند تدريب
المعلمين على تعليم مستويات التفكير العليا ،وحتى تتكون لديهم الثقة في تدريس مستويات
التفكير العليا للطلبة ،البد من مراعاة تدريب المعلمين على ما يأتي :خلق جو داخل الفصل
يدفع الطالب إلى التفكير ،تنمية اإلطار المرجعي في التفكير ،تطبيق مهارات التفكير وعملياته
على محتوى المنهج بما يساعد الطلبة على تحسين معلوماتهم ،واستخدام استراتيجيات التعليم
التعاوني ،ألنها ت ودالطلبة بخبرات المشاركة الفعالة ،وت يد من فرص الوصول إلى مستويات
عليا من التفكير ،وتدعم العالقات الشخصية بين الطلبة ،تشجيع الطلبة على الـتأمل المستمر
والمنظم (آل عامر ،)52 ،2010 ،وكذلك فإن األسئلة الناقدة تكون مفيدة في تحسين مهارة
الكتابة والتحدث  ،ألنها سوف تساعدك على التفاعل بشكل ناقد مع مقال أو دليل مقدم في كتاب
مدرسي أو مجلة أو موقع على االنترنت ،وتساعد في الحكم على جودة محاضرة أو حديث،
وتكوين حجة أو دليل ،وكتابة مقال بناء على تكليف أو مهمة ،كما أنها تساعد أي ً
ضا على
المشاركة اإليجابية في الفصل.(Browne, & Keeleym,2015, 4-5).

دراسات تتعلق بالتفكير الناقد:
دراسة ) (Yildiz, 2017والتي هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة على التفكير
الناقد وعلى الكفاءة التربوية التكنولوجية لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة ،وتكونت عينة
الدراسة من  552معل ًما للرياضيات قبل الخدمة ،واستخدمت الدراسة مقياس الكفاءة الذاتية
ومقياس التفكير الناقد ،ومن العوامل التي تناولتها الدراسة :الجنس (بنين ،بنات)،
الصف(الفرقة األولى ،الثانية ،الثالثة ،الرابعة) ،التحصيل ،وبمعالجة البيانات إحصائيًا توصلت
الدراسة إلى أن الكفاءة التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعلمي الرياضيات قبل الخدمة
متوسطة المستوى ،وتوجد عالقة دا لة بين الكفاءة التربوية التكنولوجية والتفكير الناقد لدى
معلمي الرياضيات قبل الخدمة ،وكانت الكفاءة التربوية في التكنولوجيا متساوية لدى البنين
والبنات ،والتفكير الناقد لمعلمي الرياضيات قبل الخدمة أفضل لدى البنات من البنين ،وكان
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مستوى الصف مؤثر في الكفاءة الت ربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعلمي الرياضيات
قبل الخدمة لصالح الصف األعلى ،وكان مستوى الدرجات في الرياضيات مؤثر على التفكير
الناقد فق  ،وكذلك وجود عالقة دالة بين عدد مرات استخدام التكنولوجيا وكل من الكفاءة
التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعلمي الرياضيات قبل الخدمة.
دراسة ) (Kristianti et al.,2017والتي هدفت إلى تحديد قدرة الطالب على
التفكير الناقد من خالل دراستهم للرياضيات باستخدام نموذا ) (ASSUREوبمساعدة
برنامج أوتوجراف ،وقد تم اختيار عينة من طالب المرحلة اإلعدادية والثانوية ( تجريبية
وضاب طة) ،وقد درست المجموعة التجريبية باستخدام نموذا ) (ASSUREوبمساعدة
برنامج أوتوجراف ،بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،واستخدم في الدراسة
اختبار التفكير الناقد على طالب المجموعتينن ،وتم الحصول على البيانات ومعالجتها إحصائيًا
وتوصلت الدراسة إلى أن تعلم الرياضيات من خالل استخدام نموذا ) (ASSUREوبمساعدة
برنامج أوتوجراف يعمل على تحسين القدرة على التفكير الناقد لدى الطالب مقارنة مع
التدريس التقليدي ،ونموذا ) (ASSUREيهتم بتحليل خصائص الطالب ،وتحديد أهداف
التعلم ،واختيار الوسائ التعليمية ،واستخدام طرق ومواد تعليمية ،وتمكين الطالب من
المشاركة ،ثم التقويم والمراجعة.
دراسة (Widyatiningtyas, Kusumah, Sumarmo,& Sabandar,
) 2015والتي هدفت إلى تحديد أثر استخدام مدخل تعليمي قائم على حل المشكلة في تنمية
التفكير الناقد في الرياضيات مع األخذ في االعتبار مستوى المدرسة ،وقدرة الطالب السابقة
في الرياضيات وقدرة الطالب على التفكير الناقد ،وتكونت عينة الدراسة من  140طالبًا من
طالب الصف الع اشر من مدرستين (ممتازة ،متوسطة) ،وتم استخدام اختبار التفكير
الناقد،وبعد تجميع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى أن مدخل حل المشكالت له تأثير كبير
على قدرة الطالب على التفكير الناقد من حيث مستوى القدرة السابق في الرياضيات ومستوى
المدرسة ،وجعل أداء الطالب أفضل من التدريس التقليدي ،وأوصت الدراسة بتطوير تعليم
الرياضيات من خالل االعتماد على مدخل حل المشكالت لما له من أثر واضح في تنمية التفكير
الناقد لدى الطالب.
دراسة ) (Firdaus, et al., 2015والتي هدفت إلى التحقق من تأثيرات وحدة
تعليمية للرياضيات قائمة على  PBLلتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالب المدرسة
الثانوية ،وقد أجريت هذه الدراسة على  68طالبًا من الصف الثاني عشر (  38من المدينة30 ،
من الريف) ،واستخدمت الدراسة تصميم المجموعة الواحدة قبلي -بعدي ،وتم تقييم التفكير
الناقد في ثالثة محاور هي :تحديد وتفسير المعلومات ،تحليل المعلومات ،تقييم األدلة والحجج،
وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للوحدة التعليمية في الرياضيات والقائمة
على  PBLفي تع ي التفكير الناقد لدى الطالب في كل محور من محاور التفكير الناقد الثالثة
وهي :تحديد وتفسير المعلومات ،تحليل المعلومات ،تقييم األدلة والحجج ،وقد أوصت الدراسة
بأهمية التفكير الناقد وضرورة االهتمام بهل لنجاح الطالب في المستقبل ،ويجب دمج مهارات
التفكير ا لناقد في منهج الرياضيات ودمجها في عمليات التعليم والتعلم إلنتاا طالب لديهم
جودة في التفكير كقادة للمستقبل ،فالرياضيات ال تدرس فق كمحتوى رياضي ،ولكن تعمل
على تطوير التفكير الناقد للطالب لتمكنهم من حل المشكالت الدراسية والحياتية.
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دراسة ) (Palinussa, 2013وال تي هدفت إلى تقييم مدى تقدم الطالب في التفكير
(RME-Realistic
الناقد في الرياضيات من خالل تعليم الرياضيات الواقعية
) Mathematics Educationوتكونت عينة الدراسة من  106طالبًا من طالب المدرسة
اإلعدادية ،واستخدمت الدراسة اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،واختبار في المهارات
األساسية للرياضيات ،ومقياس لخصائص الطالب ،وقد توصلت الدراسة إلى أن الطالب الذين
تعاملوا مع مواقف الرياضيات الواقعية الحياتية أدائهم في التحصيل والتفكير الناقد والسمات
الشخصية أفضل من أقرانهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية ،وأوصت الدراسة بضرورة تعليم
الرياضيات الواقعية والقائمة على الثقافة بدال من الرياضيات التقليدية ،ويجب التركي على
تطوير شخصية الطالب وتحسين التفكير الناقد في الرياضيات لديهم.
دراسة ) (Makina ,2010والتي هدفت إلى التعرف على أهمية التصور البصري
في تنمية التفكير الناقد في الرياض يات لدى طالب الصف التاسع ،ولذلك تم اختيار  12طالبًا من
طالب الصف التاسع على أساس مستواهم القبلي في الرياضيات ( 4فوق المتوس 4 ،
متوس  4 ،أقل من المتوس ) ،وتم جمع البيانات من الطالب في جلسة لمدة ساعة ،ثم مقابلة
فردية مسجلة بالصوتل لرصد عمليات التفكير التي يستخدمها الطالب أثناء التصور البصري
عند مشاركتهم في مهام الرياضيات ،وقد تم تطوير إطار عام للتصور البصري يمر بأربعة
مراحل هي :توليد الصور ،فحص الصور ،تحول الصور ،استخدام الصور ،وقد كشفت النتائج
عن أن التصور البصري يشجع التفكير الناقد الذي يؤدي إلى فهم أفضل للتعامل مع البيانات،
ولن يحدث التفكير الناقد الجيد إال إذا شارك الطالب في أنشطة لهذا النوه من التفكير ،ويمكن
تحقيق نتائج جيدة في تعلم الرياضيات .
دراسة ( البدري وآخرون .)2019 ،والتي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام
استراتيجية التفكير البصري في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة المرحلة
اإلعدادية في العراق ،وتكونت عينة الدراسة من  50طالبًا ( 25تجريبية 25 ،ضابطة)،
ودرست المجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية التفكير البصري ،في حين درست
المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،وطبق اختبار التفكير الناقد بأبعادة الخمسة ( التعرف
إلى االفتراضات ،االستدالل ،االستنتاا ،تقييم الحجج ،كشف المغالطات واألخطاء) ،وأظهرت
نتائج الدراسة ،وجود فرق دال إحصائيًا في التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية،
وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريب ية للمعلمين لت ويدهم بالمعلومات حول التفكير الناقد
ومهاراته ،وإعداد دليل للمعلمين حول إستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة ومنها التفكير
البصري في تدريس الرياضيات ،وكذلك بالنسبة ألنواه التفكير ومن بينها التفكير الناقد.
دراسة ( عبد الرحيم ) 2018 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام األسئلة
السابرة في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،وتم
تطبيق الدراسة على  65تلميذًا (33تجريبية 32 ،ضابطة) من تالميذ الصف السادس ،وتم بناء
اختبار في التفكير الناقد ،وبعد تن فيذ التجربة البحثية والحصول على البيانات ومعالجتها
إحصائيًا ،توصلت الدراسة إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة
الضابطة في التفكير الناقد ،وأوصت الدراسة باالهتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التالميذ،
وتدريب المعلمين على استخدام األسئلة الس ابرة أثناء تدريس الرياضيات ،وتدريبهم على
إعداد أنشطة تنمي التفكير الناقد.
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دراسة ( علي ،وحم ة ) 2016 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثر تصميم أنموذا
تعليمي تعلمي في التفكير الناقد لطلبة الرياضيات في جامعة ديالي ،ولذا تم إعداد اختبار
للتفكير الناقد (االستقراء ،ا الستنباط ،معرفة االفتراضات) ،وتم اختيار عينة للبحث وتم
تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتبين من نتائج الدراسة تفوق المجموعة
التجريبية على المجموعة الضابطة في جميع مجاالت التفكير الناقد ،ويرجع ذلك ألثر البرنامج
التعليمي ،وقد أوصت الدراسة بإعطاء تعليم ا لتفكير الناقد األهمية التي تتناسب معه ،وتضمينه
في كتب الرياضيات.
دراسة (الجهني )2013 ،والتي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب التعليمية
في اكتساب مهارات التفكير الناقد بمقرر الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوس بمدينة
مكة المكرمة ،ولذا تم بناء اختبار في التفكير الناقد ،واختارت عينة ( 60طالبة) تم تقسيمها
إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) ،وبعد تنفيذ تجربة البحث والحصول على البيانات
ومعالجتها إحصائيًا ،توصلت الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات
المجموعة الضابطة في جميع مهارات التفكير الناقد ،وأوصت الدراسة بتوظيف األلعاب
التعليمية أثناء تعليم الرياضيات بالمرحلة المتوسطة.
دراسة (األغا ) 2012 ،والتي هدفت إلى معرفة أثر تدريس وحدة مقترحة قائمة على
الرواب الرياضية في تنمية التفكير الناقد وتقدير القيمة العلمية للرياضيات لدى طالبات الصف
الحادي عشر بمحافظة غ ة ،ولذا تم اختيار  65طالبة ( 33تجريبية 32 ،ضابطة) من مدرسة
الخنساء الثانوية للبنات،وأعد الوحدة التعليمية المقترحة ،وأعد اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات،ومقياس تقدير القيمة العلمية للرياضيات ،وبعد تنفيذ التجربة ومعالجة البيانات
إحصائيًا توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في التفكير الناقد،
وكذلك في تقدير القيمة العلمية للرياضيات ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين
على استخدام األنشطة التي تساعد على تنمية التفكير الناقد.
دراسة (الدوسري ) 2008 ،والتي هدفت إلى تحديد مستوى التفكير الناقد لدى طالب
الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية ،وعالقته بالتحصيل في الرياضيات ،وعالقته
بالقدرات العامة للطلبة ،ولذا تم إعداد اختبار في التفكير الناقد ،وبعد المعالجة اإلحصائية
للبيانات ،توصلت الدراسة إلى أن مستوى التفكير الناقد عند الطالب أقل من الحد المقبول ،وأن
هناك عالقة ارتباطية متوسطة وموجبة ودالة إحصائيًا بين التفكير الناقد والتحصيل في
الرياضيات ،وإلى وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة ودالة إحصائيًا بين التفكير الناقد
واختبار القدرات ،ووجود عالقة ارتباطية ضعيفة وموجبة ودالة إحصائيًا بين التحصيل في
الرياضيات واختبار القدرات ،وأوصت الدراسة بإقامة دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات في
التفكير الناقد ،وتطوير كتب الرياضيات في جميع المراحل الدراسية بحيث ترك على التفكير
الناقد.
دراسة (الجابري ) 2007 ،والتي هدفت إلى معرفة أثر استخدام طريقة العصف الذهني
في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي في مقرر الرياضيات،
وتم إعداد اختبار للتفكير الناقد ،واختبار ل لتحصيل في الرياضيات ،وبعد المعالجة اإلحصائية
للبيانات التي حصل عليها توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة في جميع مهارات التفكير الناقد (معرفة االفتراضات ،التفسير ،تقويم المناقشات،
االستنباط ،االستنتاا ،والتفكير الناقد ككل) ،وإلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا
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بين درجات التفكير ال ناقد ودرجات التحصيل في الرياضيات ،وقد أوصت الدراسة بتدريب
المعلمين على استراتيجية العصف الذهني ،وتطوير مناهج الرياضيات بحيث تع ز التفكير لدى
الطالب.
دراسة (عبد القادر ) 2006 ،والتي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية
التعلم البنائي في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طالب
المرحلة الثانوية ،وقد تم استخدام اختبار لقياس التحصيل الدراسي ،واختبار أخر لقياس قدرة
الطالب على التفكير الناقد ،وتكونت عينة الدراسة مكونة من  82طالبة من الصف األول
الثانوي ( 43تجريبية 39 ،ضابطة) ،وقد توصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة
التجريبية على المجموعة الضابطة في كل من التحصيل الدراسي والتفكير الناقد بكل مهاراته
الفرعية ،وإلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين التفكير الناقد والتحصيل في
الرياضيات ،واوصت الدراسة بضرورة تدريب المع لمين أثناء الخدمة على توظيف واستخدام
النماذا واالستراتيجيات التدريسية التي تسهم بشكل فعال في تنمية التفكير بانواعه المختلفة
بصفة عامة ،والتفكير الناقد بصفة خاصة ،ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية التعلم
البنائي ،وضرورة إعادة صياغة الكتب وتدعيمها بشكل يساعد على تنمية مهارات التفكير
الناقد.
دراسة (علي ،وبالل ) 2002 ،والتي هدفت إلى إكساب مهارات التفكير الناقد لمرحلة
رياض األطفال من خالل برنامج مقترح ،وقد تم بناء اختبار لقياس مهارات التفكير الناقد
بصفة عامة وفي الرياضيات بصفة خاصة ،وقد تم بناء البرنامج المقترح ،واختيار عينة من
روضة مدرسة يحى الرافعي التجريبية للغات ،وقد توصلت الدراسة إلى تفوق أطفال
المجموعة التجريبية في مهارات التفكير الناقد في الرياضيات (الدقة في فحص الوقائع،
االستدالل ،التفكير الناقد ككل) أكثر منها في مهارات التفكير الناقد للمستويات العليا في درجات
االختبار ،وتفوق أطفال المجموعة التجريبية في مهارات التفكير الناقد في الرياضيات
(االستنتاا ،التفسير ،تقويم الحجج) أكثر منها في مهارات التفكير الناقد بصفة عامة ،وأشارت
إلى أن حجم تأثير البرنامج المقترح في إكساب مهارات التفكير الناقد ،والتفكير الناقد في
كبيرا ،وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مهارات التفكير الناقد في المناهج
الرياضيات كان
ً
الدراسية بصفة عامة ،وفي الرياضيات بصفة خاصة ،وعقد دورات تدريبية للمعلمين على
إكساب مهارات التفكير الناقد بصفة عامة وفي الرياضيات بصفة خاصة.

التعليق على الدراسات السابقة في مجال التفكر الناقد:
من خالل الدراسات السابقة في مجال التفكير الناقد وعالقته بتعليم الرياضيات وتعلمها يمكن
استخالص بعض النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسات السابقة فيما يأتي:
 أن مستوى التفكير الناقد عند الطالب أقل من الحد المقبول.
 أن الكفاءة التربوية في التكنولوجيا والتفكير الناقد لمعلمي الرياضيات قبل الخدمة
متوسطة المستوى
 أن مدخل حل المشكالت له تأثير كبير في تنمية قدرة الطالب على التفكير الناقد من حيث
مستوى القدرة السابق في الرياضيات ومستوى المدرسة ،كما أنه جعل أداء الطالب
أفضل
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 يمكن تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة من خالل استخدام استراتيجيات تعليم وتعلم متعددة
مثل :األسئلة السابرة ،البرامج التعليمية والتدريبية ،األلعاب التعليمية  ،الرواب
الرياضية ،العصف الذهني ،التعلم البنائي ،التعلم التعاوني ،التصور البصري ،مواقف
الرياضيات الواقعية الحياتية.
 التوصية بما يأتي :
 إعطاء تعليم التفكير الناقد األهمية التي تتناسب معه ،ويجب تضمينه في كتبالرياضيات
 االهتمام بتنمية التفكير الناقد لدى التالميذ ،وتدريب المعلمين على إعداد أنشطةتنمي التفكير الناقد
 إقامة دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات في التفكير الناقد ،وتطوير كتب الرياضياتفي جميع المراحل الدراسية بحيث ترك على التفكير الناقد،
 بضرورة التركي على تطوير شخصية الطالب وتحسين التفكير الناقد في الرياضياتلديهم.
ومن خالل هذه الدراسات السابقة في مجال التفكيرالناقد ومهاراته ،والتي يسعى
البحث الحالي إلى تنميتها لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية من خالل تدريبهم على
البرنامج التدريبي المقترح والقائم على التدريس التبادلي ،نجد أن معظمها أكد على أهمية
ممارسة المعلمين للتفكير الناقد ،وإعداد أنشطة تنمي التفكير الناقد واستخدامها ،وأوصت
دراسات عديدة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين في التفكير الناقد ،حتى تنمو لديهم
القدرة على التفكير الناقد ،ولذا سوف يتضمن البرنامج التدريبي استخدام التدريس التبادلي في
تدريب المعلمين على نقد محتوى منهج الرياضيات ونقد بعض األنشطة التعليمية ،ربما يساعد
ذلك على تنمية مهارات التفكير الناقد وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم
الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،كذلك تم االستفادة من هذه الدراسات في بناء البرنامج
التدريبي وإعداد الجلسات التدريبية ،وبناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،وكذلك تم
االستفادة من هذه الدراسات في مناقشة نتائج البحث وتفسيرها .

ثالثًا :حل المشكالت في الرياضيات:

كبيرا في المنهج الرياضيات ،مما يع ز تطوير فهم الطالب
دورا
ً
يلعب حل المشكالت ً
للرياضيات بدرجة أعمق ،ومع ذلك ففي العديد من الدول يوجد عدد قليل من الفصول الدراسية
التي يتم فيها بالفعل تدريس الرياضيات من خالل حل المشكالت ،ففي مبادرة من معلمي
المدارس االبتدائية في السويد لتحسين تدريس الرياضيات من خالل التركي على حل
المشكالت
حل
بأهمية
المعلمين
وعي
مدى
ظهر
المشكالت،
) ،(Bommel,&Palmer,2015,72كما يعد حل المشكالت مهارة هامة يجب أن يمتلكها
الفرد ،وحل المشكالت في الرياضيات يساعد الطالب على تجربة كيفية حل المشكالت اليومية
في حياتهم من خالل تطبيق معارفهم ومهاراتهم الرياضية (Osman, Che Yang , Abu,
) .Ismail, Jambari &, Kumar, 2018, 273
ويجب أن يكون حل المشكالت هو الهدف األساسي لتعليم الرياضيات وتعلمها ،ويجب
إعطاء الطالب الفرصة في أنشطة حل المشكالت ،فأثناء حل المشكالت ال يتعلم الطلبة
الرياضيات فق  ،إنما يتعلموا تطوير مهارات حل المشكالت أيضًا ،وكذلك استراتيجيات حل
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المشكالت أثناء ممارسة التدريب على الرياضيات ،ويستخدم الطالب التفكير الناقد والتفكير
اإلبداعي أثناء حل المشكالت ).(Nieuwoudt, 2015, 1ولذلك أشارت وثيقة مباديء
ومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات
) National Council of Teachers of Mathematics(NCTMبأنه يجب أن تهتم
جميع برامج تدريس الرياضيات من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر بحل المشكالت
قادرا على أن :يبني المعرفة الرياضية الجديدة من خالل حل المشكالت،
بحيث تجعل الطالب
ً
وي حل مشكالت في سياق الرياضيات وسياقات أخرى ،ويطبق استراتيجيات متنوعة ومناسبة
لحل المشكالت ويعدلها ،وأن يتأمل ويتفكر ويالحظ عملية حل المشكالت الرياضية
).(NCTM.2000, 52

مفهوم المشكلة الرياضية:
لقد حظى حل المشكالت باهتمام بالغ من قبل العديد من الباحثين والمهتمين بتعليم
الرياضيات وتعلمها ،حيث تم تناول تعريف المشكلة الرياضية ،والشروط الواجب توافرها فى
الموقف حتى يمثل مشكلة رياضية ،فنجد أن المشكلة الرياضية هى موقف يتطلب البحث بوعي
عن بعض األعمال المالئمة لتحقيق هدف واضح إال أنه ال يمكن تحقيقه مباشرةPolya, .
) ،)1962, 117وهي أيضًا موقف ـ ليس بالضرورة كميا ـ يواجه فردا أو مجموعة من األفراد
ويتطلب حال ،وال يرى الفرد طريقا واضحا أو مسارا للحصول على الحل .وينبغى أن تحقق
المشكلة الشروط اآلتية :التقبل :بمعنى أن يتقبل الفرد التعامل مع المشكلة ،ويوجد لديه دافع
داخلى أ و خارجى أو رغبة منه فى القيام بعمل شئ نتيجة الستمتاعه بحل المشكلة.والعائق.
ومحاوالت الفرد المبدئية للحل تكون غير مثمرة ،واالستجابات المألوفة ال تؤدى إلى
الحل.واالستكشاف ،حيث يستكشف الفرد طرقًا جديدة لمواجهة المشكلة والوصول إلى
الحل(.)Krulik, & Rudnick, 1980, 3
ويتمي الموقف الذي يمثل مشكلة بعدة خصائص هي :وعي الشخص بالموقف،
و اعتراف الشخص بأن الموقف يتطلب عمال ،احتياا الشخص ورغبته فى القيام بعمل ما تجاه
هذا الموقف،عدم استطاعته حل الموقف مباشرة (بل ،) 168 ،1994 ،وأن المشكلة هى
تساؤل مطروح يبح ث عن إجابة أو حل ،وأن الفرد يكون فى موقف مشكل إذا كان لديه هدف
واضح ومحدد ويكون الفرد على وعي به ويريد أن يصل إليه ،ولكن هناك عائقا يحول دون
ذلك ،وما لدى الفرد من معلومات متاحة عن الموقف ،وما هو مكتسب لديه من خبرات سابقة
ال يصل بهما إلى الحل المطلوب( .عبيد  ،المفتي  ،وإيليا ،)109 ،1989،وأن المشكلة تكون
موجودة كلما كان هناك هدف يريد الفرد تحقيقه ولكن يحول دون ذلك عقبات يصعب التغلب
عليها .ووجود المشكلة يتطلب :أن يرغب الفرد فى إنجاز عمل معين ،وأن يحاول الفرد إنجاز
هذا العمل ،وأن يستمر الفرد فى بحثه عن معلومات وخبرات جديدة ت يد من كفاءته لكى ينج
هذا العمل ( .شوق.)202-201 ،1989 ،
كما أن هناك بعض الشروط (سالمة )99-98 ،1986 ،التى ينبغى توافرها لكى يمثل
الموقف مشكلة رياضية وهى:
 يجب أن تكون المشكلة ذات داللة رياضية.
 يجب أن تكون المشكلة مثيرة الهتمام المتعلم حتى يتكون لديه الدافع للبحث عن حلها.
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 يجب أن يكون للمشكلة أكثر من طريقة للوصول إلى الحل حتى تصبح هناك فرصة
للطالب ذوى المستويات المختلفة للبحث عن الحل وإيجاده حسب قدرة كل منهم.
 يجب أن يكون حل المشكلة فى حدود إمكانية المتعلم وإال فسوف يصاب المتعلم باإلحباط
من محاوالته التى ال تصل به إلى أى مكان قريب من الحل.
من خالل ما سبق عرضه عن مفهوم المشكلة الرياضية نجد أن اآلراء السابقة
أجمعت على أن المشكلة الرياضية هى موقف رياضى أو سؤال مطروح يتطلب إجابة ،والبد أن
يتوافر فى هذا الموقف بعض الشروط هى:وعى الفرد بالموقف وتقبله له ،وأن يتضمن
الموقف معلومات وسؤال مطلوب اإلجابة عنه ،وتتطلب اإلجابة بعض التفكير وال تأتى
باالستدعاء المباشر.
وبذلك يمكن تعريف المشكلة الرياضية بأنها موقف رياضى يتضمن معلومات رياضية
ويتوافر فى هذا الموقف ما يلى:و جود عائق يحول دون اإلجابة المباشرة والتى تحتاا بعض
التفكير (وهو ما يدفع الطالب لإلجابة والتفكير فى الحل).قيام الطالب بإجراءات معينة باستخدام
معلوماته الرياضية السابقة التى تعلمها لحل هذا الموقف.

مفهوم حل المشكلة:
يشير حل المشكالت إلى الجهود التي يبذلها الشخص لحل مشكلة لم تصادفه من قبل،
ومن خالل حل الشخص للمشكلة فإنه سوف يتعلم الرياضيات ،ويتضمن حل المشكالت إتقان
الطلبة لألفكار الرياضية والمهارات السابقة ،وإتقانهم للمهارات الجديد في حل المشكالت
اللفظية ،وتعلم عمليات حل المشكالت بصفة عامة ،وتطبيق األفكار والمهارات في حل
المشكالت الحياتية ،كما أن النجاح في حل المشكالت يمكن أن يكون من خالل العمل في
مجموعات صغيرة ،والتفاعل بين المعلم والمتعلمين ،وكذلك فإن التفاعل بين المتعلمين داخل
المجموعة يمكن ان يعمل على تحسين نوعية تعليم الرياضيات وتعلمها ،حيث يكون أمام
المتعلمين فرصة للمشاركة بأنفسهم في أنشطة حل المشكالت ،فمن خالل جلسات حل
المشكالت في المجموعات الصغيرة اليشارك الطالب في عمليات التفكير فق وإنما يشاركوا
في تعديل معتقداتهم وتصرفاتهم فيما يتعلق بدراسة الرياضيات ).(Nieuwoudt, 2015, 2
و لكى يحل الفرد أية مشكلة عليه أن يأخذ فى االعتبار كل أبعاد الموقف حتى يكون
على وعى تام بالمشكلة ،ثم يحددها بدقة ووضوح ،وفى ضوء فهمه للمشكلة يضع فروضا
متنوعة للوصول إلى الحل معتمدا على العالقات ـ التى يجب أن يدركها ـ بين المعلومات
المتاحة من جهة ،وخبراته السابقة من جهة أخرى ،ثم يختبر هذه الفروض ليصل إلى الحل
الصحيح( .عبيد وآخرون )110-109 ،1989 ،وأن حل المشكلة هو التعرف على وسائل
وطرق للتغلب على العوائق التى تعترض الوصول إلى الهدف وتوظيفها للوصول إليه ،أى أنه
إذا تمكن الفرد من الوصول للهدف وزال عنه التوتر ،يكون قد حل المشكلة (.شوق،1989 ،
)205
حل المشكالت في الرياضيات هو في األساس عملية تفكير عالية المستوى ،ويعرف
حل المشكالت بانه جهد مبذول من المتعلم إليجاد مخرا من صعوبة ،وهو أيضًا تحقيق هدف
ال يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة على الفور ،وحل المشكالت هو نشاط فكري إليجاد حلول
للمشكالت التي تواجه الفرد باستخدام المعرفة التي تعلمها ،ويعرف حل المشكالت بانه تطبيق
للمعرفة التي تم الحصول عليها مسبقًا على حاالت جديدة وغير مألوفة ،وحل المشكالت هو
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القدرة التي يجب أن يحققها الطلبة ومؤشرات القدرة على حل المشكالت هي :تحديد مدى
كفاية البيانات والمعلومات لحل المشكلة ،تحديد االستراتيجيات والخط التي يمكن أن تستخدم
في الحل ،استكمال الحل بأسلوب رياضي صحيح ،التحقق من صحة الحلول (Sari,
Yaniawati , Darhim, & Kartasasmita,2019, 497-498).
ويتضمن حل أي مشكلة مجموعتين رئيسيتين من العوامل هما :المعرفة العقلية،
واستراتيجية الحل ،فالمعرفة العقلية تتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات بمعنى
أن هذه المجموعة من العوامل تتضمن كافة المعارف العقلية الضرورية والالزمة لحل المشكلة
والتي بدونها ال ي ستطيع أن يحل الطلب المشكلة ،والمجموعة الثانية ( استراتيجيات الحل)
تتعلق بالعمليات أو الخطوات التي يقوم بها الفرد مستخد ًما معارفه العقلية للوصول إلى الحل
المطلوب( .سالمة)266 ،2005 ،
لقد أجمعت اآلراء السابقة على أن حل المشكلة الرياضية يعنى قيام الطالب باستنباط
بعض العالقات المنطقية التى ترب بين المعطى والمطلوب ،وأن يقوم الطالب بمجموعة من
اإلجراءات والخطوات وإدراك العالقات للوصول للحل والحصول عليه ،مستخدما فى ذلك
المعلومات المتوافرة لديه والتى درسها من قبل ،وتتضمن إجراءات الحل أيضا عناصر متعددة
منها :االختيار ،واالستبصار ،واإلبداه ،والنقد ،واستخدام استراتيجيات معينة ،وأساليب
متنوعة من التفكير للوصول للحل.
وفى ضوء ما سبق عرضه من آراء لمفهوم حل المشكلة الرياضية ،يمكن تعريف حل
المشكلة الرياضية بأنه مجموعة الخطوا ت المنطقية التى يقوم الطالب بكتابتها مستخدما
المعلومات والبيانات والمعطيات الواردة بالمشكلة والمعلومات السابقة لديه ل لإلجابة عن
المطلوب إيجاده بالمشكلة

أهمية حل المشكالت:
يعد موضوه حل المشكالت فى الرياضيات أحد األهداف الرئيسة لتدريسها ،وفقد
تعددت اآلراء التى تؤكد على أهمية حل المشكالت فى الرياضيات المدرسية ،ونلخص ذلك فى
النقاط اآلتية:
 حل المشكالت نشاط مهم ومناسب للرياضيات المدرسية ل ألن أهداف التعلم التى يحققها
حل المشكالت ،وتعلم إجراءات حل المشكلة بصفة عامة تمثل أهدافا جوهرية ومهمة
للمجتمع ،كما أن حل المشكالت يساعد فى تحسين دافعية الطالب ل مما يجعل تعلم
الرياضيات أكثر إثارة ومتعة لدى الطالب  ،وباإلضافة إلى ذلك فإن االستراتيجيات العامة
لحل المشكالت  ،وال تى يتم تعلمها فى حصص الرياضيات يمكن أن ينتقل أثرها  ،وتطبق فى
مواقف أخرى  ،وكذلك التعميمات والمبادئ التى يتم تعلمها  ،وحل المشكالت يساعد
الطالب على تحسين قدراتهم التحليلية واستخدامها فى مواقف مختلفة (بل ،1994 ،
.)170
 يمثل حل المشكالت ركنا أساسيا فى الرياضي ات المدرسية يتيح الفرصة للطالب الستخدام
طرق التفكير المختلفة  ،كما يتم عن طريقه تعلم مفاهيم جديدة واكتشاف معلومات جديدة ،
وحل المشكالت يساعد على تكامل استخدام المعلومات وطريقة التفكير  ،ويثير حب
االستطاله العقلى نحو االكتشاف  ،وهو عملية معقدة تتضمن التخيل والتحليل وتداعى
األفكار وحب االستطاله (خضر .)42-41 ، 1984 ،
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 و يستخدم حل المشكالت ليس فق لتوضيح مفاهيم أو تعميمات ،وإنما يستخدم الكتشاف
مفاهيم وتعميمات جديدة ،وهو وسيلة ذات معنى لممارسة المهارات الحسابية ،ويمكننا
استخدامها فى حل مواقف أو مشكالت جديدة ،كما أن حل المشكالت وسيلة إلثارة الفضول
العقلى ،ويضفى على الموضوعات الرياضية ترابطا بحيث تبدو كموضوه متكامل يساعد
الفرد على حل المشكالت (المغيرة.)142-139 ، 1989 ،

نماذج وإستراتيجيات حل المشكالت:
من خالل االطاله على الدراسات السابقة ،ومن خالل االطاله على ما كتب فى مجال
حل المشكالت ،كان هناك العديد من النماذا التى اهتمت بتدريس حل المشكلة ،وهى نماذا
مرحلية بمعنى أنها تتبع المراحل التى يتم من خاللها حل المشكلة ،وتقترح لكل مرحلة منها
إجراءات ومقترحات لتدريس حل المشكالت ،ولعله من الضرورى هنا أن نعرض بعض تلك
النماذا بق صد التعرف عليها واالستفادة منها عند بناء البرنامج المقترح ،ولكن بالنظر إلى كل
ما قدم من نماذا وعلى الرغم من كثرتها ،وبالنظر إلى أنها لم تخرا إجماال عن اإلطار العام
لنموذا "بوليا"  ،Polyaوهو ما أشار إليه بعضهم صراحة.وسيكتفي بعرض خطوات نموذا
بوليا فيما يأتي.حيث قدم "جورا بوليا"  George Polyaنموذجه ذا الخطوات األربع
بالتفصيل عام  1957فى كتابه ? )Polya, 1957, xvi-xvii( How to Solve itوهذه
المراحل هى :فهم المشكلة  ،Understanding the problemإنشاء (عمل/وضع)
خطة  ،Devising a planتنفيذ الخطة  ،Carrying out the planالمراجعة
 ،Looking Backوقدم "جورا بوليا"  George Polyaمع كل مرحلة من المراحل
األربعة مجموعة من األسئلة تساعد المعلم على تنفيذها أثناء التدريس.
إن استراتيجيات حل المشكلة هى اآلليات الفكرية التى يمكن عن طريقها حل
المشكالت ،وهى تتحدد بعاملين هما :مهارة الطالب ومستوى ذكائه ،ومعرفة الطالب السابقة
بالمعلومات الرياضية ،وكلما ارتفعت درجة صعوبة المشكلة المعروضة زاد عدد
االستراتيجيات المستخدمة فى حلها ،ومن ثم يكون ضروريا أن يتعلم الطالب العديد من
االسترا تيجيات كى يصبحوا أكثر مهارة فى حل المشكالت ،ومن بين هذه االستراتيجيات على
سبيل المثال :التقدير التقريبى والفحص ،البحث عن أنماط ،البحث عن المعلومات الناقصة،
استبعاد البيانات ال ائدة ،رسم صور وأشكال وجداول ،النمذجة ،العمل خارا المشكلة ،تبسي
المشكلة ،العمل للخلف ،خرائ االنسياب ،الصيغ وكتابة المعادالت ( Hatfield , Edwards,
.)& Bitter, 1993, 55-60

الدراسات السابقة في مجال حل المشكالت:
دراسة ) (Sari, et al.,2019والتي هدفت إلى التعرف على أثر الطرق المختلفة
لعرض المواد التعليمية على قدرة الطلبة في حل المشكالت الرياضية ،وطبقت الدراسة على
عينة من طالب الصف الثامن بالمرحلة اإلعدادية مكونة من  3مدارس مختلفة المستوى ( 85
التجريبية األولى 88 ،التجريبية الثانية 93 ،الضابطة ) ،وتم استخدام اختبار القدرة على حل
المشكالت كأداة للدراسة ،والمجموعة التجريبية األولى درست بمكعبات الثلج مع االستكشاف،
والمجموعة التجريبية الثانية درست باالستكشاف المباشر ،والمجموعة الضابطة درست
بالتعلم التفسيري فق من دون اكتشاف ،وبعد تنفيذ التجربة البحثية وتطبيق األدوات قبل وبعد
التدريس ،ومعالجة البيانات إحصائيًا ،توصلت الدراسة إلى أداء المجموعة التجريبية األولى
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أفضل من المجموعة التجريبية الثانية ومن المجموعة الضابطة في حل المشكالت الرياضية،
والمجموعة التجريبية الثانية أفضل من الضابطة في حل المشكالت الرياضية ،وبذلك فإن
طريقة تقديم المواد التعليمية لها أثر في قدرة الطلبة على حل المشكالت.
دراسة ) (Kojo, et al., 2018والتي هدفت إلى التعرف على سلوكيات المعلمين
أثناء دروس حل المشكالت ،وكيفية توجيه المعلمين للطالب أثناء حل المشكالت ،وأنواه
األسئلة التي يطرحها المعلمون ،وكيف يصل الطالب إلى حل المشكالت الرياضية ،وقد تم
تحليل مجموعة من الدروس للصف الرابع المسجلة بالفيديو أثناء قيام الطالب بحل مشكالت
رياضية ،وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين يمكنهم توجيه الطالب بطرائق متعددة ومختلفة،
ولكنها تمنع الطالب من البحث عن استراتيجيات خاصة بهم لحل المشكالت ،ولهذا السبب فإن
تمارين حل المشكالت وحدها التكفي لتدريس حل المشكالت للطالب ،ويجب إعطاء المعلمين
تعليمات وإرشادات لتدريس حل المشكالت بشكل صحيح يتيح للطالب الفرصة في التفكير
والوصول إلى الحل باستراتيجيات خاصة بهم ،وكذلك يجب ت ويد المعلمين بأنواه األسئلة التي
تحف الطالب على المشاركة وتدفعهم نحو العمل ،بحيث يتسموا بالنشاط والحماس أثناء
دراسة وتعلم حل المشكالت ،ألن هذا هو الهدف األساسي من التدريس وفقًا للنظرية البنائية.
دراسة (  ) Osman, et al., 2018والتي هدفت إلى تع ي مهارات حل المشكالت
لدى الطالب من خالل تقنية نموذا التمثيل البصري ،وشارك في هذه الدراسة  32طالبًا من
طالب الصف الثالث ،وخضع الطالب ألسئلة قبلية وبعدية ،ومقابلة شبه منظمة ،وكشفت نتائج
الدراسة عن وجود اختالف كبير ودال إحصائيًا في حل المشكالت الرياضية للطالب
المشاركين ،وأكدت المقابالت على أن تقنية النموذا البصري كان لها اثر كبير في مستوى
الفهم والتحفي للطالب،وإن استخدام نموذا الشري البصري يؤدي إلى أداء أفضل في حل
المشكالت ،وأشارت الدراسة إلى ضرورة توجيه المعلمين الستخدامه من أجل تحسين مهارات
حل المشكالت اللفظية الرياضية لدى الطالب ،كما أشارت إلى أن الطالب يمكن أن يتغلبوا على
كراهيتهم للرياضيات من خالل استخدام نموذا التمثيل البصري ،كما زادت ثقة الطالب في
أنفسهم.
دراسة ) (Lee, et al.,2018والتي هدفت إلى الكشف عن مستوى معرفة معلمي
الرياضيات لموضوعات المادة ،ومعرفتهم ألساليب تدريس المحتوى من خالل طرحهم
للمشكالت ،وقد شارك في الدراسة  4معلمين للرياضيات من خالل إجراء مقابالت معهم،
وأشارت ن تاائج التحليل االستقرائي للمقابالت إلى أن هناك انفصال بين معرفة المعلمين
وممارستهم الفعلية في التدريس ،حيث كانت أنواه المشكالت التي طرحها المعلمين مختلفة
عن التي ذكروها في المقابلة ،وهناك إنخفاض كبير في معرفة المعلم لطرح المشكالت ،وإن
اإلعداد المهني للمعلم قبل الخدمة ،والتوصيات بأن تتضمن المناهج أشكاالً مختلفة من
المشكالت التي تطرح في الفصول ،والتطوير المهني للمعلم أثناء الخدمة غير كاف ،ولذلك
توصي الدراسة بتوفير اإلعداد المهني الجيد قبل الخدمة ،بحيث يتمكن المعلمين من بناء
معرفتهم ،وكذلك إدارة التنمية المهنية أثناء الخدمة ،وت ويدهم بالخبرات والمهارات الالزمة
لرب معارفهم مع ممارسات التدريس الفعلية.
دراسة ) (Bruun,2013والتي هدفت إلى تحديد االستراتيجيات التي غالبًا ما
يستخدمها المعلمون في تع ي قدرة طالبهم على حل المشكالت الرياضية،وشارك في الدراسة
 70معلم من معلمي الصف الخامس االبتدائي من  42مدرسة في المنطقة الوسطى بأمريكا،
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وقد أجريت مقابالت مع المعلمين بأسئلة مفتوحة ،وكشفت نتائج الدراسة عن عدم استخدام
معلمي الرياضيات أي استراتيجية من إستراتيجيات حل المشكالت التي أوصى بها المجلس
الوطني لمعلمي الرياضيات ،وكان هناك بعض االستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون مع
طالبهم ومنها :رسم صورة ،تحديد الكلمات المفتاحية ،وضع دائرة وتسلي الضوء على
المعلومات الضرورية ،البحث عن الكلمات التي لها معنى ،وهذا يتطلب بالضرورة تدريب
المعلمين على استراتيجيات حل المشكالت أثناء إعدادهمل حتى يتمكنوا من مساعدة طالبهم في
حل المشكالت.
دراسة ) (Tambychik, & Meerah,2010والتي رك ت على مناقشة مهارات
الرياضيات األساسية ،والقدرات المعرفية في التعلم والتي تسبب صعوبات في حل المشكالت
الرياضية لدى الطالب ،وأجريت الدراسة على ثالث عينات جماعية مكونة من  107طالبًا
متوس أعمارهم  14سنة ،وتم تطبيق استبيان عليهم ،باإلضافة إلى تسجيل مقابالت،
وتوصلت الدراسة إلى أن افتقار الطالب إلى العديد من المهارات والحقائق األساسية العددية
والبصر ية والمكانية هو أحد األسباب القوية لضعف الطالب في حل المشكالت الرياضية،
ونقصان مهارات الرياضيات والقدرات المعرفية يمنع الطالب من حل المشكالت الرياضية،
وبالتالي البد من إعداد أدوات تشخيصية جيدة ووحدات تعليمية من أجل تطوير مهارات
الرياضيات وتنمية قدرة الطلبة على حل المشكالت.
دراسة (الراجح )2015 ،والتي هدفت إلى الكشف عن مستوى طالبات كلية التربية
في حل المشكالت الرياضية،وتكونت عينة الدراسة من  415طالبة من طالبات قسمي التربية
الخاصة ومعلمات الصفوف األولية في كلية التربية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،وتم
إعداد اختبار يقيس مهارة حل المشكالت ،وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الطالبات في
مهارة حل المشكالت الرياضية وفي فهم المسألة ،والتخطي لها ،وتنفيذها ،والتحقق من صحة
الحل ،وكذلك وجود فرق دال إحصائيًا على اختبار حل المشكالت لصالح معلمة الصف ،وعدم
وجود فرق بين األدبي والعلمي على اختبار حل المشكالت ،وأوصت الدراسة بعقد دورات
تدريبية للمعلمات قبل الخدمة في مهارة المشكالت الرياضية ،وتضمين مقررات برامج إعداد
معلمة الصفوف األولية في كلية التربية أنشطة متنوعة الستراتيجيات حل المشكالت .
دراسة (سليمان ) 2015 ،والتي هدفت إلى معرفة أثر استخدام بعض إستراتيجيات حل
المسألة ال رياضية في تحصيل طالب الصف السابع األساسي وآرائهم فيها ،وتم استخدم المنهج
التجريبي ،باختيار  112طالبًا من بين  3420طالبًا وطالبة من مدرسة سامي حجازي الثانوية
للبنين كعينة للدراسة ( 55تجريبية 57 ،ضابطة) ،وتم إعداد اختبار لقياس التحصيل ،وبعد
تنفيذ التجربة الب حثية وجمع البيانات توصلت الدراسة إلى وجود فرق في التحصيل لصالح
المجموعة التجريبية ،ووجود فرق دال إحصائيًا يبين النظرة اإليجابية لطالب الصف السابع
نحو استراتيجيات حل المسألة ،وأوصت الدراسة بضرورة إثراء كتب الرياضيات المدرسية
باستراتيجيات حل المسألة ،ووضع أدلة للمعلمين غنية باستراتيجيات حل المسألة الرياضية
لالستفادة منها في شرح الدروس ،وعقد دورات تدريبية للمعلمين حول استراتيجيات حل
المسألة وكيفية استخدامها في التدريس.
دراسة (غفور ) 2012 ،والتي هدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل
المسائل الر ياضية للصف الثالث إعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة ،ومعرفة
الفرق بين الطالب والطالبات في هذه الصعوبات،ولذلك تم إعداد استبيان لجمع البيانات ،ثم
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تحليلها إحصائيًا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات مثل :الخل بين القوانين
الرياضية لكثرتها ،عدم ف هم صياغة المسألة ،ضعف المعلم ،ضعف أسلوب المعالجة ،كثرة عدد
الطلبة ،الخوف من الفشل في حل المسألة ،الضغف في الرياضيات بوجه عام ،ضعف القدرة
على االستدالل ،عدم القدرة على إكمال الحل ،ميول سلبية نحو دراسة الرياضيات ،... ،وبوجه
عام ال توجد فروق بين الطالب والطالبات في هذه الصعوبات .
دراسة (الشهري )2009 ،والتي هدفت إلى التعرف على إعتقادات معلمي الرياضيات
نحو حل المسألة الرياضية ،وعالقة تلك االعتقادات بمتغيرات المؤهل العلمي ،المرحلة
التعليمية ،الخبرة التدريسية ،وللتحقق من ذلك تم بناء مقياس االعتقادات (الصعوبة،
الخطوات ،الفهم ،المسألة اللفظية ،الجهد) نحو حل المسألة ،وطبق على  145معل ًما من
معلمي الرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية ،وقد أسفرت النتائج عن أن االعتقادات
نحو حل المسألة الرياضية تتسم باإليجابية فيما عدا الخطوات ،وال توجد فروق ترجع
لمتغيرات المؤهل ،والمرحلة التعليمية ،والخبرة التدريسية ،وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر
في مناهج الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ووضع المسائل الرياضية بأنواعها
المختلفة.
دراسة (النذير )2009 ،والتي هدفت إلى تحديد االستراتيجيات الشائعة في حل
المسألة الرياضية لدى طالب تخصص الرياضيات بكلية المعلمين ،وتحديد األخطاء التي يقع
فيها الطالب أثناء الحل ،ومعرفة العوامل التي تؤثر في تحصيل الطالب على اختبار حل
المسائل مثل:نوه الكلية ،المستوى التراكمي ،مسار التخصص ،والسمات الجرافولوجية ،ولذا
تم إعداد اختبار في المسائل الرياضية ،واختار عينة مكونة من  68طالبًا من كليات المعلمين (
 11كلية) تخصص رياضيات ،وقد توصلت الدراسة إلى أن االستراتيجيات التي يستخدمها
الطالب هي :جمع متسلسلة ج ئية ،اإلكمال للعشرات ،استراتيجية تقليدية ،النسبة والتناسب،
القسمة ،أي غالبية االستراتيجيات تعتمد على خوارزميات تقليدية من دون تفكير في
استراتيجيات بديلة مثل البحث عن نم  ،الحاالت القصوى ،التمثيل ،التعويض ،وجود أخطاء
لدى العينة في مجال القوى والعمليات والكسور ،ونسيان القوانين مثل المحي ومجوه األعداد
الفردية ،واللوغاريتمات ،ووجود فرق دال لصالح كلية المعلمين في الرياض ،ولصالح المسار
فوق االبتدائي ،واليوجد بحسب المعدل ،وأوصت الدراسة بضرورة ت ويد المعلمين
باستراتيجية حل المسألة وتضمينها في مقررات كلية المعلمين.
دراسة (راشد ) 2006 ،والتي هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة الطلبة المعلمين
لخطوات بوليا في حل المسألة الرياضية أثناء التربية العملية من وجهة نظر طلبة معلم الصف
في جامعة اإلسراء الخاصة ،وكذلك معرفة إذا ما كان الفرق في درجة الممارسة يرجع إلى
جنس الطالب ،أو تخصصه في المرحلة الثانوية ،أو المعدل الدراسي التراكمي في الجامعة ،أو
توقيت الدراسة بالجامعة ،وتم تجميع البيانات من خالل استبيان طبق على  118طالبًا وطالبة،
وبعد تجميع البيانات وتحليلها إحصائيًا توصلت الدراسة إلى وجود أوجه قصور في ممارسة
الطالب المعلم لخطوات بوليا في حل المسألة ( فهم المسألة ،البحث عن الحل ،تنفيذ الحل،
مراجعة الحل والتوسع) ،وكذلك وجود فرق في درجة الممارسة يرجع لصالح الذكور ،ولصالح
الت قدير األعلى ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب الطلبة على خطوات حل المسألة
الرياضية وتشجيعهم على استخدامها.
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دراسة ( زهران ) 2004 ،والتي هدفت إلى التعرف على فعالية استخدام استراتيجيات
ما وراء المعرفة في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية ،وتنمية مستوى التحصيل في
الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي ،ولذا تم إعداد اختبار مهارات حل المشكالت
الرياضية ،واختبار التحصيل الرياضي ،وتم اختيار عينة من طالب الصف األول الثانوي ( 35
تجريبية 35 ،ضابطة) ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعة
التجريبية والضابط ة لصالح التجريبية في حل المشكالت الرياضية والتحصيل  .وقد أوصت
الدراسة باالهتمام باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات مع طالب
المرحلة الثانوية ،وتدريبهم على استراتيجية التساؤل الرتباطها بتنمية قدرة الطلبة على حل
المشكالت ،وكذلك تدريب المع لمين على استراتيجيات ما وراء المعرفة وتضمينها لمقررات
وبرامج إعداد المعلمين.
دراسة (بهوت ،و بلطية )2001،والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج كريلك
– ريدنك في تنمية أساليب حل المشكالت في الرياضيات لدى الطالب المعلمين ،ومدى
االختالف بين طالب كلية التربية بكفر الشيخ وطالب كلية التربية ببنها في أساليب حل
المشكالت في الرياضيات ،وتم إعداد مقياس ألساليب حل المشكالت ،وبرنامج حل المشكالت
في الرياضيات ،وتكونت عينة البحث من  128طالبًا وطالبة ( 63ضابطة 65 ،تجريبية) من
كليتي التربية بكفر الشيخ وبنها ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود فرق في أساليب حل
المشكالت بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية في جميع أساليب
حل المشكالت ،و عدم وجود فرق في األداء بين طالب كليتي التربية بكفر الشيخ والتربية ببنها
في اساليب حل المشكالت ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على أساليب حل
المشكالت من خالل مواقف غير نمطية.

التعليق على الدراسات السابقة في مجال حل المشكالت:
من خالل الدراسات السابقة في مجال حل المشكالت الرياضية وعالقتها بتعليم الرياضيات
وتعلمها يمكن استخالص بعض النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسات السابقة فيما يأتي:
 تدريب الطلبة على االكتشاف عامل مؤثر في تنمية قدرتهم على حل المشكالت.
 يجب إتاحة الفرصة للطلبة للوصول إلى حل المشكالت الرياضية باستراتيجياتهم الخاصة.
 يجب ت ويد المعلمين بأنواه األسئلة التي تحف الطلبة على المشاركة في العمل وتعلم حل
المشكالت.
 يجب ت ويد المعلمين باستراتيجيات حل المشكالت بشكل صحيح.
 التمثيل البصري له أثر كبير في تحفي الطلبة وزيادة فهمهم ومشاركتهم ويحسن أدائهم
في حل المشكالت ،ويؤدي إلى زيادة رغبتهم في دراسة الرياضيات  ،وقد وجد انخفاض
كبير في قدرة المعلمين على طرح مشكالت ،كما أن التنمية المهنية لهم غير كافية.
 عدم استخدام معلمي الرياضيات الستراتيجيات حل المشكالت.
 االفتقار إلى المهارات األساسية في الرياضيات يقلل من قدرة الطلبة على حل المشكالت.
 وجود صعو بات كثيرة لدى الطلبة في حل المشكالت الرياضية  ،ووجود أخطاء لدى
المعلمين عند حلهم للمشكالت الرياضية.
 التوصية بما يأتي :
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 بضرورة تدريب المعلمين استراتيجيات حل المشكالت واستخدامها في تدريسالرياضيات.
 ت ويد المعلمين باستراتيجيات حل المشكالت وتضمينها إلى مقررات كليات إعدادالمعلمين.
ومن خالل هذه الدراسات السابقة في مجال حل المشكالت ،والتي يسعى البحث الحالي
إلى تنميتها لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية من خالل تدريبهم على البرنامج
التدريبي ،نجد أن معظمها أكد على أهمية ممارسة المعلمين لحل المشكالت حتى تنمو لديهم
القدرة على حل المشكالت ،ولذا سوف يتضمن البرنامج التدريبي ج ء خاص بحل المشكالت
الرياضية ،ولقد تم االستفادة من هذه الدراسات في بناء البرنامج التدريبي وإعداد الجلسات
التدريبية ،وبناء اختبار حل المشكالت الرياضية ،كما تم االستفادة من هذه الدراسات في
مناقشة نتائج البحث وتفسيرها.

إجراءات البحث:
أ.
ب.
ا.
د.
ه.
و.
ز.

سوف نتناول في هذا الج ء عر ً
ضا إلجراءات البحث وفقًا لما يأتي:
بناء المواد التعليمية و األدوات ( البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس
التبادلي ،اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،اختبار حل المشكالت الرياضية ) .
اختيار عينة البحث .
التطبيق القبلي ألدوات البحث .
تجانس عينة البحث.
تطبيق تجربة البحث ( تدريس البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس
التبادلي للمجموعة التجريبية ) .
التطبيق البعدي ألدوات البحث .
رصد البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق أدوات البحث قبليًا وبعديًا .

أ ) بناء المواد التعليمية واألدوات:

 :1بناء البرنامج التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي:
ال يمكن االستغناء عن البرامج التدريبية أثناء الخدمة ،فهي تعمل على صقل خبرات
المعلمين في المجال الذي يتم تدريبهم عليه ،وهي من المسلمات األساسية التي يتفق عليها
الجميع بما فيهم المعلمين أنفسهم ،بشرط أن تكون ضمن احتياجاتهم الفعلية ،ألنها في هذه
الحالة تمثل تجديد فكري وتربوي بالنسبة لهم ،فهي تعمل على تنشي أفكارهم ،ومعلوماتهم
وتصقل مهاراتهم ،وتسم ح بتبادل الخبرات فيما بينهم ،وكلما كانت البرامج التدريبية مرتبطة
باحتياجات المعلمين ،وتمثل تحدي فكري وتربوي بالنسبة لهم ،كلما زادت فرص المشاركة
اإليجابية والتفاعل من المعلمين أثناء التدريب ،وكلما كانت نتائج التدريب إيجابية ،وبالتالي
يحقق التدريب األهداف المرجوة منه ،ولذلك فهناك بعض المبادئ التي ينبغي مراعاتها في
هذه البرامج التدريبية ومن بينها :أن يكون التدريب معتمدًا على المناقشة ومجموعات العمل،
و أن يكون التدريب في صورة ورش العمل تفاعلية مع التقليل من المحاضرات النظرية ،كذلك
البد من شعور المتدربين بأنهم في حاجة إلى مثل هذا التدريب وأهميته ،،كما يجب أن تخاطب
البرامج التدريبية التفكير الرياضي لمعلمي الرياضيات ،وأن تكون مشوقة وجذابة ،وتجعلعهم
ينخرطوا في العمل أثناء التدريب.
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ولقد تم إعداد البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات بالمرحلية اإلعداديية والقيائم عليى
التدريس التبادلي وفقًا للخطوات اآلتية:
 )1-1تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية .
 )1-2تحديد أهداف البرنامج التدريبي .
 )1-3تحديد أسس بناء البرنامج التدريبي.
 )1-4تحديد محتوى البرنامج التدريبي ،وإعداد المواد واألنشطة التعليمية.
 )1-5تنظيم محتوى البرنامج التدريبي:
 )1-6اختيييار طرائييق التييدريب واألسييياليب والوسييائل التييي تسييياعد علييى تحقيييق أهيييداف
البرنامج.
 )1-7تحديد الخطة ال منية للبرنامج التدريبي.
 )1-8تحديد أساليب التقويم المناسبة ألهداف البرنامج.
 )1-9إعداد دليل البرنامج التدريبي والتأكد من صالحيته
 )1-10الصورة النهائية لدليل البرنامج التدريبي
وسوف نتناول هذه الخطوات بشي من التفصيل فيما يأتي:

 )1-1تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية .
تم توزيع استمارة للمعلمين في المدارس اإلعدادية بمملكة البحرين (  )58مدرسة
لحصر االحتياجات التدريبية لهم ،حيث ُطلب منهم تحديد احتياجاتهم التدريبية الفعلية والتي
تساعدهم في تدريس الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية واالرتقاء بمستوى الطلبة في الرياضيات،
وبعد تجميع هذه االستمارة ،تم تحديد احتياجات المعلمين ،وقد جاءت هذه االحتياجات التدريبية
كما يأتي:
 حل المشكالت الرياضية وتدريسها .
 مهارات التفكير العليا وكيفية تنفيذها في الصف.
 اليدويات والمواد التفاعلية .
 التكنولوجيا وتعليم الرياضيات وبرمجية الجيوجبرا
 استراتيجيات تعليم الرياضيات وتعلمها .
 الحساب الذهني واستراتيجياته.
ولذلك تم االعتماد على هذه االحتياجات في إعداد البرنيامج التيدريبي بحسيب أولوييات
واحتياجات المعلمين التدريبية ،وبحسب مهارات القرن الحادي والعشرين التي تؤكيد عليى حيل
المشكالت والتفكير الناقد كمهارات أساسية.
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 )1-2تحديد أهداف البرنامج التدريبي .
يهدف البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية والقائم على التدريس
التبادلي إلى:
 زيادة إلمام معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بالتدريس التبادلي واستراتيجياتهالمختلفة التي يمكن استخدامها في تعليم الرياضيات.
 تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على استخدام التدريس التبادلي في تعليمالرياضيات.
 تنمية اتجاهات ايجابية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية نحو استخدام التدريسالتبادلي في تعليم الرياضيات .
 زيادة إلمام معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بمهارات التفكير الناقد في الرياضياتوالتي يمكن استخدامها أثناء تعليم الرياضيات.
 تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات. تنمية اتجاهات ايجابية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية نحو استخدام التفكيرالناقد في تعليم الرياضيات .
 زيادة إلمام معلمي الرياض يات بالمرحلة اإلعدادية بموضوه حل المشكالت الرياضية. تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية. تنمية اتجاهات إ يجابية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية نحو حل المشكالتالرياضية.

 )1-3تحديد أسس بناء البرنامج التدريبي :
-

اعتمد بناء البرنامج التدريبي على األسس اآلتية:
احتياجات المعلمين التدريبية.
التركي على التدريس التبادلي واستراتيجياته الفرعية.
التركي على حل المشكالت الرياضية ومهارات التفكير الناقد.
التركي على مناقشة األخطاء العلمية في منهج الرياضيات واالمتحانات.
مراعاة إتباه نموذا منظم للجلسات التدريبية وفقًا لخطوات التدريس التبادلي.
توافر األنشطة والوسائل التعليمية التي تساعد المعلمين على المشاركة اإليجابية.
مراعاة المرحلة العمرية للمتدربين.
االعتماد على نشاط المعلمين وتفاعلهم مع األنشطة التي تقدم في البرنامج التدريبي.

 )1-4تحديد محتوى البرنامج التدريبي ،وإعداد المواد واألنشطة التعليمية.

تم تحديد محتوى البرنامج التدريبي وفقًا لما يأتي:
 اإلطاله على مجموعة من الكتب والمراجع والدراسيات السيابقة ومواقيع االنترنيت التيي تهيتمبحل المشكالت في الرياضيات والتفكير الناقد مثل(Posamentier, ،) Glasgow,2005):
)(Bennett, ،(Musser, Burger,& Peterson, 2008) ، & Krulik,2009
)( ،Burton,& Nelson,2012الجوعي( ،)2010،بيدوي( ،)2008،عبيد اليرحيم ،د.ت،).
وبعض سالسيل كتيب الرياضييات العالميية مثيلHarcourt, Heinemann, McGraw :
 ،hill, Scott Forsmanوكييذلك تييم االطيياله علييى كتييب الرياضيييات للمرحليية اإلعدادييية
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والثانوية بمملكة البحرين ،لتحديد الموضوعات التي يجيب تيدريب المعلميين عليهيا مين خيالل
استخدام استراتيجية التدريس التبادلي.
 تحليل محتوى كتب الرياضيات بالمرحلية اإلعداديية بهيدف التعيرف عليى محتيوى الرياضيياتبهذه المرحلة ،واستخراا بعض الموضوعات التي بها أخطياء علميية وتحدييدها لتكيون جي ء
من محتوى البرنامج التدريبي.
 تحديد محتوى البرنامج التدريبي في صورة أنشطة يقيوم بهيا المتيدرب (المعليم) تحيت توجييهوإشراف المدرب (الباحث) وذلك عن طريق تنفيذ هذه األنشطة باستخدام التيدريس التبيادلي،
ومن أجل محاولة تنمية التفكير الناقد في الرياضييات وحيل المشيكالت الرياضيية ليدى معلميي
الرياضيييات بالمرحليية اإلعدادييية (عينيية البحييث) .ويوضييح جييدول ( )2الموضييوعات وعييدد
الجلسات التدريبية:
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محتوى البرنامج التدريبي المقترح والقائم على التدريس التبادلي وخطته ال منية
الموضوه

التبادلي

اليوم
التدريبي
االول
الثاني

التدريس التبادلي و حل المشكالت (نماذا تطبيقية)
التدريس التبادلي و حل المشكالت (نماذا تطبيقية)

زمن
التدريب
 3ساعات
 3ساعات

الثالث
الرابع

التدريس التبادلي وتأليف األنشطة التعليمية (نماذا تطبيقية)
التدريس التبادلي واستنتاا العالقات الرياضية (نماذا تطبيقية

 3ساعات
 3ساعات

الخامس

التدريس التبادلي ونقد األنشطة التعليمية ومعالجة األخطاء(نماذا
تطبيقية)

 3ساعات

وقد تم تحديد محتوى البرنامج التدريبي بحيث يتناسب مع الهدف منه ،وقد روعي أن
تكييون موضييوعات البرنييامج متكامليية ومرتبطيية ارتبا ً
طييا وثيقًييا بميينهج الرياضيييات بالمرحليية
اإلعدادية ،وأن تكون األنشطة مالئمة للمتدربين ،وتساعدهم في تحقييق األهيداف المرجيوة مين
البرنامج التدريبي .

 )1-5تنظيم محتوى البرنامج التدريبي:
تم تنظيم محتوى البرنامج التدريبي على خمسة أيام تدريبية ،يستغرق اليوم التيدريبي
الواحد  3ساعات تدريبية ،وقد تضمن اليوم التدريبي األول والثاني نماذا تطبيقية على استخدام
التدريس التبادلي في حل المشكالت الرياضية ،وتضمن اليوم التدريبي الثالث نماذا تطبيقية على
استخدام التدريس التبادلي في تأليف األنشطة التعليمية ،وتضمن اليوم التيدريبي الرابيع نمياذا
تطبيقية على استخدام التدريس التبادلي في استنتاا العالقات الرياضية ،وتضمن اليوم التدريبي
الخامس نماذا تطبيقية عليى اسيتخدام التيدريس التبيادلي فيي نقيد األنشيطة التعليميية ومعالجية
األخطاء ،هذا وقد تضمن كل يوم تدريبي على جلستين تدربيتين ،حيث كانت تعرض في بداية كل
جلسية تدريبييية مقدميية حيول ا لتعريييف بالجلسيية التدريبييية وأهيدافها ،وكيفييية تنفيييذها بتوظيييف
التدريس التبادلي ،وكذلك المحتوى العلمي للجلسة التدريبية ،واألهداف العامة للتدريب ،وأهداف
كل جلسة تدريبية ،واألنشطة التي سوف يتم تنفيذها أثناء البرنامج التدريبي ،وأساليب التقويم
لكل جلسة تدريبية.
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 )1-6اختيااار طرائااق التاادريا واألسااااليا والوسااائل التااي تسااااعد علااى تحقيااق أهاااداف
البرنامج .
اعتمد البرنامج التدريبي على التدريس التبادلي ،وتتلخص خطواته فيما يأتي :تبدأ الجلسة
التدريبية بتقسيم المعلمين إلى  6مجموعات ،وكل مجموعة بها  6معلمين (  3مجموعات
للمعلمات 3 ،مجموعات للمعلمين) ،حيث تم االعتماد في البرنامج التدريبي على التدريس
التبادلي،حيث يساهم كل معلم بدرجة كبيرة في تنفيذ األنشطة والمشاركة اإليجابية ،حيث يقوم
المعلم بالشرح والتوضيح ويبرر وجهة نظره وتفكيره في معظم الموضوعات والمشكالت التي
تم سيتم عرضها من خالل البرنامج التدريبي .والتدريس التبادلي كأحد أشكال التعلم التعاوني،
يتم بالصورة اآل تية في البرنامج التدريبي ،يقوم كل معلم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية
المعلمين في مجموعته ،وبالتفاعل مع المعلمين اآل خرين في المجموعات األخرى حول
المشكالت والموضوعات المقدمة إليهم من خالل ممارسة كل معلم لبعض االستراتيجيات
الفرعية وهي :التنبؤ ،الحل الفردي ،التوضيح ،النقاش والتساؤل ،التلخيص .ففي مرحلة
التنبؤ ،يستدعي المعلم المعلومات التي تدور حول المهمة المكلف بها المعلم والمقدمة إليه،
حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بها والتي يتوقع أن تفيده في الحل ،وفي المرحلة
الثانية هي الحل الفردي يحاول المعلم حل ا لمشكلة المقدمة إليه بمفردة في البداية وبمعلوماته
التي يعرفها واستدعاها من قبل ،وبعد االنتهاء منها تبدأ المرحلة الثالثة وهي التوضيح ،ويقوم
كل معلم بتوضيح حله للمشكلة المقدمة إليه لبقية أعضاء المجموعة ويحاول إقناعهم بالحل
الذي توصل إليه ،وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي النقاش والتساؤل ويحاول فيها كل معلم
بعرض حله على جميع المجموعات األخرى والتي عندها المشكالت نفسها،وتبدأ المناقشات
حول مدى صحة الحلول المقدمة من المعلمين وتنتهي باالتفاق على الحل الصحيح ،ثم تأتي
المرحلة الخامسة واألخيرة وهي التلخيص ،حيث يقوم كل معلم بإعادة كتابة الحل للمشكلة
التي كانت مقدمة إليه بصورة مبسطة وواضحة وصحيحة أو كتابة تلخيص للمهمة المقدمة
إليه أو حتى المقدمة إلى أحد زمالئه في المجموعة ( فكل مجموعة تقدم تلخيص بحلول
المشكالت والمهام التي قدمت إليهم) بحسب طبيعة الموقف التعليمي.
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 )1-7تحديد الخطة الزمنية المقترحة للبرنامج التدريبي:
اشتمل البرنامج على  5أيام تدريبية  ،بواقع يوم تدريبي واحد أسبوعيًا  ،ولميدة ثيالث
ساعات في اليوم التدريبي الواحيد ،وذليك عليى ميدار  5أسيابيع ،هيذا بخيالف جلسيات التطبييق
القبلي والبعيدي ألدوات البحيث ،وقيد تحيددت هيذه الخطية ال منيية فيي ضيوء دروس البرنيامج،
وأهداف كل درس ،وفي ضوء أسياليب التيدريس المسيتخدمة ،والبيئية التعليميية التيي ييتم فيهيا
عقد الجلسات التدريبية ،ووفقًا لوقت المعلمين وظروف عملهم .

 )1-8تحديد أساليا التقويم في البرنامج التدريبي:
تم استخدام أسلوب التقويم التكويني أثناء الجلسة التدريبية من خيالل العميل الجمياعي
للمعلمين في األنشطة التدريبية ،باإلضافة إلى التقويم النهائي في نهاية كل جلسة تدريبية (نشاط
تقويمي ختامي) بهدف إعطاء تغذية راجعة للمعلمين حول األنشطة التي قام بتنفيذها كل مينهم،
أ سلوب التقويم التجميعي النهائي وتيم عقيب االنتهياء مين البرنيامج التيدريبي باسيتخدام اختبيار
التفكير الناقد في الرياضيات ،واختبار حل المشكالت الرياضية ،وقد تم إعدادهما بغرض قيياس
فعالييية البرنييامج التييدريبي المقتييرح والقييائم علييى التييدريس التبييادلي فييي تنمييية قييدرة معلمييي
الريا ضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات ،وعلى حل المشكالت الرياضية.

 )1-9إعداد دليل البرنامج التدريبي والتأكد من صالحيته:
تم إعداد دليل للبرنيامج التيدريبي أشيتمل عليى  5أييام تدريبيية ( يوميان لحيل مشيكالت
الرياضية ،ثالثة أيام لتأليف األنشيطة التعليميية ونقيدها ومعالجية األخطياء العلميية) تيدور حيول
توظيييف التييدريس التبييادلي فييي حييل المشييكالت ومناقشيية المحتييوى العلمييي لكتييب الرياضيييات
بالمرحلة اإلعدادية .وبعد االنتهاء من إعداد البرنيامج التيدريبي تيم عرضيه عليى مجموعية مين
المحكمييين ،إلبيييداء اليييرأي حييول ميييدى مالئمييية البرنيييامج التييدريبي واألنشيييطة المتضيييمنة فييييه
للمعلمييين ،وأسيياليب التييدريس والتقييويم المتبعيية لتحقيييق أهييداف البرنييامج ،والصييحة العلمييية
والتربوية للمحتوى ،ومدى مالئمة األنشطة للي من المخصيص لهيا ،وإليى أي ميدى تيم توظييف
التدريس التبادلي بطريقة صحيحية ،وتم عمل كل المالحظات التي أسيفر عنهيا تحكييم البرنيامج
التدريبي ،وأصبح البرنامج التدريبي المقترح في صورته النهائية.
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 )1-10الصورة النهائية لدليل البرنامج التدريبي:
تم بضع دليل البرنامج التدريبي المقترح والقيائم عليى التيدريس التبيادلي فيي صيورته
النهائية ،وقد تضمن  5أيام تدريبية ( .ملحق  ،)2وتم تحديد الي من المخصيص لتدريسيها ب 5
أيام تدريبية ،بواقع  3ساعات تدريبية لكل يوم (  15ساعة تدريبية للبرنامج ككل) .وبهذا أمكن
للباحث اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث والمتعلق ببناء برنامج تدريبي مقترح قيائم
على التدريس التبادلي والذي يمكن أن ينميي القيدرة عليى التفكيير الناقيد وعليى حيل المشيكالت
الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية

 :2بناء اختبار حل المشكالت :

تم إعداد اختبار حل المشكالت الرياضية وفقًا للخطوات اآلتية:
 تحديد الهدف من االختبار :يهدف االختبار إلى قياس قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلةاإلعدادية على حل المشكالت الرياضية .
 تحديد المشكالت التي يمكن أن يتضمنها االختبار :تم اإلطاله على مجموعة من المراجعمثل(Musser, et ،(Posamentier, & Krulik,2009) ،) Glasgow,2005):
)( ، (Bennett, et al.,2012) ،al., 2008الجوعي( ،)2010،بدوي( ،)2008،عبد
الرحيم ،د.ت ،).وبعض سالسل كتب الرياضيات العالمية مثلHarcourt, :
 ،Heinemann, McGraw hill, Scott Forsmanوذلك بهدف إنتقاء مجموعة
من المشكالت الرياضية المتنوعة التي يمكن تضمينها في االختبار .
 صياغة مفردات االختبار :بعد اإلطاله على بعض الكتب والمراجع والدراسات السابقة فيمجال حل المشكالت الرياضية ،وتم صياغة بعض األسئلة في ضوء أهداف البرنامج
التدريبي المقترح ،وفي ضوء أهداف البحث ،والهدف من االختبار ،وقد تم كتابة مجموعة
من األسئلة (  16سؤال) مراعيًا أن تتضمن األسئلة جميع فروه الرياضيات.
صدق االختبار :بعد كتابة مفردات االختبار تم كتابنها في الصورة األولية ،تم عرضها على
مجموعة من المحكمين بغرض التحقق من صدقها فيما تقيسه ،وقد قدم المحكمين
مقترحات فيما يخص الصياغة ،وزمن االختبار ،وعدد المفردات ،والمهارة التي تقيسها كل
مفردة ،وتم إجراء التعديالت التي أقرها المحكمون ،والتي من بينها حذف  3مشكالت
لتكرار فكرة واس تراتيجية الحل مع بعض المشكالت األخرى ،وحذف  3أسئلة نظ ًرا
لصعوبتها واحتياجها إلى وقت طويل للحل ،وبهذا تكون االختبار في صورته النهائية من
 10مشكالت.
 التجريب االستطالعي لالختبار :تم التجريب االستطالعي لالختبار على عينة استطالعيةمن معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية (  29معل ًما ومعلمة بخالف عينة البحث
التجريبية) في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2017م تم اختيارهم
عشوائيًا من  7مدارس إعدادية  ،وكان التطبيق االستطالعي لالختبار بهدف التحقق من
ثبات االختبار ،ومدى مالئمة ال من ،وكذلك وضوح المشكالت وصياغتها ،وقد تم حساب
معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة التج ئة النصفية ،وقد بلغ معامل ثبات االختبار
 ،0.81وهو معامل ثبات مقبول نسبيًا ،كما تم حساب متوس زمن األداء على االختبار،
ووجد أنه  120دقيقة ،وتم اعتبار أنه ال من المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار ،كما تم
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تعديل بعض الصياغات اللفظية للمشكالت وتعديل بعض الرسومات الخاصة بالمشكالت
الهندسية حتى ال يحدث سوء فهم للطلبة فيها.
الصورة النهائية لالختبار :وبعد ذلك تم وضع االختبار في صورته النهائية (ملحق )3
وتضمن االختبار  10أسئلة ،وتمت كتابة تعليميات االختبار ،وإعداد نموذا اإلجابة ومفتاح
التصحيح ،وكانت الدرجة النهائية لالختبار  80درجة.

 :3بناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات :
-

-

-

على

التدريس

التبادلي

تم إعداد اختبار التفكير الناقد في الرياضيات وفقًا للخطوات اآلتية:
تحديد الهدف من االختبار ،يهدف االختبار إلى قياس قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات بمهاراته المختلفة.
تحديد المهارات الفرعية للتفكير الناقد في الرياضيات :فمن خالل الدراسات السابقة في
مجال التفكير الناقد ،ومن خالل األدبيات المتعلقة بالتفكير الناقد  ،تم تحديد المهارات
الفرعية للتفكير الناقد في الرياضيات والتي يتضمنها االختبار وهي( :معرفة االفتراضات،
التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء).
تحديد وزن نسبي متساو لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد المختلفة من حيث عدد
األسئلة والدرجات المخصصة لكل نوه .
صياغة مفردات االختبار :حيث تم صياغة مجموعة من األسئلة في ضوء أهداف البرنامج
التدريبي المقترح وفي ضوء أهداف البحث والهدف من االختبار ،وبعد االطاله على العديد
من البحوث والدراسات في مجال التفكير الناقد لالستفادة منها في صياغة أسئلة اختبار
التفكير الناقد في الرياضيات مثل(Widyatiningtyas, et al., (Yildiz,2017) :
2015), (Kristianti et al.,2017), (Firdaus,et al., 2015),(Palinussa,
( ،2013),(Makina ,2010),البدري وآخرون( ،)2019 ،عبد الرحيم( ،)2018 ،علي،
وحم ة( ،)2016 ،الجهني( ،)2013 ،األغا( ،)2012 ،الدوسري( ،)2008 ،الجابري،
( ،)2007عبد القادر(، )2006 ،علي ،وبالل ،)2002 ،وكذلك تم الرجوه إلى كتب
الرياضيات بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية بمملكة البحرين ،هذا وقد تم كتابة أربعة أسئلة
على كل مهارة من مهارات التفكير الناقد الستة ،وأصبحت مفردات االختبار  24مفردة،
وكانت كلها تتطلب حل كتابي من المعلم ،وتم توزيعها على ستة أسئلة ،سؤال واحد لكل
مهارة مكون من أربعة مفردات.
صدق االختبار :بعد كتابة مفردات االختبار تم كتابنها ووضعها في الصورة األولية لالختبار
مع إعداد نموذا اإلجابة الخاص بها ،تم عرضها على مجموعة من المحكمين بغرض
التحقق من صدقها فيما تقيسه ،وقد قدم المحكمين مقترحات فيما يخص الصياغة ،وزمن
االختبار( طول االختبار) ،وعدد المفردات ،والمهارة الفرعية للتفكير الناقد والتي تقيسها
كل مفردة من مفردات االختبار ،وقد تم إجراء التعديالت التي أقرها المحكمون ،والتي من
بينها حذف بعض األسئلة لطول االختبار ،وحذف بعض األسئلة لصعوبتها ،وحذف بعض
المفردات لعدم ارتباطها بالمهارة التي تقيسها ،وتم االكتفاء بثالثة مفردات فق لكل
مهارة من التفكير الناقد ،وبهذا تكون االختبار من  6أسئلة ،بمعدل سؤال واحد لكل مهارة
من التفكير الناقد ،وكل سؤال يتكون من ثالث مفردات ،وجدول ( )3يوضح توزيع
المفردات االختبار.
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جدول ()3
يوضح توزيع أسئلة اختبار التفكير الناقد في الرياضيات
الدرجات
عدد المفردات
عدد األسئلة
مهارات التفكيرالناقد
12
3
1
معرفة االفتراضات
12
3
1
التفسير
12
3
1
االستقراء
12
3
1
تقييم الحجج
12
3
1
االستدالل
12
3
1
معالجة األخطاء
72
18
6
المجموه

 التجريب االستطالعي لالختبار :تم التجريب االستطالعي لالختبار على عينة استطالعية منمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
2018/2017م ،وعددهم  27معل ًما ومعلمة من  6مدارس إعدادية ،وكان التطبيق
االستطالعي لالختبار بهدف التحقق من ثبات االختبار ،ومدى مالئمة ال من ،وكذلك
وضوح األسئلة وصياغتها للمعلمين ،وقد تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة
التج ئة النصفية ،وقد بلغ معامل ثبات االختبار  ،0.92وهو معامل ثبات عال ،كما تم
حساب متوس زمن األداء على االختبار ،ووجد أنه  105دقيقة ،وتم اعتباره ال من
المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار .وتم حساب صدق التكوين (صدق المفهوم) ،حيث
يشير كل من (عالم 111-110 ،2006 ،ل الطريري )263 ،1997 ،إلى أنه يمكن حساب
صدق التكوين الفرضي أو صدق المفهوم  Construct Validityعن طريق االتساق
الداخلي أو التجانس بين مكونات االختبار ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجات
الطالب الكلية على االختبار ،ودرجاتهم على المكونات الفرعية لالختبار ،ويكون المقياس
سا عندما تكون معامالت االرتباط دالة إحصائيًا ،ويقيس السمة التي
متسق ًا داخلي ًا أو متجان ً
وضع لقياسها ،وتم التحقق من صدق التكوين الفرضي أو صدق المفهوم Construct
 Validityعن طريق االتساق الداخلي (التجانس) الختبار التفكير الناقد في الرياضيات
بحساب معامل االرتباط بين درجة المعلمين على كل مهارة فرعية من مهارات التفكير الناقد
في الرياضيات ودرجة المعلمين على االختبار ككل ،ويوضح جدول (  )4نتائج ذلك.
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جدول ()4
معامالت االرتباط بين درجات المعلمين على اختبار التفكير الناقد ومكوناته الفرعية
مستوى الداللة
االختبار ككل
المهارة
0.000
0.83
معرفة االفتراضات
0.000
0.84
التفسير
0.000
0.92
االستقراء
0.000
0.89
تقييم الحجج
0.000
0.89
االستدالل
0.000
0.91
األخطاء

ويتضح من جدول ( )4أن معامالت االرتباط بين درجات المعلمين الكلية على اختبار التفكير
الناقد في الرياضيات وبين درجاتهم على كل من مكونات االختبار دالة إحصائيًا ،مما يدل على
اتساق االختبار (تجانس) داخليا ويؤكد على صدق التكوين الفرضي لالختبار.
 الصورة النهائية لالختبار :وبعد ذلك تم وضع االختبار في صورته النهائية ( ملحق ،) 4حيثتضمن االختبار  6أسئلة ( كل سؤال مكون من  3مفردات) ،وتمت كتابة تعليميات االختبار،
وإعداد نموذا اإلجابة ومفتاح التصحيح ،وكانت الدرجة النهائية لالختبار  72درجة.

ب) اختيار عينة البحث:
تكونت عينة البحث من مجموعة من معلمي الرياضيات للمرحلة اإلعدادية بمملكة
البحرين وعددهم  69معل ًما ومعلمة ( 35معلمة 34،معل ًما) تم اختيارهم عشوائيا من بين جميع
معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية وعددهم  500معل ًما ومعلمة تقريبًا ،من  16مدرسة (8
مدارس تجريبية 8 ،مدارس ضابطة) من بين  58مدرسة إعدادية  ،وتم تقسيمهم إلى
مجموعتين األولى تجريبية (  36معل ًما ومعلمة) والثانية ضابطة ( 33معل ًما ومعلمة).

ج) التطبيق القبلي ألدوات البحث:

في بداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2019- 2018تم تطبيق أدوات
البحث المتمثلة في اختبار التفكير الناقد ،واختبار حل المشكالت الرياضية على عينة البحث (
المجموعة التجريبية ،المجموعة الضابطة) في شهر سبتمبر 2018م ،وذلك بهدف التعرف على
قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات ،وقدرتهم على حل
المشكالت الرياضية قبليا ،ولمعرفة مدى التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة من
حيث القدرة على التفكير الناقد في الرياضيات ،وقدرتهم على حل المشكالت الرياضية.

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

د )1-التجانس من حيث القدرة على التفكير الناقد في الرياضيات قبليًا:

تم تطبيق اختبار التفكير الناقد قبليًا على مجموعتي البحث ،وبعد تصحيح االختبار وفقًا
لنموذا اإلجابة والحصول على درجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة ،وتم التحقق
من تجانس المجموعتين بمعالجة البيانات التي حصل عليها باستخدام برنامج  ،SPSSعن
طريق استخدام اختبار"ت" ( )t-testوتتلخص النتائج في جدول (  )5اآلتي:
جدول ()5
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قائم

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................
نتائج استخدام اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات قبل ًيا
مستوى
قيمة
االنحراف
المتوس
العدد
المجموعة
االختبار
الداللة
ت
المعياري
الحسابي
غير دالة
0.47
1.15
3.39
36
تجريبية
معرفة
االفتراضات
1.09
3.52
33
ضابطة
غير دالة
0.66
1.08
3.44
36
تجريبية
التفسير

التفكير الناقد في الرياضيات

االستقراء

ضابطة
تجريبية

33
36

3.61
3.11

تقييم الحجج
االستدالل
معالجة
األخطاء
التفكير الناقد
ككل

على

التدريس

التبادلي

0.93
1.33

1.02

غير دالة

ضابطة
تجريبية

33
36

3.42
3.06

1.23
1.12

1.02

غير دالة

ضابطة

33

3.33

1.14

تجريبية

36

2.97

1.18

ضابطة

33

3.24

0.94

تجريبية

36

2.86

1.07

0.19

ضابطة
تجريبية
ضابطة

33
36
33

2.91
18.83
20.03

0.98
5.05
4.86

1.01

1.05

غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من جدول (  )5أن قيمة "ت " غير دالة إحصائيًا ،مما يدل على عدم وجود فرق
بين متوسطي درجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات قبليًا ،مما يشير إلى تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة قبليًا بالنسبة لقدرة
المعلمين على التفكير الناقد في الرياضيات.

د ) 2-التجانس من حيث القدرة على حل المشكالت الرياضية قبليًا:
تم تطبيق اختبار حل المشكالت الرياضية قبليًا على مجموعتي البحث ،وبعد تصحيح
االختبار وفقًا لنموذا اإلجابة والحصول على درجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة،
وتم التحقق من تجانس المجموعتين بمعالجة البيانات التي حصل عليها باستخدام برنامج
 ،SPSSباستخدام اختبار"ت"(  ،)t-testوتتلخص النتائج في جدول ( )6اآلتي:
جدول ()6
نتائج استخدام اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على
اختبار حل المشكالت الرياضية قبليًا
مستوى
قيمة
االنحراف
المتوس
العدد
المجموعة
االختبار
الداللة
ت
المعياري
الحسابي
حل المشكالت

تجريبية

36

33.11
52

2.29

1.76

غير دالة

قائم

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................
32.00
33
ضابطة
الرياضية

على

التدريس

التبادلي

2.94

يتضح من جدول ( )6أن قيمة "ت " غير دالة إحصائيًا ،مما يدل على عدم وجود فرق
بين متوسطي درجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت
الرياضية قبليًا ،مما يشير إلى تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة قبليًا بالنسبة لقدرة
معلمي المرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية.

هـ) تطبيق البرنامج التدريبي المقترح والقائم على التدريس التبادلي ( تطبيق تجربة
البحث):
بعد التطبيق القبلي ألدوات البحث (اختبارالتفكير الناقد في الرياضيات ،اختبار حل
المشكالت الرياضية) تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح على المجموعة التجريبية ،وتم
تنفيذ البرنامج التدريبي ،وتدريب معلمي المجموعة التجريبية ،وقد استغرق التدريب  5أيام
تدريبية ،بواقع ثالث ساعات لكل يوم تدريبي ،وبمعدل مرة واحدة أسبوعيًا ،أي استغرق
تطبيق البرنامج التدريبي  5أسابيع في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
2018/2017م ،وذلك بخالف جلستين لتطبيق أدوات البحث قبليًا وبعديًا.

و) التطبيق البعدي ألدوات البحث:

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي  ،تم تطبيق أدوات البحث بعديًا ،والمتمثلة في
اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،واختبار حل المشكالت الرياضية ،على عينة البحث
(المجموعة التجريبية ،المجموعة الضابطة) ،وذلك بهدف تحديد مدى فاعلية البرنامج التدريبي
المقترح والقائم على التدريس التبادلي في تنمية قدرة معلمي الرياضيات على التفكير الناقد في
الرياضيات وعلى حل المشكالت الرياضية.

ز) تصحيح االختبارات والحصول على البيانات:
تمت مراجعة أوراق اإلجابة للمعلمين وفحصها ( 36تجريبية 33 ،ضابطة) ،وبعد ذلك
تم تصحيح االختبارات وفقًا لنموذا اإلجابة الخاص بكل منها ووفقًا لمعيار التصحيح المحدد ،ثم
تم تسجيل درجات المعلمين قبليًا وبعديًا على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،واختبار حل
المشكالت الرياضية ،وذلك للمجموعتين التجريبية والضابطة ،تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا
والحصول على نتائج البحث والتحقق من صحة فروضه.

نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات والمقترحات:
سوف نتناول في هذا الج ء عرض المعالجة اإلحصائية ونتائج البحث ،يليها مناقشة
نتائج البحث وتفسيرها ،ثم عر ً
ضا توصيات البحث ومقترحاته .

ً
أوال نتائج البحث :

نتناول في هذا الج ء استعراض نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من
التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ألدوات البحث (اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،اختبار
حل المشكالت الرياضية ) ،وذلك بغرض التحقق من فروض البحث والمتعلقة ،بمدى فاعلية
البرنامج التدريبي المقترح وا لقائم على التدريس التبادلي في تنمية القدرة على التفكير الناقد
في الرياضيات ،والقدرة على حل المشكالت الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية ،وقد تم االعتماد في تحليل النتائج على استخدام برنامج التحليل اإلحصائي
) ،)SPSSوذلك باستخدام األساليب اإلحصائية األتية:
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مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................

-

قائم

على

التدريس

التبادلي

اختبار"ت" (  ) t – testللتعرف على داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في كل من القدرة على التفكير الناقد ،والقدرة على حل المشكالت،
وحساب مربع إيتا ،وقيمة .d
نسبة الكسب المعدل لـ بالك . Blake Modified Gain Ratio
معامل االرتباط .
وسوف نستعرض نتائج البحث فيما يأتي:

-

 )1النتائج الخاصة بأداء المعلمين على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات:
 1-1نتائج الفرض األول :
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ينص على :يوجد فرق
دال إحصائيًا عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات
بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (معرفة
االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد
ككل) بعديًا لصالح معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية ،ولذا تم حساب داللة الفرق
بين متوسطي الدرجات البعدية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في المجموعتين
التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات بمكوناته المختلفة ،ثم تم
حساب قيمة مربع إيتا لمعرفة حجم التأثير للبرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة
معلمي المرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات ،ويوضح جدول ( )7نتائج
ذلك.

جدول ( ) 7
نتائج استخدام اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي المجموعتين
التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات بعديًا
االختبار

اختبار
التفكير
الناقد في
الرياضيات

معرفة
االفتراضات
التفسير

المجموعة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

العدد المتوس
الحسابي
9.86 36
5.06 33
9.72 36
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االنحراف
المعياري
1.31
0.90
1.09

قيمة
ت
17.56
15.72

مستوى الداللة مربع إيتا
دالة عند مستوى
0.01

0.82

دالة عند مستوى

0.79

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................
االستقراء
تقييم الحجج
االستدالل
معالجة األخطاء
التفكير الناقد ككل

ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

33
36
33
36
33
36
33
36
33
36
33

قائم

5.55
9.44
4.88
8.92
4.91
9.06
4.55
9.33
4.55
56.33
29.88

1.12
1.08
0.74
1.08
0.77
0.96
0.97
1.82
0.94
5.46
2.67

على

التدريس

20.29
17.65
17.79
13.54
25.20

التبادلي

0.01
دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01

0.86
0.82
0.83
0.73
0.91

يتضح من جدول ( )7أن قيم "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ، 0.01ويعبر عن
وجود فرقًا داالً إحصائيا بين متوسطي الدرجات البعدية لمعلمي المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء،
تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد ككل) وهذا الفرق كان لصالح معلمي
المجموعة التجريبية ،وهذا يعني أنه قد حدث نمو في قدرة المعلمين على التفكير الناقد بجميع
مهاراته الفرعية لدى معلمي المجموعة التجريبية بصورة أفضل من معلمي المجموعة
الضابطة ،ولمعرفة حجم التأثير لداللة الفرق بين المتوسطات في اختبار"ت" ،تم حساب الداللة
العملية الختبار "ت " عن طريق حساب حجم التأثير  effect sizeبحساب قيمة مربع إيتا،
وهي موضحة بجدول ( )7ويتضح من هذا الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان
كبير(قيمة مربع إيتا أكبر من  )0.14على كل من قدرة المعلمين على التفكير الناقد في
الرياضيات بوجه عام ،وكذلك كان التأثير كبير على قدرة المعلمين على كل مهارة من مهارات
التفكير الناقد في الرياضيات وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج،
االستدالل ،معالجة األخطاء ،وبهذا يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث والقول بأنه
يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات
(معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير
الناقد ككل) بعديًا لصالح معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية.

 )2-1نتائج الفرض الثاني :

للتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على :يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات بالمجموعة
التجريبية قبليًا وبعديًا على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (معرفة االفتراضات ،التفسير،
االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد ككل) لصالح متوس
الدرجات البعدي ،.تم حساب داللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في المجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات ،ثم تم حساب حجم التأثير بحساب قيمة  ،dويوضح جدول ( )8نتائج ذلك .
جدول ()8
نتائج استخدام اختبار "ت" وحجم التأثير لداللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية
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قائم

مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................
لمعلمي المجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات
االختبار

اختبار التفكير الناقد في الرياضيات

معرفة
االفتراضات
التفسير
االستقراء
تقييم الحجج
االستدالل
معالجة األخطاء
التفكير الناقد
ككل

متوس
المجموعة العدد
الفرق
تجريبية 36
تجريبية
تجريبية
تجريبية
تجريبية
تجريبية
تجريبية

36
36
36
36
36
36

على

االنحراف
المعياري

التدريس

التبادلي

قيمة ت مستوى الداللة قيمة d

6.47

1.32

29.42

6.28

1.67

22.60

6.33

1.35

28.1

5.86

1.42

24.81

6.08

1.38

26.43

6.47

1.73

22.4

37.50

5.7

39.48

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

4.90
3.76
4.68
4.14
4.41
3.74
6.61

يتضح من جدول ( )8أن هناك فرقًا داال ً إحصائيا بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية
لمعلمي المجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات من حيث قدرة المعلمين
على :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء،
التفكير الناقد ككل) ،حيث كانت قيمة "ت" دالة لكل منها عند مستوى  ،0.01وبذلك يمكن القول
بأن البرنامج التدريبي المقترح أثر بشكل إيجابي على أداء المعلمين البعدي في كل مكون من
مكونات التفكير الناقد ،وتم حساب الداللة العملية الختبار "ت " عن طريق حساب حجم
التأثير  effect sizeبحساب قيمة ) (dوهي موضحة بجدول ( ،)8ويتضح من هذا الجدول أن
حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير حيث كانت جميع القيم أكبر من  0.8على كل مهارة من
مهارات التفكير الناقد السابقة ،وعلى أداء المعلمين في اختبار التفكير الناقد ككل ،وبهذا نكون
تأكدنا أيضًا من أن البرنامج التدريبي المقترح أثر بشكل كبير في أداء معلمي الرياضيات
بالمجموعة التجريبية ،وبهذا يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والقول بأنه يوجد
فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات
بالمجموعة التجريبية قبليًا وبعديًا على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات لصالح متوس
الدرجات البعدي.
إن هذا التغيرالذي حدث في أداء معلمي المجموعة التجريبية ،والذي جعل أدائها أفضل
من أداء معلمي المجموعة الضابطة ،وكذلك التحسن في األداء البعدي لمعلمي المجموعة
التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات مقابل األداء القبلي ،فهل هذا يؤكد على فعالية
البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير
الناقد في الرياضيات ،وهذا ما سنجيب عنه من خالل التحقق من صحة الفرض الثالث من
فروض البحث فيما يأتي .

 )3-1نتائج الفرض الثالث:
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مقترح
تدريبي
برنامج
فاعلية
............................................................

قائم

على

التدريس

التبادلي

للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على :يتصف البرنامج
التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي بالفاعلية (نسبة الكسب المعدل لبالك ≥
 )1.2في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في
الرياضيات ( معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة
األخطاء ،التفكير الناقد ككل) .ولذلك تم حساب نسبة الكسب المعدل لـ بالك Blake
 ،Modified Gain Ratioوذلك بحساب المتوسطات القبلية والبعدية لمعلمي المجموعة
التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات بمهاراته المختلفة ،وكذلك تحديد الدرجة
النهائية لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد في االختبار ،ويوضح جدول ( )9نتائج ذلك .

اختبار التفكير الناقد في الرياضيات

جدول ()9
نسبة الكسب المعدل لدرجات معلمي المجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات
المتوس الدرجة نسبة الكسب
المتوس
الداللة
االختبار
المعدل
البعدي النهائية
القبلي
معرفة
دالة ألنها أكبر من 1.2
1.29
12
9.86
3.39
االفتراضات
دالة ألنها أكبر من 1.2
1.26
12
9.72
3.44
التفسير
دالة ألنها أكبر من 1.2
1.24
12
9.44
3.11
االستقراء
تقييم
غير دالة ألنها أقل من 1.2
1.14
12
8.92
3.06
الحجج
غيردالة ألنها أكبر من 1.2
1.18
12
9.06
2.97
االستدالل
معالجة
دالة ألنها أقل من 1.2
1.24
12
9.33
2.86
األخطاء
التفكير
دالة ألنها أكبر من 1.2
1.23
72
56.33
18.83
الناقد ككل

ويتضح من جدول ( )9أن نسبة الكسب المعدل تجاوزت الحد الفاصل للداللة
وهو  1.2في بعض المهارات ،ولم تتجاوز النسبة  1.2في البعض اآلخر من المهارات ،وهذا
ً
فعاال في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
يعني أن البرنامج التدريبي المقترح كان
اإلعدادية على التفكير الناقد في الرياضيات بصفة عامة ،وكذلك بالنسبة لكل من المهارات
اآلتية :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،معالجة األخطاء ،ولكن لم يصل إلى حد الفاعلية
في كل من :تقييم الحجج ،واالستدالل ،وبناء على ما سبق يمكننا قبول الفرض الثالث من فروض
البحث ج ئيًا ،والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح كان ً
فعاال في تنمية قدرة معلمي الرياضيات
بالمرحلة اإلعدادية على كل من :التفكير الناقد بصفة عامة ،معرفة االفتراضات ،التفسير،
االستقراء ،معالجة األخطاء ،ورفض هذا الفرض فيما يتعلق بكل من :تقييم الحجج ،واالستدالل،
والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح كان غير فعال في تنمية قدرة المعلمين على تقييم الحجج،
واالستدالل.
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 :)2النتائج الخاصة بأداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على اختبار حل
المشكالت الرياضية.
 )1-2نتائج الفرض الرابع :
للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص على :يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات
بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية بعديًا لصالح معلمي
الرياضيات بالمجموعة التجريبية ،ولذا تم حساب داللة الفرق بين متوسطي الدرجات البعدية
لمعلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية،
وتم حساب قيمة مربع إيتا لمعرفة حجم التأثير للبرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي
الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية ،ويوضح جدول ( )10نتائج ذلك .
جدول ( )10
نتائج استخدام اختبار " ت " لداللة الفرق بين متوسطي درجات معلمي المجموعتين
التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية بعديًا
المتوس االنحراف قيمة
مستوى الداللة مربع إيتا
المجموعة العدد
االختبار
ت
الحسابي المعياري
حل
4.91
62.75
36
تجريبية
دالة عند
0.90
24.67
المشكالت
مستوى 0.01
2.68
38.94
33
ضابطة
الرياضية

يتضح من جدول ( )10أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ،0.01
ويعبر ذلك عن وجود فرقًا داال ً إحصائيا بين متوسطي الدرجات البعدية لمعلمي المجموعتين
التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية ،وهذا الفرق كان لصالح لمعلمي
المجموعة التجريبية ،وهذا يعني أنه قد حدث نمو في القدرة على حل المشكالت الرياضية لدى
معلمي المجموعة التجريبية بصورة أفضل من معلمي المجموعة الضابطة ،ولمعرفة حجم التأثير
لداللة الفرق بين المتوسطات في اختبار"ت" ،تم حساب الداللة العملية الختبار"ت" عن طريق
حساب حجم التأثير  effect sizeبحساب قيمة مربع إيتا ،وهي موضحة بجدول ( )10ويتضح
من هذا الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير(قيمة مربع إيتا أكبر من  )0.14على
قدرة المعلمين في حل المشكالت الرياضية ،وبهذا يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث
والقول بأنه يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطي درجات
معلمي الرياضيات بالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية
بعديًا لصالح معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية.

 )2-2نتائج الفرض الخامس :

للتحقق من صحة الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص على :يوجد فرق دال
إحصائيًا عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات
بالمجموعة التجريبية قبليًا وبعديًا على اختبار حل المشكالت الرياضية لصالح متوس
الدرجات البعدي ،لذا تم حساب داللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية لمعلمي
الرياضيات في المجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،وتم حساب حجم
التأثير بحساب قيمة  ،dويوضح جدول ( )11نتائج ذلك .
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جدول ()11
نتائج استخدام اختبار "ت" وحجم التأثير لداللة الفرق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية
لمعلمي الرياضيات ب المجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية
مستوى
االنحراف
متوس
قيمة d
قيمة ت
المجموعة العدد
االختبار
الداللة
المعياري
الفرق
دالة عند
حل المشكالت
7.22
43.30
4.11
29.64
تجريبية 36
0.01
الرياضية

يتضح من جدول ( )11أن هناك فرقًا داالً إحصائيا بين متوسطي الدرجات القبلية
والبعدية لمعلمي المجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،حيث كانت قيمة
"ت" دالة عند مستوى  ،0.01وبذلك يمكن القول بأن البرنامج التدريبي المقترح قد أثر بشكل
إيجابي على أداء المعلمين البعدي في حل المشكالت الرياضية ،وتم حساب الداللة العملية
الختبار "ت " عن طريق حساب حجم التأثير  effect sizeبحساب قيمة )  ( dوهي موضحة
بجدول ( ،) 11ويتضح من هذا الجدول أن حجم تأثير المعالجة التجريبية كان كبير حيث كانت
قيمة  dأكبر من  ،0.8وبهذا نكون تأكدنا أيضًا من أن البرنامج التدريبي المقترح قد أثر بشكل
كبير في أداء معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية،
وبهذا يمكن قبول الفرض الخامس من فروض البحث والقول بأنه يوجد فرق دال إحصائي ًا عند
مستوى داللة (  ) 0.05 ≤ αبين متوسطي درجات معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية
قبليًا وبعديًا على اختبار حل المشكالت الرياضية لصالح متوس الدرجات البعدي .
إن هذا التغير الذي حدث في أداء معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية ،والذي جعل
أدائها أفضل من أداء المجموعة الضابطة في حل المشكالت الرياضية ،وكذلك التحسن في األداء
البعدي لمعلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،فهل هذا
يؤكد على فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية القدرة على حل المشكالت الرياضية لدى
معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية ،وهذا ما سنجيب عنه من خالل التحقق من صحة الفرض
السادس من فروض البحث فيما يأتي .

 )3-2نتائج الفرض السادس:
للتحقق من صحة الفرض السادس من فروض البحث والذي ينص على :يتصف البرنامج
التدريبي المقترح القائم على التدريس التبادلي بالفاعلية (نسبة الكسب المعدل لبالك ≥ )1.2
في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية ،ولذلك تم
حساب نسبة الكسب المعدل لـ بالك  ،Blake Modified Gain Ratioوذلك بحساب
المتوسطات القبلية والبعدية لمعلمي المجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية،
وكذلك تحديد الدرجة النهائية لالختبار ،ويوضح جدول ( )12نتائج ذلك.
جدول ()12
نسبة الكسب المعدل لدرجات معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية
على اختبار حل المشكالت الرياضية
الدرجة نسبة الكسب
المتوس
المتوس
الداللة
االختبار
المعدل
البعدي النهائية
القبلي
غير دالة ألنها أقل
حل المشكالت
1.002
80
62.75
33.11
من 1.2
الرياضية
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ويتضح من جدول ( )12أن نسبة الكسب المعدل لم تتجاوز الحد الفاصل للداللة
وهو  ،1.2وهذا يعني أن البرنامج التدريبي المقترح لم يصل إلى حد الفاعلية في تنمية قدرة
معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية ،وبناء على ذلك يمكننا
رفض الفرض السادس من فروض البحث ،والقول بأن البرنامج التدريبي المقترح لم يكن فعاالً
في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية.
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 )3النتائج الخاصة بالعالقة االرتباطية بين القدرة على التفكير الناقد في الرياضيات وحل
المشكالت الرياضية.
نتائج الفرض السابع:
للتحقق من صحة الفرض السابع من فروض البحث والذي ينص على" توجد عالقة
إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من (  0.05 ≤ αبين درجات معلمي
الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ودرجاتهم على اختبار
حل المشكالت الرياضية ،لذا تم حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات معلمي
الرياضيات بالمجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،وبين درجات
معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،وجدول ( )13
يوضح نتائج ذلك .
جدول ()13
معامالت االرتباط بين درجات معلمي الرياضيات بالمجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات ودرجاتهم على اختبار حل المشكالت الرياضية
التفكير الناقد في الرياضيات

االختبار

حل المشكالت الرياضية

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة

معرفة
االفتراضات

التفسير

االستقراء

تقييم
الحجج

االستدالل

األخطاء

التفكير
الناقد
ككل

0.579

0.480

0.780

0.567

0.576

0.719

0.841

0.000

0.003

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ويتضح من جدول (  )13أن قيم معامالت االرتباط التي يتضمنها الجدول دالة
إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من  ،0.01وبهذا يمكن قبول الفرض السابع من فروض البحث
والقول بأنه توجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من (≤ α
 (0.05بين أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على اختبار التفكير الناقد في
الرياضيات وأدائهم على اختبار حل المشكالت الرياضية.
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ثانيًا :مناقشة النتائج وتفسيرها:
 )1ملخص النتائج

اهتم البحث الحالي ببناء برنامج تدريبي مقترح قائم على التدريس التبادلي ،والوقوف
على مدى فاعليته في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على التفكير الناقد في
الرياضيات وحل المشكالت الرياضية ،كما اهتم البحث أيضا بدراسة العالقة اإلرتباطية بين
قدرة المعلمين على التفكير الناقد في الرياضيات وقدرتهم على حل المشكالت الرياضية ،وقد
تبين من نتائج هذا البحث ما يأتي:
 وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي المجموعة
التجريبية ومعلمي المجموعة الضابطة على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات البعدي
(معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء،
التفكير الناقد ككل) ،لصالح معلمي المجموعة التجريبية .
 وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي
المجموعة التجريبية القبلية والبعدية على اختبار التفكير الناقد في الرياضيات (معرفة
االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير
الناقد ككل) ،لصالح متوس الدرجات البعدي.
 فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية
في كل من :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد
بوجه عام.
 عدم فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في كل من :تقييم الحجج ،االستدالل.
 وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي
المجموعة التجريبية ومعلمي المجموعة الضابطة على اختبار حل المشكالت الرياضية
البعدي ،لصالح معلمي المجموعة التجريبية
 وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي
المجموعة التجريبية القبلية والبعدية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،لصالح
متوس الدرجات البعدي.
 عدم فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية .
 وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى أقل من أو يساوي  0.01بين
قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية وكل مهارة من
مهارات التفكيرالناقد في الرياضيات وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم
الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد ككل.

 )2مناقشة النتائج وتفسيرها:
 )1-2مناقشة النتائج المتعلقة بالتفكير الناقد في الرياضيات:
أظهرت نتائج البحث وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي
درجات معلمي المجموعة التجريبية ومعلمي المجموعة الضابطة على اختبار التفكير الناقد في
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الرياضيات البعدي ،لصالح معلمي المجموعة التجريبية .كما أظهرت وجود فرق دال إحصائيًا
عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية القبلية والبعدية على
اختبار التفكير الناقد في الرياضيات لصالح متوس الدرجات البعدي ،كما أشارت إلى فاعلية
البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في كل من:
معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،معالجة األخطاء ،والتفكير الناقد ككل.
 وهذا يعني أن البرنامج التدريبي المقترح والقائم على التدريس التبادلي ،قد ساهم بشكل
ملحوظ في تحسن أداء معلمي الم جموعة التجريبية في التفكير الناقد بكل مكوناته بصورة
أفضل وبداللة إحصائية عن معلمي المجموعة الضابطة التي لم تدرس البرنامج نفسه،
ولعل ذلك يرجع إلى عدة عوامل منها :محتوى البرنامج التدريبي نفسه ،حيث تم التركي
على ثالثة محاور أساسية في محتوى البرنامج التدريبي هي :المشكالت الرياضية،
ومحتوى كتب الرياضيات المدرسية  ،واالمتحانات ،فلقد تم توفير فرص متنوعة لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية من خالل هذا البرنامج للتعرف على المحتوى العلمي
للبرنامج التدريبي ومناقشته ،وإكتساب الخبرات التعليمية التي تضمنها ،فهذا في حد
ذ اته قد ساهم في تنشي ذاكرة المعلمين في الرياضيات وما تتضمنه من معلومات
وقوانين وأفكار ،وقد ساعد هذا المعلمين وشجعهم على المشاركة اإليجابية الفاعلة  ،كما
ساهم في تبادل الخبرات فيما بينهم من خالل توظيف استراتيجية التدريس التبادلي ،مما
أدى إلى تحسن أدائهم على اختبار التفكير الناقد.
 كذلك فإن إعتماد بناء البرنامج التدريبي على التدريس التبادلي وبالطريقة التي تم تنفيذها
 ،قد ساهم بدرجة كبيرة في جعل كل معلم يشارك بصورة إيجابية ويوضح ويشرح ويبرر
وجهة نظره وتفكيره في معظم الموضوعات والمشكالت التي تم عرضها من خالل
البرنامج التدريبي ،فقد كان التدريس التبادلي كأحد أشكال التعلم التعاوني ،يتم بالصورة
اآلتية في البرنامج التدريبي ،يقوم كل معلم من أفراد المجموعة بالتفاعل مع بقية
المعلمين في مجموعته ،وبالتفاعل مع المعلمين اآلخرين في المجموعات األخرى حول
المشكالت والموضوعات المقدمة إليهم ،من خالل ممارسة كل معلم لالستراتيجيات
الفرعية للتدريس التبادلي وهي :التنبؤ ،الحل ،التوضيح ،النقاش والتساؤل ،التلخيص.
ففي مرحلة التنبؤ ،يستدعي المعلم المعلومات التي تدور حول المهمة المكلف بها المعلم
والمقدمة إليه ،حيث يستدعي المعرفة السابقة المرتبطة بها والتي يتوقع أن تفيده في
الحل ،وفي المرحلة الثانية هي الحل الفردي يحاول المعلم حل المشكلة المقدمة إليه
بمفردة في البداية وبمعلوماته التي يعرفها واستدعاها من قبل ،وبعد االنتهاء منها تبدأ
المرحلة الثالثة وهي التوضيح ،ويقوم كل معلم بتوضيح حله للمشكلة المقدمة إليه لبقية
أعضاء المجموعة ويحاول إقناعهم بالحل الذي توصل إليه ،وبعد ذلك تأتي المرحلة
الرابعة وهي النقاش والتساؤل ويحاول فيها كل معلم بعرض حله على جميع المجموعات
األخرى والتي عندها المشكالت نفسها ،وتبدأ المناقشات حول مدى صحة الحلول المقدمة
من المعلمين وتنتهي باالتفاق على الحل الصحيح ،ثم تأتي المرحلة الخامسة واألخيرة
وهي التلخيص ،حيث يقوم كل معلم بإعادة كتابة الحل للمشكلة التي كانت مقدمة إليه
بصورة مبسطة وواضحة وصحيحة أو كتابة تلخيص للمهمة المقدمة إليه أو حتى
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المقدمة إلى أحد زمالئه في المجموعة ( فكل مجموعة تقدم تلخيص بحلول كل المهام
التي قدمت لهم) بحسب طبيعة الموقف التعليمي.
 فمن خالل الحوار والمناقشة ،والتفسير والتبرير ،والحل ،والشرح والتوضيح ،والعرض
على أفراد المجموعة ،ثم العرض أمام بقية المجموعات ،ثم القيام بالتلخيص ،فربما يكون
أدى ذلك إلى تبادل للخبرات بين المعلمين وتبادل لألفكار والمهارات ،حتى كان هناك تبادل
ألفكار التدريس والشرح وطريقة وأسلوب العرض للمعلومةل مما ساعد في اكتساب
معلمي المجموعة التجريبية للمعلومات واألفكار وطرق العرض والتوضيح والتبرير،
وساهم بشكل كبير في تنمية قدرتهم على التفكير الناقد في الرياضيات بكافة مهاراته (
معرفة االفتراضات ،التفسير ،االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء).
 ويتفق ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوه
التدريس التبادلي ،والتي أكدت في معظمها على أهمية التدريس التبادلي ،وضرورة
استخدامه من قبل المعلمين ألهميته في تحسين مستويات الطالب في الرياضيات ،ومن
بين هذه الدراسات على سبيل المثال دراسة (قبع ،)2018 ،ودراسة (جربوه،)2014 ،
(الشلهوب( ،)2013 ،الكبيسي )2011 ،حيث أشارت نتائجها إلى أهمية التدريس
التبادلي في رفع مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات ،وكذلك دراسة (Meyer,
) 2014التي أشارت إلى قيام العديد من المعلمين باستخدام مدخل التدريس التبادلي مع
توظيف الدعم للطالب ،وأن الطالب الذين استخدموا التدريس التبادلي أصبحت معدالتهم
أفضل في الرياضيات ،ودراسة ) (Abdul Qohar, & Sumarmo , 2013التي
أكدت على أن الطالب في مجموعات التدريس التبادلي كانوا أكثر نشا ً
طا في المناقشة،
وغير خائفين ،وال يخجلوا من التعبير عن أفكارهم ،وطرح األسئلة والشرح والتوضيح،
وإقتراح الحجج ،ودراسة ) (Widyaningrum, et al., 2015التي أشارت نتائجها
أنه من خالل استخدام الت دريس التبادلي نمت شجاعة الطالب في التحدث والتعبير عن
أفكارهم ،وزيادة الثقة بالنفس لديهم ،وأشارت دراسة ( (Darsono , 2015إلى فعالية
التدريس التبادلي في تدريس معادلة الخ المستقيم ،وتطبيق التدريس التبادلي يساعد
الطالب في تنمية قدرتهم على توصيل المعرفة من خالل المناقشة وطرح األسئلة والتعبير
عن اآلراء أمام الطالب اآلخرين ،وتدريب الطالب ليكونوا قادرين على عمل ملخصات،
ودراسة ) (Garderen , 2004التي أشارت إلى أنه من خالل التدريس التبادلي تحسن
فهم الطالب للمشكلة الرياضية اللفظية ،والتدريس التبادلي مدخل يوفر للطالب العمل
بشكل تعاوني لدعم كل منهم اآل خر أثناء العمل لتحقيق هدف مشترك.
 كما نجد أن هناك أيضًا اتفاق بين ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج حول تنمية
التفكير الناقد وبين بعض الدراسات السابقة في مجال التفكير الناقد مثل :دراسة (البدري
وآخرون )2019 ،والتي توصلت إلى فاعلية استراتيجية التفكير البصري في تنمية
التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ،ودراسة (عبد الرحيم)2018 ،
والتي توصلت إلى فاعلية استخدام األسئلة السابرة لتدريس الرياضيات في تنمية التفكير
الناقد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،ودراسة ( عليل حم ة )2016 ،والتي توصلت إلى
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فاعلية البرنامج التعليمي في تنمية التفكير الناقد لطلبة الرياضيات بالجامعة ،ودراسة
(الجهني )2013 ،والتي توصلت إلى فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في اكتساب
طالبات الصف األول المتوس لمهارات التفكير الناقد ،ودراسة (األغا )2012 ،والتي
توصلت إلى فاعلية الوحدة المقترحة القائمة على الرواب الرياضية في تنمية التفكير
الناقد وتقدير القيمة العلمية للرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر ،ودراسة (
الجابري ) 2007 ،والتي أشارت نتائجها إلى فاعلية استخدام طريقة العصف الذهني في
تنمية جميع مهارات التفكير الناقد (معرفة االفتراضات ،التفسير ،تقويم المناقشات،
االستنباط ،االستنتاا ،والتفكير الناقد ككل) وكذلك تنمية التحصيل الدراسي لطالب الصف
األول الثانوي في مقرر الرياضيات ،ودراسة (عبد القادر )2006 ،والتي توصلت إلى
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم البنائي في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي
والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية ،ودراسة )(Kristianti et al.,2017
والتي توصلت إلى أن تعلم الرياضيات من خالل استخدام نموذا )(ASSURE
وبمساعدة برنامج أوتوجراف يعمل على تحسين القدرة على التفكير الناقد لدى الطالب،
ودراسة ) (Makina ,2010والتي توصلت إلى أن التصور البصري يشجع التفكير
الناقد الذي يؤدي إلى فهم أفضل للتعامل مع البيانات ،ولن يحدث التفكير الناقد الجيد إال
إذا شارك الطالب في أنشطة لهذا النوه من التفكير ،ويمكن تحقيق نتائج جيدة في تعلم
الرياضيات ،ودراسة ) ((Firdaus, et al., 2015والتي توصلت إلى وجود تأثير
إيجابي للوحدة التعليمية في الرياضيات والقائمة على  PBLفي تع ي التفكير الناقد لدى
الطالب في كل مهارة من مهارات التفكير الناقد الثالثة وهي :تحديد وتفسير المعلومات،
تحليل المعلومات ،تقييم األدلة والحجج ،ودراسة ) (Palinussa, 2013والتي توصلت
إلى أن الطالب الذين تعاملوا مع مواقف الرياضيات الواقعية الحياتية أدائهم في التحصيل
والتفكير الناقد والسمات الشخصية أفضل من أقرانهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية،
ودراسة ) (Widyatiningtyas, et al., 2015والتي توصلت إلى أن مدخل حل
المشكالت له تأ ثير كبير على قدرة الطالب على التفكير الناقد.
لم يكن البرنامج التدريبي المقترح ً
فعاال في تنمية قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية في كل من :تقييم الحجج ،االستدالل.
 وربما يرجع ذلك إلى أن كل من االستدالل وتقييم الحجج ،يحتاا إلى معلومات ونظريات
وقوانين في الرياضيات بشكل أعمق من المهارات األخرى للتفكير الناقد ،ولم يكن لدى
المعلمين القدرة على استدعاء هذه المعلومات ،ربما لكثرتها أو تجاوزها لمحتوى منهج
الرياضيات للمرحلة اإلعدادية الذي أصبح مألوف لدى المعلمين ،وبالتالي أدى فقدان هذه
المعلومات إلى عدم قدرة المعلمين على تقييم الحجج واالستدالل في بعض مفردات
االختبار ،ولذلك لم يصل النمو في هذه المهارات إلى حد الفاعلية لدى المعلمين ،كما أن
ج ء كبير من البرنامج التدريبي قد رك على ممارسة التفكير الناقد ضمن محتوى منهج
الرياضيات للمر حلة اإلعدادية وتصويب األخطاء العلمية في كتب الرياضيات لهذه
المرحلة وتقييم األفكار والمعلومات التي تتضمنها هذه الكتب ،وتأليف بعض األنشطة
الخاصة بالرياضيات في هذه المرحلة ،وبالتالي حينما خرا الموقف االختباري عن ذلك
أدى إلى انخفاض أداء المعلمين بعض الشيء ولم يصل البرنامج التدريبي إلى حد
الفاعلية في تنمية مهارتي تقييم الحجج واالستدالل.
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 ولكن هذا اليقلل أهمية البرنامج التدريبي حيث حقق نمو في األداء لصالح معلمي
المجموعة التجريبية ،فكان أدائهم في القياس البعدي أفضل من القبلي ،وأدائهم أفضل من
المجموعة الضابطة ،وكانت نسبة الكسب المعدل عالية (تقييم الحجج  ،1.14االستدالل
 ) 1.18وهي قربية جدا من الحد الفاصل للداللة وهو ( ،)1.2فربما كان البرنامج يحتاا
إلى تضمين بعض الموضوعات للرياضيات تتجاوز رياضيات المرحلة اإلعدادية ،حتى
يتمكن المعلمين من الحصول على المعلومات والنظريات والقوانين التي يمكنهم
استخدامها كأدلة لتقييم الحجج ،أو استخدامها لالستدالل ،وكذلك كان البد من تنويع
محتوى الرياضيات في البرنامج التدريبي في الجانب الخاص بممارسة التفكير الناقد
ليشمل جميع جوانب التعلم في الرياضيات ويشمل جميع فروه أو مجاالت الرياضيات،ل
لت ويد المعلمين بالخبرات المتنوعة والقوانين في مختلف فروه الرياضيات ،حتى يتسنى
لهم االستفادة منها في تقييم الحجج واالستدالل .وربما يتطلب ذلك زيادة الفترة ال منية
للبرنامج التدريبي ،ولقد أشارت دراسات عديدة – كما عرضنا من قبل في الدراسات
السابقة  -إلى أن المعلمين في حاجة إلى التدريبي المستمر قبل الخدمة وأثناء الخدمة من
أجل تنمية مهارات التفكير الناقد لديهم.

 )2-2مناقشة النتائج المتعلقة بحل المشكالت الرياضية:

أظهرت نتائج البحث وجود فرقًا ً
داال إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي
درجات معلمي المجموعة التجريبية ومعلمي المجموعة الضابطة على اختبار حل المشكالت
الرياضية البعدي ،لصالح معلمي المجموعة التجريبية ،كما اظهرت النتائج وجود فرق دال
إحصائيًا عند مستوى داللة  0.01بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية القبلية
والبعدية على اختبار حل المشكالت الرياضية ،لصالح متوس الدرجات البعدي.
 لقد تم تأسيس البرنامج التدريبي على عدة محاور أساسية من بينها حل المشكالت
الرياضية ،ولذلك فقد خصص ج ء من البرنامج التدريبي لتدريب المعلمين على حل
المشكالت في الرياضيات بصفة عامة ،ومن بينها المشكالت المرتبطة بالهندسة
والمشكالت المرتبطة باألعداد والجبر ،وكان اكساب المعلمين المعلومات والمهارات من
خالل حلهم للمشكالت من بين أهداف تضم ين حل المشكالت الرياضية في البرنامج
التدريبي ،حيث يتم وضع المعلم في مواقف يحتاا فيه إلى المعلومات وإلى األفكار التي
تمكنه من الحل ،ولذلك فإن التدريب بهذه الكيفية ،مع عدم إعطاء الحل المباشر للمعلم أو
إرشادات جاه ة للحل ،جعل المعلم يسعى للبحث عن المعلومة التي توصله للحل ،ومن ثم
البحث عن الفكرة التي تمكنه من التغلب على العائق الذي يحول بينه وبين الوصول لحل
المشكلة مع توافر المعلومة التي تمكنه من الحل ،ولقد وفر البرنامج التدريبي الفرصة
للمعلمين للتدريب على حل المشكالت الرياضية بهذه الكيفية ،مع تنفيذ ذلك من خالل
التدريس التبادلي الذي جعل من المعلمن شعلة نشاط واثار لديهم االهتمام والمشاركة
الجادة ،فالكل يعمل من أجل تحقيق هدف واحد وهو التغلب على العائق وحل االمشكلة
ومن خالل ذلك يكتسب المعلم المعلومات واألفكار ،وتنمو لديه القدرة على التحليل
والتفسير والتقييم واإلستقراء واإل ستدالل وغيرها من المهارات من خالل تبادل الخبرات
بين المعلمين وبعضهم البعض وبإشراف المدرب ،وخاصة أن كل معلم كان مطالب بحل
المهمة أو المشكلة التي تقدم له في البداية بشكل فردي ،وربما يكون ذلك أدى إلى
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اكتساب الم يد من المعلومات واألفكار التي ساعدت في تنمية مستوى المعلمين على حل
المشكالت وهذا ما أظهرته النتائج.
 ويتفق ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوه
حل المشكالت ،حيث أشارت دراسة ) (Sari, et al.,2019إلى إن طريقة تقديم المواد
التعليمية لها أثر في قدرة الطلبة على حل المشكالت ،ودراسة )(Kojo, et al. , 2018
والتي توصلت الدراسة إلى أن المعلمين يمكنهم توجيه الطالب بطرائق متعددة ومختلفة،
ولكنها تمنع الطالب من البحث عن استراتيجيات خاصة بهم لحل المشكالت ،ولذا السبب
فإن تمارين حل المشكالت وحدها التكفي لتدريس حل المشكالت للطالب ،ويجب إعطاء
المعلمين تعليمات وإرشادات لتدريس حل المشكالت بشكل صحيح يتيح للطالب الفرصة
في التفكير والوصول إلى الحل باستراتيجيات خاصة بهم ،ودراسة ( Osman, et al.,
 )2018والتي توصلت إلى وجود اختالف كبير ودال إحصائيًا في حل المشكالت
الرياضية للطالب المشاركين ،وأكدت المقابالت على أن تقنية النموذا البصري كان لها
اثر كبير في مستوى الفهم والتحفي للطالب،وإن استخدامه يؤدي إلى أداء أفضل في حل
المشكالت ،ودراسة ( الشهري )2009 ،وا لتي أسفرت نتائجها عن أن االعتقادات نحو
حل المسألة الرياضية تتسم باإليجابية ،ودراسة ( زهران )2004 ،والتي أشارت نتائجها
إلى فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات حل المشكالت
الرياضية ،وتنمية مستوى التحصيل في الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي،
ودراسة (بهوت  ،و بلطية ) 2001،والتي أشارت نتائجها إلى فاعلية برنامج كريلك –
ريدنك في تنمية أساليب حل المشكالت في الرياضيات لدى الطالب المعلمين.
أ شارت النتائج إلى عدم فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قدرة معلمي
الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية على حل المشكالت الرياضية .
 فربما يرجع ذلك إلى أن الفترة ال منية المخصصة للتدريب على حل المشكالت في
البرنامج التدريبي لم تكن بالقدر الكافي لتنويع استراتيجيات حل المشكالت وتدريب
المعلمين عليها ،حيث كان التدريب على استراتيجيات حل المشكالت محدود للغاية ،حيث
كان طرح المشكالت وتدريب المعلمين عليها يهدف إلى زيادة إلمام المعلمين بالمعرفة
الرياضية وتوسيع نطاق الخبرات الرياضية لديهم ،وكذلك تنشي معلوماتهم في
الرياضيات لقلة هذه المعلومات ونسيان معظمها من خالل التدريس في المرحلة
اإلعدادية ،وكأن معلومات المعلمين توفقت على رياضيات المرحلة اإلعدادية فق ،
وأنحصر تفكيرهم ومعلوماتهم في نطاق الكتاب المدرسي للطالب في المرحلة اإلعدادية،
فمن خالل التدريب تبين أن تنشي ذاكرة المعلمين واستدعاء المعلومات والمعارف
الرياضية يحتاا إلى وقت وجهد كبير ،وربما أثر ذلك على حساب التدريب على استخدام
استراتيجيات حل المشكالت ،وبالتالي فالمعلمين بحاجة دائما إلى تنشي هذه المعلومات
واألفكار الرياضية وربما يتم ذلك بتخصيص برامج تدريبية على المحتوى العلمي
للرياضيات يتجاوز المرحلة التعليمية التي يدرس بها المعلم ،فكان في امتحان حل
المشكالت بعض األ سئلة التي تحتاا إلى بعض المعلومات واألفكار التي لم يستطيع
المعلمين تذكرها أو الوصول إليهال مما أثر بشكل أو بآخر على مستوى أدائهم في اختبار
حل المشكالت الرياضية .هذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة &(Tambychik,
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) Meerah,2010من أن اإلفتقار إلى العديد من المهارات والحقائق األساسية العددية
والبصرية والمكانية هو أحد األسباب القوية للضعف في حل المشكالت الرياضية،
ونقصان مهارات الرياضيات والقدرات المعرفية يمنع من الوصول لحل المشكالت
الرياضية ،وكذلك أشارت دراسة (غفور )2012 ،إلى وجود بعض الصعوبات في حل
المشكالت مثل :الخل بين القوانين الرياضية لكثرتها ،عدم فهم صياغة المسألة ،ضعف
أسلوب المعالجة ،الخوف من الفشل في حل المسألة ،الضغف في الرياضيات بوجه عام،
ضعف القدرة على االستدالل ،عدم القدرة على إكمال الحل.
 ولكن هذا اليقلل أهمية البرنامج التدريبي حيث حقق نمو في األداء لصالح معلمي
المجموعة التجريبية ،فكان أدائهم في القياس البعدي أفضل من القبلي ،وأدائهم أفضل من
المجموعة الضابطة ،وكانت نسبة الكسب المعدل عالية ( نسبة الكسب المعدل لحل
المشكالت هي )1.002 ( :وهي قربية من الحد الفاصل للداللة وهو ( ،)1.2فربما كان
البرنامج يحتاا إلى تضمين بعض استراتيجيات حل المشكالت والتركي عليها بصورة
أكبر مثل :البحث عن نم  ،تكوين جدول ،الحل العكسي ،التخمين والتحقق ... ،وغيرها
من االستراتيجيات حتى يتمكن المعلمين من استخدامها وتوظيفها في حل المشكالت
الرياضية  ،وربما كان المعلمين في حاجة إلى م يد من التدريب على حل المشكالت
الرياضية وعلى استراتيجيات حل المشكلة وهذا يتطلب إضافة الم يد من الوقت للبرنامج
التدريبي.

 )3-2مناقشة النتائج المتعلقة بالعالقة االرتباطية بين التفكير الناقد في الرياضيات وحل
المشكالت الرياضية:
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى أقل من
أو يساوي  0.01بين قدرة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في حل المشكالت الرياضية
وكل مهارة من مهارات التفكيرالناقد في الرياضيات وهي :معرفة االفتراضات ،التفسير،
االستقراء ،تقييم الحجج ،االستدالل ،معالجة األخطاء ،التفكير الناقد ككل.
سا على الدقة في مالحظة الوقائع التي تتصل بتفاصيل الموقف أو
 يعتمد التفكير الناقد أسا ً
القضية ،التي يتم مناقشتها مع الموضوعية في المالحظة ،وهو أيضًا يعتمد على مهارات
أساسية في تنمية :االستدالل ،االستقراء ،التحليل ،التميي  ،المالحظة ،وتحديد أوجه
التشابه واالختالف ،والتجميع ،والتصنيف ،والتسلسل ،والتركيب (عمار ،شحاته،
والنجار ) 128-127 ،2003 ،ولذلك فإن المهارات التي يحتاجها التفكير الناقد من
معرفة االفتراضات والقدرة على التفسير،واالستقراء واالستدالل وتقييم الحجج والتبرير
والبحث عن األدلة وغيرها ،نجد أن المتعلم يمارس معظم هذه المهارات عند دراسته
للرياضيات بصفة عامة ،وعندما يقوم بحل مشكالت في الرياضيات بصفة خاصة ،فقد
أشار ) (Nieuwoudt, 2015, 1إلى أن المتعلم أثناء حل المشكالت ال يتعلم الرياضيات
فق  ،وإنما يتعلم تطوير مهارات حل المشكالت أيضًا ،ويتعلم استراتيجيات حل المشكالت
أثناء دراسته للرياضيات ،ويستخدم التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي أثناء حل المشكالت.
ولذلك فإن الرياضيات من أهم المجاالت العلمية التي يمكن من خاللها تنمية القدرة على
حل المشكالت ،وذلك بتوفير فرص متعددة للمتعلم لكي يمارس حل المشكالت ويتدرب
على االستراتيجيات المختلفة لحل المشكالت أثناء دراسته للرياضيات ،ومن خالل
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التدريب على حل المشكالت سوف تنمو أفكار ومعارف المتعلم الرياضية ،وربما يساعد
ذلك على جعل المتعلم إيجابي بدرجة كبيرة ،ويكون أكثر تحديًا ،وأكثر نشا ً
سا،
طا وحما ً
وربما يعمل ذلك على ايضًا تنمية قدرة المتعلم على التفكير وحل المشكالت في المواقف
الرياضية والحياتية  ،وهذا ما وفره البرنامج التدريبي للمعلمين ،حيث كان المحتوى
العلمي للبرنامج التدريبي يساعد المعلمين على حل المشكالت وممارسة فعلية لمهارات
التفكير الناقد في الرياضيات  ،من خالل مواقف تعليمية حقيقية يتم فيها المناقشة وإبداء
الرأي وتبادل األفكار والمعلومات في موقف تعاوني تفاعلي باستخدام استراتيجية
التدريس التبادلي.
 وربما يرجع ذلك أيضًا إلى أن البرنامج التدريبي عمل على إيجاد نوه من التكامل والدمج
بين المعرفة والتفكير ،بحيث يشعر المتدرب بأن حل المشكالت الرياضية والتفكير شي
واحد متكامل ،فحل المشكالت يحتاا إلى التفكير ،والتفكير يحتاا إلى الرياضيات وإلى
المشكالت الرياضية ،فمن دون وجود رياضيات ومشكالت رياضية ال يوجد تفكير ،ومن
دون تفكير ال نستطيع دراسة الرياضيات ،فدراسة الرياضيات تحتاا إلى ممارسة
االستقراء الكتشاف عالقات رياضية جديدة  ،كما تحتاا إلى االستدالل على صحة
معلومات أو نظريات أخرى ،وكذلك في الرياضيات نحتاا إلى التبرير والتفسير
والتوضيح بصورة منطقية ،ونحتاا إلى بناء المعلومات واألفكار الرياضية على المنطق،
ونحتاا إلى توافر األدلة للحكم على المواقف والقضايا ورفضها أو قبولها ،وهذا ما
نحتاجه في البرهان الرياضي ،وغيرها من المهارات التي نحتاجها عند دراسة
الرياضيات ونحتاجها عند حل المشكالت ونحتاجها عند ممارسة التفكير الناقد الذي
يتطلب كل هذه المهارات السابقة ،ولذلك فإن الرياضيات والتفكير بصفة عامة والتفكير
الناقد باعتباره أحد أنواه التفكير وجهان لعملة واحدة ،فربما عمل توظيف التدريس
التبادلي في البرنامج التدريبي على صقل هذه المهارات جميعًا وصهرها لدى المعلمين،
وظهر ذلك في وجود العالقة االرتباطية القوية والدالة إحصائيًا بين القدرة على حل
المشكالت الرياضية وجميع مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى المعلمين ،حيث أن
حل المشكالت هو قلب الرياضيات ،والتفكير هو قلب حل المشكالت.

ثالثًا :توصيات البحث:

في ضوء ما تقدم م ن نتائج البحث ومناقشتها ،وما تم عرضه من أدبيات تتعلق
بموضوه البحث ،يمكن التوصية بما يأتي:
 تضمين مقررخاص بالتفكير الناقد لطالب شعبة الرياضيات بكليات التربية -بل لجميع طالب
الجامعة بمختلف تخصصاتهم -وذلك من أجل تدريبهم قبل الخدمة عليه ،لالستفادة من ذلك في
تنمية قدرتهم على التفكير الناقد ومواجهة التحديات في عالم متغير نحتاا فيه إلى األدلة
والحجج ،وتوظيف ذلك في تعليم الرياضيات في التعليم قبل الجامعي.
 تضمين مقررخاص بحل المشكالت الرياضية وغير الرياضية لطالب شعبة الرياضيات بكليات
التربية -بل لجميع طالب الجامعة بمختلف تخصصاتهم -وذلك من أجل تدريبهم قبل الخدمة
عليه ،لالستفادة من ذلك في تنمية قدرتهم على حل المشكالت ،وتوظيف ذلك في تعليم
الرياضيات في التعليم قبل الجامعي.
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قائم

تدريب المعلمين أثناء الخدمة على توظيف استراتيجة التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات،
وذلك من أجل رفع كفاءة المعلمين في استخدامها وتوظيفها بفاعلية في تدريس الرياضيات.
عمل دليل استرشادي للمعلمين حول استراتيجة التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات،
وإعطاء نماذا متنوعة لكيفية استخدامها للعمل على تشجيع المعلمين على استخدام هذا الدليل
عند تدريس الرياضيات داخل الصف .
تدريب المعلمين أثناء الخدمة على التفكير الناقد وحل المشكالت في الرياضيات ،وذلك من أجل
رفع كفاءة المعلمين فيهما بما ينعكس على تدريسهم للرياضيات وأداء الطالب فيها.
عمل دليل استرشادي للمعلمين حول التفكير الناقد وحل المشكالت ،للعمل على تشجيع المعلمين
على توظيف هذا الدليل عند تدريس الرياضيات داخل الصف.
إعادة تنظيم محتوى منهج الرياضيات للصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر
بحيث يتضمن المنهج موضوه حل المشكالت والتفكير الناقد عبر هذه الصفوف بصورة
منتظمة ومدروسة و بهدف تنمية قدرة الطلبة على حل المشكالت والتفكير الناقد باعتبارهما من
أهم أهداف التعليم في القرن الحادي والعشرين.
عمل مسابقات في الرياضيات بين المدارس حول حل المشكالت الرياضية ومهارات
التفكيرالناقد من أجل النهوض بمستوى الطلبة فيهما ،ومن أجل تحقيق مستوى متقدم في
أولمبياد الرياضيات األقليمي والعالمي.

راب ًعا :البحوث المقترحة:








على

التدريس

التبادلي

في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح إجراء دراسات مستقبلية حول ما يأتى:
وضع تصور مقترح للتفكير الناقد في الرياضيات وتضمينه لمناهج الرياضيات عبر الصفوف
الدراسية المختلفة في ضوء التوجهات العالمية لمهارات القرن الحادي والعشرين.
وضع تصور مقترح لحل المشكالت في الرياضيات وتضمينه لمناهج الرياضيات عبر
الصفوف الدراسية المختلفة في ضوء التوجهات العالمية لمهارات القرن الحادي والعشرين.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس التبادلي في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى
معلمي الرياضيات.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات حل المشكلة والتدريس التبادلي في تنمية
التفكير الناقد واإلبداعي لدى معلمي الرياضيات بالمراحل التعليمية المختلفة.
فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس التبادلي في تنمية معتقدات المعلمين نحو
الرياضيات وتدريسها..
فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم البنائي في تنمية مهارات التدريس لدى معلمي
الرياضيات .
دراسة تحليلية نقدية لمحتوى مناهج الرياضيات للصفوف من األول االبتدائي حتى الثالث
الثانوي في ضوء التفكير الناقد وحل المشكالت.
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أوال :المراجع العربية:

قائم

على

التدريس

التبادلي

المراجع:

 .1أبو جادو ،صالح؛ نوفل،محمد بكر (.)2007تعليم التفكير النظرية والتطبيق.عمان :دار المسيرة.
 .2األغا ،هاني عبد القادر عثمان ( .)2012أثر تدريس وحدة مقترحة قائمة على الروابط الرياضية

في تنمية التفكير الناقد وتقدير القيمة العلمية للرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة
غزة ( .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين) تم االسترجاع من

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=58978
 .3البدري ،نعيم عجيمي؛ الزعبي ،علي محمد؛ و رواقة ،غازي ضيف هللا (  .)2019أثر استخدام
استراتيجية التفكير البصري في تحسين التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية
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