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مقرتحة قائمة على معايري  اسرتاتيجية: ما فاعلية الرئيس سؤالالن بة عتتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجا
NAGC  لدى طالب الصف السادس يف تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي يف الرياضيات

لتنمية التفكري االبتكاري والتحصيل   NAGCمقرتحة يف ضوء معايري اسرتاتيجيةبناء االبتدائي؟ وقد مت 
مقرتحة يف ضوء  اسرتاتيجيةالتعرف على فاعلية  رياضيات لطالب الصف السادس االبتدائي ومن مثالدراسي يف ال

لتنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى طالب الصف السادس NAGC معايري 
 املعتمد على تصميم اُستخدم املنهج التجرييب ذا التصميم شبه التجرييب إلجابة عن سؤال الدراسةلو االبتدائي، 

، ومت بناء إطار التفكري االبتكاري واختبار اجملموعتني: التجريبية والضابطة، وأعد الباحث أداتني: اختبار حتصيلي
املقرتحة، ودليل  سرتاتيجيةاملقرتحة، ودليل الطالب لتعلم العمليات على الكسور يف ضوء اال سرتاتيجيةعام لال

وبعد التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباهتا  .سرتاتيجيةالكسور يف ضوء تلك االاملعلم لتدريس العمليات على 
( طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي يف وحدة العمليات 44املكونة من ): الدراسة على عينة مت تطبيقها

 .على الكسور
الحنرافات املعيارية، ومعامل )املتوسطات احلسابية، وا ألساليب اإلحصائيةا عدًدا من استخدم الباحثو       

 )ت( لعينتني مستقلتني، واختبار معامل التمييز، ارتباط بريسون، معادلة سبريمان براون، معامل السهولة والصعوبة،
 توصلت الدراسة إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة وبعد .حلساب الداللة العملية( –والك–اختبار شابريواو 

 إلى النتائج التالية:
بني متوسطي درجات الطالب الذين درسوا  (0.0.) ود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللةوج -

التدريسية املعتادة يف التطبيق البعدي  سرتاتيجيةاملقرتحة، ودرجات الطالب الذين درسوا باال سرتاتيجيةباال
 لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. الختبار التحصيل الدراسي



 

 

بني متوسطي درجات الطالب الذين درسوا  (0.0.) عند مستوى داللة وجود فرق دال إحصائياً  -
التدريسية املعتادة، يف التطبيق البعدي  سرتاتيجيةاملقرتحة، ودرجات الطالب الذين درسوا باال سرتاتيجيةباال

 الختبار التفكري االبتكاري يف مهارات التفكري االبتكاري جمتمعة لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
(، بني متوسطي درجات الطالب الذين درسوا 0.0.) م وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللةعد -

التدريسية املعتادة يف التطبيق البعدي  سرتاتيجيةاملقرتحة، ودرجات الطالب الذين درسوا باال سرتاتيجيةباال
الختبار التفكري االبتكاري يف مهاريت الطالقة واألصالة لدى طالب الصف السادس االبتدائي يف 

 الرياضيات.
 باآلتي:أسفرت عنه النتائج أوصت الدراسة  وفي ضوء ما

يمها يف املناهج الدراسية؛ حبيث املقرتحة عند تقدمي املادة العلمية يف الرياضيات، وتنظ سرتاتيجيةتبين اال .1
 .NAGCتأخذ يف احلسبان كيفية حتقيق املعايري الدولية كمعايري 

 يف تدريس رياضيات املرحلة االبتدائية. NAGCاملقرتحة يف ضوء معايري  سرتاتيجيةتوظيف اال .2
 سرتاتيجيةاال املقرتحة لتنمية مهارات التفكري االبتكاري اليت مل تظهر سرتاتيجيةإجراء تعديل على اال .3

 احلالية فاعلية على هذه املهارات.
 عند بناء مناهج الرياضيات وعدم إمهال هذه املعايري. NAGCمراعاة املعايري العاملية  .4
 املناسبة اليت حتقق تلك املعايري. سرتاتيجية، والبحث عن االNAGCتوعية املعلمني بأمهية معايري  .0
 .NAGCلتحقيق معايري  استخدام إسرتاتيجيات تدريس خمتلفة، سعياً  .6
 املقرتحة أثناء عملية التعلم. سرتاتيجيةعقد دورات تدريبية ملعلمي الرياضيات للمعلمني لتوظيف اال .7
االهتمام بالتعلم القائم على إدراك الذات واكتشاف مكامن القوة والضعف لدى الطالب والعمل وفق  .8

صل وإظهار روح التعاون لدى تطبيق ظروف جمموعات الطلبة اليت يعمل معها من خالل حسن التوا
 املسائل الرياضية.

 :البحثية المقترحات وضعت الدراسة بين يدي الباحثين، وطالب الدراسات العليا عدداً منكما 
على التحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى  NAGCدراسة فاعلية برنامج تدرييب قائم على معايري  .1

 .معلمي املرحلة الثانوية
املقرتحة يف تنمية مهاريت: املرونة واألصالة لدى  سرتاتيجيةلدراسات لتطوير استخدام االإجراء بعض ا  .2

 طالب الصف السادس االبتدائى.



 

 

 .NAGCمعايري  ضوء يف الرياضيات معلمي أداء لتحليل إجراء دراسة .3
 يف تكاريةاالب القدرات تنمية يف مناهج الرياضيات املطورة قدرة مدى على للتعرف تقوميية دراسة إجراء .4

 .NAGCمعايري  ضوء
 .NAGCإجراء دراسات لتحليل حمتوى رياضيات الصف السادس االبتدائى ىف ضوء معايري  .0
يف تنمية امليول، واالجتاهات ودافع  NAGCدراسة فاعلية إسرتاتيجيات خمتلفة قائمة على معايري  .6

 اإلجناز لدى طالب املرحلة االبتدائية.
يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل  NAGCحة قائمة على معايري مقرت  اسرتاتيجيةفاعلية  دراسة .7

 .الدراسي يف الرياضيات لدى طالب مجيع املراحل الدراسية
 
 

 


