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حصص الرياضيات والعلوم في أنماط التفكير الناقد في دور المعلم في تنمية 
 في دولة الكويت األساسي  مراحل التعليم 

 زىدالل فرحان العند. 
 د. ابتسام العقيل                                                                 
 د. منال الديحانى                                                                      

 ملخص الدراسة:
لناقددد  تنميدإ ننمددال التر يدر االمعبددم فد   الدد ي يبعبد  دورالد نايدب هددف  الدراسدإ ىلددى

حصددد  ونهدددم المعوقدددا  التددد  توا ددد  المعبدددم فددد  تنميدددإ ننمدددال التر يدددر الناقدددد فددد  
تدم تلبيده هد   . فد  دولدإ ال ويد  مراحدل التعبديم ااساسد الرياضيا  والعبدوم فد  

لددوزارا التربيددإ  إفدد  المدددارح الح وميدد 2014/2015الدراسددإ فدد  العددام الدراسدد 
معبمددإ  بددالمرحبتين  االبتدا يددإ  (393) مددن ت وندد  نينددإ الدراسددإبدولددإ ال ويدد   و 

والمتوسل من ندا منداله تعبيميدإ فد  ال ويد   يم بدون معبمدا  مدادا الرياضديا  
(  وببغ  نسبإ من المعبما  بالمرحبدإ االبتدا يدإ 54.2( والعبوم )%45.8بنسبإ )

 .(%75.8( و بالمرحبإ المتوسلإ )24.2%)
إ التر ير الناقد ف  التدريح لبلببدإ النتا ج الى نن المعبما  يستخدمن تنمي نشار 

(  وقدد قيمد  المعبمدا  اسدتخدامنن انمدال 3.31بمتوسل قيمت  )بمستوى مرتفع 
(   مددا 3.18بمتوسددل ) بدرجــة مرتفعــةالتر يددر الناقددد ن ندداا االنددداد لخلددإ الدددرح 

بمتوسل  مرتفعةقدرن استخدامنن انمال التر ير الناقد ن ناا نرض الدرح بدر إ 
 ددداا اسدددتخدام انمدددال التر يدددر الناقدددد ا نددداا ندددرض الددددرح فددد  المرتبدددإ   و  (3.37)

  ونسددرر  النتددا ج نيضددان نددن نن نهددم ااولددى تددس  اسددتخدام  ا ندداا االنددداد لبخلددإ
قندددإ لتنميدددإ انمدددال التر يدددر هددد  نددددم و دددود خلدددإ متالمعوقدددا  التددد  توا ددد  المعبدددم 

 الناقد. 
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 المقدمـــــــــــــة
بمدددد  السددددريل  بددددد  الحا ددددإ الماسددددإ لبرياضدددديا  والعبددددوم فدددد  لددددل التلددددور الع

 دددادوا  لبتواصدددل وتوقدددل ااحددددا  المسدددتقببيإ  بيدددإ وواضدددحإ ولدددم يعدددد هندددا  ني 
حا دددإ لمناقشدددإ نهميدددإ فنمنمدددا واسدددتخدامنما فددد  الحيددداا اليوميدددإ ونمدددا ن العمدددل. 
 فاالقتصدددداد العددددالم  وقضددددايا التددددامين والقددددرارا  السياسدددديإ  بنددددا تسددددتند لحسددددابا 
رياضدددددديإ نبميددددددإ. نضددددددم ىلددددددى  لدددددد  نن   يددددددر مددددددن الولددددددا م والمنددددددن الحيويددددددإ 
)الت نولو يدددا الحدي دددإ  النندسدددإ واللدددل( ترت دددز بشددد ل  بيدددر نبدددى نف دددار رياضددديإ 

 معبمدين نبميإ. ونبى الدرمم مدن نهميدإ فندم الرياضديا  والعبدوم ىال نن   يدر مدن ال
دون االهتمدام بك سدال  ز ف  نمبيإ التعبيم نبى حدل التمدارين وخلدوا  الحدل يرت

وانمددددال التر يددددر الناقدددد والدددد ي يعتبددددر هدددددم مددددن نهدددددام  اللردددل المردددداهيم العبميددددإ
( نن  ونلرا ان التر ير الناقد نحدد ااهددام 2001التربيإ. ويشير فاضل ىبراهيم )

الت  تسعى التربيإ ىلى تنميت  لدى اللسل  ل ا و ل تو ي  التعبيم لتنميإ القدرا  
وم  ديد لبمعرفإ والتعبم  لمدا لد  مدن نهميدإ فد  موا ندإ ىفدرازا  ال دورا النقديإ  مرن

 المعرفيإ التقنيإ النا بإ.  
نلدددرا لمدددا لبتر يدددر الناقددددد مدددن نهميدددإ فددد  التعبدددديم وتلدددوير شخصددديا  اللددددسل 
وا سددددابنم االسددددتقسليإ فدددد  التر يددددر  فقددددد ن ددددد  ال  يددددر مددددن الدراسددددا  واابحددددا  

ا تنميددإ التر يددر بانواندد  المختبرددإ بمددا فينددا التر يددر والمدتتمرا  العبميددإ نبددى ضددرور 
  الزنبدددددددددد . )2002(  المنددددددددددوح.)2001((  ابددددددددددراهيم. 1992الناقددددددددددد ) ددددددددددرم. )

فدد  ضددوا االهتمددام المتزايددد فدد  تنميددإ ننمددال  ((. 2008) نبددد العددال .(2005)
التر يددر الناقددد واسددتراتي يا  التر يددر بشدد ل نددام فدد  حصدد  الرياضدديا  والعبددوم  

لدددرمم مدددن تضدددمين المنددداهج فددد  المرحبدددإ االبتدا يدددإ مندددارا  لتنميدددإ ننمدددال ونبدددى ا
 التر ير المختبرإ ىال نن :
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يددتم التر يددز فدد  الحصدد  نبددى تعبدديم خلددوا  وام ددرااا  حددل التمددارين فقددل .1
ال تيداز االختبدار بغدض النلددر ندن فندم واسددتيعال اللالدل لبمرداهيم العبميددإ 

 والرياضيإ.
الناقددد والتدد  تعتبددر  ددوهر العمبيددإ التعبيميددإ بشدد ل ىهمددال تنميددإ ننمددال التر يددر .2

 نام ولل تعبيم الرياضيا  والعبوم بش ل خا .
مدن تقدديم نف دار وتمدارين  ديددا ل لردال خوفدا والعبوم  رهبإ معبم الرياضيا  .3

 من فشبنم ف  التوصل لبحل.
 أهداف الدراسة: -1

 تندم الدراسإ ىلى: 
يددددر الناقددددد  فدددد  حصدددد  الرياضدددديا  بيددددان نهميددددإ اسددددتخدام اسددددتراتي يا  التر .1

 والعبوم ف  مراحل التعبيم ااساس . 
ال شدددم ندددن الليدددإ المتبعدددإ فددد  تددددريح مدددادا الرياضددديا  والعبدددوم فددد  مراحدددل .2

 التعبيم ااساس .
 تحديد استراتي يا  تنميإ ننمال التر ير الناقد ف  حص  الرياضيا  والعبوم..3
يددإ ننمددال التر يددر الناقددد لدددى ال شددم نددن اهددم ااسددبال التدد  تعيدده نمبيددإ تنم.4

 التسمي .
 أهمية الدراسة: -2

 :ت تسل الدراسإ نهميتنا من خسل
بيددددان نهميددددإ االرتقدددداا بالعمبيددددإ التعبيميددددإ ونسدددداليل ولددددره التدددددريح مددددن  .1

 نسبول الحرل والتبقين ىلى نسبول اإلبداع والتر ير.
ا تدريح مادت  الرياضيا  والعبوم وانتمادهف  توضيح  وانل الضعم  .2

نبى خلوا  وام رااا  حل التمارين  ونهم معوقا  تنميإ ننمال التر يدر 
 الناقد ف  الحص .

 .لمعبم الرياضيا  والعبوم لتنميإ ننمال التر ير الناقد  تقديم استراتي يا .3
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 مصطلحات الدراسة:
 & ,Moore, McCann) فحدد  وتقيدديم الحبددول المعروضددإ: التفكيــر الناقــد

McCann, 1985)مدن الشد ا وتقييمد  باالسدتناد ىلدى معدايير مترده  لتحقده  نو ا
 .(Udall, Daniels, 1991 ) نبينا مسبقان 

تشدتمل مرحبدإ التعبديم ااساسد  نبدى المرحبدإ االبتدا يدإ مرحلة التعلـيم األساسـي: 
مرحلـة التعلـيم المقصدود فد  ف  سبم التعبيم ف  دولإ ال ويد   و  والمرحبإ المتوسل

 سدن مدن يتنداول التبميد  الد ي الرسدم  التعبديم مرحبدإف  ه   الدراسدإ :  األساسية
  والر ريدإ  ال سدميإ  الروحيدإ بالرنايدإ فيتعندد   نشدرا ىلدى الخدامح  السادسدإ
 الم تمل نهدام ومل   لرل   لبيعت  مل يتره نحو   نبى  واال تمانيإ  واالنرعاليإ

 في   وه  مرحبت  التعبيم االبتدا   والمتوسل. يعيش اّل ي
 حث:حدود الب

 2014 ا تددوبردولددإ ال ويدد  فدد  الرتددرا مددن  تددم تلبيدده هدد   الدراسددإ فدد  محافلددا 
 .2015ىلى يناير 

 منهج الدراسة:
استراتي يا  التر ير الناقدد لبتعرم نبى يستخدم الباح  المننج الوصر  التحبيب  

وحدددل المشددد س  فددد  حصددد  الرياضددديا  والعبدددوم  فددد  مراحدددل التعبددديم ااساسددد  
 .بن   االستراتي يا  وتزويد الميدان
 اإلطار النظري:

 أهمية التفكير الناقد
تدرج المعايير التربويإ الحدي إ منارا  التر ير الناقد  متلبل نساس  لتعبيم المواد 
المختبرإ حي  نن تنميإ القدرا نبى التر ير الناقد تم ن الررد مدن ا تسدال المعرفدإ 

لم ددان نو نددوع المعرفددإ السزمددإ  وتحبيبنددا وتقويمنددا بغددض النلددر نددن الزمددان نو ا
فددالتر ير الناقددد لددم يعددد خيددارا  بددل ضددرورا تربويددإ يررضددنا التلددور العبمدد  السددريل. 
التعبيم بلريقإ التبقين وحردل الموضدونا  الدراسديإ المختبردإ واسدتر اننا ال يم دن 
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 اللببإ من امتس  لره التر ير الناقد والمنارا  العقبيإ المختبردإ. ويعدزي الحمدوي
( نهميإ تنميإ ننمال التر ير الناقد ىلى  مبإ مدن االنتبدارا  112 1998والوهر )
 مننا:
تنميددإ ننمددال التر يددر الناقددد لدددى اللددسل يددتدي ىلددى فنددم ننمدده لبمحتددوى المعرفدد  الدد ي •

يتعبموندد   حيدد  يعمددل نبددى تحويددل نمبيددإ التعبدديم مددن نمبيددإ تبقدد  خامبددإ ىلددى نشددال 
 بمحتوى ويعمل نبى ترابل نناصر .نقب  يرض  ىلى اتقان نفضل ل

تنميإ ننمال التر ير الناقد تسنم ف  ا سدال اللدسل االسدتقسليإ فد  التر يدر والتحدرر مدن •
التبعيإ والتمحور الضيه حول ال ا  لسنلسه ىلى م اال  نوسل من خدسل التسداتل 

 والبح  وندم التسبيم بالحقا ه دون الت ب  مننا واست شافنا.
التر يدددر الناقدددد تسدددنم فددد  ا سدددال اللدددسل االسددداليل المنلقيدددإ فددد  اسدددتنتاج تنميدددإ ننمدددال •

 ااف ار وترسيرها.
( نن نسددبول التر يددر الناقددد ال يحتدداج فيدد  الرددرد لحددل مشدد بإ 2003ويددرى منسدد  )

 امعيندإ باسددبول نبمدد  وابت دداري  ىنمددا يتلبدل مندد  دراسددإ ااف ددار والراا واختبارهدد
ينا  وهو ير ز نبى الدقإ ف  مسحلإ الوقدا ل ومن  م استخس  رني نو ح م نب

 المتعبقإ بالموضوع وتقويمنا واستخس  النتا ج مننا بلريقإ نبميإ سبيمإ. 
( الى سما  الشخصيإ الناقدا  ما   رهدا نددد مدن 474 2013نشار  القلام  )
 الباح ين بما يب :

 منرتح ال هن نحو ااف ار ال ديدا..1
   شي ان ال ي ادل ف  نمر ال يعرم نن.2
 يحاول الرصل بين التر ير العالر  والمنلق ..3
 يست شم ويتخيل البدا ل..4
 يحاول ت نل ااخلاا الشا عإ ف  تحبيل اامور..5
 آخر. ايعرم متى يحتاج ىلى معبوما  ن  ر من ني ش .6
 يعرم الرره بين النتي إ الت  قد ت ون حقيقإ والنتي إ الت  ي ل نن ت ون حقيقإ. .7
 عبيرات  البرليإ ومير البرليإ.يتحرى الدقإ ف  ت.8

 
 دراسات سابقة:
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( ف  الممب إ ااردنيإ الناشميإ  دراسإ بعنوان "ن ر استخدام 2011ن ري ن م )
نسبول حدل المشد س  فد  تددريح الرياضديا  فد  تنميدإ التر يدر الناقدد لددى لببدإ 
الصددم التاسددل ااساسددد " هدددف  الدراسددإ لب شدددم نددن ن ددر اسدددتخدام نسددبول حدددل 

( لالبدا 89س  ف  تنميإ التر ير الناقد. وقد لبق  الدراسإ نبى نينإ من )المش 
مددن لددسل التاسددل  حيدد  قسددم  العينددإ ىلددى م مددونتين ت ريبيددإ وضددابلإ. وقددد 
نشددددار  النتددددا ج ىلددددى و ددددود فددددروه  ا  داللددددإ ىحصددددا يإ بددددين متوسددددل  ددددل مددددن 

الم مونددددإ  الم مونتدددان الت ريبيددددإ والضددددابلإ فدددد  اختبددددار التر يددددر الناقددددد لصددددالح
 .إالت ريبي

هدف  لبتعرم نبى ن ر دراسإ مقرر  (Elliot,2000)وف  دراسإ ن راها ىليو  
 دامع  فدد  ال بددر فدد  تنميدإ منددارا  التر يددر الناقددد لددى اللببددإ. ونبددى الددرمم مددن 
ندددم و ددود فددروه  ا  داللددإ ىحصددا يإ ىال نندد  و ددد نن هنددا  تلددورا مبحولددان فدد  

لببدإ الم موندإ الت ريبيدإ و لد  فد  نربدل م داال  مدن منارا  التر ير الناقد لددى 
  بيسر الخمسإ.   -م اال  اختبار والسن

( هددددف  لببحددد  فددد  ن دددر  دددل مدددن لريقدددإ 1998وفددد  دراسدددإ قدددام بندددا الخدددزام )
اال تشام والمناقشإ والمحاضرا ف  تنميإ التر ير الناقدد للببدإ الصدم العاشدر فد  

نددإ البحدد  ىلددى  ددس  م مونددا : ااولددى مددادا الرياضدديا . قددام الخددزام بتقسدديم ني
تدددرح بلريقددإ المحاضددرا  وال انيددإ بلريقددإ المناقشددإ  وال ال ددإ بلريقددإ اال تشددام  

 بيسدددر  لقيددداح مندددارا  التر يدددر الناقدددد. وقدددد نشدددار  -وباسدددتخدام اختبدددار والسدددن
نتا ج الدراسإ ىلى تروه لريقإ التدريح باال تشام نبى  ل من لريقت  المناقشدإ 

ضرا ف  تنميإ التر ير الناقد  وتروه لريقدإ المناقشدإ نبدى لريقدإ فد  تنميدإ والمحا
 التر ير الناقد  وندم و ود ن ر للريقإ المحاضرا ف  تنميإ التر ير الناقد. 

وفدد  دراسددإ بعندددوان " التر يددر الناقدددد فدد  نصدددر المعبوماتيددإ" قدددام بنددا د. حسدددن 
يداح مندارا  التر يدر الناقددد ( وهددف  لتصدميم اختبدار لق2008البداتل نبددالعال  )

لدددى لددسل ال امعددإ ومددن  ددم حسددال  باتدد  وصدددق  لتلبيقدد  فدد  الميدددان  وقددد تددم 
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التوصددل لخمددح منددارا  ر يسدديإ لبتر يددر الناقددد وهدد : منددارا تحديددد الر ددرا الر يسدديإ 
الت  يدور حولنا الموضوع  ومنارا  مل المعبوما  المتعبقإ بموضوع ما  ومندارا 

   المعبوما   ومنارا التحبيل  ومنارا تقويم الح ج. تحديد التناقض ف
 خدددرا ل اسدددتراتي يإ ن دددر دراسدددإل ( هددددف  2009وفددد  دراسدددإ قدددام بندددا فدددتح ا  )

 الناقدددد والتر يددر العبددوم مددادا فدد  التحصدديل تنميددإ فدد  الدددمج نبددى القا مددإ التر يددر
 العربيددإ  ددإفدد  الممب المتوسددلإ المرحبددإ تسميدد  لدددى التعدداون  العمددل نحددو واالت ددا 
  وقددد اشددتمب  نينددإ الدراسددإ نبددى م مددونتين ) ت ريبيددإ وضددابلإ( وتددم السددعوديإ

اختيار نفراد الم مونتين بش ل نشوا   من فصول مدارح التعبديم العدام بالمرحبدإ 
نددن و ددود تحسددن وارتردداع  البحدد  نتددا ج نسددرر  وقدددالمتوسددلإ فدد  مدينددإ ننيددزا. 

يددد  الم موندددإ الت ريبيدددإ بمقدددارنتنم بتسميددد  دال ىحصدددا يا فددد  التر يدددر الناقدددد لتسم
الم موندإ الضدابلإ   مدا نوضدح  النتدا ج نوضدح  النتدا ج ح دم تدا ير اسددتخدام 

 ى الدمج ف  تنميإ التر ير الناقد  بير.استراتي يإ خرا ل التر ير القا مإ نب
 إجراءات الدراسة:

ندا ىحصدا يان تعتمد ه   الدراسدإ فد   مدل البياندا  مدن الميددان ومدن  دم معال ت
 لمحاولإ اإل ابإ نبى نس بإ الدراسإ وفيما يب  ى رااا  الدراسإ :

حصر الدراسا  التربويإ السابقإ ف  ه ا الم ال لسسترادا ممدا تدم التوصدل .1
 ىلي  العبم ف  تنميإ ننمال التر ير الناقد.

اندددداد نداا قيددداح  )اسدددتبانإ(  وتلبيقندددا نبدددى معبمددد  الرياضددديا  والعبدددوم. .2
االداا المستخدمإ من استبيان لقياح دور المعبم ف  تنميدإ التر يدر ت ون  

المقيدداح نبددى  ددز يين  ال ددزا ااول يشددمل المعبومددا   اشددتملالناقددد  وقددد 
ااساسيإ نن االستبيان  و تضم المنلقإ التعبيميإ   و المرحبدإ التعبيميدإ 
و   و سدددنوا  الخبددددرا. و ال ددددزا ال ددددان  يشددددتمل نبددددى نبددددارا  االسددددتبيان 

 محاور ه  : 3نبارا موزنإ نبى  45نددها 
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محددور دور المعبددم فدد  تنميددإ التر يددر الناقددد ن ندداا االنددداد لخلددإ الدددرح -ن
 .نبارا ( 8)
 20محدور دور المعبددم فدد  تنميدإ التر يددر الناقددد ن نداا نددرض الدددرح ) -ل

 .نبارا(
 .نبارا( 17محور معوقا  تنميإ التر ير الناقد ف  التدريح ) - 

بإ )دا مدا  ندادا   ندادرا  نبى االستبيان نبدى مددرج ربدان  لسسدت ا و تتم اال ابإ
    (.1  2   3  4( تاخ  القيم من )السقا

  :عينة الدراسة
معبمإ  بالمرحبتين  االبتدا يإ و المتوسل من ندا  393ت ون  نينإ الدراسإ  من 

( %45.8مناله تعبيميدإ فد  ال ويد   يم بدون معبمدا   مدادا الرياضديا  بنسدبإ )
( و %24.2(   و ببغ  نسبإ من المعبمدا  بالمرحبدإ االبتدا يدإ )54.2و العبوم )

( وصددرا لعيندددإ الدراسدددإ مدددن 1(  ويعدددرض ال ددددول )%75.8بالمرحبددإ المتوسدددلإ )
 حي  المنلقإ التعبيميإ و المرحبإ التعبيميإ  و الخبرا.

 : وصف عينة الدراسة(1جدول )

 

 % العدد ئاتالف المتغير

 المنطقة التعليمية

 15.5 61 األحمدي

 20.6 81 العاصمة

 18.6 73 الفروانية

 45.3 178 الجهراء

 المرحلة التعليمية
 24.2 95 ابتدائي

 75.8 298 متوسط

 سنوات الخبرة

1 -5 119 30.3 

6- 10 164 41.7 

11- 15 59 15.0 

 13.0 51 15اكثر من 

 100.0 393 الم موع
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 حساب صدق االستبيان :
تددددم التحقدددده مددددن صددددده االسددددتبيان بحسددددال االتسدددداه الددددداخب  لمحدددداور   و  لدددد  
باسددتخدام معامددل ارتبددال بيرسددون لحسددال العسقددإ االرتباليددإ بددين در ددإ  ددل فقددرا  

 (2ودر إ المحور  ال ى تنتمى الي     ما يعرض ل ل  ال دول )
   االعداد لخطة الدرس

معامــــــــــــــــــــــــل  الفقرات رتباطمعامل اال  الفقرات
 معامل االرتباط الفقرات االرتباط

1 **.661 9 **.544 29 **.463 

2 **.675 10 **.651 30 **.407 

3 **.623 11 **.657 31 **.424 

4 **.673 12 **.596 32 **.455 

5 **.708 13 **.635 33 **.581 

6 **.673 14 **.715 34 **.637 

7 **.692 15 **.623 35 **615. 

8 **.701 16 **.663 36 **.569 

  17 **.553 37 **.608 

  18 **.580 38 **.616 

  19 **.665 39 **.555 

  20 **.696 40 **.386 

  21 **.607 41 **.494 

  22 **.626 42 **.597 

  23 **.501 43 **.526 

  24 **.655 44 **.559 

  25 **.655 45 **.463 

  26 **.649   

  27 **.585   

  28 **.651   
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 .0.01االستبيان **دالة عند مستوى  لمحاور  الداخلي االتساق : حساب(2) جدول
( و ددود معامددل ارتبددال مو ددل دال احصددا يا ننددد مسددتوى 2تشددير نتددا ج ال دددول )

(  بين  ميل فقرا  االستبيان وبدين نبعداد  الررنيدإ وتراوحد  قديم معدامس  0.01)
(   وتشددددير هدددد   النتددددا ج الددددى تددددوفر الصددددده 0.715لددددى ا 0.386االرتبددددال بددددين )

 الداخب  بمحاور االستبيان.
 حساب ثبات االستبيان :

تددددم التحقدددده مددددن  بددددا  االسددددتبيان باسددددتخدام  لريقتدددد   رونبددددا  نلرددددا  و الت ز ددددإ 
 ( لنتا ج التحقه من ال با  :3النصريإ لسبيرمان براون   ويعرض ال دول )

 المحاور
عدددددددددددددددددددد  

 العبارات

 معامددددددددددددددددددددد 

 كرونباخ 

معامددددد  التج ئدددددة 

 النصفية

 850. 819. 8 االعدا  لخطة الدرس

 929. 917. 20 عرض الدرس

 849. 842. 17 المعوقات 

 : حساب ثبات لمحاور االستبيان(3) جدول
( لتوفر ال با  بمحاور االستبيان   حي  تراوحد  قديم 3تشير النتا ج ف  ال دول )

( بلريقدددإ  رونبدددا  نلردددا   0.917الدددى   0.819حددداور االسدددتبيان بدددين )ال بدددا  لم
( بالت ز ددإ النصدريإ  وهدى معدامس  مرترعددإ  0.929الدى  0.849وتراوحد  بدين ) 

 تبين توفر ال با  بمحاور االستبيان بدر إ مرترعإ. 
 دور المعلم في تنمية أنماط التفكير الناقد في حصص الرياضيات والعلوم: 

مـــا درجـــة تطبيـــق المعلمـــات ألنمـــاط التفكيـــر الناقـــد فـــي التـــدريس : (1)الســـ ال
 بمدارس المرحلة المتوسطة و االبتدائية بدولة الكويت؟

را  االنحدددرام المعيددداري   ل دددل مدددن فقدددتدددم حسدددال  دددل مدددن المتوسدددل الحسددداب  و  
  و تددم انتمدداد المسددتويا  التاليددإ محددوري االنددداد لخلددإ الدددرح  ونددرض الدددرح

 ى التلبيه انمال التر ير الناقد :لبتعرم نبى مستو 
 



 نحو الكتابة  د. صفوت توفيق هنداوىفاعلية استراتيجية التصور البصرى فى تنمية مهارات اإلمالء واالتجاه 
                                        

324                                                           Doi: 10.12816/0041725  

 المحاور
المتوسدددددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددددددرا  

 المعياري
 الترتيب المستوى

 2 مرتفع 516. 3.18 أثناء االعدا  لخطة الدرس

 1 مرتفع 448. 3.37 أثناء عرض الدرس

 مرتفع 423. 3.31 متوسط مجموع المحاور 

 1االنحرافات المعيارية الستخدام التفكير الناقد في التدريس : المتوسطات و( 4) دولج
تنميدددإ التر يدددر الناقدددد فددد   يسددتخدمن المعبمدددا ( الدددى نن 4تشددير نتدددا ج ال ددددول )•

 ( .3.31بمتوسل قيمت  ) بمستوى مرتفعالتدريح لبلببإ 
انمال التر ير الناقد ن ناا االنداد لخلإ الدرح  ناستخدامن المعبما   وقد قيم•

  3.18بمتوسل  مرتفعةجة بدر 
 مرتفعــةانمدال التر يددر الناقددد ن نداا نددرض الدددرح بدر دإ  ناسددتخدامن قدددرن مدا •

 .  3.37بمتوسل 
وقددد  دداا اسددتخدام انمددال التر يددر الناقددد ا ندداا نددرض الدددرح فدد  المرتبددإ ااولددى •

 تس  استخدام  ا ناا االنداد لبخلإ
 :محور االعداد لخطة الدرسود  ويعرض الجدول التالي لتقييم عينة الدراسة لبن

 الفقرة م 

ط 
ــــــــ
ســــــ

متو
ال

بي
سا
الح

 

ف 
ــــرا
ـــــــــ

نح
اال

ري
عيا
الم

وى 
ست
الم

يب 
ترت
ال

 

 فدددددي الطالدددددب تسددددداعد اسددددد لة أ رج 8

 .للمشكالت وحلول األحداث استنباط
 1 مرتفع 659. 3.43

1 
 

أ رج اسددددد لة تسددددداعد الطالدددددب علددددد  

  التميي  بين الحقيقة والرأي.

 2 مرتفع 660. 3.38

                                                

  : من 1 -  2  منخرض1

    من 2.1– 3  متوسل
    من 3.1 – 4 مرتمع

 



  20152015  لسنةلسنة  --((11الجزء )الجزء )  --((44العدد)العدد)  --السابعالسابع  المجلدالمجلد      ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     325 

3 
 

أس لة تصف الصدلة بدين حددنثين  أ رج

حيددي نتسددبب الحدددث األول فددي وقددوع 

 الحدث الثاني

 3 مرتفع 735. 3.34

6 
 

 التنبدد  مددن الطالددب تمكددن أسدد لة أ رج

 .مسبقا   المشكلة بح 

 4 مرتفع 697. 3.34

 علدددد  الطالددددب تسدددداعد أسدددد لة أ رج 2

 .االفتراضات معرفة
 5 مرتفع 656. 3.31

 فدددددي بالطالددددد تسددددداعد اسددددد لة أ رج 7

 .للمشكالت والحلول الحدث استقراء
 6 مرتفع 766. 3.23

 مددددن الطالددددب تسدددداعد أسدددد لة أ رج 5

 المغالطات أو التناقضات اكتشا 
 7 مرتفع 830. 3.05

 لهددا لدي  األسد لة فدي معلومدات أ رج 4

 .المشكلة بح  مرتبطة وغير  صلة
 8 متوسط 1.108 2.35

ـــات و الحســـابية ســـطات: المتو (5) جـــدول ـــة االنحراف ـــود  المعياري  لخطـــة االعـــداد" محـــورلبن
 ".الدرس

الستخدام التر ير الناقد  المعبما نن مستويا  تقييم   ( 5) تبين نتا ج ال دول
ـــعفددد  االندددداد لخلدددإ الددددرح قدددد تراوحددد  بدددين  ـــى المرتف   و قدددد المتوســـط ال

ب   نبددددارا وحصدددنبدددارا    (7)نبدددى مسددددتوى مرتردددل مالبيدددإ البندددود حصدددب  
( 8وقدددد  ددداا فددد  الترتيدددل ااول العبدددارا رقدددم )واحددددا نبدددى مسدددتوى مدددنخرض. 

" بمسدتوى لبمشد س  وحبدول ااحدا  استنبال ف  اللالل تساند اس بإ ندرج""
 ااسددد بإ فددد  معبومدددا  ندرج ( "4مرتردددل  و فدددى الترتيدددل ااخيدددر العبدددارا رقدددم )

 متوسل." بمستوى المش بإ بحل مرتبلإ ومير  صبإ لنا ليح
 : محور عرض الدرسيعرض الجدول التالي لتقييم عينة الدراسة لبنود  

 الفقرات م

ط 
ســــ

متو
ال

بي
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الح

ف  
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الم

يب 
لترت

ا
 

أحدددرل علددد  تحدنددددد المطلدددو  مدددن السدددد ال  9

 1 مرتفع 541. 3.70 "المشكلة"

 واسددتيعابها المشددكلة قددراءة الطالددب مددن أطلددب 22

 2 مرتفع 700. 3.52 .حلها في الشروع قب 

 فدي تسدام  بصدورة األسد لة طدر  عل  أحرل 13

 3 مرتفع 685. 3.51 للمشكلة أعمق فه 
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11 
 بين التميي  عل  قا را الطالب نكون أن أحرل

 واألس لة المشكالت بين واالختال  الشبة أوجه

 .المطروحة
 4 مرتفع 643. 3.48

 فددي األساسدية األفكددار تحدندد الطالددب مدن أطلدب 24

 5 مرتفع 717. 3.46 .حلها المرا  المشكلة

 النتيجددة صددحة مددن التحقددق الطالددب مددن أطلددب 28

 6 مرتفع 724. 3.42 للمشكلة كح  لها توص  التي

 تمييددد  علددد  قدددا را   الطالدددب نكدددون أن أحدددرل 17

 7 مرتفع 693. 3.40 . المتكررة الصيغ

12 
 المعلومدات تحدندد علد  قدا را نكدون أن أحرل

 المعلومددات مدن المسدللة فددي همدةوالم لمرتبطدة

 .والهامشية المهمة غير
 8 مرتفع 731. 3.39

15 
 مددا تحدندد علدد  قدا را   الطالددب نكدون أن أحدرل

 مرتبطدة الموجدو ة والرمدو  العبارات كانت إذا

 .للدرس العام السياق ومع معا  
 9 مرتفع 665. 3.39

 التنبد  عل  قا را   الطالب نكون أن عل  أحرل 21

 10 مرتفع 688. 3.39 .ما مشكلة لح  المحتملة أو الممكنة بالنتائج

 علدددد  قددددا را الطالدددب نكددددون أن علدددد  أحدددرل 10

 11 مرتفع 684. 3.37 .المرك نة والمسائ  المشكالت

 والخبددرات المعلومدات تنظدي  الطالدب مدن أطلدب 27

 2 مرتفع 766. 3.37 .ومنطقية متسلسلة بطرنقة التعليمية

25 
 المهمدددة المعلومدددات نددددتحد الطلبدددة مدددن أطلدددب

 الغيددددر المعلومددددات مددددن وتميي مددددا والمرتبطددددة

 .مهمة والغير مرتبطة
 13 مرتفع 747. 3.33

 والتصورات االتجامات الطالب نمي  أن أحرل 19

 14 مرتفع 745. 3.30 .ما مشكلة لح  المختلفة

 توقعدددددداته  نسددددددجلوا أن الطلبددددددة مددددددن أطلددددددب 26

 15 مرتفع 743. 3.30 .لهاح في الشروع قب  مشكلة لح  وتصوراته 

16 
 تحدندد عل  قا را   الطالب نكون أن عل  أحرل

 فدي صدراحة تظهدر لد  التي واألفكار المعلومات

 ".الس ال" المشكلة
 16 مرتفع 761. 3.29

 علد  للحكد  معيار الطالب لدى نتكون أن أحرل 14

 17 مرتفع 708. 3.24 .واالستنتاجات المالحظات نوعية

20 
 قدرة تحدند عل  قا را الطالب وننك أأن أحرل

 مشدكلة معالجدة في ونوعيتها وكفانتها البيانات

 .ما
 18 مرتفع 740. 3.23

 تحدندددد علددد  قدددا را   الطالدددب نكدددون أن أحدددرل 18

 19 مرتفع 776. 3.21 .المصا ر مصداقية

 مخطددط فددي المشددكلة تمثيدد  الطالددب مددن أطلددب 23

 20 مرتفع 880. 3.04 .حلها في الشروع قب " كروكي رس "  سهمي

 ".الدرس  عرض" محور لبنود المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات (:6) جدول

(  نن مستويا  تقييم  المعبما  الستخدام التر ير الناقد 6تبين نتا ج ال دول )
وقدد  داا فد  الترتيدل  المرتفع.ف  نرض الدرح  اا   ميعنا ف  المستوى 

  و  "المشد بإ" السدتال من الملبول تحديد نبى نحر ( "9اول العبارا رقم)ا
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 فدد  المشد بإ تم يدل اللالدل مدن نلبددل" .23فد  الترتيدل ااخيدر العبدارا رقدم  
 "حبنا ف  الشروع قبل"  رو   رسم"  سنم  مخلل

ما مدى تقييم  المعلمات  لمعوقات  استخدام أنمـاط التفكيـر الناقـد  : (2السال )
 التدريس بمدارس المرحلة المتوسطة و االبتدائية بدولة الكويت ؟فى 

لإل ابدددإ نبدددى هدددد ا السدددتال تدددم حسددددال  دددل مدددن المتوسددددل الحسددداب  و االنحددددرام 
 المعياري   لرقرا  محور المعوقا     و تم انتماد المستويا  التاليإ لبتقييم:

 لفقرات ا

ط 
وسـ

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

وى 
ست
الم

يب 
لترت

ا
 

 خطدددة أعددددا  تتطلدددب الناقدددد التفكيدددر أنمددداط تنميدددة 41

 1 مرتفع 700. 3.48 .جدا متقنة للدرس

 علدد  الحصددول كيفيددة علدد  الطالددب تفكيددر تركيدد  33

 2 مرتفع 780. 3.28 النجا  شها ة

 3 مرتفع 704. 3.28 المعلومات حفظ عل  التعل  عملية في التركي  35

 الواجبات تنفيذ في ألبنائها األسرة مساعدة ضعف 29

 4 مرتفع 699. 3.25 التفكير من عالي مستوى تتطلب والتي المدرسية

 علدد  الحصددول فددي اآلخددرنن علدد  الطالددب  نعتمددد 37

 5 مرتفع 751. 3.21 المعلومات

 6 مرتفع 848. 3.13 التعل  نحو اإلنجابية واالتجامات الدافعية ضعف 34

 ومددداتالمعل علددد  التعليميدددة المدددا ة محتدددوى نركددد  43

 7 مرتفع 749. 3.13 . أساسية بصورة

 مختلدددف معرفدددة  ون المشدددكلة حددد  فدددي التسدددرع 36

 8 مرتفع 792. 3.08 . جوانبها

 تتددوفر وال الوحيددد المرجددع  مددو المدرسددي الكتددا  40

 9 مرتفع 884. 3.01 .أخرى مراجع

 حفددددظ علدددد  ترتكدددد  المعتمدددددة التقددددون  أسدددداليب 45

 10 متوسط 932. 2.96 .واسترجاعها المعلومات

 مهدددارات علددد  تركددد  ال التعليميدددة المدددوا  أمددددا  44

 11 متوسط 852. 2.86 .الناقد التفكير

 إ خال مجال في الواضحة التعليمية السياسة غيا  30

 2 متوسط 854. 2.84 التعلي  في التفكير مهارات

)  كافدددة التعليميدددة والمعيندددات الوسدددائ  فدددي نقددد  31

 13 متوسط 952. 2.80 (الخ..، ،انترنت حاسو 

 واحترام المجتمع في الرأي عن التعبير حرنة عدم 38

 14 متوسط 864. 2.67 .اآلخر الرأي

:  السدلطة مرجعية عل  نعتمد الذي التفكير انتشار 39

 15 متوسط 891. 2.67 الخ....، ، ننية ،سياسية علمية
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 وال الحصدة وقدت تهددر الناقدد التفكيدر أنماط تنمية 42

 16 متوسط 859. 2.65 األمدا  حقيقت من أتمكن

 مكتبددددات، كتددددب،)  الددددتعل  مصددددا ر مركدددد  غيددددا  32

 17 متوسط 910. 2.64 (الكترونية تعليمية مصا ر

 متوسط 440. 3.00 المحور ال بى 

 2الناقد التفكير معوقات محور على المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات (:7) جدول
مستوى التقيديم ال بدى مدن المعبمدا   لمعوقدا  اسدتخدام تبين نتا ج ال دول نن 

و قددد  . 3.0  حيدد  ببددل  المتوسددل  متوســطاالتر يددر الناقددد فدد  التدددريح  ددان 
ــى المرتفــعتراوحدد   مسددتويا  بنددود المعوقددا  بددين    و ببددل ندددد المتوســط ال

عبددارا  التدد  نبددارا   و ندددد ال 9العبدارا  التدد  حصددب  نبددى مسددتوى مرترددل 
نبدارا   واهدم المعوقدا  التد  توا د  المعبدم   8حصب  نبى مسدتوى متوسدل  

 مددا تشددير قيمتنددا حسددل قدديم المتوسددل الحسدداب  لنددا   هدد  ندددم و ددود خلددإ 
متقنددددإ لتنميددددإ انمددددال التر يددددر الناقددددد  وتر يددددز تر يددددر اللببددددإ بالحصددددول نبددددى 

هتمددددام فدددد  نمبيددددإ  الشددددنادا وحرددددل المعبومددددا  ال تيدددداز االختبددددارا   دون اال
 التعبم .

هل توجد فروق ذات داللة احصائية فى تقييم المعلمـات السـتخدام : (3)الس ال 
 التفكير الناقد فى التدريس  و معوقاته تبعا لالختالف  المرحلة التعليمية؟

اسددددتخدم اختبددددار   لبردددددروه بددددين الم مونددددا  لحسدددددال الرددددروه بددددين اسدددددت ابا  
 يددإ و فدد  المرحبددإ المتوسددلإ لمدددى اسددتخدام التر يددر المعبمددا  فدد  المرحبددإ االبتدا

 (8ال دول ) ف الناقد ف  التدريح و معوقات   ويعرض 
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 331. -974.- 440. 3.14 95 ابتدائي االعداد لخطة الدرس

                                                

 منخفض  2  - 1 من :2

 متوسط  3 –2.1 من  
 مرتفع 4 – 3.1 من  
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   538. 3.20 298 متوسط

 عرض الدرس
 183. -1.335- 397. 3.31 95 يابتدائ

   462. 3.38 298 متوسط

 المعوقات
 482. -703.- 438. 2.97 95 ابتدائي
   442. 3.01 298 متوسط

 الدراسية للمرحلة تبعا االستبيان محاور على للفروق  ت (: اختبار8) جدول
داللددإ احصددا يإ بددين تقيدديم  ( الددى ندددم  و ددود فددروه  ا 8تشددير نتددا ج ال دددول )

المعبمددا  فددى المرحبددإ االبتدا يددإ وفددى المرحبددإ المتوسددلإ ل ددل مددن اسددتخدام انمددال  
التر ير الناقد فى  ل من االنداد لبدرح  ونرض الدرح  و معوقا  االستخدام   

 > αحيدد   اندد  قدديم   لبمحدداور الدد س  ميددر دالددإ احصددا يا ننددد مسددتوى داللددإ )
0.05 ) 

لنتا ج نبى تقارل استخدام المعبما  ف   ل مدن المرحبدإ المتوسدلإ و وتدل تب  ا
االبتدا يددإ انمددال  التر يددر الناقددد فدد   ددل مددن االنددداد لبدددرح  ونددرض الدددرح  و 

 معوقا  االستخدام
هل توجد فروق ذات داللة احصائية فى تقييم المعلمات الستخدام : ( 4)الس ال 

 ته تبعا لالختالف مادة التخصص؟التفكير الناقد فى التدريس  و معوقا
لمعرفددإ الرددروه فددى  ONE WAY ANOVAتحبيددل التبدداين ااحددادى  نسددتخدم 

تقييم محداور االسدتبيان بدين معبمدا  العبدوم و الرياضديا      مدا هدو موضدح فد  
 (.9ال دول )
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 الدرس لخطة االعدا 

 519. 756. 202. 3 605. بين المجموعات

   267. 389 103.718  اخ  المجموعات

    392 104.323 المجموع

 الدرس عرض

 619. 594. 120. 3 359. بين المجموعات

   201. 389 78.309  اخ  المجموعات

    392 78.667 المجموع
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 المعوقات

 115. 1.989 383. 3 1.148 بين المجموعات

   192. 389 74.845  اخ  المجموعات

    392 75.993 المجموع

 الدراسية للمادة تبعا االستبيان محاور على للفروق التباين (: تحليل9) جدول

تبددين النتددا ج ندددم و ددود فددروه  ا  داللددإ احصددا يإ فدد  تقيدديم المعبمددا  لمحدداور  
ندددددداد لبددددددرح   و ندددددرض الددددددرح   و معوقدددددا  اسدددددتخدام التر يدددددر الناقدددددد فددددد  اال

حيددد   اندددد  قيمدددإ م ميددددر دالددددإ يددددر الناقدددد تعددددود لبمدددادا الدراسدددديإ  اسدددتخدام التر 
وتدل ه   النتي إ نبدى تشداب  تقدارل . (α < 0.05) احصا يا نند مستوى داللإ 

اسددددتخدام التر يددددر الناقددددد فددددى االنددددداد لبدددددرح   و نددددرض الدددددرح   و فددددى تقدددددير 
 ام التر ير بين المعبما  بمواد الرياضيا  و العبوم.معوقا  استخد

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في تقييم المعلمات الستخدام : ( 5)الس ال 
 التفكير الناقد فى التدريس  و معوقاته تبعا لسنوات الخبرة في التدريس؟

لمعرفددإ الرددروه فدد   ONE WAY ANOVAتحبيددل التبدداين ااحددادي  نسددتخدم 
محددداور االسددددتبيان بدددين معبمددددا   تبعدددا لخبددددرا المعبمدددا     مددددا يعدددرض لدددد  تقيددديم 

 .(10ال دول )
 تحليل التباين للفروق على محاور االستبيان تبعا لسنوات الخبرة : (10جدول )
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 االعدددددا 

 لخطدددددة

 الدرس

 017. 3.440 899. 3 2.696 بين المجموعات

   261. 389 101.626  اخ  المجموعات

    392 104.323 المجموع

 عددددرض

 الدرس

 015. 3.528 694. 3 2.083 بين المجموعات

   197. 389 76.584  اخ  المجموعات

    392 78.667 المجموع

 المعوقات

 011. 3.736 709. 3 2.128 بين المجموعات

   190. 389 73.864  اخ  المجموعات

    392 75.993 المجموع

 الخبرة لسنوات تبعا االستبيان محاور على للفروق التباين (: تحليل10) جدول
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تبدددددين النتدددددا ج و دددددود فدددددروه  ا  داللدددددإ احصدددددا يإ فددددد  تقيددددديم المعبمدددددا  لمحددددداور  
و معوقدددددا   اسدددددتخدام التر يدددددر الناقدددددد فددددد  االندددددداد لبددددددرح   و ندددددرض الددددددرح  

استخدام التر ير الناقد تعود لخبرا   المعبما   حي   ان  قيمإ م دالدإ احصدا يا 
و تشددير الرددروه فدد  قدديم المتوسددلا   باختبددار  (α > 0.05) ننددد مسددتوى داللددإ 

شدديري  الددى ارتردداع تقيدديم  ددل مددن اسددتخدام التر يددر الناقددد فدد  االنددداد لبدددرح   و 
لتر يددددر بارترددداع سددددنوا  الخبددددرا  ونن  وى ندددرض الدددددرح   و معوقدددا  اسددددتخدام ا

هد   النتدا ج نبدى تدا ير ن  در تقدديران السدتخدام التر يدر الناقدد. وتشدير الخبرا اا بر 
ر الناقددد فدد  التدددريح بالمرحبددإ المتوسدددلإ و بددرا المعبمددا  نبددى اسددتخدام التر يدددخ

 .االبتدا يإ
معلمات الستخدام : هل توجد فروق ذات داللة احصائية في تقييم ال( 6)الس ال 

 التفكير الناقد فى التدريس  و معوقاته تبعا لسنوات للمنطقة التعليمية؟
لمعرفدإ الردروه فد   ONE WAY ANOVAتحبيل التباين ااحدادي  م داستختم ا

تقيددديم محددداور االسدددتبيان بدددين معبمدددا   تبعدددا لبمنقلدددإ التعبيميدددإ    مدددا يعدددرض لددد  
 (11ال دول )
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 لخطدة االعددا 

 الدرس

 519. 756. 202. 3 605. بين المجموعات

   267. 389 103.718  اخ  المجموعات

    392 104.323 المجموع

 الدرس عرض

 619. 594. 120. 3 359. بين المجموعات

   201. 389 78.309  اخ  المجموعات

    392 78.667 المجموع

 المعوقات

 115. 1.989 383. 3 1.148 بين المجموعات

   192. 389 74.845  اخ  المجموعات

    392 75.993 المجموع

 التعليمية للمنطقة تبعا االستبيان محاور على للفروق التباين (: تحليل11) جدول
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احصددا يإ فدد  تقيدديم المعبمددا  لمحدداور  تبددين النتددا ج ندددم و ددود فددروه  ا  داللددإ 
اسدددددتخدام التر يدددددر الناقدددددد فددددد  االندددددداد لبددددددرح   و ندددددرض الددددددرح   و معوقدددددا  
اسددتخدام التر يددر الناقددد تعددود لبمنلقددإ التعبيميددإ  حيدد   اندد  قيمددإ م ميددر دالددإ 

هدددد   النتي ددددإ نبددددى تشدددداب  وتشددددير  .(α < 0.05) احصدددا يا ننددددد مسددددتوى داللددددإ 
ر الناقد ف  االنداد لبدرح   و نرض الدرح   و ف  تقددير تقارل استخدام التر ي

معوقا  استخدام التر ير بين المعبما  بالمناله التعبيميإ بال نراا و العاصمإ و 
 و الرروانيإ. ااحمدي

 ملخص النتائج: 
تنميإ التر يدر الناقدد فد  التددريح لبلببدإ  يستخدمن المعبما نتا ج الى نن الشير •

وقدددد قيمددد  المعبمدددا  اسدددتخدامنن (  3.31وسدددل قيمتددد  )بمت بمســـتوى مرتفـــع
بمتوسدددل  بدرجـــة مرتفعـــةانمدددال التر يدددر الناقدددد ن نددداا االندددداد لخلدددإ الددددرح 

 مدددا قددددرن اسدددتخدامنن انمدددال التر يدددر الناقدددد ن نددداا ندددرض الددددرح (  3.18)
 .  (3.37)بمتوسل  مرتفعةبدر إ 

فدد  المرتبددإ ااولددى تددس    دداا اسددتخدام انمددال التر يددر الناقددد ا ندداا نددرض الدددرح•
 .استخدام  ا ناا االنداد لبخلإ

مستويا  تقييم  المعبمدا  السدتخدام التر يدر الناقدد فد  االندداد لخلدإ الددرح قدد •
  و قدد حصدب  مالبيدإ البندود نبدى مسدتوى المتوسط الى المرتفعتراوح  بدين 

( نبدارا   وحصدب   نبدارا واحددا نبدى مسدتوى مدنخرض. وقدد  داا 7مرترل )
 اسددتنبال فدد  اللالددل تسدداند اسدد بإ ندرج( ""8  الترتيددل ااول العبددارا رقددم )فدد

" بمستوى مرترل  و ف  الترتيل ااخيدر العبدارا رقدم لبمش س  وحبول ااحدا 
" المشد بإ بحدل مرتبلإ ومير  صبإ لنا ليح ااس بإ ف  معبوما  ندرج ( "4)

 بمستوى متوسل.
تر يدددر الناقدددد فددد  ندددرض الددددرح  ددداا  مسدددتويا  تقيددديم  المعبمدددا  السدددتخدام ال•

( 9وقدددد  ددداا فددد  الترتيدددل ااول العبدددارا رقدددم) المرتفـــع. ميعندددا فددد  المسدددتوى 
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  و فدد  الترتيددل ااخيددر المشدد بإ" السددتال مددن الملبددول تحديددد نبددى نحددر "
 رسدم"  سدنم  مخلدل ف  المش بإ تم يل اللالل من نلبل" .23العبارا رقم  

 ."حبنا ف  الشروع قبل"  رو  
مسددددتوى التقيدددديم ال بددددى مددددن المعبمددددا   لمعوقددددا  اسددددتخدام التر يددددر الناقددددد فدددد   •

ببدددل نددددد العبدددارا  و    )3.0(  حيددد  ببدددل  المتوسدددل  متوســـطاالتددددريح  دددان 
حصددب  نبددارا   و ندددد العبددارا  التدد   9التدد  حصددب  نبددى مسددتوى مرترددل 

 نبارا . 8نبى مستوى متوسل  
تشير قيمتنا حسل قديم المتوسدل الحسداب  هم المعوقا  الت  توا   المعبم   ما ن•

وتر يدز تر يدر  قندإ لتنميدإ انمدال التر يدر الناقدد  لنا   ه  ندم و ود خلدإ مت
اللببددإ بالحصددول نبددى الشددنادا وحرددل المعبومددا  ال تيدداز االختبددارا   دون 

 االهتمام ف  نمبيإ  التعبم .
مددددا  لمحدددداور  تبددددين النتددددا ج و ددددود فددددروه  ا  داللددددإ احصددددا يإ فدددد  تقيدددديم المعب•

اسدددتخدام التر يدددر الناقدددد فددد  االندددداد لبددددرح   و ندددرض الددددرح   و معوقدددا  
اسددتخدام التر يددر الناقددد تعددود لخبددرا   المعبمددا   حيدد  تشددير الرددروه فدد  قدديم 
المتوسددلا   باختبددار شدديري  الددى ارتردداع تقيدديم  ددل مددن اسددتخدام التر يددر الناقددد 

ا  اسددتخدام التر يددر بارتردداع فدد  االنددداد لبدددرح   و نددرض الدددرح   و معوقدد
 \سنوا  الخبرا  ونن  وى الخبرا اا بر ن  ر تقديران الستخدام التر ير الناقد. 

 الخاتمة والتوصيات :
ىلار حدود الدراسإ وام راااتنا وما توصب  ىلي  من نتا ج تشدير اهميدإ تنميدإ ف  

ر يدر فد  الحصد  ننمال الناقد ودور معبم الرياضيا  والعبوم ف  تنميإ ننمدال الت
و ددود اليوميددإ  ونن ن بددر نددا ه لبمعبددم فدد  تنميددإ ننمددال التر يددر الناقددد ير ددل لعدددم 

 لد ا توصد  الدراسدإ بدان تقدوم وزارا التربيدإقنإ لتنميإ انمال التر يدر الناقدد  خلإ مت
 بد: 
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ىنددادا تنلدديم مقدددررا  الرياضدديا  والعبددوم بحيددد  تتضددمن ننشددلإ وتمدددارين .1
 الناقد. لتنميإ |ننمال التر ير

ىنادا تنليم " تال المعبم"  ف  مادت  الرياضيا  والعبوم  حيد  يدتم ادراج  .2
خلددل  امبدددإ إلندددداد الددددروح متضدددمنإ نسدداليل تددددريح تسدددنم فددد  تنميدددإ 

 ننمال التر ير بش ل نام وننمال التر ير الناقد بش ل خا . 
 ىندددددداد دورا  تدريبيدددددإ لمعبمدددددا  الرياضددددديا  والعبدددددوم لتددددددريبنم نبدددددى آليدددددإ.3

اسدددتراتي يا  التعبددديم المختبردددإ بشددد ل ندددام وبتنميدددإ ننمدددال التر يدددر الناقدددد 
 .بش ل خا 
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