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   2المديرية العامة لتربية بغداد /الكرخوزارة التربية /

dd.a3215@gmail.com       

 :المستخمص  

الرياضي  تحصيؿ ال في 12ىدؼ البحث تعرؼ اثر برنامج تعميمي وفؽ ميارات القرف 
لمتحقؽ مف ىدؼ البحث ,صيغت فرضيتاف  ,وتفكيرىـ االستنتاجي ,طالب الثالث المتوسط ل

 . صفريتاف

, وزعوا عمى  2( طالبا, تـ اختيارىـ بصوره عشوائية46تكونت عينو البحث مف )   
( مجموعو تجريبيو ,تـ اجراء التكافؤ بينيما بعدد مف 11( طالب ضابطو ,)12مجموعتيف )
 المتغيرات .

 الخصائص السيكو متريو ألدوات البحث. ايجاد, وتـ اداتا البحثاعدت الباحثة    
 :وجد اف, و البيانات , ومعالجتيا احصائيا  وبعد تطبيؽ ادوات البحث , تـ جمع     

 و, والضابط والتجريبي)بيف متوسط طالب المجموعتيف  وجود فرؽ ذي داللو احصائيو .2
 . التجريبيولصالح  التحصيؿ الرياضي، (في 

 )التجريبيو , والضابطو(بيف متوسط طالب المجموعتيف  وجود فرؽ ذي داللو احصائيو .1
 .التجريبيو , لصالح اجيفي التفكير االستنت

 الكممات المفتاحية: )برنامج، تعميمي، ميارات، تحصيل، التفكير االستنتاجي(.

                                                           
1

 تم اختيار المدرست بصورة قصديت , لكن تم اختيار المجموعت الضابطت والتجريبيت بصورة عشوائيت . 
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An educational program based on the skills of the twenty-

first century and its impact on the achievement of middle-

grade third-grade students and their deductive thinking in 

mathematics 

Dr. Salwa Mohsen Hamad 

Ministry of Education , Directorate General of Education 

Baghdad – Karkh 2 
Abstract: 

 The aim of the research: To know the effect of an educational program 

according to the skills of the twenty-first century in the achievement of 

third-grade intermediate students and their deductive thinking in 

mathematics, to verify the objective of the research, two null 

hypotheses were formulated. 

  The research sample consisted of (64) students, randomly selected, 

and distributed to two groups (31) control students, (33) experimental 

groups, and equivalence between them was performed with a number 

of variables. 

   The researcher prepared the mathematical achievement test, the 

deductive reasoning test, and the psychometric properties of the 

research tools were verified. 

  After applying the research tools, the data were collected, and 

statistically processed, using the T-test for two unequal independent 

samples, and the results showed: 

1. There was a difference of statistical significance between the mean 

of the students of the experimental groups and the control group in 

the mathematical achievement test, in favor of the experimental 

group. 

2.  There was a difference of statistical significance between the mean 

of the students of the two experimental groups and the control 

group in the deductive reasoning test in favor of the experimental 

group. 

Key words: (program, educational, skills, achievement, inferential 

thinking). 
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  :مشكمة البحث

الميمة التي تسعى معظـ الدوؿ الى تطويرىا  المواد الدراسيةتمثؿ الرياضيات مف      
ريف , ومف وتحديثيا , وذلؾ لتمبية التطورات الحديثة والتغيرات في القرف الواحد والعش

, وال بد اف تخمع الرياضيات  الرياضيات ىذا التغير و تواكبو المالئـ اف تساير مادة
رداءىا التقميدي , وال بد مف تحديثيا وتطويرىا لتحقيؽ اىدافيا , ومسايرة متطمبات 

سريعة في تغيرات  ممية وتكنولوجية , خصوصا واننا نعيش فيالعصر مف مستحدثات ع
 جميع نواحي الحياة  .

لو مظاىر عديدة اىميا ففي ىذا العصر لـ تعد المعرفة محددة , فالتغير الحاصؿ     
ثورة المعرفة واالنفجار المعرفي , والذي بدوره يؤثر عمى المنيج , فال يمكف تصور 

( , كما اف الثورة 22: 1002وجود منيج ثابت في عصر دائـ وسريع التغير, ) سالـ ,
التكنولوجية تفرض تحديا ىاما وىو اعداد افراد يتصفوف بقدرات عالية مف حيث 

, واتخاذ القدرة عمى استعماؿ الحاسي االلي, وحؿ المشكالتاضيات و استخداـ الري
 (10: 1002القرارات .)روفائيؿ ومحمد, 

 ونجد اف كثير مف الطالب  عند محاولتو حؿ مشكمة رياضية او مسألة رياضيو     
 مشكمة في فيو لذا صحيح، استنتاج او, دليؿ ألفكاره يجد فال أفكاره في ويخطئ يخفؽ
 الصحيح واالستنتاج ,الصواب الى ويرشده اخطاءه لو يصحح الذي التفكير الى تحتاج
ر واضح في امتالؾ قدرات التفكير وقد يكوف ذلؾ مرتبطا بقصو  وتعديميا، أفكاره وتنظيـ

  .اذ يأخذ التفكير مكانة رئيسية في اغمب العموـ والمواد الدراسية ,

 ويمكف تحديد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ التالي :

 الثالث  في تحصيؿ طالب  12وفؽ ميارات القرف عمى  عميمياثر برنامج ت ما
 ؟تفكيرىـ االستنتاجيالمتوسط و 

 : تكمن اىمية البحث الحالي في:اىمية البحث



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
650 

 اىمية البرامج التعميمية , ودورىا في تطوير العممية التعميمية . .2
مبدأ التعميـ مف اجؿ  تشجع كونيا,الحديثة يمثؿ البحث الحالي استجابة لالتجاىات  .1

بعيدا عف تمقيف الحقائؽ والمعمومات وذلؾ بقيادة المدرس الذي يعمؿ عمى ,الفيـ 
تي تتطمب االستقاللية تنمية ىذه الميارات مف خالؿ التخطيط لألنشطة والخبرات ال

ت وفرصا ، اضافة الى انيا تخمؽ خبرافي التطبيؽ، والقدرة عمى الفيـ والتفسير
، مف خالؿ ربط محور العممية التعميمية  جعؿ المتعمميفكز عمى وتر , ذات معنى 

مياراتيـ بشكؿ يساعدىـ عمى تطوير ، ما التعمـ بمعرفة وخبرات المتعمميف خبرات
منتظـ ومالئـ لقدراتيـ واحتياجاتيـ، وتؤكد عمى االستمرارية في تعديؿ وتطوير 

جعتيا ، لمتثبت مف طرائؽ التدريس مف خالؿ التزاـ العامميف في المجاؿ بمرا
                                            فاعميتيا في تطوير ميارات القرف الحادي والعشريف .

 ( 252:  1022) خميس ،
في  طالباىمية التفكير االستنتاجي كونو احد انواع التفكير الذي يحتاج اليو ال .1

  حياتيـ.
تبة المحمية، وتنبيو الباحثيف إلجراء قد يكوف ىذا البحث إسيامو متواضعة لرفد المك .6

 .الدراسات عف ميارات القرف الحادي و العشريف

 اىداؼ البحث :

 .المقترحبرنامج البناء   .2
 تعرؼ اثر البرنامج التعميمي في التحصيؿ الرياضي لطمبة الثالث المتوسط . .1
 . المتوسطنتاجي لطمبة الصؼ الثالث تعرؼ اثر البرنامج التعميمي في التفكير االست .1

 فرضيات البحث : تـ صياغة اىداؼ الفرضيات في ضوء االىداؼ , كاالتي :

( بيف متوسط 0.05عند مستوى الداللة ) احصائيو داللو وؽ ذييوجد فر  " ال  .2
  تحصيؿ الرياضيالمعد لماالختبار  في( الضابطة , التجريبية  المجموعتيف)درجات 

." 
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( بيف متوسط 0.05احصائية عند مستوى الداللة ) وؽ ذي داللو"ال يوجد فر  .1
تفكير المعد لمختبار االفي  (التجريبية , الضابطة المجموعتيف)درجات 

 ".االستنتاجي

 حدود البحث

 .. طالب الصؼ الثالث المتوسط في المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية 2

 1022-1022. العاـ الدراسي 1

كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث المتوسط )االوؿ والثاني والثالث(مف  الفصوؿ . 6
 .1022طبعو 

 تحديد المصطمحات:
 عرفيا : 22ميارات القرن 

  12مؤسسة الشراكة مف أجؿ ميارات القرف  (Partnership for 21st 
Century Skills ) ، بانيا:  ) الميارات التي يحتاجيا الطمبة لمنجاح في المدرسة

    ,P21 )  ( 1 : 2009( والعمؿ والحياة 
( تعريفا Partnership for 21st Century Skills)  تعريؼ وتتبنى الباحثة       
 نظريا

الثالث  لطمبو الالزمةميارات :  أجرائيا بأنيا 22وتعرف الباحثة ميارات القرن 
 . رقميوال ,ومسايرة التطور المعرفي المتوسط لمنجاح في المدرسة والعمؿ والحياة

 التفكير االستنتاجي :عرفو   

 ) Robertson ,2001 عتماداتوضيحات اممية عقمية يتـ فييا تفسير الع:"( بأنو 
  ".عمى المالحظات وىذه المالحظات يكوف بعضيا متأثرا بالخبرة السابقة

 (125:  2019) رزوقي ونبيؿ ,                                           
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 ، استدالؿ عقمي  منطقي نازؿ ييدؼ الى التوصؿ الى :( بانو 1025) عطية "
استنتاجات او معارؼ جديدة اعتمادا عمى الفروض والمقدمات التي توافرت لديو 

 ( .210:  1025،) عطية         المبحوثة". حوؿ الموقؼ أو الظاىرة
 ( لمتفكير االستنتاجي تعريفا نظريًا .(Robertson ,2001وتتبنى الباحثة تعريؼ 

المعارؼ : عممية عقمية يتـ فييا تفسير احثة التفكير االستنتاجي إجرائياوتعرؼ الب    
عند طالب ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا العمى المالحظات اعتماداً  والمعمومات
 عمى فقرات اختبار التفكير االستنتاجي المعد ألغراض البحث الحالي .استجابتيـ 

 
 خمفية نظرية:

 : ميارات القرن الواحد والعشرين
, فكانت الميارات عمى الفرد اكتسابيا بتغير الزمف لقد تغيرت الميارات التي   

وىو ما  (الحساب،الكتابة ،القراءة اساسية  متمثمة بػ ) المطموب اكتسابيا ىي ميارات 
اصبحت تتضمف ايضا  الحالي,, ولكف في ظؿ تطورات القرف  3RSيطمؽ عميو 

 تكنولوجيا, باالضافة الى تنميتيا مدى الحياة .التطبيؽ معمومات ,و معارؼ و 
,  جديدة ضروريوميارات ىتماما واسعا با الحالياذ شيدت الفترة االخيرة مف القرف   

أىمية ىذه الميارات عمى نطاؽ واسع وتحديدىا مع لمنجاح في التعميـ والحياة فقد زادت 
مرور الوقت تـ فرضيا كنواتج لمتعمـ ليتمكف الطالب مف التكيؼ مع العالـ المتغير مف 

 .المشكالتفكير الناقد وحؿ واالبتكار واالبداع والت ،ميارات التعمـحولو, المتمثمة ب
 (20: 1022)السعيد،

صرة العربية واالجنبية ميارات القرف الحادي تناولت العديد مف االدبيات المعا   
والعشريف واىتمت بيا ، إال أنيا تباينت في مفيوميا وتحديدىا بشكؿ دقيؽ  بؿ حتى 

،  12في االسـ الذي اطمقتو عمييا : فيطمؽ عمييا تسميات متعددة منيا: ميارات القرف 
 .ميارات العامة، والقدرات العامة ، وال ، والكفاءات االساسيو 12قرف وكفاءات 

 (. 26:  1021) جياف وآخروف ,                                              
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 :تصنيفات ميارات القرن الحادي والعشرين

 12ميارات القرف  ( ISTE, 2013 ) صنفت الجمعيو الدوليو لمتكنولوجيو       
فكريا واجتماعيا وثقافيا  ، لبناء الطالبفي المناىج  دمجياالى مجموعة ترى ضرورة 

 مع االستفادة الكاممة مف االدوات الرقمية المتاحة ، وىي:
بما يضمف بناء : وذلؾ لتنمية ميارات التفكير االبداعي  ميارات االبداع واالبتكار .2

 .المعرفة ولنتاجيا 
: وذلؾ باستخداـ مختمؼ وسائؿ االتصاالت واالعالـ  ميارات التواصل والتعاون .1

 الرقمية لمتواصؿ والعمؿ والتعمـ التعاوني .
وذلؾ بتطبيؽ واستخداـ أدوات التكنولوجيا  ميارات البحوث وتدفق المعمومات : .1

 لجمع وتقييـ واستخداـ المعمومات .
خداـ ميارات : وذلؾ باست ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ القرارات .6

التفكير الناقد لتخطيط وأجراء البحوث ، وادارة المشاريع ، وحؿ المشكالت ، واتخاذ 
 قرارات ناجحة باستخداـ االدوات والموارد الرقمية المناسبة  

: وذلؾ بفيـ القضايا االنسانية والثقافية والمجتمعية ميارات المواطنة الرقمية  .5
 موؾ القانوني واالخالقي المتعمؽ بيا .المتعمقة بالتكنولوجيا وممارسة الس

: وذلؾ بالفيـ السميـ لمتكنولوجيا ، ونظميا ،  ميارات عمميات ومفاىيم التكنولوجيا .4
 ( Suto, 2013 : 4-7 )             وعممياتيا .                           

 :ميارات  الىشراكة المنظمة  ياوصنفت     

 االبداع . و التعمـ   .2
 والثقافة الرقمية .التقنية  .1
 (62-64: 1021)ترلينج وتشارلز ,           ميارات الحياة والمينة .    .1

مف  , حيث نتوقع 12دليال لحركة ميارات  12ولقد اصبح اطار شراكة القرف     
 الطالب مخرجات اكثر دقة , واكثر عالقة بالواقع , ويمكف توضيحيا بالجدوؿ االتي :
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 ميارات السبع               12ميارات شراكة القرف 
 ) االبتكار(ميارات التعمـ واالبداع 

 التفكير الناقد وحؿ المشكمة  -
 االتصاالت والتعاوف  -
 االبتكار واالبداع  -

 التفكير الناقد وحؿ المشكمة  .2
 ثقافة االتصاالت والمعمومات واالعالـ  .1
 االبتكار واالبداع  .1

 ميارات الثقافة الرقمية 
 الثقافة المعموماتية  -
 الثقافة االعالمية  -
 المعمومات واالتصاؿ  ثقافة -

 ) متضمنة في االتصاالت (
 ) متضمنة في االتصاالت (

 .ثقافة الحوسبة واالتصاؿ 5
 ميارات الحياة والمينة 

 المرونة والتكيؼ . -
 المبادرة والتوجيو الذاتي  -
التفاعؿ االجتماعي والتفاعؿ عبر  -

 الثقافات 
 االنتاجية والمساءلة  -
 القيادة والمسؤولية  -

 المينة والتعمـ عمى الذات  .2
)متضمنة في ميارات المينة والتعمـ 

 المعتمدعمى الذات (
 فيـ الثقافات المتعددة . .1

) متضمنة في ميارة المينة والتعمـ 
 المعتمد عمى الذات (

) متضمنة في ميارة التعاوف والعمؿ 
 في فريؽ والقيادة (

 (244: 1021)  ترلينج وتشارلز ,                                             

 :  ميارات القرن الحادي والعشرين والتدريس

 ىي :  12تدعـ تنمية ميارات القرف  االستراتيجياتعدد مف ىناؾ 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
657 

 تي : يتوصؿ الى ىذا بمناقشة وتحميؿ الموضوعات الالتعمم القائم عمى المشروعات
بالعالـ الحقيقي ، لمساعدة الطمبة عمى فيـ المشكالت ، وتحميميا ، وتفسيرىا  ترتبط

 ، لموصوؿ لمحؿ .
  يكوف بتقسيـ الطمبة الى مجموعات مكونة مف طالب ذوي قدرات التعمم التعاوني :

 .وميارات متنوعة ، ومف ثـ يقـو المدرس بتوزيع المياـ عمييـ 
  درس بربط التعميـ داخؿ المدرسة بالعمؿ : ىنا يقوـ المالربط بالعالم الحقيقي

  .الخارجي
  يتـ التركيز عمى :  اذ في جميع اجزاء المنيج  22تضمين ميارات القرن

 1022) خميؿ ،.         الميارات وتعزيزىا وصقميا وممارستيا في مواقؼ عديدة 
:51 ) 
ضافية ا مياـ تعميمية الرياضياتترى الباحثة أف عصر العولمة فرض عمى مدرس     

 متسارعة منيا: وتكنولوجيا تنسجـ مع ما يحدث مف تطورات
  الرياضيات ىتماـ المدرس أثناء قيامو تقديـ مادة جوىر اجعؿ تعميـ التفكير . 
 لتوضيح المادة ومواقع البحث والتواصؿ  ستثمار وسائؿ التقدـ العممي والتكنموجي ا

 الدراسية.
  االيجابية ينمي االتجاىاتالتفاعؿ مع الطمبة بشكؿ. 
  الذاتي مف خالؿ االستخداـ االفضؿ لتكنموجيا التعميـ. الطالب تعمـ التشجيع  عمى 

 :التفكير االستنتاجي

التفكير عممية عقمية يوظؼ فييا الطمبة خبرتيـ وتجاربيـ السابقة وقدرتيـ          
الذىنية الستقصاء ما يقابميـ مف مواقؼ أو مشكالت بغرض الوصوؿ الى نتائج 

 (. 22: 1000) الكثيري وآخروف ، .التدريببوقرارات مألوفة أو غير مألوفة ، وتتطور 

ي مف ميارات التفكير العميا التي ينتفؿ فييا وُيعد التفكير االستنتاجي او االستنباط   
الطمبة بتفكيره مف العاـ الى الخاص ومف الكؿ الى الجزء، وتبدأ معالجة المعمومات 

 ( . 2:  1025باستخداـ القياس وتنتيي بالحقائؽ الجديدة )  التميمي ،
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( أف التفكير االستنتاجي يتعامؿ مع المعمومات 1001ويرى ) ابو زريؽ ،     
البيانات عمى افتراضات عديدة ، وىذه االفتراضات قابمة لإلختبار والتطبيؽ داخؿ و 

الصؼ الدراسي ، كونو عممية  إدراؾ العالقات بيف المقدمات والنتائج ) ابو زريؽ ، 
1001  :44 .) 

( اف التفكير االستنتاجي عممية عقمية يتـ (Robertson, 2001ويذكر روبيستوف     
وىذه المالحظات يكوف بعضيا متأثرا ,مالحظات وفؽ  ووضيحات المبنيمتلتفسير الفييا 

 بالخبرة السابقة ، وىذه العممية تتضمف مجموعة مف الميارات الجزئية: 

 استخالص استنتاج واحد او اكثر مف مجموعة مف المالحظات .  .2
 تحديد المالحظات التي تدعـ االستنتاج . .1
 االستنتاج عف طريؽ المزيد مف المالحظات . أختيار .1
 التمييز بيف المالحظة واالستنتاج . .6
القياـ بتعديؿ أو قبوؿ أو رفض االستنتاج الذي نتوصؿ اليو باالعتماد عمى المزيد  .5

 (125: 1022) رزوقي ونبيؿ ,  .مف المالحظات
التفكير  ـ الطالبالتي تعني بتعميوترى الباحثة أف المدرسة ىي  المؤسسة التعميمية    

بشكؿ عاـ والتفكير االستداللي بنوعية ) االستنباطي واالستقرائي( بشكؿ خاص بيدؼ 
، ,وحؿ المشكالت الحياة اليومية ، وأساليب التعمـ ب معينة ترتبطميارات يـ إكساب

والحكـ عميو , ما يقرأونو أو يسمعونو  وتحميؿ وتركيب  تمحيص لطالب عمى وتساعد ا
ال سيما اف مرحمة الثالث المتوسط مرحمة بالغة االىمية في سمـ التعميـ العاـ فضال عف 

 أىميتيا لمطمبة في مواصمة التعمـ في مرحمة الحقة. 
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 دراسات سابقة 
 

  22المحور االول : دراسات تناولت ميارات القرن 
 , السعودية  1022خميؿ ,   البمد, السنة ,سم  اال

بناء انموذج قائـ عمى التكامؿ بيف البراعة الرياضية  ىدف الدراسة 
, والقياـ بتطوير وحدة تعميمية في  12وميارات القرف 

ضوء النموذج المعد وقياس فاعميتيا في التحصيؿ 
الدراسي , واالحتفاظ بالتعمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع 

 االبتدائي .
المرحمة الدراسية  والمادة 

 التعميمية 
 الصؼ الرابع االبتدائي , الرياضيات .

 ( ضابطة .12( تجريبية , )11( تمميذ , )61) حجم ونوع العينة 
عمى التكامؿ بيف البراعة  ةقائمالوحدة التعميمية ال المتغير المستقل 

 , 12الرياضية وميارات القرف 
 الدراسي , االحتفاظ بالتعمـ .التحصيؿ  المتغير التابع 

االختبار التحصيمي,ادوات البحث النوعية ) المالحظة ,  األدوات 
 المقابمة , مذكرة المعمـ (

 االختبار التائي , معامؿ الصعوبة , معادلة الفاكرونباخ  أىم الوسائل اإلحصائية 
( بيف 0.05فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى الداللة )يوجد  النتائج 

متوسطي تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في 
 التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي .

 السعودية .  , 1022,  وناعـ خميؿ البمد, السنة , سم  اال
تعرؼ اثر وحدة دراسية مطورة قائمة عمى ميارات القرف  ىدف الدراسة 

 .لرياضي , وتقدير الذات ا في تنمية التحصيؿ  12
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مرحمة الدراسية  والمادة 
 التعميمية 

 طالب السادس االبتدائي, الرياضيات 

( طالبا مجموعة 24( طالبا مجموعة تجريبية , ) 25)  حجم ونوع العينة 
 ضابطة .

 . وحدة دراسية  المتغير المستقل 
 تحصيؿ , تقدير الذات  التابع  المتغير 
 اختبار تحصيمي , مقياس الذات الرياضي   االداة 

 االختبار التائي , اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف .  أىم الوسائل اإلحصائية 
عند مستوى الداللة )  ؽ ذات داللة احصائيووجود فر  لنتائج ا 

لكؿ مف االختبار التحصيمي ومقياس الذات  (0.05
 الرياضي , لصالح المجموعة التجريبية .

 
 المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير االستنتاجي 

 ( , االردف .1026خطاب ) اسم الباحث والسنة والبمد
تعرؼ اثر استخداـ العصؼ الذىني والتنبؤ و التمخيص في  ىدف الدراسة 

تحصيؿ طالب الصؼ التاسع في مبحث التربية االسالمية 
 وتحسيف ميارات التفكير االستنتاجي لدييـ .

 االسالمية . صؼ التاسع ,   , المادة سية المرحمة الدرا
( طالب مجموعة ضابطة , 12( طالب قسموا الى :)222) حجم ونوع العينة 

( تجريبية 10( تجريبية ثانية , )10( تجريبية اولى ,)10)
 ثالثة , 

 العصؼ الذىني , التنبؤ, التمخيص . المتغير المستقل 
 التحصيؿ , ميارات التفكير االستنتاجي  المتغير التابع 

 المنيج شبو التجريبي  نوع المنيج 
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 اختبار تحصيمي , اختبار التفكير االستنتاجي . أداة الدراسة 
 (.ANCOVAتحميؿ التبايف المشترؾ )  الوسائل اإلحصائية 

 اختبار التحصيؿ البعدي تائج التفاعؿ بيفاف ن لنتائج ا 
واستراتيجيات التدريس يرجع الى االختبار البعدي  

 لمتحصيؿ .
نتائج التفاعؿ بيت اختبار التفكير االستنتاجي واستراتيجيات 

   التدريس المستخدمة يرجع الى االختبار البعدي .
 ( , االردف 1025التميمي ,) اسم الباحث والسنة والبمد

االسئمة السابرة والقضايا تعرؼ اثر توظيؼ الدمج بيف  ىدف الدراسة 
الجدلية في تحصيؿ طمبة جامعة البمقاء في مادة الثقافة 

 االسالمية , وتحسيف التفكير االستنتاجي لدييـ .
 المرحمة الجامعية , االسالمية .  رحمة الم

 كمية اليندسة التكنولوجية .مف طالب  ( 40) حجم ونوع العينة 
 السابرة والقضايا الجدلية .االسئمة  المتغير المستقل 

 التحصيؿ , التفكير االستنتاجي . المتغير التابع 
 المنيج شبو التجريبي . نوع المنيج 
 اختبار تحصيمي , اختبار تفكير استنتاجي . أداة الدراسة 

المتوسط الحسابي , االنحراؼ المعياري , تحميؿ التغاير  الوسائل اإلحصائية  
 ايتا .االحادي , مربع 

وجود فرؽ في تحصيؿ طمبة عينة البحث , لصالح  لنتائج ا 
 المجموعة التجريبية .

( 0.05وجود فرؽ ذو داللة احصائيو عند مستوى الداللو )
 التجريبية . طمبة العينة , لصالح  في التفكير االستنتاجي

 :االتيةلغرض بناء برنامج التعميمي اتبعت الباحثة الخطوات  البرنامج التعميمي :
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 وتتضمف مرحمتي التحميؿ والتصميـ لمبرنامج وكاالتي : :  خطوة االولى :التخطيطال

 :وتتمثؿ ىذه المرحمة بػالمرحمة االولى : التحميل :

تـ تحديد الحاجات التدريبية مف خالؿ خالؿ خبرة الباحثة , ومف : تحديد الحاجات  .2
ومدرسات الرياضيات عف توجيو سؤاؿ مفتوح لعدد مف مشرفي و مدرسي  خالؿ

 .طريؽ المقاءات الفردية
في تحميؿ الواقع التعميمي ميدانيًا عمى : اعتمدت الباحثة تحميؿ الواقع التعميمي .1

دراسة استطالعية لتحديد الواقع الميداني لمحاجة الى برنامج تعميمي عمى وفؽ  
ومشرفي  مف خالؿ اجراء مقابالت فردية لمدرسيميارات القرف الحادي والعشريف 

 الرياضيات , والحظت وجود توجو إيجابي لمبرنامج .
اف تحديد خصائص المتعمميف )عينة البحث ( يعد : تحديد خصائص المتعمميف .1

مؤشرا صادقا لمعرفة طبيعة العينة التي سوؼ يطبؽ عمييا البرنامج , مف خالؿ 
 .  12ميارات القرف استعدادىـ لمتعرؼ 

لتعاوف مع ادارة المدرسة تـ تييئة قاعتيف دراسيتيف مف خالؿ ا : تحميؿ بيئة تعميـ .6
متكافئتيف ,وتـ تجييزىا بكؿ ما تحتاجو عممية التدريس مف وسائؿ ولصقات , 

 وترتيب جموس الطالب بحيث تكوف مريحة وغير نمطية .
 powerوبرنامج عرض البيانات  data show,تـ استخداـ  التقنيات التعميمية : .5

point) /1020 أقالـ ، ممصقات ، حاسوب.(،سبورة، 

 فيما يمي وصؼ لمخطوات التي تـ أتباعيا :المرحمة الثانية : التصميم: 

 تحديد اىداؼ البرنامج التعميمي وصياغتيا .2
 تحديد المحتوى التدريبي وتنظيمو .1
واستخدمت الباحثة استراتيجيات تعميمية متنوعة منيا  :تحديد استراتيجيات التدريس .1

 , التعمـ والتعميـ التعاوني  ( .المناقشةالمحاضرة , )
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 تـ استعماؿ تقنيات جياز الحاسوب الحديثة وجياز: تحديد التقنيات التعميمية .6
Data-Show وبرنامج عرض البيانات ,power point . 

 .جماعية وتـ استخداـ انشطة تدريبية فردية  :تحديد األنشطة التدريبية .5
) قبمي , تكويني , استخداـ ثالث انواع مف التقويـتـ : تحديد أساليب التقويم وأدواتو .4

 بعدي (.
: تـ اعداد جمستيف )محاضرتيف( ,وعرضيما عمى عدد مف إعداد الجمسات .4

 التعميمي. المحكميف, وبعد االخذ بآرائيـ تـ االستفادة منيا في إعداد البرنامج
خالؿ التعميمي: تـ التاكد مف صدؽ محتوى البرنامج مف  صدق محتوى البرنامج .2

 .  الخبراء عرضو عمى عدد مف 
 الخطوة الثانية :التنفيذ

تـ تييئة المحتوى الخاص المرحمة األوؿ: اجراءات قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج التعميمي :
بالبرنامج , وتييئة اوراؽ العمؿ, وتصميـ جموس الطمبة , واجراء االختبار القبمي لتكافؤ 

 لتطبيؽ البرنامج . الطمبة ,وتوفير المستمزمات الضرورية
 :تنفيذ وىيال  خالؿ: اجراءات المرحمة الثانية

 شرح وتوضيح أىداؼ البرنامج العامة والغاية مف تنفيذه.  -
 نسخ وتوزيع المادة عمى المشاركيف في البرنامج التعميمي. -
 توزيع أوراؽ العمؿ واالنشطة والواجبات ومف ثـ جمعيا مف أجؿ التقويـ . -
شكؿ مجموعات مف أجؿ التعاوف فيما بينيـ مف أجؿ أف توزيع الطالب عمى  -

 متدربيف(. 1تكوف بيئة تدريبية مالئمة) كؿ مجموعة متكونة مف 

 :  وىي:إجراءات بعد االنتياء مف  تنفيذ البرنامج التدريبي  المرحمة الثالث

 إجراء اختبار التحصيمي واختبار التفكير االستنتاجي . -
 الدرجات النيائية.فحص إجابات الطالب واعطاء  -
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 الخطوة الثالثة :التقويم 

 التقويـ القبمي )قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي(.  -
 .) التكويني(التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج -
 ) الختامي (.التقويـ بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج التدريبي -

تتمثؿ بتزويد الطالب بمعمومات عف استجابتيـ بشكٍؿ مستمر ومنظـ  التغذية الراجعة :
، مف اجؿ مساعدتيـ في تعديؿ االستجابات التي تكوف بحاجة الى تعديؿ , و تثبيت 

( , اف التغذية  24:  1021االستجابات الصحيحة مف جيٍة اخرى)حمادنة وخالد ، 
تمثمة بمرحمة التخطيط ,وتستمر مع الراجعة عممية مستمرة, تبدا مع بداية البرنامج ,الم

  .باقي مراحمو المتمثمة بالتنفيذ والتقويـ

, لمجموعتيف متكافئتيف تـ اعتماد المنيج التجريبي , التصميـ التجريبي : منيج البحث
 لمالئمتو لمبحث الحالي :

 المتغير التابع  المتغير المستقؿ تكافؤ المجموعتيف  المجموعة 
 العشوائية  ت

اختبار القدرات 
 العقمية 

 التحصيؿ الرياضي  البرنامج التدريبي
 ................ ض ستنتاجيتفكير ا

البحث مف طالب الثالث المتوسط في المديرية تكوف مجتمع : مجتمع البحث وعينتو
البحث فتمثمت (, اما عينة 21155العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية , والبمغ عددىـ ) 

)تـ اختيارىا بصورة المتوسط في متوسطة نجمة الصباح لمبنيف بطالب الثالث 
اما اختيار الشعب التي تمثؿ المجموعتيف )تجريبية , ضابطة ( تـ اختيارىا ,قصدية(

( 11, ) بمغ عدد طالب عينة البحث بعد استبعاد الطمبة الراسبيف بشكؿ عشوائي ,
 ( طالب مجموعة ضابطة )ض(.12, )طالبا مجموعة تجريبية )ت( 
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 :البحث اداتا

 : دت الباحثة الخطوات االتيةاعتم اوال :االختبار التحصيمي:

 كتاب الرياضيات ) ج ,الثالث( ) االوؿ , الثاني ,الفصؿالمادة العممية : تـ تحديد  .2
 .1022طبعو , لصؼ الثالث المتوسط ( ا2

السموكية عمى عدد مف الخبراء في تحديد عدد الفقرات : بعد عرض االىداؼ  .1
( فقرة اختبارية 60)ط.ت. الرياضيات ( , تـ االتفاؽ عمى اف يكوف عدد الفقرات )

 موضوعية ذي اربعة بدائؿ .
 اعداد الخارطة االختبارية : حيث تـ اتباع الخطوات االتية : .1
 (.2,1,1حساب عدد حصص لكؿ فصؿ مف الفصوؿ ) -
 . المئويةالسموكية بالنسبة  وزف االغراض -
 تحديد عدد الفقرات لكؿ فصؿ , ومستوى . -

عدد  المحتوى   الفصؿ
 الحصص

وزف 
محتوى 
 الفصؿ 

 المجموع وزف مستوى اليدؼ
 

200% 
 معرفة

11%  
 فيـ 
10% 

 تطبيؽ
14%  

 تحميؿ 
20% 

 21 2 1 6 6 %10 10 العالقات والمتباينات  2
 26 2 6 6 5 %15 11 المقادير الجبرية 1
 26 2 6 6 5 %15 11 المعادالت 1

 60 1 22 21 26 %200 44  مج
 

( فقرة موضوعية ذي البدائؿ االربعة حسب 60صوغ فقرات االختبار :تـ اعداد ) .6
 المستويات االربعة لتصنيؼ بمـو .

تعميمات االجابة : تـ اعداد تعميمات واضحة لمطمبة عف كيفية االجابة , مع مثاؿ  .5
 توضيحي.

 تـ ايجاد الصدؽ بطريقتيف : صدؽ االختبار : .4



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
666 

الصدؽ الظاىري : تـ ايجاد ىذا النوع مف الصدؽ , عندما تـ عرض االختبار  -
عمى عدد مف الخبراء في مجاؿ )ط.ت . الرياضيات(,وعدد مف مدرسي 
الرياضيات, وتـ االخذ باراء الخبراء والمدرسيف , مف خالؿ االعتماد عمى نسبة 

 %( فاكثر .25اتفاؽ )
 وى : تـ ايجاد ىذا النوع الصدؽ مف خالؿ اعداد الخارطة االختبارية.صدؽ المحت -
خضراء في متوسطة  ( طالب 12) عمى  والتطبيؽ االستطالعي االوؿ :تـ تطبيق .4

(, حيث تـ التاكد مف وضوح التعميمات , وحساب وقت 2/1022/ 1االربعاء في )
 ( دقيقة .55االختبار , وىو )

( عمى عينة مكونة 4/2/1022تـ في يوـ االثنيف )التطبيؽ االستطالعي الثاني :  .2
( طالب مف متوسطة االنتفاضة الشعبانية مف اجؿ اجراء التحميالت 200مف )

 االحصائية , والخصائص السيكومترية , كاالتي:
معامؿ الصعوبة : تـ ايجاده بتطبيؽ المعادلة الخاصة بالفقرات الموضوعية ,  -

 ( .0.42-0.66)     وح بيف وترا
 (, وىي نسبة مقبولة .0.41-0.10القوة التمييزية : تراوحت بيف ) -
فعالية البدائؿ الخاطئة : تـ حسابيا بتطبيؽ المعادلة الخاصة بيا , واتضح اف  -

 جميع البدائؿ سالبة .
(, وىو 41.4( , و كانت نسبتو ) (KR20ثبات االختبار :تـ حسابة بمعادلة  -

 ت مقبوؿ .معامؿ ثبا
وصعوبة , وتمييز  ,الصيغة النيائية لالختبار: بعد اف تـ التاكد مف صدؽ, وثبات .2

, اصبح االختبار جاىزا لمتطبيؽ , وتبمغ الدرجة الكمية لالختبار فقرات االختبار
 ( درجة.60)

ار باالعتماد عمى الخطوات تـ اعداد االختب  اختبار التفكير االستنتاجي :ثانيا : 
 :االتية

 طمبة الثالث المتوسط . عندالى قياس التفكير االستنتاجي  ييدؼيدؼ: التحديد  .2
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تػػػـ اختبػػػار  فقػػػرات موضػػػوعية , وتػػػـ صػػػياغة فقػػػرات اختبػػػار  اختيػػػار نػػػوع الفقػػػرات: .1
التفكيػػػر االسػػػتنتاجي فػػػي ضػػػوء التعػػػاريؼ والميػػػارات الجزئيػػػة التػػػي حػػػددت وحظيػػػت 

 ( فقرة.10مف ) بموافقة الخبراء وتكوف االختبار بصيغتو االولية
فقػػػػرات  : تػػػػـ عػػػػرضعمػػػػى الخبػػػػراء والمحكمػػػػيف ) صػػػػدؽ الفقػػػػرات ( عػػػػرض الفقػػػػرات .1

%( فاكثر مف الخبػراء ,وبػذلؾ 85حظيت اجمعيا بموافقة )و ,  خبراء مف الاالختبار 
 كاف االختبار جاىزا لمتطبيؽ بصيغتو االولية .

ومفيومػػة لمسػػتوى : تػػـ اعػػداد تعميمػػات واضػػحة ومناسػػبة صػػياغة تعميمػػات االختبػػار .6
طمبػػػة الثالػػػث المتوسػػػط, وتضػػػمنت التعميمػػػات اليػػػدؼ العػػػاـ مػػػف االختبػػػار وطريقػػػة 

 االجابة عنو , وكيفية استخداـ اوراؽ االجابة الخاصة بو .
وبيػذا تكػوف الدرجػة الصحيح في ضػوء االجابػة النموذجيػة , تـ تعميمات التصحيح:  .5

 ( .20( وبمتوسط فرضي )10الكمية لالختبار )
خضػػراء فػػي متوسػػطة ( طالػػب 12عمػػى ) وتػػـ تطبيقػػ االوؿ : التطبيػػؽ االسػػتطالعي .4

مف وضػوح التعميمػات , وحسػاب  التأكد(, حيث تـ 1/2/1022لمبنيف في )االربعاء 
 ( دقيقة .10وقت االختبار , وىو )

( عمػى عينػة مكونػة 4/2/1022: تػـ فػي يػوـ االثنػيف )التطبيؽ االستطالعي الثػاني .4
ف متوسػػػطة االنتفاضػػػة الشػػػعبانية مػػػف اجػػػؿ اجػػػراء التحمػػػيالت ( طالػػػب مػػػ200مػػػف )

 , ثـ اجريت التحميالت االحصائية االتية :االحصائية , والخصائص السيكومترية , 
بالفقرات الموضوعية , فوجد : تـ  استخداـ المعادلة الخاصة معامؿ صعوبة الفقرات -

فقرات االختبار تعد , اذ اف ( 0.41-0.14انو معامالت الصعوبة تتراوح بيف )
: 2221%( ) بموـ واخروف ,80-% 20مقبولة اذا تراوح معامؿ صعوبتيا بيف )

404.) 
تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  معامؿ تمييز الفقرات: -

باستخداـ معادلة التمييز الخاصة بالفقرات الموضوعية , فوجد انو يتراوح بيف 
(0.61-0.52 .) 
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سالبة ,ولذلؾ تـ جميعيا وجد اف معامالت فعالية البدائؿ  لبدائؿ الخاطئة:فعالية ا -
 االبقاء عمى جميع البدائؿ كماىي.

 :تـ ايجاد كؿ مف : الصدؽ  .2
عرضػػو عمػػى عػػدد مػػف  تػػـ ايجػػاد الظػػاىري لالختبػػار عنػػد  لقػػد الصػػدؽ الظػػاىري : -

 . الخبراء
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار صدؽ البناء:  -

وىو مف اىـ انواع الصدؽ المستخدـ مع السمات االفتراضية مثؿ الذكاء     
تـ حساب معامؿ ارتباط , اذ (215: 2222) الظاىر واخروف ,       والتفكير 
ة ,الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجبيرسوف

الكمية لالختبار, واتضح اف جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة 
(0.05). 

( 42.6كرونباخ , وكاف الثبات ) -الثبات: تـ حساب الثبات باستعماؿ معادلة الفا  .2
 ويعتبر معامؿ ثبات جيد ويمكف استعمالو لقياس التفكير االستنتاجي .

مف  صدؽ وثبات اختبار التفكير االختبار بصورتو النيائية: بعد التحقؽ  .20
 االستنتاجي , والتحميؿ االحصائي لمفقرات, عد االختبار جاىزا لمتطبيؽ.

  سيتـ عرض النتائج في محوريف : عرض النتائج وتفسيرىا:
 المحور االول : االختبار التحصيمي 

عند مستوى  صائيو" ال يوجد فرؽ ذو داللة اح:االولى  لغرض التحقؽ مف الفرضيو    
 في والضابطو( ( بيف متوسط درجات طالب المجموعتيف) التجريبيو0.05الداللة )
مستقمتيف لبياف اعتمدت الباحثو االختبار التائي لعينتيف  "،تحصيؿ الرياضي  االختبار 

كما مبيف البعدي ،التحصيؿ الرياضي  الفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف عمى اختبار
 في الجدوؿ االتي :
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الداللو  ةالجدولي MEAN STD.D. DF T العدد المجموعو
 ةاإلحصائي

 6.44 31 11 ت
41 1.514 1 

دالو لصالح 
 6.43 25.3 12 ض التجريبيو 

( بانحراؼ 31نالحظ مف الجدوؿ اعاله اف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبيو )
 ة( , والقيم4.61( وبانحراؼ معياري ) 15.1) الضابطة ( ,ولممجموعة6.44معياري )

( ودرجو حريو 0.05) ة( , والجدوليو عند مستوى الدالل1.514) ةالمحسوب ةالتائب
, لصالح وعتيفبيف المجم , اي وجود فروؽ ذات داللو احصائية( 1( ىي )41)

  يمة .البد فض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية, وبذلؾ نر  المجموعة التجريبية

 ىو 12 القرف البرنامج التعميمي وفؽ ميارات  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى كوف     
لمنجاح ، في الدراسة  ضروريةالتي تعتبر أشياء والمعارؼ مجموعة واسعة مف الميارات 

حادي والعمؿ ، والميف المعاصرة , لذلؾ كاف لمبرنامج المتمثؿ بميارات القرف ال
 تحصيؿ الطمبة في مادة الرياضيات  .ايجابي عمى  والعشروف تاثير

( 1025) التميمي , و دراسة ( 1026) خطاب ,  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة    
 (.         1022دراسة)خميؿ وناعـ , ,و( 1022) خميؿ , ودراسة 

 المحور الثاني :التفكير االستنتاجي

داللة  ؽ ذوو "ال يوجد فر :  لغرض التحقؽ مف الفرضيو الصفرية الثانية اف    
 تيف( بيف متوسط درجات طالب المجموع0.05عند مستوى الداللو ) احصائيو

 في اختبار التفكير االستنتاجي ". (التجريبيو , الضابطة)

مستقمتيف لبياف الفروؽ بيف متوسطات اعتمدت الباحثو االختبار التائي لعينتيف    
 : كاالتي،المعد ختبار الالمجموعتيف عمى ا
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الداللو  الجدولية MEAN STD.D. DF T العدد مجموعو
 اإلحصائية

 3.37 15.52 11 ت
41 1.46 1 

دالو لصالح 
 4.06 12.13 12 ض التجريبيو 

( 25.51) اف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبيةنالحظ مف الجدوؿ اعاله     
( 6.04وبانحراؼ معياري ) (21.21الضابطو ) ( ولممجموعة1.14بانحراؼ معياري )

( ودرجو 0.05( , والجدوليو عند مستوى الداللو )1.46و المحسوبو ), والقيمو التائي
( , اي وجود فروؽ ذات داللو احصائيو بيف المجموعتيف , لصالح 1( ىي )41حريو )

  . ةالبديم ةونقبؿ الفرضي ةالصفري ةالمجموعو التجريبيو , اي نرفض الفرضي

ترتكػػز إلػػى قيػػـ تتعمػػؽ البرنامج التعميمي كوف لباحثة ىذه النتيجة الى وتعزو ا     
، واالتجػػاه بػػو نحػػو واالىتماـ بالتفكير بصورة عامة باإلبػػداع واالبتػػكار واالستكشػػاؼ, 

االنفتػػاح والتفكيػػر التخيمػػي والبحػػث عػػف عػػدة إجابات أو حموؿ لممشكمة المطروحة, كما 
يضمف بناء المعرفة  ميارات االبداع واالبتكار, الذيتتضمف 12  اف ميارات القرف 

مي, بحيث اثر الرق  ,  وباقي الميارات الضرورية لمواكبة التغير التكنولوجي وولنتاجيا
 فكير االستنتاجي لدى طمبة عينة البحث .تكؿ مما شبؽ بشكؿ ايجابي عمى ال

 .( 1025دراسة )التميمي , , و ( 1026دراسة )خطاب ,وتتفؽ ىذه النتيجو مع      

 االستنتاجات : 

 تحصيؿفي رفع مستوى   12عمى وفؽ ميارات القرف  امج المعدساىـ البرن .2
 الرياضي لطالب المجموعة التجريبية عمى حساب المجموعة الضابطة . الطالب

 تفكيرفي رفع مستوى   12ساىـ البرنامج التعميمي  عمى وفؽ ميارات القرف  .1
 مجموعة التجريبية عمى حساب المجموعة الضابطة .الطالب االستنتاجي  لم

 استكماال لمبحث  الحالي تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية : : المقترحات
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تفكير عالي الرتبة في مواد دراسية في  12اثر برنامج تعميمي وفؽ ميارات القرف  .2
 اخرى .

التحصيؿ تعممي وفؽ ميارات القرف الحادي والعشروف واثره في  –تصميـ تعميمي  .1
 واليقظة العقمية . الرياضي

 المصادر :

( : أثر نمطي التفكير االستنتاجي  1001أبو زريؽ ، زياد عبد الكريـ حسيف ) .2
والتفكير االستقرائي والطريقة االعتيادية في تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس االساسي 

، جامعة أؿ البيت  رسالة ماجستير غير منشورةلممفاىيـ النحوية في لواء الرمثا ، 
 ، المفرؽ .

, ترجمة  تقييم الطالب التجميعي والتكويني( :2221بموـ , بنياميف واخروف ) .1
 محمد اميف المفتي واخروف , دار العربية لمنشر والتوزيع , القاىرة .

( : أثر توظيؼ االسئمة السابرة  1025التميمي ، كماؿ محمد عبد الخالؽ ) .1
والقضايا الجدلية في تحصيؿ جامعة البمقاء التطبيقية في مادة الثقافة االسالمية 

، جامعة العمـو اطروحة دكتوراه غير منشورةسيف التفكير االستنتاجي لدييـ، وتح
 االسالمية العالمية ،عماف .

( :التعميـ مف أجؿ المستقبؿ : التجربة العالمية  1021جياف ، ليو ، وآخروف) .6
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار لتطوير ميارات وكفاءات القرف الحادي والعشريف ،  

 لمتربية والعمـو . )وايز( مؤسسة قطر  في التعميم
(:  1024الخزيـ ، خالد بف محمد بف ناصر ، ومحمد بف فيـ بف ثواب الغامدي )  .5

تحميؿ محتوى كتب الرياضيات لمصفوؼ العميا بالمممكة العربية السعودية في ضوء 
، جامعة الممؾ مجمة رسالة التربية وعمم النفسميارات القرف الحادي والعشريف ، 

 ( . 1024، الرياض )يونيو  51عود ، العدد س



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
670 

(: اثر استراتيجيات العصؼ الذىني والتنبؤ 1026خطاب , احمد عدناف خميؿ ) .4
والتمخيص في تحصيؿ طالب الصؼ التاسع في مبحث التربية االسالمية وتحسيف 

 ميارات التفكير االستنتاجي لدييـ .
 ( : اثر وحدة1022عمري ), ابراىيـ بف الحسيف خميؿ وناعـ بف محمد الخميؿ  .4

دراسية مطورة قائمة عمى ميارات القرف الحادي والعشريف في تنمية التحصيؿ 
, مجمة العمـو  الدراسي , وتقدير الذات الرياضي لدى طالب السادس االبتدائي

 .)112-102,ص ص) 1, ع12التربوية , مج 
عميمية مقترحة عمى (: فاعمية وحدة ت1022خميؿ, ابراىيـ بف الحسيف بف ابراىيـ )  .2

نموذج التكامؿ بيف البراعة الرياضية وميارات القرف الحادي والعشريف في تنمية 
اطروحة التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بالتعمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي , 

 , كمية التربية , جامعة الممؾ سعود , المممكة العربية السعودية .دكتوراه 
( : فاعمية وحدة تعميمية مقترحة  1022الحسيف بف ابراىيـ )خميؿ، ابراىيـ بف  .2

قائمة عمى نموذج التكامؿ بيف البراعة الرياضية وميارات القرف الحادي والعشريف 
في تنمية التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بالتعمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي، 

 ,، كمية التربية في جامعة الممؾ سعود ، الرياض اطروحة دكتوراه غير منشورة 
 .  المممكة العربية السعودية

: اطار عمؿ مف اجؿ 12( : ميارات القرف اؿ 1022خميس ، ساما فؤاد عباس ) .20
،  2، المجمس العربي لمطفولة والتنمية ، مج  مجمة الطفولة والتنميةالمستقبؿ ، 

المممكة , ممؾ عبد العزيز ، جدة ، كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة ال 12عدد
 .العربية السعودية

،الجزء  التفكير وانماطو( :  1022رعد ميدي ، ونبيؿ  رفيؽ محمد )  رزوقي ، .22
 . , لبناف، دار الكتب العممية ،  بيروت 2الخامس ،ط

( : تعميـ وتعمـ الرياضيات 1002روفائيؿ , عصاـ وصفي ومحمد أحمد يوسؼ )  .21
 شريف , مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة , مصر .في القرف الحادي والع
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(: تطوير مناىج الرياضيات في المرحمة االساسية 1002سالـ , عبد الحكيـ ) .21
( في ضوء احتياجات المجتمع الفمسطيني المعاصرة , رسالة دكتوراه 6-2الدنيا )

 غير منشورة , معيد البحوث والدراسات العربية , القاىرة .
تخصصات متعدد حديث ( :الدراسي لمتميز ال 1022مسعد )السعيد ، رضا  .26

مجمة تربويات  وميارات القرف الحادي والعشريف ،   STEMتكاممي مدخؿ 
 ، دمياط . 1، ع 12، مج الرياضيات 

مباديء القياس والتقويم في (: 1001الظاىر , زكريا احمد , واخروف ) .25
 الثاني( ،دار الثقافة لمنشر ، عماف . ، )األصدار 2،طالتربية

انواعو ومياراتو واستراتيجيات ،  التفكير( :  1025عطية ، عمي محسف )  .24
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف .2، ط تعميمو

، دار الميسرة  2ط تعميم التفكير لجميع االطفال،( : 1004قطامي ، يوسؼ ) .24
 لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف.

–انواعو –ابعادة –( : التفكير ماىيتو 1000الكثيري ، راشد بف حمد وآخروف ) .22
، مناىج التعميـ وتنمية  التفكير ،  1، مج  المؤتمر العممي الثاني عشراىميتو ،
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