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فاعمية حقيبة تعميمية إلكترونية قائمة عمى المدخل الوقائي في التدريس في تنمية التفكير المستقبمي  :عنوان الرسالة
والتحصيل وبقاء أثر التعمم في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 :   ممخص الرسالة
ىدف البحث إلى معرفة فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية قائمة عمى المدخل الوقائي في التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيل   

التجريبي، وتم إعداد اختبار شبو  واستخدم البحث المنيج الوصفي والمنيج ،"وبقاء أثر التعمم في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 وتمميذة قسمت اتمميذً  (180)مدارس مكونة من  (4)ميارات التفكير المستقبمي واختبار التحصيل الدراسي، وتم اختيار عينة عشوائية من 

يوجد فرق  : وتوصل البحث إلى اآلتي،  وتمميذةاتمميذً  (90) وتمميذة، ومجموعة ضابطة اتمميذً  (90)عشوائًيا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية 
 بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمي لصالح دال إحصائًيا

 بين دال إحصائًيا ويوجد فرق ،(0.05)عند مستوى داللة أقل من  التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمي لممجموعة التجريبية
متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات لصالح التطبيق 

 بين متوسطي درجات دال إحصائًيا ويوجد فرق ،(0.05)البعدي الختبار التحصيل الدراسي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة أقل من 
تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي المرجأ الختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات لصالح التطبيق البعدي المرجأ 

 وتوجد عالقة ارتباطية قوية بين التفكير المستقبمي ،(0.05)الختبار التحصيل الدراسي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة أقل من 
(. 0.01)عند مستوى داللة أقل من  والتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الرياضيات

- التفكير المستقبمي- المدخل الوقائي- الحقيبة التعميمية اإللكترونية- التعمم المدمج- التعمم اإللكتروني: الكممات الدالة
 .القضايا المستقبمية- ميارات التفكير- التفكير- بقاء أثر التعمم- التحصيل
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 البحثمدتخلص 

فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية قائمة عمى المدخل الوقائي في " البحثعنوان 
التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيل وبقاء أثر التعمم في الرياضيات لدى تالميذ 

" المرحمة اإلعدادية
فاعمية حقيبة تعميمية الكترونية قائمة عمى المدخل الوقائي في معرفة  إلى ىدف البحث

التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيل وبقاء أثر التعمم في الرياضيات لدى تالميذ 
المنيج الوصفي، والمنيج شبو التجريبي، وتم إعداد حقيبة  البحثواستخدم ، المرحمة اإلعدادية

تعميمية إلكترونية قائمة عمى المدخل الوقائي، وقائمة معايير لتصميم الحقيبة التعميمية 
اإللكترونية، واختبار ميارات التفكير المستقبمي، واختبار التحصيل الدراسي، وتم اختيار عينة 

: تمميًذا وتمميذة، قسمت عشوائًيا إلى مجموعتين (180)مدارس مكونة من  (4)عشوائية من 
 .تمميًذا وتمميذة (90)تمميًذا وتمميذة، ومجموعة ضابطة  (90)مجموعة تجريبية 
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي :  البحث إلى صحة الفروض اآلتيةوتوصل

درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير 
المستقبمي لصالح التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمي لممجموعة التجريبية عند 

، ويوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ (0.05)مستوى داللة أقل من 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات 

لصالح التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة أقل من 
، ويوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية (0.05)

والضابطة في التطبيق البعدي المرجأ الختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات لصالح التطبيق 
البعدي المرجأ الختبار التحصيل الدراسي لممجموعة التجريبية عند مستوى داللة أقل من 

 لدى تالميذ التحصيل الدراسي والتفكير المستقبمي، وتوجد عالقة ارتباطية قوية بين (0.05)
، ويوصي الباحث (0.01)المرحمة اإلعدادية في مادة الرياضيات عند مستوى داللة أقل من 

 :بإجراء البحوث اآلتية
 .بحوث مماثمة لمبحث الحالي في مراحل تعميمية أخرى (1
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 .بحوث مماثمة لمبحث الحالي في مواد تعميمية أخرى (2

بحوث لقياس فاعمية الحقائب التعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات حل المشكالت  (3
 .في الرياضيات، وفي جميع المواد الدراسية األخرى

بحوث لقياس فاعمية مداخل وطرق تدريس حديثة في تنمية التفكير المستقبمي في  (4
 .الرياضيات خصوًصا، وفي مواد دراسية أخرى عموًما

 


