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ملخص البحث
هدف الدرسة الى الكشف عن اثر مدخل الجمال الرياضي في التحصيل والميول
نحو التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاتي متوسط  ،اعتمدت الدراسه المنهج شيه
تجريبي على عينه مكونه من ( )28طالبه توزعن بالتساوي على المجموعتين
التجريبه والضابطة  ،تكونت اداتي الدراسه من اختبار تحصيلي اعده الباحث ،
وتبنى مقياسا َ للميول نحو التفكير الناقد  ،اظهرت الدراسه تفوق طالبات المجموعه
التجريبه في االختبار التحصيلي والميول نحو التفكير الناقد وخرجت الدراسه
بمجموعة توصيات.
The Impact of Aesthetic and Sport Start on the Achievement
and Attitude to words Critical Thinking for Second –Year
Interuediate School of Mathematics
)Inst .Nasser Obaid Ibrahim Jassim Al Hiti(ph.d
General Directorate of Education – Al –Anbair
Abstract :
The current study aims at investigating the effect of using the
mathematical beauty approach on the achievement of the 2 nd
intermediate grade students and their critical thinking
dispositions. Therefore, a semi- experimental approach was used
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)to investigate the effect. The total population consists of (62
female students divided into two equivalent groups; each one
consists of (31) students to represent the experimental and the
control groups of the study.
The instruments used in this study were an achievement test
which was developed by the researcher and administered for the
two groups and the critical thinking dispositions scale adopted
by him. Based on the positive study results in favor of the
Experimental Group, the study results showed that the
mathematical beauty approach had a positive impact on the
students' achievement and critical thinking dispositions. In the
light of the positive results, some recommendations are put
forward.
مشكلة البحث :
تكمن مشكلة الدراسة الحالية في تمسك مدرسي مادة الرياضيات بعناد قاطع
وبشكل ال يدع للشك في تحاشي استعمال مداخل تدريس حديثة وصل لحد القطيعة
،وانهم ليس لديهم اي استعداد لتقبل فكرة" ت ّوسع الفكر" واالنخراط في
استعمالها،فضال عن انهم اعلنو حربا ضدها  ،لكونها ال تتماشى مع ايقاع حياتهم
،فضالً عن ان تمسكهم بالطرائق التقليدية يستجيل فصلها عنهم  ،على الرغم من ان
الكثير من الباحثين قد واجهوا نقداً مريرا ً لها  ،بل واصبحوا على قناعة تامة بان
مدرسي مادة الرياضيات استحالة نية الضغط على انفسهم واستعمال مداخل تدريس
حديثة.
وقد ادى هذا االمر الى خلق مواقف جديده اثارت كثيرا من عالمات االستفهام
دقت ناقوس الخطرمع تراكمات بالغة التعقيد ،وما صيحات مسؤولي وزارة التربية
في تدني مستوى تحصيل الطلبة 1اال دليالً قاطعاً ،غير مشكوك فيه ،في استعمال
طرائق تقليدية جرى التركيزعلى التعليم االصم وعلى عمليات التلقين والحفظ
واالسترجاع وفرض القواعد وأساليب التدريس بشكل عشوائي ،عبثية وصلت الى
حد التدني واالنغالق  ،بل والسقوط في وحل التاخر.
ويرى الباحث من خالل دوره " كمشرف ختصاصي لمادة الرياضيات"ان مادة
الرياضيات ال زالت تدرس كمادة جامدة بعيدة عن رؤيتها الحقيقية ،وانه يؤكد ان
مادة الرياضيات على عكس ذلك فلها من الثراء ال يقف عند حد الحجة والبرهان ،
وهي تفتش بين الجزء والكل او بين الشكل والمضمون تذهلنا ابداعاتها بسيولة
 - 1ورشة عمل اقيمىة على قاعة معهد اعداد المعلمين  /االنبار بتاريخ  8102 /01 /01تحت عنوان اسباب
تدني مستوى تحصيل طلبة الخامس االبتداىي وتمخض عنها عدة مقترحات منها دراسة اسباب تدني مستوى
تحصيل طلبة
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الخيال وبتشكيالت عجيبة وادراكات معرفية تشعر انها في تداخل سيّال البهجة تتمتع
ببراءتها  ،غير مثقلة نفسها بردود الفعل حول مدى التوافق بين تصوراتها واشياءها
الحقيقة وتنسيقاتها ومذاقها بصبغه جمالية.
وفي ضوء ما سبق يرى الباحث ان استعمال "المدخل الجمال الرياضي" كنموذج
تعليمي قد يحسن من قدرة الطلبة على حل المشكالت الرياضية ولتكون جواب
لتساؤل مشكلة الدراسة ما اثر مدخل الجمال الرياضي في تحصيل مادة الرياضيات
والميولهم نحو التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني متوسط؟
اهمية البحث :
في البدء لم يكن هناك علم او فن إال وكانت الرياضيات مفتاحا ً لها وان ضبط
وإتقان أي منها يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي هي أم العلوم
وخادمتها(.حسن .)8 ،8112،فضال عن جمالها الخالص الرفيع القادرعلى االتقان ،
فهي اكثر من منهج وفن( المشهداني )2 ،8100،فضال عن انها تعد من اهم مجاالت
االبتكار العلمي(عيسوي والمنير  )51 ،8112 ،كل هذا فقد لقبت بملكة العلوم  ،وهذا
ما اعتمدته الدراسة .واعطته اهمية قي ذلك.
وازاء هذا الواقع المستحدث والحي المتوقد تطلب تبني مدخل تدريس حديث يعرف
باسم"المدخل الجمالي" يجمع بين الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية في تدريس
الموضوعات العلمية المختلفة (الطلى.)01228105,متناسق ما يجعل من اجزائه
وحدة واحده متماسكة يضفي الحيوية والسرور لبيئة التعلم (02m ,8111
 .(Eisner,وليكون مدخل الجمال الرياضي مفتاحا للحل ال سيما وأن العالم من حولنا
ابتعد عن االستراتيجيات واألساليب التقليدية .ليكون متغيراَ مستقل خاضع للتجريب
يقوم الباحث باستبعاد كل ماهو دخيل وغير مترابط تتيح فهما ً أكبر،تم َكن من شرح
ظواهرالمجاميع على أحسن وجه ،وهذا ما سارت منهجية الدراسة عليه.
ومع تباشير النجاح الصاعد بدأت الثقة لدى الباحث في ترجمة مقياس" الميل نحو
التفكير الناقد"وتعضد في محتواه ضروره واحدة هي االمانة في الترجمة وتأكد من
اقرار وترسيم ,وكتابة الحرفية فاهمة ومفهومة تتوافق مع ما يساعد في الحصول
على لوحة تلك الخصائص ،رفداً للمعرفة الجديدة ويكون قد قدم اضافة للمكتبات
العلمية مثلما كانت على هامش البحوث التي زودت الطلبة والباحثين من ذوي
االختصاص والتدريسين في مجال تدريس الرياضيات الذين يرون اجتذاب طلبتهم
عن طريق الممارسة والعمل اليومي.
واذا كان ال بد من ذكر مفارقة هنا وليس من المبالغة في القول ان منهاج كتاب
الرياضيات للمرحلة الثاني متوسط جسد عند الباحث طموح التسارع في تحليل
محتواه بنوع من التسابق والتحدي العلمي ليس الهمية المرحلة الثاني متوسط
شرطا ضروريا فحسب بل ألن التغيير وقع مع اعتاب صدور الطبعة االولى لذلك
المنهج لتأكد اولوية اللحظة للمنهج و لتلك المرحلة ،فضال عن ليس هناك ما يمنع
على االطالق ان يستفاد من هذه الدراسة بشكل نفعي كفاءات عمليات التربية والتعليم
 ،فالتربية تمنح المجتمع قوة دافعة للتقدم والحضارة وتنقل تراث المجتمع وتوجه
-011-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

طاقاته .وتعطي معرفة وتكسب مهارات نافعة في كل مناشط الحياة( .الهاشمي
والدليمي.)81 ،8112 ،
هدفا البحث:
يهدف البحث الحالي الى-2
-0معرفة اثر المدخل الجمالي الرياضي في التحصيل لدى طالبات الصف الثاني
متوسط في مادة الرياضيات.
 -8معرفة اثر المدخل الجمالي في مقياس ميول التفكير الناقد لدى طالبات الصف
الثاني متوسط في مادة الرياضيات .
فرضيتا البحث 2
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات
الطالبات الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي
يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار البعدي للتحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات للصف الثاتي متوسط.
 -2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات
الطالبات الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي
يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحو التفكير الناقد "
ككل"البعدي لدى طالبات الصف الثاتي متوسط.
ومن الفرضية الثانية اشتق الفرضيات الفرعية التالية-2
أ) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات الطالبات
الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن
على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحوالتفكير الناقد البعدي في بعد
"االنشغال"لدى طالبات الصف الثاتي متوسط.
ب) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات

الطالبات الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي
يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحو التفكير الناقد البعدي
في بعد "االبتكار"لدى طالبات الصف الثاتي متوسط.
ت) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات

الطالبات الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي
يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نجو التفكير الناقد البعدي في
بعد "النضج الفكري" لدى طالبات الصف الثاتي متوسط.
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي ب..
 -0طالبات الصف الثاني متوسط في احدى المدارس النهارية الحكومية في قضاء
الرمادي التابعه الى المديرية العامة لتربية محافظة االنبار.
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1

ـالكورس الدراسي الثاني للعام الدراسي .8102 - 8102
الجزء الثاني من كتاب الرياضيات .

تحديد المصطلحات :
أوال :االثر
عرفه ( ابراهيم  )7112 ،بانه" -:قدرة العامل موضوع الدراسة على تحقيق نتيجة
ايجابية لكن اذا انتفت هذه النتيجة ول م تتحقق فأن العامل قد يكون من االساليب
المباشرة لحدوث تداعيات سلبية".
(ابراهيم )1128113,
النعريف النظري  2تعيير تناسبي يترتب عليه حكم معين .
التعريف االجرائي 2هو التغير الحاصل الذي يحدثه التدريس بالمدخل الجمالي
على درجات عينه الدراسة من طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات
.في االختبار التحصيلي .ومقياس الميول نحوالتفكير الناقد.
ثانيا :المدخل الجمالي
عرفه ) (Cried , 2003بانه"-:الخبرات التي يكتسبها الفرد نتيجة التأمل واعمال
الخيال للبحث عن التالف واالنسجام في قوة وجمال االفكار العلمية بطريقة جديدة
تشعر المتعلم بالدهشة واالستغراب وروعة االفكار العلمية" (,)cried,811121
النعريف النظري 2صوره عقلية تتكامل بين الشكل والمظمون وتتناسق بين االتماثل
واالنسجام من خالل الخبرات.
التعريف االجرائي2هوالمدخل التدريسي الذي يستعمله الباحث لتدريس موضوع
الجزء الثاني من كتاب الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني متوسط بما يحقق
اهداف العملية التعليمية ويؤدي في الوقت ذاته الى االستمتاع بالجوانب الجمالية.
.
ثالثاً:التحصيل
عرفه ( بني خالد )7107 ،بانه" :مستوى محدد من االنجاز او االداء في التعليم
المدرسي الذي يتم قياسه في المدارس او عن طريق االختبارات الشهريه او
النهائية"( بني خالد .)051 ،8108،
النعريف النظري 2درجة االكتساب التي يحققها الفرد او مستوى يصل اليه في مادة
دراسية بعد مدة دراسية محددة.
التعريف االجرائي 2هو مقدار ما يحصل عليه طالبات الصف الثاني متوسط عينه
الدراسة من درجات في االختبار التحصيلي البعدي في مادة الرياضيات والذي اعد
من قبل الباحث ألغراض الدراسة.
رابعا ً التفكير الناقد.
عرفه ( عبد العزيز  )7112،بانه "2التفكيرالمركب المرتبط بعدد غير محدد من
السلوكيات من عدد غير محدد من من المواقف او الموضوعات وله ارتباط بعناصر
اخرى كالمنطق وحل المشكالت والتعلم ونظريات المعرفة"( عبد العزيز8113،
.)012،
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التعريف النظري 2نوع من بين عدة انواع للتفكير  ،يسهم في عمليات التقويم واصدار
احكام تساعد على حل المشكالت وتحليلها.
التعريف االجرائي2تبني مقياس الميل نحو التفكير الناقد وتطبيقه على عينة الدراسة
طالبات الصف الثاتي متوسط .
خامساً :الرياضيات.
 -0عرفه (عالونة2)8118،بانها"2معرفة قائمة بذاتها ،ولغة ووسيلة اتصال تعد
تعبيرا عن العقل البشري ،الذي يعكس القدرة العلمية والقدرة التأملية والرغبة في
الوصول إلى الكمال والجمالية وحل المشكالت"(عالونة.)22 28118،
النعريف النظري:هي فن وعلم ولغة وجمال تهتم في انماط التفكير تتعامل مع الكميات
المجردة مثل العدد والشكل والرموز بتنظيم منطقي وقدره على حل المشكالت.
التعريف االجرائي :المحتوى التعليمي للرياضيات الجزء الثاني المقررللصف الثاني
متوسط طبعه 8102
سادسا :الميل نحو التفكير الناقد
 -0عرفه (الكبيسي  2)0333,بانه "شعور يصاحب انتباه الشخص واهتمامه
بموضوع وما يتضمنه من محاور (االنشغال ,االبتكار ,النضج الفكري )"
(الكبيسي )21 20333,
النعريف النظري:هي استعداد الفرد لالنجذاب نحو نوع معين من االنشطة مثل حل
المشكالت .
التعريف االجرائي :تبني مقياس الميل نحو التفكير الناقد وتطبيقه على عينة الدراسة
طالبات الصف الثاتي متوسط .
الفصل الثاني
اطار نظري ودراسات سابقة
المحور االول االطار النظري
المدخل الجمالي
اوالً :ماهية المدخل الجمالي.
اشتق مصطلح الجمال من الكلمة االغريقية  Aisthanestaiوالتي تشير الى فعل
االدراك  toperceveوايضا ً من كلمة  aisthetaوالتي تعني االشياء القابلة
لالدراك Things Perceptibleمن هنا فان قاموس اكسفورد يعرف الجمال بانه
المعرفة المستمدة من الحواس ( شاكر.)02 ،8110،
ويرى ديكارت ان الفن و الجمال يسيران جنبا الى جنب منذ بداية الحياة الى اليوم
وحتى المستقبل ،اما هيجل الذي يهدف دائما الى البحث عن العقل الباطن ،فحين
تصل الروح الى المستوى فأنها يستحيل الشعور بشكل واع بمثالية الموضوع
الواقعي بباطنة "الفكرة" او العقل المطلق لكل االشياء (العباسي )021 ، 8105 ،
.ونظر الفيثاغوريون للجمال على انه كل ما يقوم على اساس النظام والتماثل
واالنسجام ( شاكر)2 ،8110،
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أن موضوع الجمال و بطبيعة اثار خالفا ً بين المفكرين والفالسفة والتربويين الذين
قسموها على ثالثة اقسام او اتجاهات  .وهي على النحو التالي -2
اوالً2االتجاه الموضوعي  2يعد انصار هذا المذهب ان الجمال مستقل قائم بحد ذاتي
موجود خارج النفس مما يؤكد مفهوم الجمال من التأثر بالمزاج الشخصي .
ثانباً2االتجاه الذاتي  2ويرى انصار هذا المذهب ان الجمال ليس سوى ظاهرة نفسية
ذاتية وان الشيء يكون ،جميال عندما نراه بمنظار الجمال فالجمال موجود في ال
شعورنا ،وشعورنا هو صفة ذاتية يتوقف الشعور بها على حالتنا النفسية .
ثالثاً2االتجا ه الذاتي و الموضوعي  2ويعد انصار هذا المذهب ان الجمال له عالقة
بين الموضوع الخارجي المتناسق و البيئة المحيطة والنفس المدركة(ابو شيخة
وعبدالهادي .)81 ، 8113 ،
ولكن ما يهمنا في الدراسة الحالية هو ما جاء به "القديسة اوغسطين" فانها ترى ان
الجمال يقوم على الوحده في المختلفات العددي واالنسجام بين االشياء ( شاكر،
 ، )01 ،8110وهذا يعني اننا يمكن ان نتعامل معها مع مادة الرياضبات ،
فالرياضيات لغة العدد(رسل  )02 ،0321 ،ولب األرقام ( الرحمون)2 ،8101 ،
بعبارة أخرى أنها العلم الذي يدرس خواص المقدار سواء من حيث حسابه أو قياسه
(مينا )01، 0331 ،
واذا اردنا ان نستعمل المدخل الجمالي في عملية تدريس الرياضيات ،فانه يجعل
فاعلية التعلم اكثر متعة وجمال ،فالطلبة ال يأتون الى الحصص و في جعبتهم خبرات
سابقة عن الموضوع التعلم فقط ولكنهم يأتون بمشاعر واحاسيس تم تشكيلها مسبقا ً
،وعليه فأن تقديم خيرات جمالية تجعل عملية التعليم تجربة جميلة ورقمية للصور
الذهنية كما أن تلك الخبرات الجمالية يمكن أن تؤدي الى ربط الفروع المعرفية
(الدرباشي  )01 ، 8112 ،فضال عن أنها تجذب انتباه الطلبة وتؤكد النمو الوجداني
و العاطفي (الشرباصي . )82 ، 8101 ،وعلينا توفير مصادر التعلم والوسائل
التعليمية التي تساعد على تأكيد النواحي الجمالية بما تحمله من مثيرات معينة (سليم ،
. )1 ، 8110
ويبرز دور المدرس في تدريس المدخل الجمالي  ،فلنجاح هذا المدخل يشترط أن
يكون لدى المدرس قدر من االحساس بالجمال وتقديره بما يتطلب االهتمام بذلك في
برامج اعداده وتدريبه (سليم  )2 ، 8110 ،فهو حجر الزاوية في العملية التربوية
النه يحتل موقعا ً بارزاً فيها ،لكونه اكثر اعضاء المدرسة احتكاك تأثيراً اما سلبيا ً او
ايجابا ً  ،وعليه ان يركز على المعرفة ويقوم بتشجيع الطلبه على تكديس المعلومات
وعليه االخذ بالحسبان انه ال يساعد بالقدر نفسه على االستمتاع بها او االفادة منها في
تنمية االحساس بالجمال وتذوقه وتقديره (كمال  )855 ،0330 ،فضال عن دوره
بالنسبة للطلبة ،عليه تدريب الطلبة على الفطرة الكلية لألمور أثناء حل المشاكل
الرياضية في اطار منظومي .وقيادتهم نحو االبتكار واالكتشاف للوصول الى حل
المشكلة كما عليه ان يؤكد أنه يجب أن يدرس الطلبة ليتذوقوا الجمال الداخلي
للترابط بين االجزاء المتفرقة وليك ّونوا معرفة متماسكة التركيب  ،فضال عن أنه
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يوضح لهم أراءهم ومقترحاتهم الخاصة للوصول لطريقة الحل ( .يونس 2 8108 ،
. )11
ثانياً :النظريات النفسية التي فسرت الجمال :
 -1النظرية التحليلية :رأى فرويد في الفن وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال التي
احبطها الواقع  .فالفنان هو اساسا ً انسان يبتعد عن الواقع ،النه ال يستطيع ان يتخلى
عن غرائزه التي يتطلب االشباع (عبدالحميد . )83 ،8113 ،بينما اشار ماسلو الى
ان هناك اكثر من تفسير للعمل الفني الواحد دون الوصول لتحقيق طبيعة العمل الفني
الجمالي (المليجي . )23 ، 8111 ،
 -2النظرية الكشتالية  :اهتمت نظرية الكشتالت بالنواحي االدراكية المعرفية للفن
والجمال وتحدث انه اكثر من مجرد مجموع االجزاء وان العمل الجمالي تتكامل
وحداته الكلية ومنذ ادراك العمل الجمالي يدرك ككل للقطعة وعما يؤخذ على هذه
النظرية انها لم تتمكن من اقامة تماثل يبين ادراك مشكلة الخارجي وبين تأثير الصيغ
التي يدركها المركز البصري في المخ ( عبد الحميد .)028 ، 8113 ،
 -3النظرية السلوكية  :افترض بيرلين ان للفن القدرة على تصعيد االنفعاالت
وشحنها وقدرة اخرى على تخفيفها و تفريق اسهاماتها في هذا المجال  .ان المبالغة
والمغايرة و التعقيد واالندهاش وطبيعة الديناميكية يوقظ العديد من المثيرات داخل
المشاهد او المجتمع.
 -4نظرية المعلومات  :فسرت هذه النظرية الجمال من خالل القوانين الرياضية
ونظام االرسال والمفاهيم الوصفية وافترضت ان الجمال يقوم على فكرة المفاهيم
غير االكيدة وترى ان الجمال وهو وسيلة لنقل المعلومات (المليجي . )23 ، 8111 ،
 -5النظرية االجتماعية  :وضع ماسلو الحاجات الجمالية في هرم ِه ثم اطلق عليها
الحاجات العليا ويرى بانها المرحلة التي يصل بها فرد الى تحقيق و اشباع كل
حاجاته وهذا يساعده على التمتع بقيم الكون الجمالية و بعدها عن الحاجات الفطرية و
تظهر بشكل واضح عندما يحقق الفرد ذاته (سهير . )122 2 8111 ،
ثالثا ً خطوات المدخل الجماليًَ ََ ًَ ًَ َََ:
يتكون المدخل الجمالي من عدة خطوات :
 -0اعادة تجميل النص .
 -8أثارة التفكير .
 -1المالحظة والتأمل .
 -5التأكيد على توسيع المساحة الجمالية في االدراك .
 -1نقدية االفكار الجمالية (عبد الحميد . )11 2 8113 ،
التفكير الناقد
اوالً 2الميول نحو التفكير الناقد
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ان المصطلحات يجب ان ال تتضام في اذهاننا  ،فما وسعنا في ذلك اال من اجل ان
نك ّون مفهومات موحدة مترابطة  ،ولقد دأبنا على النظر الى المصطلحات منفصلة
كل في واد  ،ويجب ان نسال انفسنا كيف تداعت هذه المصطلحات وكيف تؤلف فيما
بينها نسقا او اتسقا ً  ،بينها جدال.
والتفكيرالناقد بمعناه الواسع عرف كعملية ونتيجة من قبل عدد الباحثين بأشكال
ممكنه ،النه ذو وظيفه متعددة الوجوه ) (Matter et al., 2014, 70وحسب منهج
ديو “التفكير الناقد" "هو التامل الفعال للمعتقدات االشكال المفروضه للمعرفه في
ضوء القواعد التي تدعمها االستنتاجات والتي تميل اليها (( Dewe, 1933, 9
ولكي نعزز مصطلح التفكير الناقد اكثر فان( ) Ennis ,1993عرفه على انه
"التفكير االنعكاسي والمعقول الذي يركز على تعزيز ما يفكر به الفرد او يريد
انجازه" ))Ennis ,1993,180وبواسطة التفكير الناقد فان المتعلم يعمل جاهداً
ليحصل على المعنى لألعمق المتضمن في الكلمة المكتوبة او المنطوقة
)(Pescadores, 2007, 330وحسب (  (Paul& Elder ,2008فان التفكير
الناقد هو المفتاح لرؤية المنطق ليرتبط باي موضوع ضمن هذا المنطق( &( Paul
.Elder ,2008, 88
واذا اردنا ان نجعل لمصطلح التفكير الناقد قيمة علينا ان نبحث عن مكونات ِه
،فمكونات التغكير الناقد تتكون من ثالثة اجزاء رئيسه وهي" المهارات" و"الخلفية
( (Watson and Glaser,
المعرفية" و"الميول نحو التفكير الناقد".
معرفة
1964, 10

ميول

التفكبر
الناقد

اتجاهات

شكل ( )0يوضح مكونات التفكير الناقد
(Rhoades et al., 2009,44).
ينبين من الشكل ( )0العالقة بين الميول نحو التفكير الناقد والمعرفة ومهارات التفكير
الناقد  ،فالميول تعد نزعات وهي جزء مهم وحيوي نحو تطوير مهارات
التفكيروالتطوير لدى الطلبة ( (Faction, 1990, 14ولمزيد من التوضيج نبين ما
يلي -2
 -0مهارات التفكير الناقد  2وهي جزء اساسي تتضمن التفسير  ،والتحليل  ،التقويم ،
االستنتاج  ،والتوضيح  ،وتنظيم الذات كما وضحت عند أغلب الخبراء( المصد نفسه
 ،ص) 2
 -8الخلفية المعرقية  2وهي جزء رئيسي لتحديد نوع تفكير المتعلم في المجال
المعطى وقابيليته في وضع احكام منظبطة.
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 -1الميول نحو التفكير الناقد2ان مهارات التفكير الناقد لوحدها ال تكفي وقد وجد انه
"التفكير الناقد " يتضمن اكثر من استعمال ناجح للمهارات الصحيحة في السياق
المناسب  ،اذ البد من وجود التوجيه او الميول لمعرفة متى تحتاج تلك المهارة
،االستعداد لبذل الجهد العقلي المطلوب لتطبيقها ) .(Halpern, 1999, 72فالميول
،هي النزعه لعمل شيئ ما وبشروط معينه ) . (Ennis,1996,166والمفكر الناقد
الشجاع فكريا ً هو المولع بالتساؤل الذي ال يشبه اآلخر والذي يقبل االشياء بدون
سؤال (.)Paul, Elder & Bartell, 1997, 13
في الحقيقة ان المهارات يمكن تعلمها ولكن الميول نحو التفكير الناقد تحتاج الى
وقت طويل لتطويرها كنتيجة لعملية الثقافه التي يتعرض لها الفرد طوال حياته
). (Frieda, 2006,9
يوصف المفكر الناقد المثالي ب" المكتسب بالعادات" صاحب المعلومات  ،صاحب
المنطق  ،المفتوح الذهن  ،المرن  ،صاحب العقل في التقويم  ،المخلص في مواجهة
النزعات الشخصية  ،الحكيم في صناعة االحكام  ،المستعد للتامل  ،الواضح في
القضايا  ،المرتب في القضايا المعقدة  ،المثابر في البحث عن المعلومات المرتبطة ،
العاقل في اختيار المعايير  ،المركز في التساؤل  ،والمجتهد في البحث عن النتائج
الدقيقة التي تتناسب مع الموضوع والظروف المحيطة ((Facione,1990,2وعليه
فان المفكر الناقد يعزز الميول التالية -2
 -0الرغبه في االنشغال والصب في المهمة .
 -8االستخدام المتكرر للحفظ وضبط الفاعلية التلقائية.
 -1المرونه .
 -5الرغبه في ابعاد االستراتيجيات غير بناءه في محاوله جاهدة لتصحيح الذات.
 -1الوعي بالواقع االجتماعي الذي يتطلب التغلب عليه ليصبح من الممكن تحويل
االفكار الى افعال .
وعليه في هذه الدراسة سوف يتبنى الباحث المقياس الذي قام بترجمته وفق اجراءات
بحثية علمية ضمن ثالث ابعاد هي " االنشغال "  " ،االبتكار"  " ،والنضوج
الفكري" كمكونات اساسية في بناء مقياس الميل نحو التفكير النافد.
المحور الثاني الدراسات السابقة
 دراسات تناولت المتغير المستقل (المدخل الجمالي)
اوالَ  2دراسة ( يونس )8108 ،
هدفت الدراسة الى اقتراح منهج في العلوم على ضوء المدخل الجمالي في تنمية
التحصيل المعرفي والقيم واالتجاه نحو دراسة العلوم ،اختار الباحث طالب الصف
السادس االبتدائي  ،تكونت عينة الدراسة من ( )25طالبا وزعو بالتساوي بين
مجموعتي الدراسة قام الباحث بإعداد( اوراق العمل الخاصة بالوحدة) و ( دليل
المعلم )و( اعداد كتاب الطالب للواحدة المقترحة )(رحلة االلكترون).تطلبت الدراسة
اعداد ادوات وهي مقياس اإلتجاه نحو المادة  .ومقياس القيم فضال عن اإلختبار
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التحصيلي استعمل الباحث ادوات احصائيةاختبار (  ) t-testو مربع آيتا h2
وتو صلت الدراسة الى فعالية المدخل الجمالي في تنمية المفاهيم واإلتجاهات العلمية .
ثاتيا 2دراسة ( الشرباصي )8101 ،
هدفت الدراسة الى قياس مدى فاعلية المدخل الجمالي لتنمية المفاهيم والمهارات
الصحية بمادة العلوم  ،اختار الباحث طالب الصف السادس االبتدائي ،تكونت عينة
الدراسة من ( )31طالبا َ وزعو بالتساوي بين مجموعتي الدراسة تطلبت الدراسة
اختبار للمفاهيم واختبار المهارات الصحية  ،استعمل الباحث ادوات احصائيةاختبار
(  )t- testوتوصلت الدراسة الى ان الطالب الذين درّسوا وفق المدخل الجمالي
تمكنوا في تنمية المفاهيم والمهارات الصحية.
ثالثا 2دراسة ( ) Rinker, Lee ,2014
هدفت الدراسة الى مناقشة الدور المهم الذي تلعبه المفاجأه في الجمال الرياضي من
خالل عرض امثله تمت مناقشتها،ووجد بان البساطة وحدها ال تكفي ولكن المفاجأه
مهمة جداًفي االيضاح "التبصير" .استعمل الباحث المنهج الوصفي  ،تكونت عينة
الدراسة من عدد من مدرسي مادة الرياضيات تم اخذ آراءهم وكانت رد فعل
االغلبية منهم هو ان عنصر المفاجاه شيئ مهم في الجمال الرياضي  ،تقدم بشكل
عملي لخلق فرص للطلبة لتجريب الجمال الرياضي .
دراسات تناولت المتغير التابع( التفكير الناقد)
اوالً 2دراسة ( ،احمد و عبد الكريم) 8110 ،
هدفت الدراسة الى معرفة اثر االستقصاء العادل في تنمية التحصيل والتفكير الناقد
واالتجاه نحو بعض القضايا البيئية لطالب االول ثانوي  ،تكونت العينه من 32
طالب قسمو على مجموعتين تجريبية وضابطة  ،وطبق االختبار التحصيلي واختبار
التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو بعض القضايا البيئية وتوصلت الدراسه الى
وجود تنميه لصالح المجموعه التجريبية في جميع المتغيرات.
ثانياً2دراسة )) Lawson, Sarah, 2012
تهدف هذه الدراسه الى البحث في تاثير طريقة خرائط المفاهيم على تطوير التفكير
الناقد لدى الطلبه في كلية التمريض  ،وبنت الدراسه على االطار المفاهيمي لنظرية
اوزبل  ،وكانت العينه العشوائيه مكونه من ( )55فرداً مجموعة تجريبة و( )18فرداً
مجموعة ضابطة  ،استحدم مقياس كاليفونيا لمهارات التفكير الناقد واظهرت النتائج
ان استخدام خرائط المفاهيم قد اسهم في تحسين مهارات النفكير الناقدلدى الطلبه .
ثالثاً2دراسة ( )Ricked, Lee, 2014
هدفت الدراسه البحث في ميول الطلبةنحو التفكير الناقد في كلية الزراعه جامعة
كلفونيا تكونت العينة من ( ) 01طالب و (  )13طالبه اعمارهم تتراوح بين (– 02
 )88سنة ،اظهرت النتائج ان العمر والمعدل والتخصص لم يظهر فروقات بين
الطلبه في الدرجات والفرق بالدرجات كان في بعد النضج الفكري لدى االناث مقارنة
مع الذكور وان ( )%22من الطلبة كان لديهم ميل معتدل نحو التفكير الناقد
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و()% 82برهنوا على ميلهم القوي نحو التفكير الناقد وهذه النتائج تحمل بعض
تضمينات لتغيرات بيداغوجيه التدريس بما يعزز تعلم التفكير الناقد.
مدى االستفادة من الدراسات السابقة
 -0اعداد الخطط وفقا للمدخل الجمالي
 -8مناقشة النتائج
-1استخدام الوسائل االحصائية
 -5منهجية البحث
الفصل الثالث :إجراءات البحث
التصميم التجريبي :اعتمدالباحث تصميم تجريبي ذا ضبط جزئي
بمجموعتين(التجريبية والضابطة) ذواتي اختبار البعدي لقياس التحصيل ولقياس
الميل نحو التفكير الناقد ،يتكون التصميم من مجموعتين األولى تجريبية ،واألخرى
ضابطة ،إذ تدرس المجموعة التجريبية بناءاً على مدخل الجمال الرياضي وتدرس
المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.
مجتمع الدراسة :يراد بمجتمع البحث "جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين
يشكلون موضوع مشكلة البحث والتي يسعى الباحث إلى تعميم نتائج عليها(عباس
وآخرون .)802 ،8113،
ويشمل مجتمع الدراسة الحالية جميع مددارس المتوسدطة والثانويدة للبندات الواقعدة
ضمن الرقعة الجغرافية التابعده للمديريدة العامدة لتربيدة محافظدة االنبدار لعدام الدرسدي
(.)8102 -8102
عينةةة الدراسةةة:هددي مجموعددة جزئيددة مددن مجتمددع البحددث وممثلددة لعناصددر المجتمددع
أفضل تمثيال اذ يمكن تعميم نتائج تلك العينة علدى المجتمدع بأكملده( .عبداس وآخدرون,
.)802 ،8108
وفي ضوء ذلك اختار الباحث عينة من طالبات ثانوية مدرسة قبة الصخره للبنات
التابعة إلى المديرية العامة لتربية االنبار لكونها ذات عدد مقبول ألجراء الدراسة.
وبالتنسيق مع إدارة المدرسة قام الباحث بجمع المعلومات المتعلقة بالطالبات وبعد
إجراء التكافؤات اختيرت العينه عشوائيا ً الشعبة (ا) تمثل المجموعة التجريبية وشعبة
(ب)تمثل المجموعة الضابطة وكان عدد الطالبات ( )62طالبة وزعن بالتساوي بين
المجموعتين.وتم التكافؤ بينهما في متغير العمر الزمني والتحصيل السابق ووجد ان
المجموعتان متكافئتان .
أداتةا الدراسةةة:شدملت أداتددا الدراسدة كددل مدن االختبددار التحصديلي ،ومقيدداس الميددول
نحو التفكير الناقد وسنعرض آلية بناء وتبني كل منها على النحو اآلتي- 2
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األختبار التحصيلي.
تحديد هدف األختبةار 2للموازندة بدين أداء الطالبدات فدي طدريقتين تدريسديتين األولدى
تدددرس وفددق المدددخل الجمددالي واألخددرى بالطريقددة االعتياديددة والحكددم علددى أي منهمددا
أفضل في تحقيق األهداف التدريسية.
تحديةةد المةةادة العلميةةة 2تطلددب تفحددص محتددوى مددادة الرياضدديات بعددد أن تحددددت
بالفصددول (الخددامس والسددادس والسددابع) لكتدداب الثدداني متوسددط طبعددة8102وتحليهددا
وتنظيمهددا ،تددم عرضددها علددى عدددد مددن المحكمددين فددي الرياضدديات وطرائددق تدريسددها
والقياس والتقويم والمناهج.
صياغة االغراض السلوكية 2لتحقيق هذه الخطوة تدم صدياغة ( )821غرضدا ً سدلوكيا ً
معرفيا ً موزعة على اربعة مسدتويات بحسدب تصدنيف بلدوم لألهدداف التربويدة ،بواقدع
( )25غرضدددا ً لمسددددتوى التدددذكر و ( )21غرضددددا ً لمسدددتوى الفهددددم و( )001غرضددددا ً
لمسددتوى التطبيددق و( )50غرض دا ً لمسددتوى التحليددل .وت د ّم عددرض االسددتمارات علددى
مجموعة من الخبراء والمحكمين في اختصاص طرائق تدريس الرياضيات.
إعداد جدول المواصفات" :يعد جدول المواصفات الوسيلة التي من خاللها وضع
أساسيات المادة التعليمية التي درسها المدرس ضمن خطة مجدولة"( الزند وهاني،
)501 ،8101
وأعد الباحث جدول المواصفات وفق النسب التالية-2
جدول()0
يبين جدول المواصفات لالختبار التحصيلي
عدد الحصص

نسبة المحتوى

ف 0الهندسة والقياس
الهندسة
ف8
االحداثية
االحصاء
ف1
واالحتماالت
المجموع

07

%50,3

07

%50,3

5

01

%52

5

5

52

%011

2

2

الدرجات
المجموع

الفصل

نــــــــــــســـــــــــــبــــــــــــــــة
االهـــــــــــــــــداف
تحليل
تطبيق
استيعاب
تذكر
%01
%51
88%
%81
7
3
5
5

05

05

5

3

7

05

05

6

7

01

01

06

6

11

11

اختيار نوع الفقةرات :تةم إعدداد اختبدار فقدرات موضدوعية تكوندت مدن (  )51فقدرة
مددن اختيددار مددن متعدددد ذو اربعددة بدددائل  ،درجددة واحدددة لفجابددة الصددحيحة وصددفر
لفجابددة الخاطئددة،روعي مسددتوى األداء فيهددا .تددم عرضددها مددع األغددراض السددلوكية
ومحتوى المدادة العلميدةعلى مجموعدة مدن المحكمدين فدي مجدال الرياضديات وطرائدق
تدريسددها والقيدداس والتقددويم وفددي ضددوء آرائهددم ومقترحدداتهم أجريددت تعددديالت علددى
صياغة بعض الفقرات وحصلت جميع الفقرات على نسبة اتفاق اكثر من (.)%21
مدى وضوح التعليمات وزمن االختبار التحصيلي .للتأكد من مدى وضوح الفقدرات
ولغرض معرفة الزمن الذي يحتاجه االختبار تمهيداً للتجربة االستطالعية وللتأكد مدن
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وضوح فقراته وعدم خضوعها ،طبق االختبار على عينة مؤلفة من ( )11طالبة وبعدد
تطبيق االختيار حدد الزمن المناسب ألداء االختبار وهو ( 51دقيقة).
التحليل األحصائي لفقرات االختبار لتحصيلي.طبق األختبار على عينة إستطالعية
من مجتمع الدراسة بلغت ( )811طالبة ممن درسن مفردات المحتوى التعليمي الذي
تضمنه األختبار ثم أجريت عليها التحليالت اإلحصائية صعوبة الفقرات وقوة تمييز
الفقرات وفعالية البدائل الخاطئة لالختبار ألتحصيلي.
صعوبة الفقرات 2تم حساب صعوبة الفقرات فوجد أنها تتراوح ما بين (– 1.11
 )1.13ويعد االختبار جيداً اذا كان معدل صعوبة فقراته تتراوح ما بين (-1.81
.)Bloom , 1971,96 (. )1.21
قوة تمييز الفقرات :تم حساب قوة تمييز الفقرات فكانت النتائج تتراوح ما بين
( .)1.11-1.10ويرى ) (Ebelإن فقرات االختبار تعد جيدة أذا كانت قوة تمييزها
( )1.11فاكثر ()Ebel , 1972,406
فعالية البدائل 2ظهر ان البدائل قد جذبت إليها عدد أكبر من طالبات المجموعة
الدنيا مقارنة بطالبات المجموعة العليا وكانت تتراوح بين(  )1,2 - ، 1.5 -ويعد
( الدليمي وعدنان ،8111 ،
البديل جيداً وفعاالً عندما تكون سالبة
)31وبناءاً على ذلك تم اإلبقاء على البدائل دون تغيير.
صدق االختبار ألتحصيلي :للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من
المحكمين في مادة الرياضيات وطرائق تدريسها والقياس والتقويم والذين بلغ عددهم
()81خبيراً لتحديد آرائهم حول شموليته للمحتوى الذي يقيسه ،وقد حصلت الفقرات
على نسبة اتفاق اكبر من( )%21وبذلك عدت جميعها صالحة لقياس تحصيل طالبات
الثاني متوسط.
ثبات االختبار ألتحصيلي :يشير الثبات إلى مقدار الثقة التي يمكننا أن نضعها في
نتائج االختبار( .عمروآخرون )801 ،8101,وألجل حساب ثبات االختبار تم
استخدام معادلة(لكيودروريتشلردسون  ) 81-لمالءمتها لالختبار الحالي ،اذ تستحدم
المعادلة( لكيودروريتشلردسون  )81-وكانت درجات االخنبار ثنائيه ( )0 – 1فقط
(عالم  )028 ،8111 ،وقد بلغ مؤشر الثبات ( )1.20وهي قيمة عالية وتشير إلى
أن االختبار يتمتع بثبات عا ٍل ويمكن استخدامه (ملحم.)821 ،8111 ،وبهذا أصبح
االختبار جاهزاً للتطبيق.
مقياس الميل نحو التفكير الناقد:مصطلح الميل يعد نوعا ً من المتغيرات المتصله
التي ربما يتغير نتيجة للمشاعر تفكيرا منتظماًحسي الظاهره او الشيئ المرتبط
به(عالم .)8111،520،ولكون الميول نحو التفكير الناقد هو احد المتغيرات التابعة
للدراسة الحالية ،اذ كان البد من استخدام مقياس لهذا المتغير،و بعد االطالع على
االدب التربوي وبعض المقاييس الخاصة بهدف الدراسة وجد أن مقياس الميول نحو
التفكير التاقد الذي أعده ( .)Ricketts and Rudd in 2005يتناسب مع الدرسه
الحالية ,طور مقياس الميول نحو التفكير الناقد من قبل Ricketts and Rudd in
)2005وانه يحتوي على ( )82فقرة  ،تم حذف فقرتين حسب قيم مربع كاي لنسبة
االتفاق بين االعضاء المحكمين لفقرلت المقياس على اعتبار غير فعالة  ،وبهذا
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اصبح المقياس مكون من( )85فقرة وفق ثالث ابعاد هي البعد االول "االنشثغال"
( )00فقرة  ،البعد الثاني "االبتكار"  )2( ،فقرات و البعد الثالث "النضج
المعرفي" )2( ،فقرات .كلما ووضعت اإلجابة عن الفقرات خمسة بدائل هي( اتفق
بشده (  )1درجه  ،اتفق(  )5درجه غيرمتاكد(  )1درجه  ،ال اتفق(  )8درجه  ،غير
متفق بشده (  )0درجه)
ولما كان المقياس يتكون من ثالث ابعاد يحوي على ( )85فقره فان اعلى درجة
يحصل عليها المقاس ككل هي ( )081درجه وادناها ( )85درجه  .كما وان المقياس
يتكون من ثالث مقاييس داخليه حيث يمثل كل بعد مقياسا ً منفصالً بحد ذاته  ،اي
توجد ( )1درجات على االبعاد ودرجه كلية على المقياس ككل.
ولكي نبين مؤشرات المقياس فالمتعلم ذو"االنشدغال العدالي" ،يددل علدى انده يتصدرف
كمفكددر جيددد  ،وشددخص تواصددلي  ،ومددؤثر ،وحددال للمشدداكل ،وصددانع للقددرار.والمتعلم
" االبتكدار" يددل علدى انده شدخص ذو
الذي يحصدل علدى درحدات عاليدة فدي بعدد
اصرار عالي ومدتعطش للتعلم.امدا المدتعلم ذو "النضدج الفكدر العدالي" يددل علدى انده
شخص واعي بجوهر المشاكل المعقده ويتجنب البرهان السطحي.
(Towns, 2012: 9- 10; Demircioğlu& Kilmen, 2014: 207) .
قددام الباحددث بترجمددة المقيدداس  ،وعرضدده علددى عدددد مددن ذوي االختصدداص باللغدده
االنكليزية وطرائق تدريسها  ،وتم التوافق على جميدع معندى الفقدرات كونهدا مطابقده
لغويا ّ بعدها تطلب العمل للتحقيق االجراءات التالية-:
العينةةه االسةةتطالعية  :للتحقددق مددن مدددى وضددوح فقددرات المقيدداس  ،والكشددف عددن
الفقددرات الغامضددة بهدددف اعددادة صددياغتها  ،والصددعوبات التددي تواجدده عمليددة التطبيددق
والتعرف على طريقة االجابة عن ورقة االجابدة المنفصدلة ،طبدق المقيداس علدى عينده
عشدددوائية سدددحبت مدددن مجتمدددع البحدددث مكونددده مدددن ()81طالبدددة  .طلدددب مدددنهن قدددراءة
التعليمات والفقدرات واالستفسدار عدن إي غمدوض يدواجهّنَ وإبدداء مالحظداتهّنَ علدى
غموض الفقرات  .كما تدم األخدذ بمالحظدات حدول الكلمدات غيدر المفهومدة واسدتبدلت
بكلمات واضحة دون اإلخدالل بمعندى الفقدرات ومحتواهدا وكاندت طريقدة االجابدة عدن
ورقددة االجابددة واضددحة ومالئمددة .تبعتهددا عينددة اسددتطالعية اخددرى تكونددت مددن ()081
طالبة من مجتمع الدراسه وطبق عليها جميع االحصاءات السيكومتريه وهي كتالي-2
صدق مقياس الميول نحو التفكير الناقد
الصدق الظاهري
الصدددق الظدداهري يشددير الددى مددا يبدددوا ظاهري دا ً ان يقدداس( عمددر وآخددرون،8101 ،
 )032ويمكن تقويم درجة الصدق الظاهري لالختبار من خالل التوافدق بدين تقدديرات
المحكمددين (الجلبددي )31 ،8111 ،وقددد تددم تحقيقدده فددي هددذه الدراسددة عندددما عددرض
المقياس على مجموعة الخبراء والمختصدين فدي علدم الدنفس وفلسدفة التربيدة وطرائدق
التدريس مادة الرياضيات .
الصدق التميزي-:
ويقصد به تحليل درجات المقياس أستناداً الى البناء النفسي للظداهرة المدراد قياسدها أو
فدي ضدوء مفهدوم نفسدي معدين (Stanley & Hopkins 1972 ,111) .وعليده تدم
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حساب القوة التمييزية ومعامل صدق كل فقرة من فقرات المقيداس اذ تدم حسداب داللدة
الفدروق باسدتخدام االختبدار التدائي ) (t.testلعينتدين متدرابطتين ،وتبدين إن المقيداس
يتمتع بصدق تمييزي جيد ,وبعبارة أخرى فهدو يعبدر عدن المددى الدذي يمكدن إن نقدرر
بموجبه إن المقياس يقيس خاصية أو سمة معينة(Anastasi,1976,151(.
ثبات مقياس الميل نحو التفكير الناقد-:
" يقصد بثبات االختبار مدى قياس المقياس للسمة التي يهدف قياسها( .عالم،8118،
 )010وقد تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة (الفا –
كرونباخ) ككل ولكل محور من محاور االداة ،وقد بلغ مؤشر الثبات المحسوب وفق
هذه المعادلة مقداره( .)1,22فيما تراوحت مؤشرات الثبات لمحاور الثبات بين
( )1,22-1,22وتشير(مجيد  )8101،إلى أن االختبار يجب ان اليقل معامل ثباته
عن (( )1,21مجيد )011، 8101 ،وبهذا أصبح المقياس جاهزاً للتطبيق
والجدول( )2يبن مؤشر كل محور.
جدول () 2
يبين ابعاد وعدد العبارات ومؤشر ثبات كل بعد لمقياس الميول نحو التفكير الناقد
عدد العبارات مؤشر الثبات
االبعاد
ت
1,22
00
االنشغال
0
1,22
2
االبتكار
8
1,22
2
 1النضج المعرفي
1,22
85
المجموع
تطبيق التجربة وتنفيذها:
أجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي (  ) 8102- 8102من قبل
الباحث في ثانوية قبة الصخرة للبنات بدءاً من يوم االحد الموافق ،8102 /8 /02
وقام بتطبيق اختبار الذكاء(  )Daniles,1975على مجموعتي الدراسة في ذلك اليوم
تاله تطبيق االختبار تكون من( ) 81فقره عدها الباحث الغراض التكافؤ ،استمرت
التجربة لغاية يوم الخميس بتاريخ  8102 /5 /03أي استغرق تطبيق ( )12درسا ً
لكل مجموعة،وبموجب ذلك قام باعداد لكل مجموعه ( )12خطة يوميه عرضها
الباحث على مجموعة الخبراء وطرائق التدريس مادة الرياضيات .فضالً عن لم
تشعر طالبات التجربة بطبيعة الدراسة وأهدافها ،كما ت ّم تدريس المجموعتين
وأعطاهما القدر نفسه من الواجبات البيتية والتدريبات الصفية واألنشطة التعليمة
والمدة المقررة نفسها ،ولم يسمح للطالبات من االنتقال بين المجموعتين ،وكذلك عدم
السماح بالحضور ألية طالبة إال في مجموعتها.
التطبيق النهائي ألداتي البحث:
تم تطبيق اختبار التحصيلي البعدي على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
في يوم االربعاء ، 8102 /5 /81وكذلك تم اختيار معلومات الطالبات وفق مقياس
الميول نحو التفكير الناقد البعدي في يوم الخميس  8105/5/82وت ّم تثبيت نتائج
الطالبات .
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الوسائل االحصائية
استخدم الباحث عدداً من الوسائل اإلحصائية في تحليل ومعالجة بيانات البحث
وهي ،اختبار( )t – testلعينتين مستقلتين،معامل صعوبة الفقرة  ،معامل تمييز
الفقرة ،معادلة فاعلية البدائل ،معادلة لكيودروريتشلردسون  ، 81-معادلة ( الفا
كرونباغ)،الحقيبة االحصائية SPSS
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
الفرضية األولى ،والتي تنص على ما يأتي
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات الطالبات
الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن
على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار البعدي للتحصيل الدراسي في مادة
الرياضيات للصف الثاني متوسط..
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في فقرات االختبار التحصيلي النهائي البعدي ،كان هناك فرقا ً
بين المتوسطين ،ولبحث داللة الفروق بين المتوسطين استخدم الباحث االختبار
التائي ( )T.testلعينتين مستقلتين والجدول (  )3يوضّح ذلك.
الجدول ( )3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في االختبار التحصيلي البعدي.
ت
0
7

المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التباين

التجريبية
الضابطة

31
31

51,0
72,1

5,75
7,5

01,155
3,5

القيمة التائية

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

61

5.25

7

2

مستوى
الداللة
()1.13
دالة

من الجدول ( ،)3أظهرت نتائج االختبار التائي ( ،)T.testلعينتين مستقلتين إن
قيمة ( )Tالمحسوبة تساوي ( ،)5.25وهي أعلى من قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى
داللة ( ،)1.11ودرجة حرية ( ،)21وهذا يعني إن هناك فرقا ً ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( ،)1.11ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وبهذا ترفض هذه الفرضية
وهذا يدل على تف ّوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفق مدخل الجمال
الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطريقة
االعتيادية في االختبار التحصيلي النهائي.
الفرضية الثانية ،والتي تنص على ما يأتي-:
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات الطالبات
الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن
 -2الكيالني والشريفين ص 538
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على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحو التفكير الناقد البعدي"ككل" لدى
طالبات الصف الثاني متوسط.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في فقرات مقياس الميول نحو التفكير الناقد النهائي " ككل"
فكان هناك فرقا ً بين المتوسطين ،ولبحث داللة الفروق بين المتوسطين استخدم
الباحث االختبار التائي ( )T.testلعينتين مستقلتين والجدول ( )5يوضّح ذلك.
الجدول ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة()Tالمحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في مقياس ميول نحو التفكير الناقد
"ككل".
ت

المجموعة

المتوسط
عدد
الطالبات الحسابي

0
7

التجريبية
الضابطة

22.22
60.57

50
50

القيمة التائية

االنحراف
المعياري

التباين

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

75,6
77.23

336.26
302.63

61

7,25

7

مستوى
الداللة
()1.13
دالة

من الجدول ( ،)4أظهرت نتائج االختبار التائي ( ،)T.testلعينتين مستقلتين إن
قيمة ( )Tالمحسوبة تساوي ( ،)7.25وهي أعلى من قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى
داللة ( )1.11ودرجة حرية ( )21وهذا يعني إن هناك فرقا ً ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض هذه
الفرضية وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفقا ً لمدخل
الجمال الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة
االعتيادية في مقياس الميول نحوالتفكير الناقد "ككل" .
االشتقاق االول من الفرضية الثانية والتي تنص على ما يأتي-.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات
الطالبات الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي
يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحو التفكير الناقد البعدي في
بعد "االنشغال " لدى طالبات الصف الثاني متوسط.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في فقرات مقياس ميول التفكير الناقد النهائي في بعد "االنشغال
" فكان هناك فرق بين المتوسطين ،ولبحث داللة الفروق بين المتوسطين استخدم
الباحث االختبار التائي ( )T.testلعينتين مستقلتين والجدول ( )5يوضّح ذلك.
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الجدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة()Tالمحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في مقياس ميول التفكير الناقد بعد "اال
نشغال"
ت
0
7

عدد
المجموعة
الطالبات
التجريبية
الضابطة

50
50

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التباين

52.7
57,0

00,30
07,7

057,12
012,12

القيمة التائية

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

61

7,57

7

مستوى
الداللة
()1.13
دالة

من الجدول ( ،)1أظهرت نتائج االختبار التائي ( ،)T.testلعينتين مستقلتين إن
قيمة ( )Tالمحسوبة تساوي ( ،)7,57وهي أعلى من قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى
داللة ( )1.11ودرجة حرية ( )21وهذا يعني إن هناك فرقا ً ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض هذه
الفرضية وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفقا ً لمدخل
الجمال الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة
االعتيادية في مقياس الميول نحوالتفكير الناقد  .بعد" االنشغال ".
االشتقاق الثاني من الفرضية الثانية والتي تنص على ما يأتي-.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات الطالبات
الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن
على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس ميول التفكير الناقد البعدي في بعد
"االبتكار"لدى طالبات الصف الثاني متوسط.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في فقرات مقياس الميول نحو التفكير الناقد النهائي في بعد
"االبتكار" فكان هناك فرق بين المتوسطين ،ولبحث داللة الفروق بين المتوسطين
استخدم االختبار التائي ( )T.testلعينتين مستقلتين والجدول ( )6يوضّح ذلك.
الجدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة()Tالمحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في مقياس ميول التفكير الناقد بعد
"االبتكار"
ت
0
7

القيمة التائية

المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التباين

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

التجريبية
الضابطة

50
50

02.23
07,2

6,65
3,07

15,232
76,701

61

5.236

7

مستوى
الداللة
()1.13
دالة

من الجدول ( ،)6أظهرت نتائج االختبار التائي ( ،)T.testلعينتين مستقلتين إن قيمة
( )Tالمحسوبة تساوي ( ،)5.236وهي أعلى من قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى
داللة ( )1.11ودرجة حرية ( )21وهذا يعني إن هناك فرقا ً ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض هذه
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الفرضية وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفقا ً لمدخل
الجمال الرياض ي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة
االعتيادية في مقياس الميول نحوالتفكير الناقد  .بعد "االبتكار"
االشتقاق الثالث من الفرضية الثانية والتي تنص على ما يأتي-.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.11بين متوسط درجات الطالبات
الالتي يدرسن على وفق المدخل الجمالي ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن
على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس ميول التفكير الناقد البعدي في بعد "النضج
الفكري" لدى طالبات الصف الثاني متوسط.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في فقرات مقياس الميول نحو التفكير الناقد النهائي في بعد "
النضج الفكري"فكان هناك فرق بين المتوسطين ،ولبحث داللة الفرق بين المتوسطين
استخدم الباحث االختبار التائي ( )T.testلعينتين مستقلتين والجدول ( )7يوضّح ذلك.
الجدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة()tالمحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) لمقياس الميول نحو التفكير الناقد في بعد
" النضج الفكري.
ث
0
7

عدد
المجموعة الطالبا
ت
التجريبية 50
الضابطة 50

المتوسط
الحسابي
70,00
06,21

االنحراف
المعياري

التباين

3,01
6,55

76,17
11,12

درجة
الحرية
61

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

7,226

7

مستوى
الداللة
()1.13

دالة

من الجدول ( ،)7أظهرت نتائج االختبار التائي ( ،)T.testلعينتين مستقلتين إن قيمة
( )Tالمحسوبة تساوي ( ،)7,226وهي أعلى من قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى
داللة ( )1.11ودرجة حرية ( )21وهذا يعني إن هناك فرقا ً ذا داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض هذه
الفرضية وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفقا ً مدخل
الجمال الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة
االعتيادية في مقياس الميول نحوالتفكير الناقد  .بعد " النضج الفكري "
تفسير النتائج
النتائج التي تتعلق بالفرضية االولى 2في ضوء نتائج البحث ومن خالل مالحظة
نتائج طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التحصيل
والموضحة في الجدول(  ،)3ظهر تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي دُرْ سنَ
وفقا ً لمدخل الجمال الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي ُد َّ
رسن
باستخ دام الطريقة االعتيادية في التحصيل  ،لذلك يجد الباحث أن تفوق طالبات
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة يعزى إلى واحد أو أكثر من األسباب
اآلتية-2
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 -0ان مدخل الجمال الرياضي عملية خاصة بالتغير االيجابي واالرتقاء الفعال كونت
استجابات داخلية ،وكان من الطبيعي ان تولد لدى الطالبات تنظيم ترابطات رياضية
مكنت طالبات المجموعة التجريبية ان تتفوق في االختبار التحصيلي.
-8ان مدخل الجمال الرياضي ساعد على التنظيم الكلي بحيث م ّكن من ادراك كلية
الموضوع بوضوح والتماسك في تحديد مفردات المنهج ،ميزت طالبات المجموعة
التجريبية في االختبار التحصيلي.
 -1ان مدخل الجمال الرياضي ساعد على االعتدال في السلوك وبناء ثقه والرؤية
للفهم والسيطرة عن طريق التامل العميق والعمل الجماعي والتعاون بين الطالبات
انفسهنَ ،من َحنَ انف ِسهن الحواس بشكل مباشر وهذا ما انعكس على نتائج الطالبات في
االختبار التحصيلي.
 -5من الطبيعي ان تعمل االعتبارات الجمالية في زيادة قدرة الطالبات الرياضية
لكون الرياضيات صوره من صور الجمال للتمثيالت والشكال الهندسية التي مرت
على خبرات الطالبات .
 -1ان مدخل الجمال الرياضي اطلق قوة الخيال والعاطفه ،شملت حالة مميزة لعملية
التلفي وندماج المرء بنفسه في المواضيع الرياضية  ،ترجمت الى نتائج جيدة في
االختبار التحصيلي لدى طالبات المجموعة التجريبية.
النتائج التي تتعلق بالفرضية الثانية 2في ضوء نتائج الدراسة  ،تبين من خالل
مالحظة نتائج طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن وفقا ً لمدخل الجمال
الرياضي وطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطريقة
االعتيادية،والموضحة في الجداول( ،)2 ، 2 ، 1 ،5تفوق طالبات المجموعة
التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في مقياس الميول نحو التفكير الناقد
،لذلك يجد الباحث أن تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
يعزى إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتية2
 -0مثل مدخل الجمال الرياضي لمملكة المحدوس ان تعمل بدورها بتنشيط مملكة
المفاهيم فالحكم الجمالي ليس حكما َ موضوعيا ً معرفيا ً فحسب ،فهو مستمد من مفاهيم
عقلية تحددة مملكة فطرية ترجع لما هو طبيعي ومن ثم ليس حكما قاطعا ً او صارما ً
جازما ً مما سهل على المجموعه التجريبية من زيادة ميلهن والعدول في آرائهن عند
استطالعهن في ميولهن نحو التفكير الناقد .
-8ان مدخل الجمال الرياضي اعطى حرية تَ َمت َع بنظا ْم الفر ْد  ،اي االرتقاء بالوعي
على انه لحظه متعارضه للتفضيل مكنَ طالبات المجموعه التجريبية من اصدار
حكمهن بالتعبير عن ميلهن نحو التفكير الناقد وكانت اجابتهن متوافقه مع الوعي
الذاتي في طريق العقل مع الحقيقة.
َ -1خلّفَ مدخل الجمال الرياضي ثوابت تدفق خبرات جديدة وتحليالت اعادة النظر
في انفس المجموعه عكست حالة االرادة في تطهير العقل تجاوزت حدود الرغبه
السلبية اثرت بشكل واضح في ميلهنَ بحكمه عميقه.
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-5ان مدخل الجمال الرياضي اطلق قوة الخيال والعاطفه من قيودها ،ترجمت الى
نتائج جيدة في تغيير ميلهن لدى طالبات المجموعة التجريبية شعرنَ باالرتياح او
الرضا.
االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث الحالي ،تمكن الباحث من استنتاج ما يأتي-2
 -0نجاح مدخل الجمال الرياضي في اثره على تحصيل الرياضات لطالبدات الثداني
متوسط .
 -8نجددداح مددددخل الجمدددال الرياضدددي فدددي اثدددره علدددى الميدددول نحدددو التفكيدددر الناقدددد
لدىطالبات الثاني متوسط.
 -1إن مدخل الجمال الرياضي يحتاج إلى تخطيط على وفق ممارسة تفاعلية ضدمن
بنية تعليمية منتظمة ومخطط لهدا ،وقدد تكدون متناسدبة وبالدذات وطبيعدة الرياضديات،
ومع تلك المرحلة.
 -5بينت النتدائج إن الخبدرة األكاديميدة زودت طالبدات المجموعدة الضدابطة معرفدة،
لكنها لم تعطي زيادة في الوعي بحيث بقى التعلم غير فعّال.
 -1توصلت نتائج الدراسة األوليدة إلدى إن مددخل الجمدال الرياضدي سداهم فدي رفدع
مستوى الميول نحو التفكير الناقد للطالبات بمسدتوى متوسدط  ،وهدذا يتوافدق مدع نتدائج
الدراسات التي ترى ان الميل يحتاج وقت للتغيير.
التوصيات
وفي ضوء الدراسةالحالية ،أوصى الباحث بعدة توصيات هي-2
 -0تدريب مدرسي الرياضيات على مدخل الجمال الرياضي عن طريق عقدد دورات
وندوات تساعدهم على عملية التخطيط والتدريب على خطواتها.
 -8ان مددخل الجمدال الرياضدي أصددبح مطلبدا ً خاصدا ً فدي تقددديم الثقافدة الرياضديه عنددد
عمليات التدريس .
 -1اطددالع المدرسددين والمدرسددات علددى االدب التربددوي وحددثهم علددى تطبيددق مدددخل
الجمال الرياضي عند عمليات التدريس.
 -5إدخال مدخل الجمال الرياضدي ضدمن منداهج طرائدق التددريس فدي اقسدام وكليدات
التربيددة فددي جامعددات القطددر ،وذلددك لتعلدديم الطلبددة علددى كيفيددة تطبيقهددا بعددد تخددرجهم
ومزاولتهم لمهنة التدريس .
المقترحات
ً
استكماال لما تقدم من بحوث وامتدادا للدراسة الحاليه يقترح الباحث إجراء الدراسات
التالية2
 -1اجراء دراسة للتعرف على اثر الجمال الرياضي مع متغيرات تابعه اخرى
كالدافعية و..
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 -2اجراء دراسة للتعرف على اثر الجمال الرياضي مع متغيرات تابعه لمراحل
دراسية اخرى
المصادر:
إبراهيم  ,مجدي عزيز  ,)8113(,معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم ,
-0
عالم الكتب  ,القاهرة  ,ط.0
أبو شيخة  ,ياسمين نزية وعدلي محمد عبدالهادي  ,)8113(,دراسات في علم
-8
الجمال  ,مكتبة المجتمع العربي  ,عمان.
احمد  ،نعمة حسن  ،عبد الكريم  ،سحر محمد  )8110( ،اثر التدريس
-1

بنموذج االستقصاء العادل في تنمية التحصيل والتغكير الناقد واالتجاه نجو بعض
القضايا لطالب االول متوسط  ،المؤتمر العلمي الخامس التربية العملية جامعة عين

شمس مجلد ()8صص. 230ً-َ 252
بني خالد ،حسن الظاهر )8108(،فن التدريس غي الصفوف االبتدائية الثالث
-5
االولى  ،ط ، 0دار اسامة للنشر والتوزيع  ،عمان ،االردن.
الجلبي ،سوسن شاكر،أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية
-1
 ،ط ، 0مؤسسة عالء الدين للطباعة والنشر ،دمشق .)8111 (،
حسن رصرص ( )8112برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل
-2
المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بمحافظة غزة " )رسالة
كلية التربية ،غزة.
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية،
الدرباشي  ,خالد يونس  , )8112(,اثر استخدام المنحني الجمالي في تدريس
-2
العلوم ,رسالة ماجستير  ,غير منشورة  ,جامعة اليرموك .
الدليمي  ،احسان عليوي وعدنان محمود المهداوي ) 8111 ( ،القياس
-2
والتقويم في العملية التعليمية  ،ط ، 8مكتبة احمد الدباغ للطباعة ،بغداد ،العراق.
الرحمون ،صالح مصطفى )8101(،الحساب الذهني،مشروع الصف الثاني
-3
ثانوي في مادة الرياضيات  ،الجمهورية العربية السورية ،وزارة التربية ،المركز
الوطني للمتميزين  ،طرطوس.
 -01رسل ،برتراند ،)0321( ،حكمة الغرب ،ترجمة فؤاد زكريا ،الجزء األول ،
عالم المعرفة  ،سلسة كتب يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد
 ، 28الكويت.
 -00الزند وليد خضر وهاني  )8101(،حتمل عبيدات ،المناهج التعليمية تصميمها
تنفيذها تقويمها تطويرها  ،ط ،0عالم الكتب الحديث ،اربد ،عمان,
 -08سليم  ,محمد مصطفى  , )8110( ,المدخل الجمالي في التربية العلمية ,
المجلد  , 5العدد .5
 -01سهير  ,احمد  , )8111( ,سيكولوجية الشخصية  ,مركز االسكندرية  ,مصر
.
 -05شاكر  ,عبد الحميد ( , )8110التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق
الفني  ,عالم المعرفة  ,الكويت.
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 -01الشرباصي  ,امل زهير محمود , )8101 (,فاعلية المدخل الجمالي في تنمية
المفاهيم و المهارات الصحية  ,رسالة ماجستير  ,غير منشورة  ,الجامعة االسالمية ,
كلية التربية .
 -02الطلى  ,رباب شوقي اسماعيل  ,) 8105 (,فعالية برنامج قائم على المدخل
الجمالي  ,رسالة ماجستير  ,غير منشورة  ,جامعة حلوان  ,كلية االقتصاد المنزلي
 -02عباس  ,راوية عبد المنعم  ,) 8105( ,االنسان  ,الفن  ,الجمال ثالثية الحياة
الخالقة  ,دار الوفاء  ,االسكندرية.
 -02عباس  ،محمد خليل ،والعبسي  ،)8113 (،محمد مصطفى  ،مناهج وأساليب
تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا ،ط ،8دار المسيرة ،عمان.
 -03العباسي  ,دريد قيس عبد الكريم موسى  ,) 8101( ,اثر المدخل التفاوضي ,
جامعة ديالى  ,رسالة ماجستير  ,غير منشورة  ,جامعة ديالى  ,كلية التربية للعلوم
االنسانية.
 -81عبد الحميد  ,اماني محمد  , )8113( ,فاعلية المدخل الجمالي في تدريس
البيولوجي  ,رسالة ماجستير  ,غير منشورة  ,جامعة عين شمس  ,كلية التربية.
 -80عبد العزيز ،سعيد )8113(،تعليم التفكر ومهاراته ،ط 8دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان األردن.
 -88عالم ،صالح الدين محمود )8118(،القياس والتقويم التربوي والنفسي ،ط،0
دارالفكرالعربي ،القاهرة،
 -81عالم ،صالح الدين محمود )8111(،االساليب االحصائية االستداللية
البارامترية والالبارامترية في تحليل بيانات في البحوث التفسية والتربوية ،القاهرة،
دار الفكر العربي ,
 -85عالونة  ،شفيق ( 2 )8118تدريب طلبة الصف السادس على بعض
استراتيجيات حل المشكلة وأثره في حلهم للمسائل الرياضية اللفظية  ،مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ،مج ( ، )0ع(.)0
 -81عمر ،محمود وآخرون)8101( ،القياس النفسي والتربوي ،ط ،0دار الميسرة
للنشر والتوزيعَ ,ع ّمان ،االردن,
 -82عيسوي  ،شعبان  ،المنير ،وارندا  )8112(،برنامج قائم على التعلم التاملي
للتغلب على تطوير المهارات الرياضية قبل االكادمية وتنمية مهارات التواصل
الرياضي لدى اطفال الروضه  ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس  ،عمان
االردن .
 -82كمال  ,نادية يوسف كمال  , )0330 (,التربية الجمالية  ,مجلة دراسات
تربوية  ,المجلد  , 2العدد  , 11قاهرة عالم الكتب.
 -82الكيالني ،عبدهللا زيد ،والشريفين .)8112(،نضال كمال ،مدخل إلى البحث
في العلوم والتربوية واالجتماعية ،ط ،8دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،االردن.
 -83مجيد  ،سوسن شاكر )8101(،اسس بناء اختبارات والمقاييس النفسية
والتربوية  ،ط ،0مركز ديبونو لتعليم التفكير ،عمان)8101(،ص.011
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 طرائق ونماذج تعليمية في تدريس الرياضيات،  عباس ناجي، المشهداني

-11
. عمان االردن،  دار البازوري العلمية للطباغه والنشر،0ط،
،0 ط،) مناهج البحث في التربية وعلم النفس8111(،  سامي محمد،  ملحم-10
.)8111 (،  عمان،دار المسيرة
,  محاضرات في التربية والجمال والفن,) 8111 (,  علي محمود,  المليجي-18
.جامعة ام القرى
 األنجلو،٢ط،  قضايا في تعليم وتعلم الرياضيات،)0335(،  فايز، مينيا-11
. القاهره،المصرية
 استراتيجيات،)8112(،  طه علي حسين الدليمي،عبدالرحمن عبد، الهاشمي-15
.األردن،  عمان،0ط،دار الشروق للنشر والتوزيع،حديثة في فن التدريس
 منهج مقترح في العلوم على, )8108(,  ايمان محمد محمود محمد,  يونس-11

ضوء المدخل الجمالي في تنمية التحصيل المعرفي والقيم واالتجاه نحو دراسة العلوم
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