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 اإلهــداء  
 

 إلى المبعوث رحمة للعالمین 
  rسيدنا حممد 

²²²²  
  إلى من جعل اهللا الجنة تحت قدمیها

  حفظـــها اهللا ورعاهاأمــي احلنــون 

²²²²  
  إلى من علمني أن طریق العلم ال یتم إال بالصبر واإلصرار 

  والدي العزيز  أطال اهللا بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية.

²²²²  
 إلى من أمدوني بالدعاء وكانوا خیر عون على الشدائد 

  إخويت األعزاء 
  مهنــــد –عبداهللا   –أمحد  –هاين 

 ²²²²  
  إلي رواد الفكر ومنابــع العطـــاء 

  وحملة القرآن... وورثة األنبیــاء 

²²²²  
  إىل مجيع الباحثني والباحثات يف خمتلف ااالت

  

  إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع 



  ت
 

  شكر وتقدير
وأصلي ، نعم المولى ونعم النصیر، الحمدهللا المتفضل على عباده بنعمة الشكر والحمد

   .وعلى آله وصحبه أجمعین rسید األولین واآلخرین، محمد بن عبداهللا ، األنام وأسلم على سید

ا َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك [ :وله تعالىقمن نطالقا ً ا َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِهلَ َفَتَبسَّ
ا  َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلً

نيَ  اِحلِ    }19{النمل:] الصَّ

أتم علي االنتهاء من بأن  ىبنعمه التي ال تعد وال تحص ي أفاض عليَّ الذ  Uأحمد اهللا 
، ن یتقبلها خالصة لوجهه الكریمأوأسال اهللا ، حیز الوجود ىبحوله وقوته وٕاخراجها إل  إعداد رسالتي

  .العلم لبةنتفع بها طوأن ی
، )اهللا من ال یشكر الناس ال یشكر( بقول أشرف الخلق محمد علیه الصالة والتسلیم واقتداءً 

 التي نهلت منها العلمَ  عمادة الدراسات العلیاو  الجامعة اإلسالمیة فإنني أتقدم بالشكر الجزیل إلى
  .ةوالمعرف

/ عزو إسماعیل عفانة  األستاذ الدكتور الفاضلتوجه بالشكر والتقدیر والعرفان لمشرفي أكما 
مما كان له األثر  والذي لم یبخل علي بتقدیم النصح واإلرشاد ، لتفضله باإلشراف على رسالتي

   .الكبیر حتى وصلت الرسالة إلى هذه الصورة البهیة

   :كما أتقدم بالشكر والتقدیر لكل من

   )یا ً ( مناقشًا داخل إبراهیم حامد األسطل       الدكتور/ 

   )( مناقشًا خارجیاً   موسى محمد جودة       الدكتور/  

النصح واإلرشاد ولقبولهما مناقشة هذه الرسالة وٕاثرائها لتخرج بشكل وذلك إلسدائمها 
للسادة المحكمین لما قدموه من رأي ومشورة في تحكیم أدوات بالشكر الجزیل  كما وأتقدم ، أفضل

  .ر لكل من ساهم وساعدني في إتمام هذه الدراسة الرسالة، وأتقدم بالشكر والتقدی

فهذا جهد بشري یعتریه كل ما یعتري أي جهد ، وأخیرًا دعواي أن الحمد هللا رب العالمین
وحسبي ، وذلك سمة البشر، وٕان قصرت فمني ومن الشیطان، فإن أصبت فمن اهللا تعالى، آخر

    .قولي أني اجتهدت
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  6 أهمیة الدراسة.
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  77  ا الوحدةالموضوعات التي تضمنته  )2- 4 (

  81 التفكیر المنظوميمهارات اختبار  وصف  )3- 4(

  83  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار  )4- 4(

  83  الكلیة لالختبارمعامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة   )5- 4(

  85  معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار  )6- 4(

  87  معامالت ثبات االختبار  )7- 4(

  88 21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون   )8- 4(

  89  همعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة ل  )9- 4(

)4 -10(  
مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع الدرجة 

  له الكلیة
90  
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  ملخص الدراسة
التفكیر  نمذجة الریاضیة على تنمیة مهاراتأثر استخدام المعرفة  ىهدفت الدراسة إل

  بغزة.لصف الخامس األساسي المنظومي في الریاضیات والمیل نحوها لدى طالبات ا

   :وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیس التالي

أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات  التفكیر المنظومي في الریاضیات والمیل ما 
  ؟  بغزةنحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي 

   :الفرعیة التالیة األسئلة السابق ویتفرع من السؤال الرئیس

  طالبات الصف الخامس األساسي ؟ ىما مهارات التفكیر المنظومي المراد تنمیتها لد – 1

لدى طالبات الصف  لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي للنمذجة الریاضیة  ما الصورة المقترحة -2
  ؟  الخامس األساسي 

التفكیر المنظومي لدى طالبات الصف تنمیة مهارات  علىما أثر استخدام النمذجة الریاضیة  -3
  الخامس األساسي ؟ 

المیل نحو الریاضیات لدى طالبات الصف  تنمیةما أثر استخدام النمذجة الریاضیة في   -4
  الخامس األساسي  ؟  

) النمذجة الریاضیةواستخدمت الباحثة المنهج التجریبي وذلك لدراسة المتغیر المستقل (
حیث تدرس )  (المیل نحو الریاضیاتو )(مهارات التفكیر المنظومي ماهو  ینالتابع ینعلى المتغیر 

بینما تتلقي المجموعة الضابطة تدریسًا للوحدة ، المجموعة التجریبیة باستخدام النمذجة الریاضیة
  .الدراسیة بالطریقة العادیة

 ،المیل نحو الریاضیاتومقیاس ، وقد أعدت الباحثة اختبار مهارات التفكیر المنظومي
وقد طبقت ، تم عرضها على مجموعة من المحكمین للتأكد من سالمتها وصالحیتها للتطبیق حیث

) طالبة للتأكد من صدقها وثباتها 40من (مكونة الباحثة هذا االختبار على عینة استطالعیة 
   .ومن ثم تطبیقه على المجموعتین التجریبیة  والضابطة قبلیاً وبعدیاً ، إحصائیاً 

) طالبة من طالبات الصف الخامس 86لدراسة تكونت العینة من (وألغراض هذه ا
وقد ، األساسي بمدرسة عمواس األساسیة للبنات (أ) التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم  شمال غزة



  س
 

إحداهما تمثل المجموعة التجریبیة وعدد طالباتها  تینوالمكونة من شعب، ختیرت بطریقة عشوائیةاُ 
   .) طالبة43ل المجموعة الضابطة وعدد طالباتها (األخرى تمث، طالبة )43(

   :كما یليالنتائج  بعض وتوصلت الدراسة إلى

درجات طالبات  بین متوسط )α= 0.01حصائیة عند مستوى داللة ( إتوجد فروق ذات داللة  -1
اختبار مهارات التفكیر  يالمجموعة الضابطة فمتوسط درجات المجموعة التجریبیة  و 

   . طالبات المجموعة التجریبیةلصالح   المنظومي

بین متوسط درجات طالبات )α= 0.01( حصائیة عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة  -2
 مقیاس المیل نحو الریاضیات  يالضابطة فمتوسط درجات المجموعة التجریبیة  و  ةالمجموع

   .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

ئج توصي الباحثة بضرورة تدریب معلمي في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتا
ومعلمات الریاضیات بمراحل التعلیم ما قبل الجامعي على استخدام النمذجة الریاضیة لتنمیة 

والتي تساعد على تكوین نظرة شاملة ، والمیل نحو الریاضیات، مهارات التفكیر المنظومي
  .للموضوع
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  الفصل  األول
  ة وخلفیتهامشكلة الدراس

     :مقدمة
كذلك ، و مالمح العصر من أبرز المیادین العلمیة ىنولوجي في شتالتكالتقدم العلمي  یعتبر

حیث أصبحنا نعیش في عالم  تتضاءل ، اإلنسانیةیشهد العالم تطورًا هائًال في شتى مناحي الحیاة 
صر أصبح الحكم على مدى ففي ظل التقدم المعرفي الهائل الذي یشهده الع، حدوده یومًا بعد یوم

ة الحدیثة می، بل یتم على أساس األسالیب العلا ال یقف عند حدود كم المعلوماتتقدم األمم ورقیه
هناك الكثیر من و ، مم في مواجهة متطلبات الحیاة المعاصرة  والمستقبلیةتستعین بها األ يالت

  . تدریسها مناهج الریاضیات وأسالیبالخاصة بالمستجدات والتطورات الحدیثة 
فالعصر الحالي الذي نعیش فیه یشهد تغیرات عدیدة في جمیع نواحي الحیاة، ومنها 
منظومة التربیة ولقد زاد االهتمام في اآلونة األخیرة على أهمیة محورة التعلم لیكون مركزًا على 

لم هو محور المتعلم، وأن دور المعلم هو محاولة تیسیر عملیة التعلم ودعمها. ویتطلب اعتبار المتع
العملیة التعلیمیة، وأن یعي المتعلم أهمیة عملیة التعلم التي یقوم بها والتعمق في فهمها، وتفسیرها، 

  )427: 2009واستكشاف أبعادها. ( امبوسعیدي والبلوشي ،
بعد یوم  ) أن الریاضیات بذاتها علم حي یتطور ویتجدد یوماً 3: 2006یشیر عفانة (و 

بل جاءت نتیجة طفرة في التطور ، غمن فرا فالریاضیات الحدیثة لم تأت، األخرىكغیره من العلوم 
   .المستمرین للهیكلیة الریاضیة والعلميالفكري 

فهي ، یفهمها الریاضیون في جمیع أنحاء العالم، الریاضیات تستخدم لغة عالمیةلذلك فإن و 
إذ ، الفكري بین الریاضیین تسهل التواصل، فة بدقة وموجزةتستخدم تعبیرات ورموزًا محددة ومعرَّ 

فهي تسمح لنا بالتعبیر عن األفكار ، ویفكرون بالطریقة نفسها، أنهم یستخدمون اللغة نفسها
  )40 :2012، عفانة وآخرون( .طریقة ممكنة وأوضح  المنطقیة بأقصر

كان لزامًا أن یتجاوب تطویر طرق ، الحیاة مناحيٕازاء أهمیة الریاضیات في مختلف و 
وأن تلبي حاجات الفرد  ،في هذا المجال لتدریس مع االتجاهات العالمیة  المعاصرةوأسالیب  ا

ویجمعون المعلومات ، بحیث یكتسبون المعرفة له،ألساسیة من المعرفة الریاضیة الالزمة ا
    .یتوافق مع مجتمع عصره الذي تلعب فیه الریاضیات دورًا أساسیاً  يك، ویعالجونها

  .)24 :2006، (الهویدى
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لوم عالحضاري للمجتمع بعالقة طردیة بدرجة نمو وازدهار ال رالتطو  د ارتبطت درجةقو 
، عالیة من التقدم الریاضيفسیكون على درجة ، متقدم حضاري فإذا كان هناك مجتمع، الریاضیة

، لها تعامل متبادل مع ثورة المعلومات والتكنولوجیا الحدیثة يمن العلوم الت عدفعلم الریاضیات ی
حیث استجابت لها في شكل ، كما أنها تأثرت بها، همت الریاضیات في اندالع هذه الثورةحیث سا

العلوم الریاضیة مع  عدوت، جات التكنولوجیا المعاصرةنشأت لمقابلة احتیا، فروع ریاضیة جدیدة
   )2 :2007، (رصرص .العلوم األخرى من مقومات خالفة اإلنسان لألرض

ه منذ بدایة وجود البشریة والمساعد ل، الوفي لإلنسان ولذلك أصبحت الریاضیات الرفیق
وبعد ذلك تم ، خترع علم الحساباُ ، كم عدد ؟ ما حجم جابة على أسئلة مثل إللف، ضعلى األر 

الهندسة،  متم ابتكار عل أما القیاسات واألشكال فقد الجبر لتسهیل العملیات الحسابیة، ابتكار علم
فإنَّ ولذلك ، راد اإلنسان تحدید موقع الجبال العالیة والنجومحساب المثلثات عندما أ وظهر علم

معرفة هذه المادة نشأت وتطورت عندما شعر اإلنسان الحاجة إلیها، والریاضیات ضروریة في 
والریاضیات ضروریة لفهم الفروع ، وأیضًا التخطیط الیومي ألي فرد، التخطیط الطویل للحیاة

أو فن أو ، على الریاضیات بطریق أو بآخر. ولیس هناك علمفكلها تعتمد ، األخرى من المعرفة
  )169 :2001، ( األمین .تخصص إال وكانت الریاضیات مفتاحًا له

تقدیر الریاضیات وتذوق جمالها یمكن تنمیته عن طریق تعرف المتعلم على الریاضیات إن 
امها مثل التنبؤ على أنها وسیلة لوصف الحیاة من حوله ومعرفته النماذج الریاضیة واستخد

جانب معرفة المتعلم على قدر مستواه  ىهذا إل، باألحداث التي یمكن أن تقع تحت ظروف معینة
   .بالدور الذي تلعبه الریاضیات في النمو الحضاري في عصرنا الحالي

  .)31:2012، (الكبیسي وعواد

، ریاضیاتیةمحاولة لوصف بعض أجزاء العالم الواقعي بصیغ  فهي النمذجة الریاضیةأما 
واتخاذ القرارات األفضل عن ، العمل على استخدام الریاضیات للمساعدة على الفهم ویقصد بها 

كما یمكن اعتبارها أهم سمة مشتركة تجمع بین التطبیقات ، حاالت أو أوضاع من العالم الواقعي
  )31:2005براهیم،إ( .الریاضیة ،فهي تساعد في شرح وتوضیح األفكار والمشكالت

 ،تبرز األهمیة القصوى لتعلیم وتدریس التفكیر، الحدیث عن العلوم أو الریاضیات عند
فالمالحظ أن معظم المتخصصین في ، ة بشكل عامیلعتباره الهدف األول واألساس للتربیة العماو 

 ،لتعلیم األطفال كیف یفكرون ىیؤكدون الیوم على األهمیة القصو والتربیة  التربويعلم النفس 
  هو تعلیم التفكیر لألطفال عند مختلف المراحل، ن الهدف األسمى لكافة جهود التربیةویعتبرون أ

   )322 :2011، ( درویش .األعمارو 
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من إبداع العقل البشري یهتم بطرائق الحل وأنماط التفكیر،  يالریاضیات هي علم تجریدو 
غیر معروفة، إلى أن معرفة منظمة في بنیة لها أصولها وتنظیمها وتسلسلها ، بدءًا بتعابیر و 

ركز على التفكیر تتتكامل وتصل الى نظریات وتعمیمات ونتائج، ودراسة الریاضیات یجب أن 
السلیم بحیث یمكن للطلبة من أن یستخدموا النماذج، والحقائق والخصائص، ویستخدمون األنماط 

سلیمة عن  والعالقات في تحلیل المواقف الریاضیة، وبذلك یتوصلون إلى استنتاجات منطقیة
  )75: 2011(أبو زینة، الریاضیات. 

بما  وقد أكدت االتجاهات المعاصرة على أهمیة األخذ بمداخل تدریسیة تخلق جیًال واعیاً 
على التنبؤ  جیًال قادراً  ؛حتى یصبحفقد هویته الوطنیة وفي الوقت نفسه ال ی، یدور حوله في العالم

لى مدخل تدریسي یحد من ثقافة الذاكرة ویؤكد على إفكانت الحاجة ، بداع ال الحفظ والتلقینواإل
إلى رؤیة الجزئیات في ، تنمیة التفكیر وٕانماء قدرة المتعلم على رؤیة العالقات بین األشیاء نفسها

  )621 :2006 ،يومهد( الخزندار  .إطار كل مترابط

 ویجب أن یكون في صدارة،ال یحتمل التأجیل  یعتبر التفكیر وتوجیهه هدف أساسيو 
وما یصاحبها  من ، ألنه وثیق الصلة بكافة المواد الدراسیة، مادة دراسیة ياألهداف التربویة أل

  وال شك أن وضع التفكیر بأبعاده ، وعملیات تقویمیة طرق تدریس ونشاط ووسائل تعلیمیة
هو في أغلب  ضمن قوائم األهداف التربویة اعيبدإأو ، أو بصري، المختلفة من تفكیر منظومي

  األمر الذي ، ومن ثم یكون موقف العلم موقفًا یتسم بالشكلیة أیضاً ، یان أمر نمطياألح
                                                                                         . ممارساته في المواقف التعلیمیة، والتي تأخذ غالبًا شكًال یباعد بینه وبین التفكیر ىینعكس عل

  )15:2007حبیب،(

بحیث یصبح المتعلم  طلبةوضرورة تنمیته لدى ال، ومن هنا تكمن أهمیة التفكیر المنظومي
 ،وٕادراك العالقات بینها، وكیفیة تحلیلها، تكون منها الموضوعینظرة شمولیة للمنظومات التي ا ذ

ن نظرة شمولیة للموضوع تتیح للمتعلم ومن ثم تكوُّ ، العالقات بعضها ببعضوكیفیة اتجاه تأثیر هذه 
  .فیما بعد تركیب هذه المنظومة بصورة مبدعة وخالقة

أجریت  يالت وتوصیاتها ومن خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة
 الریاضیات بشكل خاص ،ریس وفي تد، حول استخدام النمذجة الریاضیة في التدریس بشكل عام

) بضرورة إدخال النمذجة الریاضیة في مناهج الریاضیات ، و 2008فقد أوصت دراسة( أحمد ، 
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) باستخدام النمذجة الریاضیة لزیادة دافعیة الطلبة لدراسة 2012أوصت دراسة ( أبو مزید ،
یة تفكیر الطلبة إال أن الریاضیات ، وبالرغم من االهتمام بأثر الطرائق التدریسیة المختلفة في تنم

هذه الدراسات في حدود علم الباحثة لم تحاول اكتشاف أثر استخدام  النمذجة الریاضیة في تنمیة 
ذجة الریاضیة في أرادت الباحثة استخدام النممهارات التفكیر المنظومي والمیل نحو الریاضیات ، 

في عدة  الباحثة في عملهامن خالل مالحظة وكذلك ، لیه من قبلإتطرق یُ موضوع جدید ولم 
في مستوى تراكمیا ً  ضعفاً  الحظت، سضمن الصفوف الثالث والرابع والخام األطفالمع فئة  مشاریع

نشأت فكرة  لهذا، ور بشكل خاصسوفي موضوع  الك، الدراسي في الریاضیات بشكل عام التحصیل
عادیة من خالل النمذجة للكسور الطلبة تعلم ال قصورعلمیة للتغلب على هذه الدراسة كمحاولة 

 وٕاجراءعند تعاملهم  مع الكسور العادیة  طلبةالریاضیة لتكون بمثابة عالج تطبیقي لمشاكل ال
     .عملیاتها

  

  

  

   :مشكلة الدراسة
   :آلتيا مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس محورتت

الریاضیات والمیل في  يما أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات  التفكیر المنظوم
  نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي ؟ 

   :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

  طالبات الصف الخامس األساسي؟ ىما مهارات التفكیر المنظومي المراد تنمیتها لد – 1
دى طالبات ل لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي للنمذجة الریاضیة ما الصورة المقترحة -2

  ؟  الصف الخامس األساسي 
تنمیة مهارات التفكیر المنظومي لدى طالبات  علىما أثر استخدام النمذجة الریاضیة  -3

  الصف الخامس األساسي؟ 
لدى طالبات الصف  نحو الریاضیات المیل تنمیة فياستخدام النمذجة الریاضیة  ما أثر -4

  الخامس األساسي؟ 
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   :فروض الدراسة
   صیاغة الفروض التالیة:بة على أسئلة الدراسة تم لإلجا

درجات  بین متوسط )α≥ 0.05( حصائیة عند مستوى داللة إال توجد فروق ذات داللة  -1
اختبار مهارات  فيالمجموعة الضابطة متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة  و 

   .لدى طالبات الصف الخامس األساسي   التفكیر المنظومي

بین متوسط درجات  )α≥ 0.05حصائیة عند مستوى داللة ( إفروق ذات داللة ال توجد  -2
مقیاس المیل نحو  يالضابطة فمتوسط درجات المجموعة التجریبیة  و  ةطالبات المجموع

   .لدى طالبات الصف الخامس األساسي الریاضیات 
  

   :أهداف الدراسة
  تتحدد أهداف الدراسة كما یلي :

  .الصف الخامس األساسيها لدى طالبات تنمیت لمرادلمنظومي امهارات التفكیر اتحدید  -1

تنمیة مهارات التفكیر المنظومي لدى طالبات  فيلى أثر النمذجة الریاضیة إالتعرف  -2
 . األساسي الصف الخامس

نحو الریاضیات لدى طالبات الصف  لتنمیة المی فيالتعرف إلى أثر النمذجة الریاضیة  -3
  .الخامس  األساسي

   :دراسةأهمیة ال
  : تیةترجع أهمیة الدراسة إلى االعتبارات اآل

الریاضیات  يقد تفید القائمین على برامج إعداد المعلمین بكلیات التربیة لتزوید معلم -1
 .االستراتیجیات إحدىب

وذلك ألنها وفرت لهم  ؛قد یستفید من هذه الدراسة المشرفون التربویون لمادة الریاضیات  -2
  .م النمذجة الریاضیةدلیًال للتدریس باستخدا

في البحوث المشابهة مثل اختبار مهارات التفكیر  ونالباحثمن هذه الدراسة یستفید قد  -3
   .واستبانة المیل نحو الریاضیات ، المنظومي

 المنظومي التفكیرو  لى أهمیة تعلیم التفكیر بوجه عامإتوجیه انتباه المدرسین والمدرسات  -4
  .بوجه خاص
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  طلبة الدراسات العلیا من حیث منهجیة البحث واإلجراءات المتبعة. قد تفید هذه الدراسة -5
عن توظیف النمذجة الریاضیة في تدریس الریاضیات لمراحل  جدیدةً  قد تقدم الدراسة رؤیةً  -6

  .مختلفة
  

  :حدود الدراسة 
    :تیةاقتصرت حدود الدراسة على الحدود اآل

 .)2014 -2013الفصل الدراسي الثاني من عام (   :الحد الزماني -1

  .شمال غزةمحافظة مدرسة عمواس للبنات "أ"  ب :الحد المكاني -2

الكسور العادیة) من كتاب الریاضیات ( تم اختیار الوحدة الخامسة :الحد الموضوعي  -3
  .الجزء الثاني المقرر على طالبات الصف الخامس األساسي

  .سي  بشمال غزةتم تطبیق الدراسة على طالبات الصف الخامس األسا :الحد البشري  -4

  

   :مصطلحات الدراسة
ý عملیة محاكاة بعض المشاكل الحیاتیة الباحثة إجرائیًا بأنها  اوتعرفه :النمذجة  الریاضیة

 واختیار أفضل الحلولها، ثم التعامل مع هذه المشكلة وحل، وتحویلها إلى مشكلة ریاضیة
   .ومن ثم اختبار الحل في الموقف الحیاتي

ý الباحثة تعریف التفكیر المنظومي لكل من عفانة وأبو ملوح  تبنت :التفكیر المنظومي
من التفكیر الذي یقوم  بمعالجة المفاهیم والمضامین الریاضیة من  نمط، وهو  ) 2006(

مما یجعل الطالب قادرًا ، تتضح فیها العالقات بین تلك المفاهیم، خالل منظومة متكاملة
على الموضوعات بصورتها  أنه تفكیر یركز يأ، ةعلى ربط خبراته السابقة بخبراته الجدید

  .تربط بین تلك األجزاء يوالعالقات الت، وتحلیل هذه الصورة الكلیة إلى أجزائها، الكلیة

   .)9: 2006(عفانة وأبو ملوح ،
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ý قدرة طالبات الصف الخامس الباحثة إجرائیًا  بأنها  اوتعرفه  :مهارات التفكیر المنظومي
وٕاعادة تركیب ، الموقف أو المنظومات إلى منظومات فرعیةتحلیل  ىعلاألساسي 

، العالقات داخل المنظومة وبین المنظومات األخرى راكٕادو  ،المنظومات من مكوناتها
ویستدل علیه من محصلة درجات ، موضوع دون أن یفقد جزئیاته يأل والرؤیة الشاملة

  .لهذه الدراسة  المعد طالبات الصف الخامس األساسي على اختبار التفكیر المنظومي
ý باالستمتاع واالرتیاح أثناء  ةشعور الطالب أنه وتعرفه الباحثة إجرائیاً  :المیل نحو الریاضیات

ویعبر عنه ، اهتلمعلم ابأهمیتها وحبه ابأنشطتها وشعوره اواهتمامه، دراسة الریاضیات
لهذه  ت المعدفي مقیاس المیل نحو الریاضیا ةحصل علیها الطالبتبالدرجة الكلیة التي 

    .الدراسة 
ý  هن الطالبات المسجالت في المدارس التابعة لوزارة :األساسيطالبات الصف الخامس

   . سنةً  )10-11والالتي یتراوح أعمارهن بین (  التربیة والتعلیم

  



  

  

  

   

  الثاني الفصل
  اإلطــــــــار النـــظـــري

  
v .المحور األول: النمذجة الریاضیة  
v  .المحور الثاني: التفكیر المنظومي  
v .المحور الثالث: المیل نحو الریاضیات 
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  انيـــالفصل الث
  ار النظريـــطاإل

العملیة والقدرة التأملیة والتعلیل  تعد الریاضیات تعبیرًا عن العقل البشري الذي یعكس القدرة
مجموعة من األنظمة نها ألى إباإلضافة ، والرغبة في الوصول لحد الكمال في الناحیة الجمالیة

تهتم و ، الحیاة العلمیة والتخصصات العلمیة نواحيوتطبیقات هذه األنظمة في جمیع  ،الریاضیة
أن تجرد من  أو، كاألعداد والرموز الجبریة موضوعات عقلیة إما أن یتم ابتكارهابالریاضیات دراسة 

فالریاضیات هي دعامة الحیاة ، ات القائمة بینها أو بین أجزائهاالعالم الخارجي كاألشكال أو العالق
نستطیع أن نحسم مسائل فإننا لن ، وبدون األعداد والدالئل الریاضیة، المنظمة لیومنا الحاضر
  .عدیدة في حیاتنا الیومیة

   :وهي تتضمن ثالثة محاور ،حثة في هذا الفصل عرضًا مفصًال لمحاور الدراسةتتناول البا

 .النمذجة الریاضیة :المحور األول -

  .التفكیر المنظومي :المحور الثاني -

  .المیل نحو الریاضیات :المحور الثالث -

  

  المحور األول
  النمذجة الریاضیة

   :النماذج الریاضیة :أوال
مثالیة من ظاهرة  نسخةاضي للعناصر والعالقات في النموذج الریاضي هو تمثیل ری

 ستطیعوی، ر وحل بعض المشكالتیویمكن استخدام النماذج الریاضیة لتوضیح وتفس، معقدة
باستخدام المعادالت والجداول والرسومات البیانیة لتمثیل  الطالب بناء النماذج الریاضیة للظواهر

  )29 :2007، وآخرون بو زینةأ(. العالقاتوتحلیل 

هو التعبیر الریاضي عن مشكلة واقعیة بتبسیط تعقد  )21:2007 (كما یعرفه  لحمر
، الرئیسةعلى المتغیرات  بحیث یتم التركیز، وتشابك المتغیرات المؤثرة والمتأثرة في المشكلة الواقعیة

     .اینات أو مصفوفات أو رسوم بیانیةویكون النموذج الریاضي عبارة عن معادالت أو متب
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و أرمزیا ً  ، فالنموذج الریاضي یكونو شكلیاً أو ذهنیا ً أ )رمزیًا ( ریاضیاً  یكون النموذج قد
و المتباینات الریاضیة في صورتها أریاضیًا عندما یعبر عن الواقع بمجموعة من المعادالت 

 موذجوقد یكون الن، شكال والرسوم والمجسمات والخرائطألشكلیًا أو صوریًا كما في ا ویكون، الرمزیة
    .الموجودة عن الواقع في ذهن المنمذج مهمةأنه یمثل مجموعة العالقات ال يذهنیاً  أ

  )53 :2008( أحمد ،    
 والمفاهیم قاتالعال استخدام على تقوم التي النماذج بأنها )90: 2000وعرفها الجراح (

 بینها، السببیة القاتوالع المختلفة ومدخالتها متغیراتها بداللة مشكالت لتصف بنیتها الریاضیة في
 موضع المتغیرات أحد فیها ریاضي رمز كل یمثل ، ریاضیة عالقات صورة في عن ذلك ویعبر

 بیانیة رسوم أو مصفوفة أو ریاضیة معادلة شكل الریاضي2ك النموذج یأخذ ما ، وغالباً  االهتمام
   .خرىأأشكال  أیة أو

وهذا ینمي معارف التالمیذ ، حواسهیستخدم الفرد فیها غالبًا ما  النماذج الریاضیةإن 
فالقیمة العظمى ، وتنمي طبیعة العلم، والتخیل، قافة العلم لدیهم وحب االستطالعثو ، وخبراتهم

أنها تجمع بین الید والعقل  ا في تولید أفكار جدیدة فضًال عنللنماذج الریاضیة تكمن في مساهمته
، اضیة  تتمثل في تقدیم مبادئ أساسیة للتنبؤوتوجد وظائف أكثر تعقیدًا للنماذج الری، في العمل

   .تستلزمها نمو المعرفة العلمیة يوهي أساس العملیات الت، واالهتمام بمهارات النمذجة

                                                              )Justi&Gilbert,2003: 369(.  

ى فالموضوعات تولد  النماذج عل، الواقعيم من الخارطة الذهنیة للعال فالنماذج تشكل نوعاً 
وهذه الموضوعات تنطلق من الموضوع الرسمي لتشكل فهمنا العام ،النحو الذي تكون علیه األشیاء 

والنظریات التي تناولت العقل جاءت لفهم الموضوع ، الغالب تعود لتطبق في موضوع جدید فيو ،
   .لى بحوث جدیدةإتقود  تيعقل الوالنظر في النمط الكلي للنظام المعقد لوظائف ال

                           .)239 : 2004( مارزانو وآخرون ،                                                        

  :أتيما ی الریاضیة أنه یجب أن یتوفر في النماذج) 239:2000(ویرى الجراح 

  .وجود عدد من المتغیرات -

  .دقیقو یرات بشكل واضح تعریف هذه المتغ -

  .قیاس هذه المتغیرات أو مالحظتها بدقة -

  .یمكن تكوین عالقة ریاضیة من نوع ما تضم هذه المتغیرات -
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  .أن نالحظ العالقة بین هذه المتغیرات -

وال ، الریاضي صورة مبسطة ألهم خواص الموقف الواقعي النموذج ترى الباحثة أنو 
إال أن  ،یتضمن كل تعقیدات الموقف الطبیعيأن نجعله  یقاً ستطیع بنموذج ریاضي مهما كان دقن

قد ال یؤثر ذلك في تعبیر النموذج الریاضي عن  ،همیةحذف بعض العوامل المحیطة قلیلة األ
وتكون صیاغة ، القائمة بین أهم المتغیراتإذ أنه یمثل الصیغة التجریدیة للعالقة  .ظاهرة ما

و متباینة أو مصفوفة ریاضیة تلخص العالقة بین أضیة النموذج الریاضي على شكل معادلة ریا
  .تلك المتغیرات 

  

    :الغرض من النماذج الریاضیة
وعلیه یقدم لنا ،  العملیات الواقعیة وأالقریبة  صمم إما لتعذر رؤیة الظواهری وذجن النمإ

ویسهم بذلك   ،في توضیح العملیات والظواهر ال سیما المعقدة وتسهیل صورها جیدةً النموذج خدمة ً 
ونظرًا للفجوة بین الواقع ، علیها يَ نِ بُ  يالذي جاء لتصوره وفحص النظریة التيء الش في دراسة

، جرائيسمح بالعبور على هذه الفجوة أثناء البحث اإلی رالریاضي كجسوذج بر النموالنظریة اعتُ 
له كجزء مبسط للواقع وتمثی، على التعبیر وتصویر المفاهیم المتفاعلة مع الواقع وذجعمل النمیو 
لى مساعدة إ الریاضيوذج هدف النمیو  كما ،أفضل للظواهر المدروسة فهم وضبط فيساعد ی

لى نماذج إفي الحیاة  ةالتلمیذ على فهم الموضوعات الریاضیة من خالل االنتقال من مواقف واقعی
ت في حل الكثیر على استخدام الریاضیاالب ساعد الطموذج الریاضي ین النأكما ، ریاضیة مجردة

  )53 :2008، أحمد( ة.في الحیا متصادفه يمن المشكالت الت

كما أنها تستخدم في ، تقدم الشرح والتفسیر والتبریر يفه ،وتفید في عدد من األغراض
لذلك یبني ، باإلضافة إلى أنها تفید في التنبؤ بالسلوك، أو كآالت لتنمیة الذاكرة، تقویة الذاكرة

فالمتعلم النشط ، لهم یتحولون من دورهم السلبي إلى  الدور النشط اإلیجابيالتالمیذ نماذج تجع
وهي ، واستخدام هذه النماذج في تفسیر وفهم الخبرات الجدیدة، یستطیع بناء النماذج وٕاعطاء أمثلة

   .وخاصة عند وضع الفروض واختبارهامهمة في البحث العلمي 
   .)101: 2006رمضان ،و  ( حسام الدین

  



 اإلطار النظري

13 
 

 الثانيالفصل 

  :نماذج الریاضیةبناء ال
النماذج تتمیز عن بعضها البعض بقدر تمثیلها للواقع ودرجة االستفادة منها في متابعة 

وعلى باني النموذج ، فنو  لى علمإصناعة النموذج تحتاج وعلیه فإن ، الظاهرة من خالل النموذج
  .سةالتحلیل المنظم للظاهرة المدرو فیه تبسیط الحقائق لكي یسمح بإمكانیة  ىأن یتوخ

     .)11 :2005، ( باشیوه
أن و  ،للتطبیق في النظام قید الدراسة ضي أن یكون قابالً عند بناء النموذج الریاویشترط 

أن و  ،مع الواقع أن تكون المعادالت المستخدمة متفقةً و  ،یتناول بعض أو كل المتغیرات المدروسة
    .)92 :2000، الجراح( .للفهم واالستخدام بواسطة الذین سیتعاملون معه یكون قابالً 

   : ناء النماذج  في الخطوات اآلتیةب  ولیامبیتر  و ویلخص فرانك جیوردانو 
)59 : Girodano& William ,2003( 

  .تحدید المشكلة -1
  .ماتصیاغة المسلَّ  -2

  .أ. تحدید وتصنیف المتغیرات
  .تحدید العالقات بین المتغیرات والنماذج الفرعیة ب.

  .بناء النموذج  -3
  .وذجحل النم -4
 اآلتیة: وذلك باإلجابة عن األسئلة التأكد من صدق النموذج  -5

  ؟تم تحدیدها  التيهل النموذج یجیب عن المشكلة   . أ

  ؟وقابل للتطبیق  عمليهل النموذج   . ب

  .اختبار النموذج وفقًا للبیانات المشتقة من الواقع   . ت

 .تنفیذ النموذج -6

   .استمراریة النموذج -7

    :النمذجة الریاضیة :ثانیاً 
تطبیق الریاضیات في معالجة مشاكل واقعیة في الحیاة أو مشاكل  هيلنمذجة الریاضیة ا

لى إالمشكلة الحیاتیة وذلك عن طریق تحویل ، ىخر أ مفي الریاضیات نفسها أو مشاكل في علو 
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واختیار أفضل الحلول والذي یتناسب مع طبیعة ، مسألة ریاضیة ثم التعامل مع هذه المسألة وحلها
  . )14 :2007، ( لحمر .نعالجها ومن ثم التعمیم والتنبؤي لتا المشكلة

 وٕایجاد، وفق الشروط الریاضیة الحقیقيمشاكل العالم  محاكاة النمذجة الریاضیة عملیة
المشكلة في  عقدبصورة أبسط من ت هیمكن التعامل مع نموذج ریاضي حلول لتلك المشاكل باستخدام

ثم حل تلك المشكلة ، مشكلة ریاضیة إلى الحقیقيالم فهي تحویل مشكلة الع العالم الحقیقي،
  . )Ang Keng ,2001:67(  .ةیالشروط الحقیق إلىالریاضیة  وبعد ذلك یترجم الحل 

حیث یتم فیها تحویل الموقف أو ، ها تطبیقات للریاضیاتأنالنمذجة الریاضیة بویعرف مینا 
واختیار أفضل ، الحیاتيالموقف على  لولواختبار الح ،مسألة ریاضیة وحلها إلىالمشكلة الحیاتیة 

مشكالت ریاضیة إال أنها  كذلك فإن األسئلة البحثیة بالرغم من أنها یمكن أن تدور حول، الحلول
في  خاصةً  إن هذه األسئلة تكتسب أهمیةً  .حول تطبیقات حیاتیة أو نماذج ریاضیة كثیرًا ما تدور

    .)217 : 2006 ،( مینا .طالب بمواقف بحثیةیمر الومحاولة أن ، محاوالت البعد عن النمطیة
ثم حل هذه ، النمذجة الریاضیة هي ترجمة مشكلة من العالم الواقعي إلى تمثیل یعد ریاضیاً 

   .وبعد ذلك یترجم الحل الریاضي في سیاق العالم الواقعي، الصیاغة الریاضیة
                                                         )Kahn&Kyle,2002: 162(  

   . )12 :2008اضیة عملیة بناء نموذج ریاضي لمشكلة تطبیقیة ما ( أحمد ،یر فالنمذجة ال

تتضمن تحویل  التيالنمذجة الریاضیة هي العملیة  أن) 7:2000(ویضیف الجراح 
ي ج الحل فتائثم التعامل مع هذه المسألة وحلها واختبار ن، مسألة ریاضیة إلىالمشكلة الحیاتیة 

    .  لى تنبؤات وتعمیمات جدیدةإالتوصل  مما یتیح ، الموقف الحیاتي

أن أهمیة  إلىمیزنك ، وأشار دعامة في تدریس الریاضیاتالنمذجة الریاضیة تعتبر و 
وهو أحد األهداف ، النمذجة الریاضیة تكمن في كیفیة تطبیق النظریات الریاضیة في الواقع

أهم النقاط في تعلیم وتعلم  والذي هو من یة التفكیرتساهم في تنمو  ،ضیاتاألساسیة للریا
    . )Meznik,1999:97(. الریاضیات

وتعرف الباحثة النمذجة الریاضیة إجرائیًا بأنها عملیة محاكاة بعض المشاكل الحیاتیة 
ومن ثم ،واختیار أفضل الحلول  ، وحلها ثم التعامل مع هذه المشكلة، وتحویلها إلى مشكلة ریاضیة

   .الحل في الموقف الحیاتي اختبار

 فالمتعلمون ، المخرجات الریاضیة من الكثیر تحسین في یسهم الریاضیة النمذجة استخدامو    
 حیث ، حیاتهم في مفیداً  یكون یتعلمونه ما أن رؤیة یمكنهم عندما لیتعلموا أكثر دافعیة لدیهم یكون
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 على المعلمین الریاضیة النمذجة أیضاً  وتساعد ، بالحیاة التعلم ربط في  ةضیالریا النمذجة تشجع
 من طبیعي جزء الریاضیات نإ حیث ،تبالریاضیا ملیئة مؤثرة كثیرة مجتمعیة مشكالت یدركوا أن

 ویروا ، الریاضیات عن ومعتقداتهم علمینالمت تفكیر تغییر إلى یؤدي مما ت،المشكال هذه
    . (Jiang & Others, 2000:478) .تللریاضیا مفهمه یزید مما ومفیدةً  شائقةً  مادةً  الریاضیات

فالنمذجة الریاضیة عبارة عن تطبیقات للریاضیات یتم فیها تحویل الموقف أو المشكلة   
كما أنها تعمل على تقلیص الفجوة بین ما هو نظري وما هو  .لى مسألة ریاضیة وحلهاإالحیاتیة 
اذج ریاضیة لمعالجة بعض عطاء نمبط التعلیم بمؤسسات اإلنتاج إلى إوقد یسهم ر ، تطبیقي

استشراف المستقبل وتوقع األحداث بدرجة كبیرة تقترب  يتفید النمذجة الریاضیة فو ، مشكالت الواقع
  .)3 :2012، بو مزیدأ(  .من الواقع

ن یشعر أو ، واقعیة بنیة إلى الریاضیات تحویل بمثابة یعتبر الریاضیة النمذجة واستخدام
وتتفق بنیة هذه النمذجة  ،لیة أمامه  مفرداتها بشكل محسوسالطالب بأهمیة ذلك في مواقف عم

الریاضیة مع طالب المرحلة االبتدائیة كما یتضح من خصائصهم العقلیة ومتطلبات تعلیمهم 
  .)10 : 2007،(كیحر .الریاضیات

لتعلیم الریاضیات من حاالت واقعیة مألوفة للتالمیذ ، أحدها أن هذا  هناك أسباب كثیرةو 
 فإن ذلك وعلى، فز لدیهم عندما یعرف التالمیذ أن ما یتعلمونه یمكن تطبیقه في الحیاةیقوي الحا

 ریاضیة إلى صورة المعقدة الحیاتیة المشكالت تحویل هو ،ةالریاضی للنمذجة األساسي الهدف
   ة.المشكل متغیرات بینة العالق طتبسی بعد معها التعامل یسهل

لیئة بالنماذج الریاضیة لكثیر من المواقف الحیاتیة ، وٕاذا تعمقنا في الریاضیات نجد أنها م
یمكننا  الریاضیةن من خالل النمذجة أ يأ من المحیط المادي الذي نعیش فیه،بذلك جزءا ً  فتمثل

ن طبیعة إحیث ،تلمیذ  يالریاضیات والتي تعتبر الشغل الشاغل أل فيالربط بین النظریة والتطبیق 
تلك المرحلة ال تهدف إلى الدفع لتعلم الحساب  يمیتها لدى التالمیذ فالمهارات الریاضیة التي یتم تن

ن یتفاعل األطفال مع المواقف الحیاتیة الدراسة ولكن تهدف أل حجرة داخل ةكمادة مجرد
  .)10 :2013، (على حالة نشاط يباستخدامها دون قیود أو ضغوط وتجعلهم ف

تقویة دافعیة  إلىیؤدى  ذج الریاضیةباستخدام النما وترى الباحثة أن تعلیم الریاضیات
 ویعطي الطالب قدرةً ، وذلك عندما یعرف الطالب أن ما یتعلمونه یمكن تطبیقه في الحیاة ،الطالب

  .على التفاعل مع المواقف الحیاتیة بصورة منظمة والقدرة على حلها 
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   :أهداف النمذجة الریاضیة
  ):171: 2009( عفانة والجیش، :اآلتيیق تهدف النمذجة الریاضیة في البیئة الصفیة إلى تحق

، ق العقل ومبرراتهطإكساب المتعلم نماذج تفكیریة في بنیة الدماغ من خالل التعامل مع من -1
وتنظیم ، حیث یساعد ذلك على تنشیط الجانب األیسر من الدماغ من خالل االستجابة للمنطق

وخاصة في تكوین صورة أو ، الكلنتقال في عملیة التعلم من الجزء إلى الوا، مسارات التفكیر
  .نموذج شامل عن نمط حل المشكلة

ومحاولة محاكمة ، خطوات تفكیریة في حل المشكلةفرصة للمتعلم كي یعبر عن أفكاره بتتیح ال -2
هذا فضًال عن تمییز المتعلم بین ، ومعالجتها على أسس موضوعیة وعلمیة، حلول اآلخرین

  .الدماغیة یتهتتفق مع بن يحلول التواختیار ال، أنماط التفكیر المختلفة

معنى انتقال ب، في مجاالت متعددةمعینة ة لقدرة على حل مشكالت تعلیمیتنمي لدى المتعلم ا -3
إلى مواطن أخرى غیر الریاضیة أثر تعلم نمط تفكیري معین من خالل استخدام النمذجة 

التفكیر وتطبیقه على مواقف وبالتالي یحاول المتعلم نمذجة هذا السلوك من ، المادة التعلیمیة
 .مختلفة

لتعلیم تطبیقات الریاضیات للنمذجة  اً أهداف (Niss and other,1991:18) نآخرو و  ویذكر نیس 
  :وهى ،الریاضیة

  .إحداث اتجاهات مناسبة نحو استخدام الریاضیات في سیاقات تطبیقیة .1

  . دكأفرا تاجونهاسوف یح التيارسة تطبیقات الریاضیات زیادة فرص تزوید الطالب لمم .2

  .المساهمة في عمل صورة متوازنة للریاضیات .3

  .الریاضیة والمعارف  المساعدة في فهم واستیعاب المفاهیم .4

 

الباحثة أن الهدف األساسي من النمذجة الریاضیة  جعل الطالب یستطیع مواجهة  ىوتر 
ألنه ؛طالب في تعلیم الریاضیات د الراحة والمتعة لدى الوجِ لى كونها تُ إ باإلضافة، المشاكل الحیاتیة

لى نماذج ریاضیة إمن خاللها یستطیع فهم الموضوعات عند االنتقال من مواقف واقعیة  وتحویلها 
   .مجردة
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    :أهمیة النمذجة الریاضیة
   :أهمیة النمذجة الریاضیة في النقاط اآلتیة )  2007:37(یذكر لحمر 

أساسیًا لمناهج الریاضیات في  غي أن تصبح مكوناً مهاراتها المتعددة ینببالنمذجة الریاضیة  .1
  .ذلك وفقاً  لمستویات متعددةو  ،جمیع المراحل

  .یعتبر من أهم األهداف في تعلیم الریاضیات م الطالب كیفیة النمذجة الریاضیةتعلی .2

وتعزز لدیهم ، تساعد النمذجة الریاضیة في تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالب .3
  .علمي في حل المشكالتاألسلوب ال

النمذجة الریاضیة قد یساعد في جعل الریاضیات ذات معنى و  التعلیم من خالل التطبیقات .4
وكذلك في إزالة الفكرة ، طبیقتتقلیص الفجوة بین النظریة والفي وتساعد النمذجة ، للطالب

   .له بالواقع عالقةالسائدة حول الریاضیات بأنها موضوع ال 

العلوم األخرى یظهر الجانب التطبیقي للریاضیات ویجعل تعلیم ربط الریاضیات ب .5
المجال األساسي لتطبیق الریاضیات في  دتعفالنمذجة الریاضیة  ،ممتعاً و  الریاضیات مشوقاً 

  .الهندسة، الطب، والعلوم الحیویة ضیاتالریا مثلاألخرى  العلوم

حصائیة ظهور البرامج اإلتساعد النمذجة الریاضیة في توظیف  تكنولوجیا الحاسبات، و   .6
واستشراف ، ساعد في استخدام النمذجة الریاضیة في التنبؤ المشروطاألمر الذي الهائلة 
  .المستقبل

دور  هاأن یكون لو  یاتالنمذجة الریاضیة من االتجاهات الحدیثة في تطویر تعلیم الریاضو 
قات الریاضیات في واالتجاه نحو تطبی، مجتمعي في معالجة بعض قضایا ومشكالت المجتمع

  )146 :2000، بو عمیرةأ(    .یب الطالب على توظیف الریاضیاتوتدر ، األخرىالعلوم 

الفرصة  ب أن تتاحلذا یج ؛النمذجة الریاضیة للظواهر إحدى أقوى استخدامات الریاضیاتو 
 تكون بطرقذجة عدید من الظواهر ریاضیا ً لجمیع الطالب في جمیع المستویات لنم

   .)29 :2007، وآخرون زینة بوأ( .تواهملمسمناسبة ً 

همیة ألى إ ) (NCTM,2000:285الریاضیات يوتشیر وثیقة المجلس القومي لمعلم
حیث نادت ، تعلیم الجبر وتعزیز التمثیالت الریاضیة أهدافتحقق  عملیةالنمذجة الریاضیة باعتبارها 

واستخدام ، أهداف تعلیم الجبر الكمیة ضمنباستخدام النماذج الریاضیة  لتمثیل وفهم العالقات 
    .أهداف عملیة التمثیل الریاضي وتفسیر الظواهر الفیزیائیة والریاضیة ضمن لنمذجة التمثیالت
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باإلضافة إلى ، ترى الباحثة أن للنمذجة الریاضیة إسهامات مهمة في  تعلیم الریاضیات  
وم المختلفة في كافة المجاالت بشتى  أهمیتها في العلوم األخرى وٕامكانیة الربط بین الریاضیات والعل

   .لدى الطالب عند تعلمه الریاضیات د المتعةوجِ تُ كما أنها ، مستویاتها

وأنه  أهمیة خاصةأن للنمذجة الریاضیة ) (Blum & Niss,1991:37 نیسو  یبین بلوم و 
   :منها، ألسباب عدةیجب تضمینها في مناهج الریاضیات المدرسیة  

ات والنمذجة الریاضیة وحل المشكالت طریقة مناسبة لتطویر االستیعاب  تطبیقات الریاضی ن إ .1
  .وزرع الثقة بالنفس، واالتجاهات، العام

 الریاضیات والنمذجة الریاضیة على تنمیة الكفاءة النقدیة لدى الطالب.  تطبیقاتتساعد  .2

وتربط ، المشكالت حللتحضیر الطالب الستخدام الریاضیات في  يتعلیم الریاضیات ضرور  .3
 وفقاً ، بواقعهم وحیاتهم الیومیة  عن طریق النمذجة الریاضیة في محتویات متعددة تعلمهم

  .متعددة لمستویات

وهذا یساعد في تقدیم الریاضیات ، في الریاضیات أساسیاً النمذجة الریاضیة تشكل عنصراً   .4
 .وحل مشكالت من المجتمع المحیطبصورة متكاملة 

ن تعلم المفاهیم والتعمیمات إإذ ، علیم الموضوعات األخرىإبراز دور الریاضیات في ت .5
كل ذلك ، والفلك  وغیرها، الریاضیة من خالل تطبیقها في موضوعات أخرى كالعلوم الطبیعیة

  .لمهاعویساعد في ت،یجعل الطالب یحس بدور الریاضیات في العلوم األخرى 

 الواقع أجدى یة أو القریبة منن عرض المشكالت بصورتها الواقعإتعزیز حل المشكالت حیث  .6
طریقة الخوارزمیات بز على التذكر  والمهارة في إجراء أنفع من عرضها بصورة مصطنعة تركو 

 .من المعنىتخلو  روتینیة

النمذجة الریاضیة قد یساعد في جعل الریاضیات ذات معنى  و إن التعلیم من خالل التطبیقات .7
التى یتعامل  بها الطالب من خالل تطبیقها أو بناء  فالمفاهیم  والمشكالت والعالقات، للطالب

  .وارتباطا ً وضوحا ً  كثرأتكون ، نموذج ریاضي لها

حل المشكالت  و  عرض المنهج بواسطة تطبیقات الریاضیاتأنه عند  الباحثة ىوتر 
ٕابراز عنصر التشویق و  ،باستخدام النمذجة الریاضیة یساهم في تدریب الطالب على التفكیر المنظم

ومن هنا تأتى ، معنى لدى الطالب تعل الریاضیات ذاجوبذلك ی، التنویع في تعلیم الریاضیاتو 
   .على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي لدى الطالباتفي تركیزها أهمیة النمذجة الریاضیة 
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   :مراحل النمذجة الریاضیة
   :)2009:2005 ،براهیمإ(  اآلتيخطوات النمذجة الریاضیة  تتمثل في  أن إبراهیمیوضح 

العوامل والمتغیرات المؤثرة  إلى ثم التعرف، تحدید المشكلة المراد دراستها في الموقف الواقعي .1
  .بها

 و شكلأو متباینة أالعالقة بین المتغیرات ثم صیاغتها في صورة ریاضیة كمعادلة  تحدید .2
  ي.بیان

 لصیاغة الریاضیةویتم ذلك عن طریق االطمئنان على مضمون ا ، اختبار صدق المحتوى .3
  .نه یناسب الهدف من النموذجأو 

 وكذلك، على تمثیل الواقع جالنموذ اختبار محاكاة النموذج للواقع وذلك باختبار مدى قدرة  .4
رات قیماً  ذلك بإعطاء بعض المتغیو  ،اختبار قدرة النموذج على التنبؤ بما یحدث مستقبالً 

  .بالنتائج من النموذج ة النتائج المشاهدة نر ،  ومقاواقعیةً  إضافیةً 

لى إلقاء الضوء على المزید من المتغیرات األقل إقد یؤدى استخدام النموذج  :تطویر النموذج .5
 ،أهمیة بهدف دمجها في النموذج األصلي للحصول على نموذج معدل یعطي نتائج أفضل

 جنموذٕامكانیة توسیع مجال استخدامه بحیث یصلح لمواقف جدیدة من خالل دراسة عالقة الو 
   .بنماذج أخرى في نفس المجال
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  )2008:2005،براهیم إ(  :اآلتي یوضح هذه الخطوات الشكل و 

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                            

  غیر صادق                                                         

 صادق                                                   

  ال یحاكي        

  

                                          

  یحاكي                                     

  

                                              

  

                     
  )1شكل رقم  (

  ـاضیـــــةخطـــوات النمذجة الریــ

  

 تحدید المشكلة في الظاھرة 

  صیاغة نموذج أولي       

صدق 
 المحتوى

  عادةإ

  الصیاغة

  تطویر النموذج

  تطبیق النموذج

 اختیار موقف واقعي 

محاكاة النموذج 
 بالواقع
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   )132- 130 :2000، ( الجراح  :اآلتيالنمذجة الریاضیة تتضمن و 
كون المشكلة من المشكالت التي تعترضه في حیاته تمن الواقع یهتم بها المتعلم قد  مشكلةً  -1

التي یدرسها الطالب أو من مشكالت البیئة  األخرىالیومیة أو من مشكالت فروع الدراسة 
   .المحیطة به

 ف المصطلحات والجمل واألشیاء غیر الواضحة في المشكلة. یتم تعری  -2
في المشكلة  وما یعتبر معلومات زائدة  قد ال تكون أساسیةً  ،التمییز بین ما  یعتبر مهماً  -3

   .وتحدید المطلوب
حیث یتم التعبیر عن كل ، محاولة صیاغة نموذج ریاضي باستخدام العوامل ذات العالقة -4

 ومحاولة عمل، الفروض یمكن استخدامها يأ وتذكر، ناسبةمتغیر برمز خاص أو وحدة م
  .أو عالقات خطیة أو غیر خطیة تمعادال

ربما تكون  يوالت ، یراها مناسبةً  يطریقة الحل الت حل النموذج المختار وذلك  باستخدام -5
  .تحلیلیةً  – جبریةً 

ستطیع التعدیل أحجامها ؟ هل یو  تفسیر الحل الریاضي هل قیم المتغیر مناسبة بإشاراتها -6
 أخرى أكبر ؟ و  ختیار قیم أصغرابمدى ال ماذا یحدث عند توسیع .فیها عندما یشاء

    .مكانیة تطبیق الحلول على الواقعإالتأكد من  العودة للواقع مرة أخرى ومحاولةً  -7
  :لعملیة النمذجة الریاضیة  المكونات اآلتیةكما وضع 

                 

  ال             ال                      

  

  نعم              

  

 

                      نعم                        ال           
          

     
  )2شكل  رقم (

   عملیة النمذجة الریاضیةمكونات 

اختر المشكلة        
 أو الموضوع

حدد المتغیرات 
 واعمل الفروض

ھل یمكن صیاغة 
 النموذج

ھل النموذج 
 مناسب

 حل النموذج

ھل تنسجم 
 النتائج مع الواقع 

عمل تنبؤ        
  وشرح وتفسیر

طبق على       
 الواقع
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   )2007 :2005، براهیمإ(  لنمذجة الریاضیةل الرئیسة عملیةال یوضح  المخطط اآلتيو 

 

  ترجمة                                  بناء                                 

                                            
  

  )3شكل رقم (

 لنمذجة الریاضیةلالرئیسة  عملیة ال

حیث یتم تحلیل هذا ، ولى في عملیة النمذجة الریاضیة من الموقف الواقعيتبدأ الخطوة األ
الظاهرة المطلوبة بعناصر الموقف ووصف هذه العالقة في صورة الموقف للتعرف على عالقة 

   .ریاضیة تسمى بالنموذج الریاضي

ج ذعمل الحل الریاضي لهذا النمو  يأما الخطوة التالیة في عملیة النمذجة الریاضیة  ه
 موقف الذى تمإیجاد معنى للحل الریاضي في ال يأ، أخرى ترجمة هذا الحل إلى الواقع مرةً  يوبالتال

لى النموذج ثم إیوضح الشكل التالي مسلسل األحداث من العالم الواقعي و ، منه اشتقاق النموذج
                        )2006 : 2005، براهیمإلى العالم الواقعي  ( إثانیة ً  الرجوع مرةً 

   

  

 

   

  

  

  

  

  
  )4شكل رقم (

  مخطط عملیة النمذجة الریاضیة

 الموقف الواقعي

  جالنموذ
 الریاضي 

 

حل النموذج         
 الریاضي

 

وضع المشكلة في صورة نموذج ریاضي باستخدام الرموز 
 والمعادالت

  حل النموذج الریاضي

  الم الواقعيترجمة النتائج إلى معناھا الحقیقى في الع

اختبار حل النموذج  ( ھل یعطي النموذج نتائج صحیحة 
  للمشكلة)

التفكیر مرة أخرى للحصول 
 على معلومات جدیدة 

 ال

 نعم

        انتھي الحل

 التعرف إلى الفروض المتعلقة بالمشكلة في صورة مبسطة
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  رى الباحثة أن خطوات النمذجة الریاضیة تبدأ من الموقف الواقعي الذي یمثل مشكلةً وت          
  ،وٕادراك العالقات بینها وتحلیلها  ،ومن ثم معرفة المعلومات حول تلك المشكلة، تواجه الطالب

وحل  ، رموز أو معادالت أو صورة ذهنیة تكان ومن ثم تمثیلها في صورة نموذج ریاضي سواءً 
ج ومن ثم واختبار حل النموذ، وترجمة تلك النتائج في العالم الواقعي ،وذج الریاضيذلك النم

   .التعمیم إن أمكن ذلك

المقترحة من قبل الباحثة  خطوات ال) الذي یمثل 5الباحثة المخطط شكل رقم ( وضعتوقد 
، وتقوم الطالبة ند مرور الطالبة بالموقف الواقعي، حیث أن الخطوة األولى تبدأ علنمذجة الریاضیةل

، ومن ثم ، ووضع الفروضٕادراك العالقات بین عناصر الموقفو بتحدید وفهم الموقف والمشكلة 
.  ، ومن ثم ترجمة الحل الى الواقعالحلموذج ریاضي  للتوصل إلى ببناء نتمثیل ذلك الموقف  

لت لذلك من خالل ما توصلت إلیه ألنها هي من توص تكون الطالبة أكثر قدرة على فهم وبذلك
  ، وتصبح الریاضیات ذا معنى لدیها .   الموقف الواقعي ، وهذا  یعطى الطالبة ثقة بنفسها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 5شكل رقم (

  الریاضیة  المقترحة للنمذجةخطوات ال

  

 تحدید وفهم المشكلة

 وضع الفروض المتعلقة بالمشكلة

 بناء النموذج الریاضي

 حل النموذج الریاضي

 تفسیر الحل الریاضي 

 التأكد من الحل 

 احصل على معلومات جدیدة

 ال

 نعم 

 انتهي  
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  المحور الثاني
  التفكیر المنظومي

   :التفكیر :أوالً 
ان عن غیره من الكائنات الحیة، نساإل_  Uولقد میز اهللا _، سالم بالتفكیراعتنى اإل  

ن الكریم على التفكیر آوحث القر ،بأن وهبه العقل والقدرة  على إعماله الكتشاف نوامیس الطبیعة 
َامَواِت  (والتأمل والتدبر في غیر موضع قال تعالى  ُروا ِيف َأنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللاَُّ السَّ ْ َيَتَفكَّ َأَوَمل

قِّ َام َواْألَْرَض َوَما َبْينَهُ   االهتمام بتنمیة مهارات التفكیر  في القرن وقد تزاید .]8، [الروم ) إِالَّ بِاْحلَ
 ویعد تفكیر اإلنسان  .المعرفي لى ظهور االنفجارإنظرًا للتطور السریع الذي أدى  ي الحال

مل مع التعاو  ،عنصراً  جوهریًا في تقدم الحضارة لخیر البشریةو  ،في توجیه الحیاة رئیسةً وسیلة ً 
  .اعلیةالمستحدثات بكفاءة وف

ن هذا یجعل فإ، في آیات اهللا للتدبر والتفكریعتمد على إیقاظ الفكر  اً ذا كان االسالم دینإ و   
مة تفرضها المسلَّ ،  لدى الطالب ضرورة تربویةتنمیة مهارات التفكیر في خلق اهللا العمل على

  )85 :2011، ىصطف( م .المتفق علیها بأننا ال یمكن أن نفكر بدون معرفة

عصر التغیرات المتسارعة  یفرض على المربین التعامل مع التربیة والتعلیم ولذلك فإن 
المستجدات  مع تسهیللل؛  رورةنسان  كحاجة وضإلوتستمر مع ا، كعملیة ال یحدها زمان أو مكان

ف یفكر " " تعلیم الطالب كیو رات " تعلیم الطالب كیف یتعلم "ومن هنا تكتسب شعا .هتئفي بی
األمر  همیة عن التكیف مع المستجداتنها تحمل مدلوالت مستقبلیة في غایة األأل ؛خاصةً  أهمیة ً 
  )24 :2011، (جروان. استخدام المعرفة في مواقف جدیدةو  ،یستدعي تعلم مهارات جدیدة الذي 

على التفكیر والقدرة ، إن القوة والجمال في عملیة التفكیر تتجلى في النظر إلى التفكیر كأداة
كذا ، وٕاصدار أحكام موضوعیة ،وعلى تخیل إیجاد حلول للمشاكل المطروحة، وتحكیم العقل، السلیم

تسهم في  ومن ثم،وتفحص جوانبها المختلفة والمقارنة بینها  ، االنتقاء من بین البدائل والخیارات
   ).121: 2006، براهیمإاألفراد  أو المجتمعات  (  حل المشكالت التي تصادف

 ویمكن، ن تعلیم األطفال لیكونوا مفكرین جیدین إنما هو مشروع ومغامرة عقلیة وأخالقیةإ
نسانیة لألفراد من خالل عملیات خاصة بالتربیة  كمهارات إلنجاز للطبیعة اإإلیه على أنه  النظر

هم لیس فقط ولذلك علینا أن نعلم، واالستعدادات، والمیول  االتجاهاتوأمور تتعلق بتنمیة ، التفكیر
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وتشجیعهم على ، وحب االستطالع، لالستكشافولكن أیضًا تشجیع المیول ، مهارات التفكیر
   )30 :2007، ( حبیب .بأن تفكیرهم یكون متاحًا ومسموحًا ومنتجا ً  االعتقاد
 ، ولیس من شك أننظر العلماء والباحثین التربویین حول تعریف التفكیرتباینت وجهات و   
ته وخلفیته الثقافیة، الذي قد یتأثر بنمط تنشئته ودافعیته وقدرا، الخاص في التفكیر أسلوبه لكل فردً 
وحدة مالذي قاد إلى غیاب الرؤیة ال مراألعن اآلخرین،  میزهت ن الخصائص والسمات التيم وغیرها

  إذ قدموا تعریفات مختلفة استنادًا إلي أسس واتجاهات نظریة متعددة. عند العلماء والباحثین 

  )18:2011العتوم وآخرون ، (
یتم بواسطتها الحكم  يالت التفكیر بأنه " العملیة الذهنیة  )23 :2003( عفانة وعبیدیعرف         

مما یجعل ، لشيءوالمعلومات السابقة عن ذلك ا بین واقع الشي ء وذلك بالربط ، یاءعلى واقع األش
   .في حل المشكالت "مهمًا التفكیر عامال ً 

التفكیر بأنه "عملیات النشاط العقلي التي یقوم بها الفرد من  )27:2002(فيویعرف  مصط
وهي عملیة تفكیر مستمرة في الذهن ال ، أجل الحصول على حلول دائمة أو مؤقتة  لمشكلة ما

وهي أرقي العملیات العقلیة والنفسیة  التي تمیز ، تتوقف أو تنتهي ما دام االنسان في حالة یقظة
  .ه من الكائنات األخرى بدرجة راقیة ومتطورة "اإلنسان عن غیر 

عبارة عن مفهوم معقد من ثالثة عناصر "التفكیر  لى أن إ )3 :2011 (سعادةیشیر  و 
، واألقل تعقیدًا كالفهم والتطبیق، تتمثل في العملیات المعرفیة المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت

والعوامل الشخصیة  االستعداداتمع توفر ، وعباإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموض
   .وال سیما االتجاهات والمیول "، المختلفة

عالقات جدیدة  راكدإ ط عقلي یستطیع المتعلم من خاللهشانوتعرف الباحثة التفكیر بأنه 
     .یمر بها التيبین الموضوعات أو حل مشكلة أو  اتخاذ قرار من خالل الخبرات 

   )41 :2003، عفانة وعبید (    Thinking Typesأنواع التفكیر  
   :كاآلتيلى ستة أنواع إیصنف كل من عفانة وعبید أنواع التفكیر 

  Visual Thinking                                       التفكیر البصري  -1

  Inferential Thinkingالتفكیر االستداللي                                 -2

 Reflective Thinking                                    ليالتفكیر التأم  -3

      Critical    Thinking التفكیر الناقد                                     -4
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                             Creative   Thinkingبداعي          التفكیر اإل -5

                           Mathematical  Thinkingالتفكیر الریاضي              -6

                                   Systemic  Thinkingیر المنظومي          تفكلا -7
  

    :التفكیر السابق ذكرها أنواععرض تعریفات لكل من  أتيوفیما ی
  Visual Thinking  :التفكیر البصرى   - 1

وتحویل اللغة البصریة ، ل البصريمنظومة من العملیات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشك
    واستخالص المعلومات منه ، )یحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظیة ( مكتوبة أو منطوقة يالت

  .)8 :2006، (مهدى
 Inferential Thinking :التفكیر االستداللي - 2

لى إة منظمة بحیث تؤدي قعملیة تفكیریة  تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطری
  .)365 :2011، (سلیمان. حل مشكلة أور استنتاج قرا

 Reflective Thinking :التفكیر التأملي - 3

ویضع ، نشاط عقلي یقوم على تحلیل  الموقف المشكل إلى عناصر ویحللها إلى أجزاء
یتوصل إلى النتائج التي تؤدي  ىالمناسبة في ضوء المعلومات حت الحلول ویقترح، الفروض

  )27 : 2013، ( النواجحة. إلى حل المشكلة
    Critical  Thinking :التفكیر الناقد - 4

ویشتمل على جمع ، هو التفكیر الذي یدرس ویربط ویقیم كل جوانب الموقف أو المشكلة
یشتمل أیضًا على القراءة بفهم وتحدید المعلومة و  وتنظیم وتذكر وتحلیل المعلومات،

مناسبة من مجموعة معینة وكذلك القدرة على استخالص نتائج ، الضروریة وغیر الضروریة
 )494: 2008، بدوى(. من البیانات

    Creative Thinking :يبداعالتفكیر اإل - 5

كبر قدر من  أحیث ینتج الفرد ، التفكیر فيعملیة عقلیة تتصف بخروجها عن المألوف 
   .)67 :2013، عطا( أبو  .المشكالت تساعد على حل يالت، الطالقة والمرونة واألصالة
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 Mathematical  Thinking :الریاضيالتفكیر  - 6

حیث ، یشمل استخدام المعادالت واألعداد واالعتماد على القواعد والرموز والنظریات والبراهین 
  )156 :2005، الخلیلي( . تمثل إطارًا فكریاً  یحكم العالقات بین األشیاء

       Systemic  Thinking :التفكیر المنظومي   - 7

وأن یكون ، المجموعات التوافقیة والظروف والظواهر لنظام معیناحتواء جمیع العملیات و 
    .وأن یكون لدیه القدرة على بنائها وتحلیلها، الفرد واعیًا بأنه یفكر في نماذج واضحة

  )21: 2003،(الكامل 

    :أهمیة تعلیم مهارات التفكیر
لمعلومات إن تعلیم التفكیر یسمح للمتعلمین بامتالك أدوات تساعدهم على معالجة ا

أصبحت تزاحم المعرفة فیه سمته  والتي، في عصرنا الحاليى تعامل مع المستجدات التي تتوالوال
لیستطیع  وتبعًا لذلك ینبغي على المعلمین التركیز على تعلیم مهارات التفكیر، األكثر تمیزاً 

  .تخدام المعرفة  في مواقف جدیدةتحدیات هذا العصر   واسهة المتعلمون مواج
ضیة تنمیة التفكیر تعتبر من أهم القضایا التي تهتم بها الدراسات واالتجاهات الحدیثة ن قإ

لى تطویرها إمن المهارات التي یسعي التعلیم  فكیرفالت، المناهج ؤوليالتي تشغل التربویین ومس
تیة ولیمتلكوا القدرات الالزمة لمواجهة مشكالتهم الحیا ؛وتنمیتها لدى الطلبة في كافة المستویات

الحلول الصحیحة القابلة لى إوبالتالي الوصول ، تهم في المجاالت المختلفةاعوقضایا مجتم، الیومیة
  ). 19 :2012، ذوقان(التوظیف في الحیاة الواقعیة  و للتطبیق 

وتطویر مهارات التفكیر ، ة خاصة  في وقتنا الحاليمهارات التفكیر حاجة ملحَّ ولذلك فإن 
أثناء تعامله مع العالم الطبیعي یجمع األدلة ذات  ن الفردأل، اد أكثر ذكاءها كیف یصبح األفر لیقاب

للوصول إلى المعرفة وفهمها وتطبیقها في الحیاة  ها ؛ سعیاً ویصنفها ویفسرها ویختبر ، العالقة
ومن ، لتعلم جدیدأساسًا قویا ً  ن تشكل المعرفة المكتسبةأفل أن یكون المتعلم نشطًا و كمما ی ،العلمیة

فإن األفراد یحتاجون لتعلم مهارات التفكیر كأدوات ضروریة  تساعدهم على التعامل والعیش في  هنا
  .)21 :2011، ( مصطفي  ومتزاید في تعقیده ، عالم سریع
 يه أن مهارات التفكیرو  هم أهداف تدریس الریاضیاتأیرى لیثنر أن تنمیة التفكیر من و 

 ،جب التركیز على أن أساس الریاضیات هو التفكیرنه یأو ، مهارات جوهریة ولیس مهارات عادیة
من مجموعة من اإلجراءات  مكونةً  ح مادةً بقدرة الطالب على التفكیر فإن الریاضیات تص مَّ نَ تُ ٕاذا لم و 

  ). Lithner, 2000: 166(  المقلدة أو الصوریة بدون فهم من أین جاءت 
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، ل المدرسة وخارجهاد وتقدمهم داخإن التفكیر الحاذق یلعب دورًا حیویاً  في نجاح األفرا
وفي حیاتهم الالحقة هو نتاجات ، راسة وبعد انتهائها ومدى نجاحهم في الدراسةوفي فترة الد

وتعلیم الطالب مهارات التفكیر هو بمثابة تزویده باألدوات التي یحتاجها حتى یتمكن من ، لتفكیرهم
وهناك أسباب ، ات التي یأتي بها في المستقبلالتعامل بفاعلیة مع أي نوع من المعلومات أو المتغیر 

   :أهمها ،همیة تعلیم مهارات التفكیرأتبین عدة 
  .تساعد الطالب على رفع مستوى الكفاءة التفكیریة لدیه -1
  .تعلمه من خالل استخدام مهارات التفكیر الذيتحسن مستوى تحصیله في الموضوع  -2
 ).188: 2012بو عاذرة ،أ(   یره بالسیطرة الواعیة على تفك اً حساسإتعطى الطالب  -3

   :ألهمیة تعلم التفكیر وهي ًا عدةنقاط )58 :2005(  يالخلیل كما تضیف
سالمي الحنیف ولقد حثنا دیننا اإل، واكتشاف نوامیس الحیاة لإلیمانالتفكیر ضرورة حیویة  -1

  .العقل والتدبر في ما خلق  اهللا والتبصر بحقائق الوجود وٕاعمالعلى التفكر 
غ ن یبلأحتى یمكن ، اً  ومرنا ً دفمنظماً ها اً تعلیم فكیر الفعال لیس فطریاً  بل یتطلبالت  -2

   .أقصى مدى له
  .التفكیر دعامة قویة وقوة مستمرة لبقاء الفرد والمجتمع معاً  في عالم الیوم والغد  -3
   .م مهارات التفكیر یفید المعلمین والمدارس معا ً تعلی  -4

   :رات التفكیر یمتاز باألهمیة التالیةن تعلیم مهاأترى الباحثة و 
  .تواجهه يتتساعد المتعلم على حل  المشكالت ال -1
 .تنمیة قدرة األفراد على صناعة القرارات -2
  .تغیرات من حولهلطالب على التكیف مع األحداث والمتساعد ا -3
   .فة المواد الدراسیةل المتعلم في كاتزید من تحصی -4
  .الذات لدیهم طلبة وتقدیرالثقة بالنفس لدى الرفع مستوى   -5
  .تعزیز عملیة التعلم واالستمتاع بها -6
 .والروحیة والوجدانیة والجسمیة الفكریة يتنشئة مواطنین یمتازون بالتكامل في النواح -7
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   :مهارات التفكیر
، مور الضروریة في إثارة فكر المتعلم وتحدي قدراته العقلیةتنمیة مهارات التفكیر من األ إن

فإذا ، ألن الریاضیات تعتبر لغة التفكیر والتفكیر لغة الریاضیات، د دراسته للریاضیاتخصوصًا عن
من مجموعة  مكونةً  لم تتوفر قدرة الریاضیات على التفكیر الریاضي فإن الریاضیات تصبح مادةً 

  ). 218 :2004، ( عفانة  ونشوان ادة أو الصوریة دون فهم مصدرهالمقل اإلجراءاتمن 

لمعلم من خالل عملیة التدریس إلى إكساب المتعلمین العدید من المیول ولذلك یسعي ا
وتأتى مهارات ، كما یساعدهم على اكتساب مختلف أشكال المهارات المناسبة لهم، واالتجاهات

ن ما یكتسبه المتعلمون من مهارات التفكیر ینعكس على إالتفكیر في مقدمة هذه المهارات إذ 
  )13: 2011( مصطفي ،  .التفكیر وحل المشكالت تحسین مستویاتهم في عملیة

اً  من أهداف كان وما زال هدفاً  رئیس  ،وهكذا فإن تحسین التفكیر وتنمیته  عند المتعلم
   .هتمام في وقتنا الحاضرمن اال بارزةً  كما یحتل مكانةً ، یةالترب

یمكن مالحظتها  يالت تعرف سلیمان  مهارة التفكیر بأنها " سلسلة متتابعة من اإلجراءاتو 
وتتضمن أن تسیر وفق  ،لمتعلم بهدف أداء مهمة مایمارسها ا يوالتغیر مباشرة مباشرة أو بصورة 

   )128 :2011، ( سلیمان .خطوات ثابتة وبطریقة منظمة ومتتابعة "

 عملیات عقلیة دقیقة وحساسة تتداخل مع بعضهایعرفه كل من أبو جادو ونوفل بأنها و 
، والتمییز، رمثل  مهارات التذك، تحدید العدید من هذه المهارات إذ تم ، لتفكیرعندما نبدأ با البعض
حیث أن  ،والمؤثر يإن هذه المهارات هي األساس الذي یقوم علیه التفكیر العال .وغیرها، والتنبؤ

معنى  إلىلتنفیذ مهمات أو عملیات تفكیریة هدفها الوصول ، مهارات التفكیر تستعمل مرارًا وتكراراً 
   ). 76 :2007، نوفل و أبو جادو( .أو معرفةأو رؤیا 

   :التفكیر المنظومي :ثانیاً 
تداعیات ونداءات إلى ضرورة إعادة النظر  في هذه المنهجیة   ظهرت في العقود األخیرة

كإحدى ، تنادى بحتمیة األخذ بالمدخل المنظومي ، تربویة جدیدة لى رؤىً إودعت ، من التعلیم
تظهر وتؤكد الترابط ، لمختلفة في صورة منظومیةاالخبرات  تقدم والتي، وىطرائق تنظیم المحت

  وتعمل على ربط وتفاعل ما لدى المتعلم، والتفاعل والتداخل والتشابك والتكامل بین هذه الخبرات
یتعلمه ذا  مما یجعل ما ، جدیدة بما سوف  یتعلمه من خبرات من معرفة سابقة في بنیته المعرفیة
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ل من الجهد الذي یبذله لربط الخبرات الجدیدة المراد تعلمها بالخبرات السابقة الموجودة ویقل ،معنى
حداث تغییر في شكل إنه من بما یمكِّ  ، والعمل على زیادة كفاءة هذا الترابط، في بنیته المعرفیة

فاظ بها نه من االحتبما یمكَّ ، وتنظیم المعلومات بصورة منظمة وشبكیة ،المعرفة الجدیدة المكتسبة
  .خدامها في مواقف الحیاة المختلفةمما یسهل علیه استدعاؤها واست، في بنیته المعرفیة

    )577 :2003، حوامدة ( 

 تترابط مكوناتها ببعضها ترابطاً  ،التكامل في جوهرها وجود بنیة ذاتیة يفالمنظومة تعن 
هذا باإلضافة إلى خاصیة ، لتكیفقابلة ل، دینامیكیة  التفاعل، بینیاً  في عالقات تبادلیة التأثیر

   )8 :2002، (عبید .جزائهاأهي أن البنیة المنظومیة تكون أكبر من مجموعة ، أساسیة معروفة

والذي طالما ، ویعتبر استخدام المدخل المنظومي في التعلیم والتعلم بدیًال للمدخل الخطي
، دون وجود روابط بینها، تتابعاستخدم في مدارسنا في تقدیم مفاهیم ومهارات أي مقرر دراسي بال

حیث ینظر إلى الموقف التعلیمي في ، للنسیان بمجرد اجتیاز الطالب لالمتحان فتصبح عرضةً 
ضوء الفكر المنظومي على أنه منظومة شاملة تتكون من مجموعة من العناصر المتناغمة 

والتي تعتمد  )التقویم -األنشطة التعلیمیة   - األسالیب والوسائل التعلیمیة - المحتوى –(األهداف 
  )24 :2003، ( أبو الحدید .محددة على عالقات التأثیر والتأثر من أجل تحقیق أهداف

ببعض  تربطها بعضاً  يالترات التعلیمیة بیعرف المدخل المنظومي بأنه تنظیم الخو 
فة یها كاوتتضح  ف، نةككل نحو تحقیق أهداف معیمعا ً  تعمل، تفاعلیة  عالقات شبكیة تبادلیة

على ربط ما سبق دراسته مع  مما یجعل الطالب قادراً ، خبرة وغیرها من الخبرات يالعالقات بین أ
   .مرحلة من مراحل الدراسة من خالل خطة محددة وواضحة المعالم إلعداده يما یدرسه في أ

ویمكن النظر إلى المدخل المنظومي على أنه  موجه ومرشد لتخطیط وتنظیم الخبرات  
منظمة  فهو یقدم الخبرات المعرفیة في صورة، وتطویرها بحیث تحقق ما هو مرغوب منها التعلیمیة

نه یراعي معاییر إحیث ، تبرز العالقات فیما بینها ؛ مما یوضح البنیة الهیكلیة والتنظیمیة للمحتوى
معرفة بط الاوتر ، والتكامل والتتابع؛ وبالتالي تحقق تراكم ىالتنظیم الفعال للخبرات من حیث المد

ومن هنا ، مما یؤدى إلى بنیة معرفیة سلیمة مهیأة ألي تعلم الحق، داخل البنیة المعرفیة للمتعلم
  .تنادي بها دول العالم يتتحقق مواصفات الجودة الشاملة للتعلم الت

  )58: 2001، عبدالصبور(فهمي و      
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موضوع أو  يبین مكونات أ فالمدخل المنظومي في التدریس یهتم بالعالقات التي تربط 
ومن ثم ، یكون منظومات فرعیةً ، كما أن بعض مكونات الموضوع أو المقرر نفسه، أي مقرر

ثم یتم النظر في كیفیة ترابطها وعالقاتها ، ى مفاهیم ومهارات وعالقات إلتحلیل محتوى الموضوع 
لما یتم ومرشدًا  یكون موجهاً  ، ویتم تقدیم هذه المنظومة أوًال وكأنها منظم خبرة متقدم .التبادلیة
كما وأنه سیعد لخبرات ، مرتبطًا بمعرفة أو خبرة سابقة ً  مكون فإنه یكون يوعند تدریب أ ، تدریسه

  )163 :2004، ( عبید .البنیة المعرفیة للتلمیذ المتعلمتالیة متوقعة تتجدد بها دومًا 

وتؤكد على ، تحد من ثقافة الذاكرة  يالت المدخل المنظومي  من المداخل الحدیثة دویع
رؤیة و  ،وٕانماء قدرة المتعلم على رؤیة العالقات بین األشیاء أكثر من األشیاء نفسها، تنمیة التفكیر

  )4 :2012، (الخیري .مترابطو  يالجزیئات في إطار كل

نه ؛ أله یؤمل أن تزید فرص نجاح، والمعلم الذي یستخدم المدخل المنظومي في تدریسه
ویزوده بالطریقة المنهجیة ، ویجنبه الوقوع في العشوائیة واالرتجالیة، یساعده على النمو المهني

، ومن انتقاء وسائل االتصال التعلیمیة المناسبة ، ویمكنه من تحدید أهدافه بدقة ووضوح، المنظمة
والحكم بموضوعیة عالیة على  ، ویساعده على رسم طرق واستراتیجیات التقویم المناسبة للمتعلمین

وعند التدریس بالمدخل المنظومي ینبغي مساعدة الطالب على  .وٕاتقانهااف التعلم مدى تحقیق أهد
المفاهیم ؛ أي  ههذ وأن یحددوا العالقة بین، استخراج المفاهیم من المادة المكتوبة أو المسموعة

  )Klentschy,2008:59(  .تصل بین تلك المفاهیم يالت اختیار الكلمات

إلى رفع كفاءة وتطویر العملیة التعلیمیة بصورة ویهدف األخذ بالمدخل المنظومي 
تنمیة قدرة  ٕالىو  ،التطویرو منظومیة شاملة ؛ تؤكد على تغییر طریقة التفكیر في كیفیة التغییر 

 يعلى  الرؤیة المستقبلیة الشاملة أل بحیث  یكون الطالب قادراً ، التفكیر المنظوميالطالب على 
   .كلي مترابط إطارالجزئیات في  موضوع دون أن یفقد جزئیاته ؛ أي یرى

  .)65 :2010، الشایعو  الرضیان(

وترى الباحثة أن المدخل المنظومي یساعد في تسهیل عملیة التعلم ، ویزید من القدرة 
على االستیعاب وفهم العملیات الحسابیة في الریاضیات ؛ مما یجعل التعلم ذا معنى ، وزیادة 

ضافة إلى أنه یجعل  الریاضیات مادة مشوقة للطالبات وینمى دافعیة التعلم لدى الطالبات ، باإل
  التفكیر المنظومي .
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    )38 :2007، الخزندارو  ( عفانة :مزایا التدریس المنظومي 

 و متوافق ومتناغم على نحمعا ً  تعمل، س بصورة نسقیةتنظیم كافة عملیات تصمیم التدری -1
  .لتحقیق أهداف منظومة التدریس؛ ومتفاعل 

األمر الذى یترتب علیه  ، النظام التدریسي لنوع من الضبط والتوجیه والمراجعةخضوع  -2
  .وصوالً  ألفضل النتائج المتوقعة، تحسین تنقیح النظام باستمرار

   خصائص المتعلم أهمیةً  هذا المدخل ي؛ إذ یعط ىالتركیز على المتعلم بالدرجة األول -3
   .كبرى

    :مفهوم التفكیر المنظومي 
وهى ، تعطى اهتمامًا متزایداً  لتفكیر األنظمة يتجاه نحو الریاضیات الوظیفیة التاال ىیتنام

ومعرفة عالقتها ، تحاول التعرف على التركیبات الداخلیة المكونة للموقف موضوع التفكیر يالت
  ) 452 :2005، براهیمإ(  .ببعضها البعض والمتغیرات الخارجیة ذات الصلة به

نظرًا للتطورات السریعة في األنظمة ، التركیز على التفكیر المنظوميفي اآلونة األخیرة بدأ 
 Systemsواألنظمة   Modelsالنماذج  يومن هنا جاء التفكیر المنظومي ف، العلمیة والثقافیة

 ؛تساعد على فهم الكل بدًال من الدخول في الجوانب التفصیلیة والمكونات الجزئیة ، كوحدة واحدة
  )63: 2003 ،( عفانة وعبید  .تواكبه العلمي السریع ووذلك لتتابع التقدم 

تالحظ  وأن ، أن یكون واعیًا بأنه یفكر في نماذج واضحة، ن أساس التفكیر المنظوميإ
على أن  .وأن تكون لدیه القدرة على بنائها وتحلیلها، هذه النماذج على أنها نماذج ولیست حقائق

وتدریبه غالبًا ما ، وتوجهات الفرد، ات وأشكال التمثیل المتاحةبناء النماذج یرتبط ارتباطًا وثیقًا بأدو 
  )22 :2003، ( الكامل .كون في العالقات البسیطة للسبب والنتیجةی

من واقع ووحي  اً بحیث یكون تفكیر ، فالتفكیر المنظومي یعمل على تنمیة التفكیر المفتوح
تطلب مهارات علیا في التفكیر من كما ی، شامل بأبعاد المشكلة أو الموقف الذي یواجهه الشخص

ضوء  مع تعدد طرق إعادة التركیب والتنظیم في ، تحلیل الموقف ثم إعادة تركیب مكوناته بمرونة
    ) 180:  2008، ( جان . المطلوب الوصول إلیه

تظهر قیمة أشكال أو طرق ، وعندما یراد تعلیم التفكیر المنظومي أو یرغب في تعلیمه
وبالتالي ، تمثیل النظام المالحظ ، یجبةفحتى نقف على مكونات منظومة معین،التمثیل المنظومي 

وكیفیة ، هو التعرف على أدوات التفكیر المنظومي، لتعلیم التفكیر المنظومي األساس فإن االعتبارً 
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 يأنه ال یوجد التفكیر المنظومو  ،نتعلم التفكیر المنظومي من المهم أنإنه  .هذا التمثیل التعامل مع
ي فهم االنسانلل  يولكن هو في الحقیقة القدرة على  توظیف التفكیر العاد، قدرة خاصة منفصلةك

   )64 :2004، ( الكامل.على المدركات الخاصة بكل موقف 

  :منها، لقد تناول األدب التربوي العدید من التعریفات للتفكیر المنظومي

الذي یركز على مضامین یر المنظومي بأنه "التفك التفكیریعرف كل من عفانة وعبید 
، یتضح فیها كافة العالقات بین المفاهیم والموضوعات ،عملیة مركبة من خالل منظومات متكاملة

   ."مما یجعل المتعلم قادرًا على إدراك الصورة الكلیة لمضامین المنظومات المعروضة 
  .)63 :2003، بیدوع(عفانة                                                           

بأنه " منظومة من العملیات العقلیة  المنظوميویعرف كل من  الخزندار ومهدى التفكیر 
بطرق و  ثم إعادة تركیب مكوناته بمرونة، تكامل بین عملیات التفكیر من تحلیل للموقف يالت

  ) 631: 2006، الخزندار ومهدى(.المنشود " متعددة التنظیم في ضوء الهدف

منظومة من العملیات العقلیة المركبة تكسب المتعلم "  ) بأنه52:2006 (عودةبو أ ویعرفه
  . "كلیة لها  صورة ومن ثم تكوین، بین المفاهیم والموضوعات :القدرة على إدراك العالقات

سلوب مبسط للتفكیر في المواقف والمشكالت المعقدة لكسب رؤیة أ" أنه ب بارتلت یعرفهو 
  ) Bartlett,2001:67(  ."شاملة للمنظومة 

یتم من خاللها توظیف  يهي  منظومة من العملیات الت") 23 :2010 (وعرفها العكلوك 
، یمكن االستدالل علیها من خالل السلوك الموجه والهادف، الخبرات المتراكمة لحل مشكلة معینة
   . "بما یعكس العملیات العقلیة الداخلیة 

 و "نمط من أنماط التفكیر یمر بهالمنظومي هأن التفكیر  )44 :2010 (يویذكر  الیعقوب
ثم إدراك الروابط بین  ، وتفكیكه إلى أجزاء ،تحلیل الموقف التعلیمي  :أال وهي، مراحل المتعلم بعدة
    .إلى أن یتم تجمیعها في صورة مستقلة  " ، تلك األجزاء

دارة عملیة هو ذلك النوع من التفكیر الذي یتضمن إه "بأن )5 :2002 (وقد عرفه عبید 
كما أنه یتضمن تحلیل الموقف ثم إعادة تركیب مكوناته بمرونة مع ، والتفكیر في التفكیر، التفكیر

  ."یم في ضوء المطلوب الوصول إلیهتعدد طرق إعادة التركیب والتنظ
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 لغة متخصصة ومجموعة من األدوات التي یمكن استخدامها لمعالجةبأنه " سیدني وعرفه
والتفكیر المنظومي هو طریقة لفهم الواقع تركز على ، دًا في حیاتنا الیومیةأكثر المشكالت تعقی

  )Sidney,2004:511( .بدًال من التركیز على أجزائها "، العالقات بین جمیع أجزاء أي منظومة

یمكن اعتباره  بأنهالتفكیر المنظومي "  ) 219:2004(ونشوان  ویعرف كل من عفانة 
یكون الفرد  حیث من خالل هذا النمط من التفكیر، العلیا في التفكیرمن أشكال المستویات  شكالً 

انتقال  يأ، ن یفقد هذا الموضوع جزیئاتهأموضوع دون  يأل، قادرًا على الرؤیة المستقبلیة الشاملة
الذي یجعله ینظر إلى العدید من العناصر ، لى التفكیر الشاملإالفرد من التفكیر بصورة محددة 

بمعنى ، في العدید من الجوانب فیراها مشتركةً موضوعات متباعدة ً ها معها باعتبار  كان یتعامل يالت
  . "ي بمنظار منظوم ء لى األشیاإأنه ینظر 

   :وهيعدة مهارات أن التفكیر المنظومي یشمل  ولقد اتفقت معظم التعریفات السابقة

  .ى منظومات فرعیةإلة تحلیل المنظومات الرئیس -1

  .موضوع دون أن یفقد جزئیاته يَّ ملة ألاالرؤیة الش -2

  .إدراك العالقات داخل المنظومة -3

   .إعادة تركیب المنظومات من مكوناتها -4

 تفكیرالبأنه "  جرائیاً إ عرفت الباحثة التفكیر المنظوميالتعریفات السابقة قد خالل ومن 
وهي تحلیل المنظومة  ،عدة تتكون من مراحل، یركز على مضامین علمیة مركبة الذي 

وٕاعادة تركیب مكوناتها ، لى منظومات فرعیة وٕادراك العالقات داخل المنظومةإرئیسة ال
    .المتعلم قادرًا على إدراك الصورة الكلیة للمنظومة المعروضة " یجعلمما  ، بمرونة

  ): Kotelinkon,2006:280 &Sterling ,2004:78( :خصائص التفكیر المنظومي

 ویقاوم المیل إلى تبسیط الحلول والمشكالت.، الواسع ینظر إلى الموقف ككل  وٕالى السیاق -1

تنشأ من العالقات بین األجزاء المكونة لهذا  يوالت، ینظر إلى الخصائص العامة للنظام ككل -2
 .النظام

 .ویعمل على الدمج بین اتخاذ القرار واإلرادة، یشجع المشاركة أثناء حل المشكالت -3
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 .یحثنا على تقدیر وجهات نظر اآلخرین -4

 ع نظرتنا إلى العالم ویجعلنا على وعي أكثر بالفروض التي نستخدمها لتعریف األشیاء.یوس -5

یساعدنا أن ننظر إلى العالقات والتأثیرات المتعددة بین األجزاء المكونة للمشكلة التي نشارك  -6
  .في حلها

 وترى الباحثة أن هذه الخصائص ُتكسب  التفكیر المنظومي أهمیة كبیرة ، حیث أنه یساعد
الطلبة على تكوین نظرة شمولیة للبنیة المعرفیة ، والنظر إلي مكوناتها ، وتحلیلها إلى أجزاء  
والنظر إلى العالقات التي تحكم هذه األجزاء ، ومن ثم یكتسب الطلبة مرونة في إعادة بناء 

  وتركیب البنیة المعرفیة بأكثر من صورة ، وتعدیلها بشكل مستمر .

   :ميمهارات التفكیر المنظو 
وأنه ال  ،نتعلم التفكیر المنظومي أننه من المهم أ )doerner:2006 (یرى دورنر و   

ارة عن االشتقاق العقلي للعناصر العقلیة من بفهو ع ،یوجد التفكیر المنظومي كقدرة خاصة منفصلة
   .)  34(أورد في : الیعقوبي ، .والمعالجة العقلیة لهذه األفكار أو المزج بینهما ، االدراكات

  

   )476 :2002، ( المنوفي :تیةیتضمن التفكیر المنظومي المهارات اآلو 

ٕادراك و  ، المادة المتعلمة ةالقدرة على تجزئ يأة إلى منظومات فرعیة  الرئیس تحلیل المنظومة -1
  .العالقات بین هذه األجزاء

المختلفة من القدرة على القیام بتجمیع األجزاء  يوتعن، إعادة تركیب المنظومات من مكوناتها -2
  .المحتوى في بنیة موحدة تجمع هذه األجزاء

  .ت األخرى7إدراك العالقات داخل المنظومة الواحدة وبین المنظومة والمنظوما  -3

  .موضوع بدون أن یفقد هذا الموضوع جزئیاته يالرؤیة الشاملة أل -4

   :كاآلتي المنظوميمهارات التفكیر   )68  :2003 (عبید و  عفانةویذكر  كل من 

  .والنظر إلیه كوحدة متكاملة )كبتحدید الموضوع الشامل (الكل المر  -1

  .تحلیل المنظومات غیر الخطیة إلى أجزاء مترابطة -2
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 .تحدید العالقات التبادلیة بین المكونات األساسیة -3

  .تحدید تأثیر كل مكون من المكونات المتداخلة وتحدید اتجاه تأثیره -4

 .ظومات متكاملة ذات معنى ن منإیجاد عالقات إبداعیة  تكوِّ  -5

یجب على الطالب امتالكها حتى یستطیع أن  يالمهارات الت )74 :2007(كما یذكر أبو جاللة
   :المنظوميیمارس التفكیر 

  .)( كلیةتحدید الموضوع بصورة شاملة  -1
   .لى منظومات فرعیةإتحلیل منظومات المعرفة غیر الخطیة  -2
  .المعرفة للموضوعتحدید العالقات التبادلیة بین عناصر  -3
  .وتحدید اتجاه تأثیره، تحدید تأثیر كل عنصر من عناصر المعرفة -4
   .ذات معنى مفاهیمیةً  بداعیة تكون منظمة متكاملة وتشكل خریطةً إإیجاد عالقات  -5

   :بالتفكیر المنظومي وهيمن المهارات المتعلقة  مجموعةً  )12 :2007(عسقول وحسنعد أوقد 
 :منظوميمهارة قراءة الشكل ال  -1

    .ها القدرة على تحدید أبعاد وطبیعة الشكل المنظومي المعروضبویقصد 
 :ٕادراك العالقاتو  مهارة تحلیل الشكل  -2

   .وتحدید خصائص تلك العالقات وتصنیفها ،رؤیة العالقات في الشكلالقدرة على وهي 
  :مهارة تكملة العالقات في الشكل -3

وٕایجاد التوافقات بینها والمغالطات ، في الشكل القدرة على الربط بین عناصر العالقات يأ
  .والنواقص فیها

  :مهارة رسم الشكل المنظومي  -4
وأنها تتضمن الخطوات التي تؤدى إلى ترجمة قراءة الشكل  ،تعتبر محصلة المهارات السابقة

  .وأجزائه إلى رسم الشكل بصورته النهائیة بجمیع أجزائه وعناصره وتفرعاته، وتحدید عالقاته
مهارات  أنعلى )48 :2013 ( مهنا و )52 :2006(بو عودة أوقد اتفق كل من   

   :هير المنظومي یالتفك

واشتقاق منظومات فرعیة من ، لى مكوناتهاإتفكیك المنظومة  :المنظوميمهارة التحلیل  -1
  .ةالرئیسومات ظالمن
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  .أن یفقد جزئیاتهمحاولة سد الفجوات داخل المنظومة دون  :مهارة الرؤیة الشاملة للمنظومة -2

ك العالقات بین أجزاء المنظومة الواحدة وبین ادر إأي  :دراك العالقات المنظومیةإمهارة  -3
   .أخري فرعیة ومنظومات  معینة منظومة

القدرة على تجمیع األجزاء المختلفة من المحتوى في بنیة موحدة   :المنظوميمهارة التركیب   -4
  .تجمع هذه األجزاء

) و  2006مهارات التفكیر المنظومي السابقة لكل من (أبو عودة ، احثة ت البوقد تبنَّ   
وهي وحدة الكسور  ،واعتمدتها في وضع اختبار التفكیر المنظومي للوحدة المقترحة ) 2013(مهنا،

     .للتدریس العادیة 

   :أسالیب قیاس التفكیر المنظومي
 أشكالمن خالل ، المنظوميیمكن للمعلم تقییم  قدرة الطالب على استخدام التفكیر   

یمكن من  عدة وهناك أسالیب، وهنا استخدمت الباحثة مخططات مفاهیمیة، التمثیل المنظومي
  :)26 :2006، عفانة وأبو ملوحوهي ( ، خاللها استخدام هذه المخططات

 :األسلوب األول ×

، ربط بین المفاهیمت يعلیه العالقات الت اً مكتوب اً منظومی اً للمتعلم مخطط مفي هذا األسلوب  یقد
   .ویطلب من المتعلم إكمال المفاهیم الناقصة في هذا المخطط المنظومي

   .لقیاس مهارة الرؤیة الشاملة للشكل المنظومي ،وقد استخدمت الباحثة هذا األسلوب

  :األسلوب الثاني ×

ین تربط ب يالقات التوالع، ب مخططًا یوجد به المفهوم الرئیسللطال ىفي هذا األسلوب یعط
  .طلب منه إكمال المفاهیم الناقصةیو ، المفاهیم

   .لقیاس مهارة تحلیل الشكل المنظومي، وقد استخدمت الباحثة هذا األسلوب

   :األسلوب الثالث ×

ویطلب من الطالب إكمال  ،  یوجد فیه المفهوم الرئیس ً ومیاظهذا یعطى الطالب مخططاً  من
   .ت التي تربط بینهاالمنظومة بكتابة المفاهیم الفرعیة  والعالقا
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  :الرابع األسلوب ×

طلب منه كتابة یو  ، علیه المفاهیم اً هذا األسلوب یعطى الطالب مخططاً  منظومیاً  مكتوب في
   .شبكة العالقات بین تلك المفاهیم

   .عالقات الشكل المنظومي إدراكلقیاس مهارة  ، ولقد استخدمت الباحثة هذا األسلوب

   :األسلوب الخامس ×

ة المفاهیم على ویطلب منه كتاب ،الب مخططاً منظومیاً مكتوباً علیه العالقاتیعطى الط
  .المخطط المنظومي

   :األسلوب السادس ×

ویطلب منه ترتیب المفاهیم  ، من المفاهیم ومجموعةً  اً یعطى الطالب مخططاً  منظومیاً أصم
   .لى المخطط المنظوميع

  .تركیب الشكل المنظومي لقیاس مهارة ، وقد استخدمت الباحثة هذا األسلوب

   :األسلوب السابع ×

مع  ، ویطلب منه بناء مخطط منظومي لتلك المفاهیم ، یعطى الطالب مجموعة من المفاهیم
  .بة العالقات بین تلك المفاهیمكتا

  : التفكیر المنظوميأهداف 
ت والنظر إلى التأثیرا، على اكتساب مهارات التفكیر الناقد التفكیر المنظومي نایساعد  

ویساعدنا على أن ، ویوسع نظرتنا الكلیة، والعالقات المتعددة عندما نستعرض في حل المشكالت
ویساعدنا على تقدیر وجهات النظر ، نستخدمها لحل القضایا ينصبح أكثر وعیًا بالفروض الت

تنشأ األكبر للنظم الكلیة التي  جزءنرى الوبذلك ، ویجعلنا ننظر إلى السیاق الكلي األكبر، األخرى
   )Mesut,2005:22(.  من تفاعل أجزائها المفردة 

  )67 : 2003، وعبید (عفانة :اآلتيیهدف التفكیر المنظومي إلى تحقیق 

  .إدراك الصورة الكلیة للعلم من خالل ربط المكونات المختلفة في منظومة متكاملة -1

موضوع دون أن یفقد  يتنمیة القدرة على رؤیة العالقات الرابطة المكونة للصورة الشاملة أل -2
  .جزئیاته
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 ؛تنمیة القدرة على تحلیل الموضوعات العلمیة والثقافیة واالجتماعیة  إلى مكوناتها الفرعیة -3
  .تفاعلیة أو استداللیة أكانت عالقات سواءً  ،لتیسیر ربطها مع بعضها البعض

، العامة الفكرة يللوصول إلى منظومة تعط ، تركیب العناصر والمكونات مع بعضها البعض -4
فضالً  عن ربط عدة منظومات جزئیة مع بعضها البعض إلعطاء فكرة أكثر اتساعاً  أو 

 .شمولیة

إذ إن هذه النظم ، یتفق التفكیر المنظومي مع النظم العلمیة والبیئیة والتربویة واالجتماعیة -5
  .تفكیر بصورتها الكلیة الشاملة للٕادراكها و  یتطلب فهمها، أصالً  متكاملة ومترابطة

من خالل وضع حلول جدیدة ، یة عند المتعلمبداعالتفكیر المنظومي أسلوب ینمى القدرة اإل -6
  .لمشكالت مطروحة

    :اآلتي كأهداف التفكیر المنظومي  )74 :2007(كما یذكر أبو جاللة 

النظرة  الشمولیة للعلم  باعتبار أن ربط مكوناته المختلفة في صورة منظمة یعطي معنى  -1
  .عرفةالتكامل للم

  .ون شمولیة الصورة للموضوع المراد تعلمهتكَّ  يإدراك العالقات المفاهیمیة الت  -2

ها في المواقف التعلیمیة إلى متنمیة قدرة الطالب على تحلیل المعارف والمعلومات التي یتعل  -3
  .لیسهل علیه ربطها؛ عناصرها ومكوناتها الفرعیة 

الفكرة العامة  يلى منظومة تعطإللوصول  ؛البعضربط عناصر ومكونات المعرفة مع بعضها  -4
  .للموضوع

یستندان إلى التفكیر القائم على النظرة الكلیة  ،علمیة والتربویة فهمًا وٕادراكاً تتطلب النظم ال -5
  .للموضوع

بداعیة من خالل وضع كیر المنظومي أسلوبًا یساعد الطالب في تنمیة قدراته اإلفیمثل الت -6
   .ت مطروحةحلول متمیزة وجدیدة لمشكال

   : خطوات التفكیر المنظومي

  )167: 2012العفون والصاحب ،(  :تیةیتطلب التفكیر المنظومي من المتعلم اتباع الخطوات اآل

   .فهمها وٕادراكهامن أجل دراسة المضامین العلمیة في المقرر الدراسي   -1
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  .المكونات األساسیة للمضامین العلمیة المعروضة في المقرر الدراسي تحلیل -2

  .للموضوعات معنى يتعط، إیجاد عالقات وروابط بین المكونات األساسیة -3

  .التشعبیةعالقات اللتحدید ؛ تحدید تأثیر كل مكون من المكونات األساسیة  -4

بحیث تكون المكونات  المتشابهة ذات العالقة ، التركیز على الهرمیة في تكوین المنظومات -5
  .في مستوى واحد

  .تحتاج إلى تفسیر أو توضیح يالت، المكونات األساسیةإعطاء أمثلة على بعض  -6

   .لتحدید الفجوات فیها ومحاولة  سدها ؛ التصور البصري للمنظومة أو المنظومات المكونة -7

  .إلدراك الصورة الكلیة لتلك المضامین ؛ ربط المنظومة المكونة بمنظومات أخرى ذات عالقة -8

له منظومات  يأي تعط، في صورة عكسیة یةن یستخدم الخطوات الثمانأیمكن للمتعلم   -9
   .ٕادراك الجزئیات وفهمهاو  ،وتحدید  العالقات والروابط، ثم یقوم بتحلیل تلك المنظومات معینة ً 

أن خطوات التفكیر المنظومي  موجودة بشكل ضمني  في النمذجة الریاضیة وترى الباحثة   
ة بحاجة الى  الرؤیة الشاملة للموضوع  ، ألنه لفهم موضوع في وحدة الكسور العادیة  فإن الطلب

وٕادراك العالقات بین أجزاء الموضوع ، والقدرة على تحلیل أجزائه  ، فمن خالل الخطوات السابقة 
   .بمكوناته الجزئیة موضوعتكوین صورة كلیة لل لبةیستطیع الط

   :األسس العلمیة للتدریب على مهارات التفكیر المنظومي

   )96 :2010، ( الكبیسيللتدریب على مهارات التفكیر المنظومي مما یأتي : تتكون األسس العلمیة

  .والهدف المراد التوصل إلیه، اإلحاطة بجمیع المعلومات عن المشكلة -1

  .التدریب على تحلیل المشكلة إلى العناصر األساسیة المكونة لها  -2

  .للمشكلةبناء الرسومات التخطیطیة ؛ لتحدید الترابط بین العناصر المكونة  -3

مخططات مرئیة  ىإل، التدریب الجید على تحویل جمیع األفكار المجردة لعناصر المشكلة -4
  .من هذه العناصر تشكل بناءً 

من لم تكن موجودة ً ، بناء عالقات جدیدة ىبعین االعتبار التحول من عملیات التحلیل إل األخذ -5
  .للمشكلة قبل تقدم حالً 
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   :ظومي في التعلیم الصفيالتفكیر المن متطلبات  استخدام

  :أهمها، یمكن تنمیة التفكیر المنظومي لدى المتعلم بإعادة النظر في أمور عدة

  )69 :2003، عبیدو عفانة ( 

  .المناهج الدراسیة من حیث مواكبة مضامینها لهذا النمط من التفكیر -1

ب والتقویم بصورة نظام التقویم بحیث یمكن التركیز على القدرات العلیا مثل التحلیل والتركی  -2
  .مع القدرات الدنیا مثل التذكر والفهم والتطبیق، متوازنة

  .االتجاه المنظومي في التعلیم الصفي استخدام بحیث یستطیع ، برامج إعداد المعلم -3
الصفیة بحیث یكون هناك تفاعل صفي في بناء المنظومات المطلوبة مع مراعاة  ارةنظم اإلد -4

  .للمتعلمین وموجها ً بل مرشدا ً  ، للمعلومات أن دور المعلم  لیس ملقیا ً 
وأنظمة الحاسوب ، تنترنام وسائل االتصال الحدیثة مثل اإلالوسائل التعلیمیة بحیث یتم استخد -5

  .ووضع  البرامج التعلیمیة
والتعلم الفردي  في تكوین ، یتم االستعانة بالتعلم التعاونيبحیث  ،أسالیب التدریس التقلیدیة -6

   .لعلمیة وغیرهاالمنظومات ا
ومن المهم ، تم سردها أعاله يالباحثة أنه من الضروري مراعاة الخطوات الت ىتر و   
    .من أجل تنمیة مهارات التفكیر المنظومي لدى  الطالب بطریقة سلیمةتكاملها 

  :  إجراءات تدریس مهارات التفكیر المنظومي
یحتاجها الطلبة إذا ما  لتيا، ةالرئیسمهارات التفكیر المنظومي إحدى المهارات تمثل   

فإنهم ، ٕامعانو  فاألفراد الذین یقدرون على رؤیة ما حولهم بدقة، أن یكونوا مفكرین فاعلین اأرادو 
ال یعدو كونه تحلیالً  للمواقف وضبطها في ،فما یقومون به فعلیا ً ، المهارةیعجبون باستمرار بهذه 
وتمثل القاعدة للتقییم    Metacognitive Skill یةمعرف نها مهارة فوقإإذ ، ضوء نظام تفكیر معین

  .لتشكیلي خالل عملیة التنفیذا
   

  ) 572: 2011 (سعادة، :تتلخص أهم إجراءات تدریس مهارات التفكیر المنظومي كالتالي

  .اختیار نظام بسیط مثل قواعد نظام الحجرة الدراسیة -1

السلوك المتبقیة داخل الحجرة  تشجیع الطلبة في تلك الحجرة الدراسیة على تحدید أنماط -2
  .الدراسیة
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  .مواقف تعلیمیة فاعلة ومسلیة ىللوصول إل تحدید أنماط السلوك األكثر أهمیةً  -3

  .في ضوء تطبیق الخطوة السابقة اً أیضكان أنماط أخرى من السلوك مهمة ً  ما  تحدید إذا -4

ومناقشة ، لسلوك الصفيالخاصة بكل نمط من أنماط السلوك المحددة لقواعد  ا التوابع تحدید -5
   .قد تمت بالفعل أم ال األهدافقد تحدث فیما إذا كانت عملیة تتابع  التيالطلبة في األمور 

  .تحدید قواعد التفاعل داخل الحجرة الدراسیة أجل من؛العمل على تقییم األمور نهائیا ً   -6

تخدام التفكیر المنظومي وترى الباحثة أن اإلجراءات السابقة یجب أن یتم مراعاتها ، لیتم  اس 
بفاعلیة، فهذه اإلجراءات مهمة لتدریس أي موضوع في أي مادة بشكل عام ، وفي الریاضیات 
بشكل خاص الیصال المعلومات إلى الطلبة بشكل واضح ومبسط  ، وبذلك یصبح لدى الطلبة 

  القدرة على الرؤیة الشاملة ألي موقف ، وٕادراك العالقات بین أجزائه  . 
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  ور الثالثالمح
  المیل نحو الریاضیات

 من أهم د؛ حیث تعلتعلیمیةافي تحقیق أهداف العملیة  مهماً تلعب المیول واالتجاهات دورًا 
فمن البدیهي أن یظهر ، جوانب  الشخصیة التي تؤثر على زیادة تحصیلهم للمواد الدراسیة المختلفة

المیول من أهم  محركات السلوك  دوتع .ماألشیاء التي تتفق مع میولهو  األفراد نجاحًا في األعمال
تلعب دوراً  مهماً  في تعلیم  حیث إنها، من مؤشرات بناء شخصیة الطالب مؤشر فهي، نسانياإل

حتى  ؛ء هو الذي یهتم بمعرفة میول طالبه نحو المادة المتعلمةالكف لذا فإن المعلم، وتعلم الطالب
   .جوة من تدریسهمق األهداف المر الوصول إلى عقولهم لتحقی یمكنه

فالمیل نحو الریاضیات یدفع الطالب للقیام بعمل معین أو بنشاط ما نتیجة وجود حالة 
من أجل ذلك فإن من واجب المعلم أن یخلق جوًا تعلیمیًا مریحًا ، فیها حب واستمتاع، نفسیة لدیه

تي تعمل على حیث یشعر الطالب بالخبرات السارة ال اً مجردًا ها علمبحكم كون، في الریاضیات
اط ذلك فإن النش ىوعل، نحو هذه الخبرات میل ذا بدورهوه، تثبیت السلوك المصاحب لتلك الخبرات

أن یكون محببًا للطلبة، لیجد كل طالب ما یشبع میوله  وما یخلق میوًال  المرتبط بالریاضیات یجب
   )80 :2002، ( عقیالن. جدیدةً 

اهتماماته ویرتاح في التعامل معها في فراغه  فالمیل نحو الریاضیات یظهر فیها الطالب 
وحیاته العملیة، فالطلبة والمعلمون الذین یقضون أوقاتًا طویلًة خارج صفوف الریاضیات، ال بد أن 

  )275: 2010یظهروا اهتماماًت عالیًة في الریاضیات". ( زیتون، 

واجهون مشاكل فالنمذجة الریاضیة تعمل على تنمیة المیل نحو الریاضیات، فالطلبة ی
لى مسألة ریاضیة إواقعیة في الحیاة أو مشاكل  في الریاضیات وبحاجة لحلها، فیقومون بتحویلها 

لى رموز ریاضیة والتعامل معها وحلها بما إواستخدام األشكال أو المخططات البیانیة وتحویلها 
ن الطلبة  یعرفون أن یتناسب  مع طبیعة المشكلة ، ویؤدي ذلك إلى تنمیة المیل نحو الریاضیات أل

  ما یتعلمونه یمكن تطبیقه في الحیاة . 

    :المیل فتعری
وتعكس القوة النسبیة للشحنات ، دافع یحدد استجابة الفرد بطریقة انتقائیةیعرفه ملحم  بأنه "   

   ."لوجىو السیك واألنشطة على اختالفها وتعددها في عالم الفرد، الموجبة لألشیاء

  )166 :2001، ( ملحم      
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 بأنه نزعة سلوكیة عامة لدى الفرد لالنجذاب نحو نوع معین   Guilfordیعرف جیلفورد و   
وبالتالي  فإن المیول شدیدة  ،إلى وضع المیل في المجال العام للدوافع  مما یشیر نشطةمن األ

    .واالستجابات االنفعالیة ، االرتباط بالحوافز والدوافع

للتعبیر عن حبه  ؛ ستعداد لدى الفردوا، عن حالة وجدانیةأنه رغبة ناتجة  یعرفه الخولي "  
  )230 :2002، ( الخولي  "نحو نشاط معین

شعور الطالب باالستمتاع أنه  المیل نحو الریاضیات" )50:2012(بو هاللأ ویعرف
ویعبر ، وشعوره بأهمیتها وحبه لمعلمها ، واهتمامه بأنشطتها ، واالرتیاح أثناء دراسة الریاضیات

    ."یحصل علیها الطالب في مقیاس المیل نحو الریاضیات المعد بالبحث  التيبالدرجة الكلیة عنه 
واالرتیاح   باالستمتاع ةشعور الطالب" :جرائیًا أنهإوتعرف الباحثة المیل نحو الریاضیات 

 يبالدرجة الكلیة الت اعبر عنهی و،تها لمعلم ابأهمیتها وحبه اوشعوره ،أثناء دراسة الریاضیات
    ."المیل نحو الریاضیات المعد بالبحث سفي مقیا  ةحصل علیها الطالبت

  أهمیة المیل نحو الریاضیات   
وبعد ذلك للتعرف  ىحت، أثناء عملیة التعلمو  قبل  میول الطالب أهمیة كبرى إلىللتعرف   

لومات فالطفل لیس فقط مجرد آلة یتم حشو المع، یستخدمها المعلم يجدوى الطریقة الت ىمد إلى
  .سلوكیاً  وتربویاً  وعلمیاً   ينما یجب تنمیة الطفل من جمیع النواحإ و  ، بداخله

   :أهمیة المیل في عملیة التعلم بالنقاط التالیة ) 216:2002وقد عدد الداهري والكبیسي ( 

زادت رغبته في المعرفة و  ،زاد تعلمه ، فكلما زاد المیل لدى الشخص ، بالتعلم ن المیول ترتبطإ -1
  .الفهمو 

رشاد وذلك من خالل االستعانة ببرامج اإل، التعلم والتعلیم ن المیول تساعد في تحسینإ -2
  .والتوجیه

 .وعلى تفوقهم في التحصیل الدراسي، المیول تساعد الطلبة على النجاح نإ -3
 .ن المیول تدفع الشخص إلى تفضیل أنباء معینة عن غیرها إ -4
فالمیول في الطفولة المبكرة تتمیز بأنها ذاتیة ، البیئةترتبط المیول بالعمر والذكاء والجنس و  -5

  .ثم تتطور نحو اآلخرین بزیادة تقدمه في العمر، المركز تدور في جوهرها حول شخصیة الفرد
فإذا كان میل الطالب یتناسب ، بین المیول والتحصیل الدراسي ةموجب ةارتباطیهناك عالقة  -6

 .تمامه واه یختلف مع میوله،مع التخصص الدراسي 
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   :باآلتيمیول الطالب  إلىالتعرف  أهمیة )141: 2008كما یبرر حسن ( 
  .توجه في ضوئها البرامج التعلیمیة والتدریبیة لتنمیة المیول  المرغوبة –
  .یكتسبها التيكما تحدد الخبرات ، یحصل علیها الطالب التيتحدد المعارف  –
  .یرغبون فیها يظائف التوتسكین الطالب في الو ، التوجیه المهني فيتساعد   –
    .ن بمختلف فئاتهم ومراحل نموهمیالفروق بین میول المتعلم في معرفةتساعد  –

بأهمیتها هدف  واإلحساستنمیة المیول الحافزة لتعلم الریاضیات واالستمتاع بها  أن كما  
فقط ألن  لیس ىأن یسعو  بالتالي فإن معلم الریاضیات ال بدو  ،الریاضیات تعلیم أهدافأساسي من 

 ولدیهم الدافعیة، محبین للریاضیات ابل أیضاً  أن یكونو ، یكون طالبه قادرین على تعلم الریاضیات
   )78 :2004، (عبید. بها الذاتیة لدراستها والتمیز

، كسعة الصدر والصبر ،وتساعد في تنمیة قیم راقیة، وتنمي الریاضیات الثقة بالنفس  
عندما یفك الطالب ، الفرح والنصر كما أنها تبعث في النفس نشوة، زوزیادة التركی، والتأني والتسلسل

  )17 :2007، في حل المسائل ( النعواشي حوتتكلل محاوالته بالنجا ،الرموز
أثناء عملیة التعلم له أثر كبیر في استخدام  لبةمیول الط إلىترى الباحثة أن التعرف و   

وتنمیة المیل نحو المادة المراد ، ارة الدافعیة للتعلموذلك إلث، أفضل الطرق واألسالیب الالزمة للفهم
لكي یظهروا   ، لبة والریاضیات بحاجة إلى إثارة الدافعیة لدى الط، وكذلك نحو المعلم، تعلمها
  .نحوهامیوال ً 

    :خصائص المیل
 التيیساعد  في اختیار األنشطة المناسبة  فهو، خصائص المیل  أمر مهم إلىالتعرف  إن  

یجابیة نحو وزیادة میوله اإل، تزید من دافعیة الطفل أثناء  تعلمه لموضوع معین یمكن أن
  .الطفل تتأثر كثیرًا بمیوله نحو هذا النشاط أنشطةالكثیر من  أنكما ، الریاضیات

كما أن  .تنظیماً  وأكثرالطفولة تصبح في المراهقة أكثر تعقیدًا  أنشطةوالكثیر من   
  .)167 :2001، یتها كغایات في ذاتها  ( ملحممن هذه المیول تقل أهمبعضا ً 

   :فیما یأتي) 128:2002(آخرون و  كما یوضحها الكناني، إلیهاوللمیل خصائص یمكن التعرف 
  .ن المیل یهتم باالبتهاج والسعادة بالخبرات الماضیة والحاضرة والمستقبلةإ -1
  .الذي یدفع الطالب نحو القیام بنشاط معین المیل هو االهتمام -2
  .مرحلة نمو أخرى إلىغیر المیول باالنتقال من مرحلة نمو تت -3
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فأبناء الریف یختلف میولهم عن أبناء المدینة في ، تختلف المیول في البیئات المحلیة المختلفة -4
  .الدولة الواحدة

  .تختلف المیول باختالف الجنس -5
وامل تتعلق وع ، عوامل تتصل بالنضج، المیل هو نتاج تفاعل بین مجموعتین من العوامل -6

لتغییر میول الطالب من خالل الظروف  أن هناك إمكانیةً  يوهذا یعن، بالبیئة ومؤثراتها
 . .تسمح بهذا التغییر التيوالمؤثرات 

   :وهي،خصائص تتمیز بها المیول  )1957: 2005براهیم ( إویذكر 

  .صیةنه مظهر من مظاهر الشخكول، منفصًال عن غیرهلیس أمرًا سیكولوجیا ً ن المیل إ -1

  .على الكفایةولكنه لیس دلیًال ، عن الرضا ن المیل تعبیرإ -2

  .أن التقدیرات المبنیة على المیول تشیر إلى ما یرید أن یقوم به اإلنسان -3

ال یدل داللة كبیرة عما حدث في الماضي ، شيء معین ىنسان یمیل إلن القول بأن اإلإ -4
  .وممكن أن یحدث في المستقبل

فهي تشیر إلى ، ال نحصل علیها من اختبارات القدرات تعطینا معلوماتن اختبارات المیول إ -5
یحصل على  ىواالتجاه العام الذي ینبغي أن یسیر فیه حت، ما یرید أن یقوم به الشخص

 .السعادة والرضا في حیاته

وذلك تبعاً   ،المیل یتغیر نترى الباحثة من خالل العرض السابق لخصائص المیل أو   
وذلك ، ب عن طریق التعلمكتسَ وأن المیول یمكن أن تُ ، أو الجنس أو المرحلة العمریةللبیئة المحیطة 

   .یجابیة نحو مادة الریاضیاتتسمح بتنمیة المیول اإل التيبتهیئة الظروف والمؤثرات 

     :مكونات المیل
، ریاضیاتمكونات المیول الریاضیة  یساعد في تنمیة المیول نحو ال إلىإن التعرف   

  ):580: 2011وآخرون ( يلمیول ثالثة عناصر أساسیة كما یذكرها الریماو وتتضمن ا
من قبیل مشاعر ، یصاحب ممارسة المیول والمشاعر انفعاالت متعددة :الجانب االنفعالي  -أ 

وتتصف هذه المشاعر بأهمیة بالغة نظرًا ألن ، أو الغضب والكراهیة واالنزعاج، السرور والفرح
فإن ذلك یساعده على االستمرار في ، بالسرور أو الفرحمن یمارس شیئًا یصاحبه شعور 

نتاجیة إویؤدي ذلك إلى ، ممارسة السلوك دون ظهور مشاعر التعب أو األرق أو االنزعاج
  .أعظم
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 .ویشتمل على ما لدینا من معلومات حول موضوع المیول  :الجانب المعرفي  -ب 
وما یصاحبها من مشاعر ، یدفع ما لدینا من معلومات نعتقد بصحتها :الجانب السلوكي   - ج 

    .یدفعان نحو التصرف بطریقة منسجمة مع المعلومات، وانفعاالت

 وذلك من خالل، على ما سبق فإنه من الممكن قیاس میول الطالب نحو الریاضیات وبناءً   
الجانب السلوكي عند ممارسة بعض األنشطة لمادة و  ، مالحظة الجانب االنفعالي للطالب

   .الریاضیات

   :المیلقیاس 
تسأل الشخص عن  التيیة عباالختبارات الموضو  وتقاس المیول إما بطریقة االستفتاء أ  

أو ، النشاط التي یقضى الطالب فیها وقته نواحيمالحظة بوٕاما ، معلومات في میادین مختلفة
، یولباالختبارات المقالیة  المقننة مثل اختبار كورد وسترونج وغیرهما من االختبارات الخاصة بالم

  )227 :2005تي یلخصها ملحم ( مات التم تطویرها على أساس مجموعة من المسلَّ  التي
   :اآلتيك

  .ولكنها تتجه نحو االستقرار في نهایة مرحلة المراهقة ،المیول غیر مستقرة عند األطفال  .1
  .المیول عند األشخاص متعددة ومتنوعة من حیث موضوعها .2
من عمره عنها في  یكون لدى الشخص أقوى في مرحلة ما وقد، یتفاوت المیل من حیث الشدة .3

  .مرحلة أخرى
حتى  یوجه فعالیاته و  والمیل یحرضه للقیام بالعمل، الشخص مكانة الدافع یحتل المیل عند .4

    .ینطلق نحو هذا العمل
  :ثالثة مقاییس لقیاس المیول وهي )414: 2001 (وكما ذكر زیتون

وتتمثل هذه المیول في االستجابات اللفظیة المعلنة ، لمنتزعةاللفظیة ا )العلمیةاس المیول (قی -1
  .مثیرات صناعیة على شكل استفتاءات ومقاییس تقدم له تعبر عن رأیه ومیوله نحو يالت

أو استجابة فعلیة یؤدیها  كالسلوكیة أو العملیة  وهي عبارة عن سلو  )قیاس المیول  (العلمیة -2
تتطلب عنصر األداء الفعلي  ة في مواقف خاصةً الطالب بالنسبة لموضوعات میول  معین

 .(السلوكي) العملي

والنزعات التي یعبر عنها ، وتتمثل هذه المیول في اآلراء، )قیاس المیول اللفظیة ( التلقائیة -3
  .في المواقف العادیة مع أصدقائه أو زمالئه أو اآلخرین، الطالب في أحادیثه
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   :اختبارات المیول
من حیث الصدق ، االعتماد علیها إمكانیةیول وتتفاوت في درجة تتنوع اختبارات الم  
والتي تعتمد ، غیر المباشرة األسالیباالستعانة بعدد من  إلىومن أجل ذلك اتجه الباحثون  .والثبات

سأل المفحوص عما یحب أو یكره من وفیه یُ  .في غالبیتها على طریقة االستبانة أو االستفتاء
، ألشخاص الذین قابلهم في حیاته الیومیةا وأنواع كذلك الموضوعات و  ، مختلف أنواع المناشط

   .باستخدام الفروق بین هذه المهن المختلفة في استجاباتها هذه االختبارات أمبیریقیاً  وتحدد دالالت
  ) 328:2005( ملحم ،  :وتبرر أهمیة اختبارات المیول في أكثر من جانب

رات المیول في مساعدة الطلبة في اختیار نوع الدراسة تهتم اختباحیث  اإلرشادو  ي التوجیهف  -1
حیاتهم  تعترض يویتغلبوا على الصعوبات الت، معهاحتى یتمكنوا من التكیف ، المالئمة لهم

  .الدراسیة
لم  ثانویةأن الطالب الذي اقترب من نهایة المرحلة ال قد یحدث أحیاناً ففي التوجیه المهني:  -2

مما یحتم تطبیق هذه االختبارات من أجل قیاس ، ب في مزاولتهیقرر بعد نوع العمل الذي یرغ
  .في هذا السبیل الرأي التخاذ، میول الطالب

على بناء ً ، تفید مقاییس المیول في اختیار المتقدمین الجدد لوظیفة ما :في االختبار المهني -3
  .تقدیراتهم على المقاییس المتعلقة بهذه الوظائف

السمات والخصائص الشخصیة یول بهدف الكشف عن المزید من تفید مقاییس الم :في البحث -4
                    .للفرد 

تضح  العدید ی ومن خالله، نحو الریاضیاتمقیاس المیل ت الباحثة في دراستها وقد اعتمد  
وقد ، ه نحو المعلم أو نحو مادة الریاضیاتاتتخص الطالب واتجاه يوالت ،من الخصائص المختلفة

المیل نحو تعلم ، المیل نحو طبیعة الریاضیات( :أربعة أبعاد وهي اً متضمن مقیاساً ثة أعدت الباح
   .)المیل نحو معلم الریاضیات، المیل نحو االستمتاع بالریاضیات، الریاضیات

   :المیل تفسیر
، الكتساب مفاهیم أو مهارات ریاضیة ؛ لدى الطالب ارتباط كبیر بین توافر االستعدادهناك   

، فتوافر مثل هذا االستعداد یقوي من میله نحو الریاضیات، من جانبه نحوهامیل ود وج  وبین
   .ع حتى یشمل كل مظهر من مظاهر النشاط النفسيتسومیدان المیل قد ی
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تتبعها في  يوهي تتوقف على الطریقة الت،أربعة تفسیرات للمیل ) 217:2008ویذكر الداهري ( 
   :الكشف عنها وهي

 .اً ر عنها لغویعبَّ یُ  والتي، لمقاییسبا تقاس يالمیول الت .1
أو العمل الذي یقوم به  في حیاته   تتضح عن طریق أنواع النشاط التيالمیول الظاهرة  .2

  .الیومیة
حیث یقاس میل الشخص بمدى ، من المیول یقاس باالختبارات الموضوعیة هناك نوع .3

  .معلوماته في المیدان الذي یمیل إلیه
  .من المیول المتعددة تعطى أنماطا ً  التيوهي ، المیول الحصریة .4

ف عن المیول وتفسیرها إلى شللك تطبیق مقیاس  طریقةباحثة في دراستها لولقد اتبعت ا  
 ادرجة میله ةعطى الطالبتو ، یمكن التعبیر عنها بشكل لغوي يالتو ،  لمقاییسبا تقاس يالمیول الت

  .ل علیها  في مقیاس المیل نحو الریاضیات حصتبالدرجة الكلیة التي  اعبر عنهتو  ، نحو العبارة

  ؟  بماذا یتأثر المیل  نحو الریاضیات
فكلما توفرت بیئة ، أهمها البیئة المحیطة بالطالب ، یتأثر المیل بمجموعة من العوامل  

الذي یقوم به كلما أصبح عند الطالب  العمل وأ یجابیة نحو النشاطاإل يمالئمة تعزز النواح
  .نحو هذا النشاطإیجابیة میوال ً 

وهو یتناولها ، على أن النشاط الذي یقوم به المتعلم باألشیاء)  92:2004(ویؤكد عبید   
في یحاول أن یرسم أشیاء ً و  لى استخدام الورقة والقلمإكذلك یمیل الطفل ، بحواسه وبتفاعل معها

وتظلیل أجزاء من  ، ومتقاطعة، وقد تبدأ محاوالته برسم خطوط عشوائیة، یتخیلهاذهنه أو أشیاء ً 
  . .أرضیة الورقة

   :تنمیة المیل نحو الریاضیات
من العوامل التي تساعد على تنمیة المیل نحو  مجموعةً  )57 :2012 (ذكر  أبو هالل    

   :منها ،الریاضیات لدى الطالب
  .توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة لمستوى الطالب وأنماط تعلمهم –
وذلك من خالل  ، تي یدرسها الطالب في الریاضیاتإبراز أهمیة الموضوعات الریاضیة ال –

  .ربطها بالوسائل المحسوسة وأمثلة  من الحیاة العملیة
 .تدور في ذهنه بالتمثیل الذي یراه مناسباً  يللتعبیر عن الفكرة الت  إفساح المجال لدى الطالب  –
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   .عملیة التعلم استخدام المعلم ألسالیب تعزیز تتناسب مع ما یحرزه المتعلم من نجاح أثناء –
  .یجابیة لألسرة والرفاق والمجتمعالمیول اإل –
   .في األنشطة المختلفة  ومشاركة عدد كبیر من الطالب ،للریاضیات نواد تكوین –

  لتوفیر بیئة تعلیمیة مناسبة  ؛عدة عوامل رى الباحثة أنه من الضروري توفیرتو   
  ولدیه  ،المعلم أكثر قربًا من طلبته باإلضافة إلى كون، لتعلم موضوع ما في مادة الریاضیات

واستخدامه للمعززات التي یراها ، ومعرفة خصائصهم النمائیة واالجتماعیة، القدرة على استیعابهم
   .لهم مناسبةً 



  

   

  الثالثالفصل 
  الــدراســـات الســـابـــقــة

  

v  :النمذجة  تناولتْ  دراساتالمحور األول
 الریاضیة 

v  :مهارات  تناولتْ  دراساتالمحور الثاني
 التفكیر المنظومي  

v  :المیل  تناولتْ  دراساتالمحور الثالث
 نحو الریاضیات 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

كیر ى معرفة أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات التفإلتهدف الدراسة الحالیة 
  . طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ىوالمیل نحو الریاضیات لد، المنظومي

تم  يالت، مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة یأتيفیما 
  : ثالثة محاور رئیسة، كاآلتيى إلتم تصنیفها  وقدْ  ،االطالع علیها

   .ریاضیةالنمذجة ال دراسات تناولتْ : المحور األول

   .مهارات التفكیر المنظومي دراسات تناولتْ : المحور الثاني

  المیل نحو الریاضیات. دراسات تناولتْ المحور الثالث: 
  

 المحور األول
  .النمذجة الریاضیة تناولتْ  دراسات

  )* 2013  ( يعلدراسة  - 1
لریاضیة لدى ة في تنمیة عملیات النمذجة ایملى معرفة أثر األلعاب التعلیإسة الدرا هدفتْ 

   .تالمیذ المرحلة االبتدائیة
، لقیاس عملیات النمذجة الریاضیة اً تحصیلی اً الباحثة اختبار  أعدتْ ، لتحقیق غرض الدراسةو 

  لى إ وقسمتْ ، ساسيمن طالبات الصف الخامس األ طالبةً  70العینة من وتكونت ْ 
الباحثة  واستخدمتْ ، طالبةً  35مجموعة ضابطة عددها و ، طالبةً  35عددها  مجموعة تجریبیة

   عند مستوى داللةحصائیا ً إالنتائج وجود فروق دالة  أظهرتْ  وقدْ ، المنهج شبه التجریبي
 )α≥ 0.01( درجات طالبات ومتوسط التجریبیة ةالمجموع درجات طالبات متوسط بین 

ة لصالح المجموع  لقیاس عملیات النمذجة الریاضیة، في االختبار البعدي الضابطة ةالمجموع
   .التجریبیة

 ) 2012دراسة أبو مزید ( - 2
 يبداعي فاإل الریاضیة في تنمیة مهارات التفكیر ثر النمذجةأى معرفة إلالدراسة  هدفتْ 

  .ساسي بمحافظات غزةاألالریاضیات لدى طالب الصف السادس 
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 83عینة الدراسة من  وتكونتْ ، بداعيالباحث اختبار التفكیر اإل أعد ولتحقیق غرض الدراسة
لى إ هممیقستم ت .من طالب الصف السادس األساسي بمدرسة ذكور دیر البلح االبتدائیة اً لبطا
 واستخدم الباحث، المجموعة الضابطة يف اً طالب 40و، المجموعة التجریبیة يفًا طالب 43

حصائیة عند مستوى داللة إنه توجد فروق ذات داللة أالنتائج  أظهرتْ  وقدْ ، المنهج التجریبي
)α≥ 0.05( تطبیق البعدي ال يف، والضابطة بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة

   .بداعي ككل لصالح المجموعة التجریبیةالتفكیر اإل مهارات يبداعي فالختبار التفكیر اإل
 ) 2012دراسة مبروك ( - 3

المهارات  الحاسب اآللي في تنمیة بعض ستخدامبا عن فاعلیة النمذجة الكشفالدراسة  هدفت
   .جتماعیة لدى األطفال المعاقین فكریًا القابلین للتعلماال

ومقیاس مهارات التواصل ، مقیاس المستوى االجتماعي الباحثة أعدتْ  ،لتحقیق غرض الدراسةو 
لمعرفة االحتیاجات التدریبیة  استبانةً ، و واستطالع رأي المعلمین وأولیاء األمور، االجتماعي
من األطفال المعاقین  طفالً  21 العینة من وتكونتْ ، للتعلم لمعاقین فكریًا القابلینالألطفال 

، ومستوى ذكائهم ما بین عاماً  )12- 9فكریًا القابلین للتعلم ممن تتراوح أعمارهم الزمنیة بین (
الباحثة  اتبعتْ وقد ، سماعیلیةبمحافظة اإل بمدرسة التربیة الفكریة بمدینة القنظرة )70- 50(

حصائیًا بین مستوى درجات إأنه توجد فروق دالة  النتائج تر وأظهالتجریبي،  شبه المنهج
ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة ، ماعیة ألفراد المجموعة التجریبیةالمهارات االجت

اصل االجتماعي في مهارات التو  من األطفال المعاقین فكریًا القابلین للتعلم على مقیاس
أو  ،مذجة)ساسیة (النسواء األ ،یتضمنه من فنیاتبما  وفاعلیة البرنامج، المقیاس البعدي

  .والتوجیه اللفظي، الفرعیة مثل لعب األدوار والتعزیز

 ) 2011دراسة العجمي ( - 4

النمذجة في تنمیة بعض و  المصغر الدراسة معرفة أثر الدمج بین أسلوب التدریس هدفتْ 
  .هاة " بأبْ األقسام العلمیة لطالبات كلیة التربیة للبنات "المهارات التدریسی

الباحثة بطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالبات المعلمات في  لتحقیق غرض الدراسة أعدتْ و 
اختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة  –الشرح  –التهیئة (: يمهارات التدریس موضوع البحث وه

مستوى طالبة من طالبات ال 70العینة من  وتكونتْ ، )إدارة الفصل –اإلنهاء  –األسئلة  –
نتائج الدراسة وجود فروق  أظهرت، الباحثة المنهج شبه التجریبياتبعت ْ ، و الثالث شعبة الفیزیاء
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لمهارة التهیئة على  )α≥ 0.01(  داللةبین متوسطي التطبیق القبلي والبعدي عند مستوى 
  .المجموعة التجریبیة

  )2008دراسة أحمد ( - 5
   ة الریاضیة في حل المشكالت التطبیقیة فيى معرفة أثر استخدام النمذجإلالدراسة  هدفت

   .حلوان يالریاضیات لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي ف
  عداد دلیل إ و ، الباحثة اختبار حل المشكالت التطبیقیة أعدتْ  ولتحقیق غرض الدراسة

طبیقات وحدة تو  ،ضیات والحیاةوحدة الریا: ین مقترحتین هماعداد وحدتإوتم ، معلم خاص
   .حیاتیة

طالبًا من طالب الصف السابع من التعلیم األساسي بمدرسة  38عینة الدراسة من وتكونت ْ 
 أظهرتْ  ، وقدْ الباحثة المنهج التجریبياستخدمت ْ ، و عدادیة بمدینة حلوانالعاشر من رمضان اإل

، وحدتینبعد تدریس ال )وعة البحث(مجم لطالبمستوى ا يف اً كبیر  اً هناك تحسن نأالنتائج 
حل  يفي تنمیة قدرة الطالب على استخدام النمذجة الریاضیة ف وكان لهما تأثیر كبیر

    المشكالت التطبیقیة.

  )2007دراسة لحمر ( - 6

الریاضیة لدى  في تنمیة مهارات النمذجة برنامج مقترح هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة
   .جامعة عدن - شعبة الریاضیات بكلیة التربیة  ي/المعلمین فالطالب

ومقیاس اتجاه ، مهارات النمذجة الریاضیة يف اً أعد الباحث اختبار ، لدراسةالتحقیق غرض و 
، من طالب المستوى الرابع ریاضیات اً طالب 43 العینة من تكونتْ فیما ، نحو النمذجة الریاضیة

 الطالب مستوى يف اً هناك انخفاض نأالنتائج  وقد أظهرتْ ، التجریبي واستخدم الباحث المنهج
   .قبل تطبیق البرنامج مهارات النمذجة الریاضیة يالمعلمین ف

 ) 2007دراسة الباز ( - 7

أثر استخدام النمذجة في التحصیل واالستدالل العلمي واالتجاه نحو  لىإالدراسة التعرف  هدفتْ 
  . الصف الثاني الثانوي الكیمیاء لدى طالب

 اً ومقیاس، ومقیاس االستدالل العلميیاً، لتحصی اً أعد الباحث اختبار  لتحقیق غرض الدراسةو 
من طالب الصف الثاني الثانوي  اً طالب 72العینة من  تكونتْ قد لكیمیاء، و نحو مادة ا

النتائج  وأظهرت ْ ، واتبع الباحث المنهج التجریبي، بمملكة البحرین بمحافظتي المنامة والمحرق
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الضابطة والتجریبیة في التطبیق ، نبین متوسطي درجات المجموعتی حصائیاً إوجود فروق دالة 
   .البعدي لالختبار التحصیلي

 ) 2006دراسة الرفاعي ( - 8

الدراسة الكشف عن أثر برنامج في النمذجة الریاضیة في تنمیة استراتیجیات ما وراء  هدفتْ 
شعبة  لدى الطالب المعلم5اغفبداعیة حل المشكلة ومهارات التدریس اإل المعرفة وسلوك

   . الریاضیات

ومقیاس استراتیجیات ما ، أعد الباحث اختبار مهارات عملیات النمذجة ولتحقیق غرض الدراسة
بطاقة مالحظة و  شخصیة حول بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة، واستمارة، وراء المعرفة

في  اً معلم اً طالب 70 العینة من وتكونتْ ، بداعیةومهارات التدریس اإل، سلوك حل المشكلة
برنامج النمذجة  فاعلیةوأظهرت النتائج ، اتبع الباحث المنهج التجریبي وقدْ  ،اتشعبة ریاضی

   .الریاضیة في تنمیة مهارات النمذجة الریاضیة

  )2006دراسة صالح والكندري ( - 9

مهارات  النمذجة في تنمیة بعضو  الدراسة معرفة أثر الدمج بین التدریس المصغر هدفتْ 
   .العربیة " ألساسیة " شعبة اللغةالتدریس لدى طالب كلیة التربیة ا

، / معلماً طالباً  60 العینة من طاقة مالحظة، وتكونتْ ب أعد الباحثان لتحقیق غرض الدراسةو 
قسمْت إلى مجموعة تجریبیة عددها ، بشعبة اللغة العربیة في كلیة التربیة األساسیة بالكویت

 ظهرتْ أ وقدْ ، التجریبي ان المنهج، واتبع الباحثمعلماً  30معلمًا، ومجموعة ضابطة عددها  30
بین األداء القبلي والبعدي  )α≥ 0.01عند مستوى داللة (  حصائیاً إالنتائج وجود فروق دالة 

ومهارة الشرح ومهارة األسئلة ومهارة اإلنهاء  في مهارة التهیئة ،لطالب المجموعة التجریبیة
   .لصالح األداء البعدي

  )2005دراسة الجابري ( -10

الحاسوب في تنمیة القدرة على النمذجة  أثر تعلم لغة برمجة التعرف إلىدراسة ال هدفت ْ 
   .الریاضیة وحل المشكالت لدى طلبة الجامعة في األردن

، المشكالت لحل اً واختبار ، للنمذجة الریاضیة اً الباحثة اختبار  لتحقیق غرض الدراسة أعدتْ و 
طالبًا من  24نسانیة ولبة الكلیات اإلمن ط طالباً  57منهم ، طالباً  81من  العینة وتكونتْ 
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 وجود فروق دالة النتائج أظهرتْ فیما ، الدراسة المنهج التجریبيواتبعت ْ ، طلبة الكلیات العلمیة
  .ومتوسطاتهم على القیاس البعدي، على القیاس القبلي بین متوسطات أداء الطلبة اً حصائیإ
   Sauer( 2001)ساویردراسة  -11

حل المشكالت لدى  أثر استخدام النمذجة الریاضیة في تحسین ىالتعرف إلالدارسة  هدفتْ 
، تواجه الطلبة يلحل المشكالت الت اً اختبار  أعد الباحث ولتحقیق غرض الدراسة ، الطلبة

من طالب المدارس  اً طالب 48عینة الدراسة من  ، وتكونتفراد العینةأومقابالت عقدها مع 
ضابطة عددها  مجموعةطالبًا، و  24تجریبیة عددها  إلى مجموعة مقسمین، العلیا قسم الفیزیاء

أن طالب المجموعة  أظهرت النتائج فیما، المنهج التجریبي الدراسة واتبعتْ  طالبًا، 24
ولدیهم مرونة عقلیة مقارنة  ،على حل مشكالت غیر مألوفة وأكثر تعقیداً  ونقادر التجریبیة 

   .بالمجموعة الضابطة
  : تناولت النمذجة الریاضیةالتعلیق على الدراسات التي  

في على النمذجة  اقتصرتالدراسات في هذا المحور بحیث  بعضالباحثة  رصدتلقد 
، وتنوعت الدراسات في فترات زمنیة مختلفة، وهذا یدلل على أهمیة مجال الریاضیات وغیرها

  النمذجة الریاضیة. 

عتماد النمذجة الریاضیة تناولت النمذجة الریاضیة على ا التياتفقت جمیع الدراسات وقد 
بعد عرض و  ،متغیر تابع اعتبارها ماعدا ثالث من تلك الدراسات اعتمدتها على، متغیر مستقلك

  : اآلتيهذه الدراسات تبین 
 : بالنسبة ألهداف الدراسة - 1

إلى معرفة أثر األلعاب التعلیمیة في لقد تنوعت الدراسات بتنوع أهدافها فقد هدفت بعضها  –
  ).2013 (ذجة الریاضیة كدراسة علينمتنمیة عملیات ال

أثر النمذجة الریاضیة في تنمیة مهارات التفكیر  معرفة إلىت بعض الدراسات هدف –
   .)2012 (أبو مزیدبداعي كدراسة اإل

لى معرفة فاعلیة النمذجة باستخدام الحاسب اآللي في تنمیة بعض إالدراسات  بعض تهدف –
  .)2012 (المهارات االجتماعیة كدراسة مبروك

معرفة أثر الدمج بین التدریس المصغر والنمذجة في تنمیة  لىإهدفت بعض الدراسات  –
  .)2011 (العجمي بعض المهارات التدریسیة كدراسة
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معرفة أثر النمذجة الریاضیة في حل المشكالت التطبیقیة في  إلىهدفت بعض الدراسات  –
  . )2008(الریاضیات كدراسة أحمد

ة لیة برنامج مقترح في تنمیة مهارات النمذجة الریاضیعفة فامعر  إلىالدراسات بعض  تهدف –
   .)2007 (كدراسة لحمر

 في التحصیل واالستدالل العلمي أثر استخدام النمذجة التعرف إلىهدفت بعض الدراسات  –
  .)2007(واالتجاه نحو الكیمیاء كدراسة الباز

ي تنمیة ثر برنامج في النمذجة الریاضیة فأالكشف عن هدفت بعض الدراسات  –
بداعیة كدراسة ك حل المشكلة ومهارات التدریس اإلاستراتیجیات ما وراء المعرفة وسلو 

   .)2006(الرفاعي
لى معرفة أثر الدمج بین التدریس المصغر والنمذجة في تنمیة إهدفت بعض الدراسات  –

  .)2006 (بعض مهارات التدریس كدراسة الكندري وصالح
تعلم برمجة الحاسب في تنمیة القدرة على النمذجة  إلى معرفة أثرهدفت بعض الدراسات  –

  .)2005 (الریاضیة وحل المشكالت كدراسة الجابري
إلى معرفة أثر النمذجة الریاضیة في تحسین حل المشكالت كدراسة هدفت بعض الدراسات  –

  ). Sauer، 2001(ساویر 
معرفة أثر استخدام  أما الدراسة الحالیة فقد اختلفت عن الدراسات السابقة بأنها هدفت إلى –

  النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي في الریاضیات والمیل نحوها. 
 : بالنسبة لمنهج الدراسة - 2

)، ودراسة صالح والكندري 2011 ()، ودراسة العجمي2012 (استخدمت دراسة مبروك –
 ) المنهج شبه التجریبي. 2006(

إلى التجریبي، حیث تم تقسیم عینة الدراسة  اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج –
 مجموعتین  (تجریبیة وضابطة). 

، )2013 (ولقد استخدمت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي، وبذلك تتفق مع دراسة علي –
)، دراسة الباز 2007()، دراسة لحمر2008()، دراسة أحمد2012 (دراسة أبو مزید

 ،Sauer(ساویر )، ودراسة 2005(الجابري )، ودراسة2006 ()، ودراسة الرفاعي2006(
2001 .( 
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 : بالنسبة ألدوات الدراسة - 3

 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، وذلك لتنوع أغراضها. –
اتفقت معظم الدراسات في بناء اختبار تحصیلي لقیاس عملیات النمذجة الریاضیة كدراسة  –

)، واختبار حل المكشالت 2012(أبو مزید)، أو اختبار تفكیر إبداعي كدراسة 2013(علي
 )، واختبارًا في مهارات النمذجة الریاضیة كدراسة لحمر 2008(التطبیقیة كدراسة أحمد

)، واختبار مهارات عملیة النمذجة كدراسة 2007()، واختبارًا تحصیلیًا كدراسة الباز2007(
شكالت كدراسة الجابري )، واختبار النمذجة الریاضیة، واختبارًا لحل الم2006(الرفاعي

 ). Sauer, 2001(ساویر)، واختبار حل المشكالت كدراسة 2005(
 ). 2007 ()، ودراسة الباز2012 (استخدمت بعض الدراسات استبانة كدراسة مبروك –
الرفاعي (ودراسة ، )2012(مبروك كدراسة كلینیكیةالدراسات المقابلة اإل استخدمت بعض –

 ). Sauer, 2001(ساویر ودراسة  )2006(
 )، ودراسة الرفاعي 2011(لعجميااستخدمت بعض الدراسات بطاقة المالحظة كدراسة  –

 ). 2006 ()، ودراسة صالح والكندري2006(
)، ودراسة لحمر 2012( مبروك استخدمت بعض الدراسات المقاییس المختلفة كدراسة –

 ). 2006 ()، ودراسة الرفاعي2007(ودراسة الباز ) ،2007(

المیل نحو  مقیاسسة الحالیة اختبار مهارات التفكیر المنظومي، و استخدمت الدرا –
 الریاضیات. 

 بالنسبة لعینة الدراسة : - 4

  كاآلتي: وذلك ، ناثت من مراحل متعددة من الذكور واإلتنوعت عینات الدراسة باتخاذها عینا
) العینة 2012(مبروك)، ودراسة 2012(أبو مزید ودراسة، )2013(علىاختارت دراسة  –

  .المرحلة االبتدائیةمن 
  .عدادیة) العینة من المرحلة اإل2008(أحمداختارت دراسة  –
  .) العینة من المرحلة الثانویة2007(البازاختارت دراسة  –
ودراسة ، )2006(الرفاعيودراسة ، )2007(لحمرودراسة ، )2011(العجمي اختارت دراسة –

 )Sauer, 2001(اویرسودراسة ، )2005 (الجابريودراسة ، )2006(والكندري صالح
  .العینة من المرحلة الجامعیة لكلیات متعددة
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الدراسات التي اتخذت من المرحلة عینات الدراسة الحالیة تشابهت مع عینة وبذلك تكون      
  .االبتدائیة

 : بالنسبة لنتائج الدراسة - 5
ت المجموعا حصائیة لصالحة إتوصلت أغلب الدراسات السابقة إلى وجود فروق ذات دالل –

   .التجریبیة
في مستوى الطالب في  اً كبیر  اً تحسن )2008(أحمدأظهرت بعض الدرسات السابقة كدراسة  –

  .استخدام النمذجة الریاضیة في حل المشكالت التطبیقیة تنمیة قدرة الطالب على
في مستوى الطالب المعلمین في مهارات النمذجة  اً ) انخفاض2007(أظهرت دراسة لحمر –

  .یق البرنامجالریاضیة قبل تطب
  ؟ استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة ذاماب

 بناء اإلطار النظري.  - 

 اختیار منهجیة الدراسة وعینتها.  - 

 بناء دلیل المعلم. - 

 استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة. - 

 طرق النمذجة  الریاضیة - 
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  المحور الثاني 
  ميالتفكیر المنظو  مهارات دراسات تناولتْ 

  )2013القحطاني ( دراسة - 1

دراسة التعرف إلى أثر المدخل المنظومي في تنمیة التفكیر المنظومي وفاعلیة الذات الهدفت 
  األكادیمیة في الجغرافیا لدى طالبات المرحلة المتوسطة. 

ولتحقیق غرض الدراسة أعدْت الباحثة اختبار التفكیر المنظومي، ومقیاس فاعلیة الذات 
طالبًة من طالبات فصول الصف األول المتوسط بالریاض  60تكونْت العینة من األكادیمیة، و 

طالبة، واتبعْت  30طالبًة، ومجموعة ضابطة عددها  30قسمْت إلى مجموعة تجریبیة عددها 
الدراسة المنهج التجریبي، وأظهرْت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  وسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة، ومتوسط درجات بین مت )α≥ 0.05( داللة
طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر المنظومي البعدي لصالح طالبات المجموعة 

 التجریبیة.

  )2013دراسة مهنا ( - 2

الدراسة الكشف عن فاعلیة استراتیجیة شكل البیت الدائري في تنمیة المفاهیم العلمیة  هدفتْ 
   .لدى طالبات الصف الحادى عشر في غزة تفكیر المنظومي في العلوم الحیاتیةومهارات ال

المنظومي،  التفكیر واختبار، الباحثة اختبار المفاهیم العلمیة تْ أعد لتحقیق غرض الدراسةو 
عشر بمدرسة بشیر الریس  يمن طالبات الصف الحاد طالبةً  68عینة الدراسة من  وتكونتْ 

 ضابطةمجموعة و طالبة ً  32عددها مت العینة إلى مجموعة تجریبیة وقد قس، الثانویة للبنات
نتائج وأظهرت ْ ، الوصفيالمنهج و ، التجریبي المنهج الباحثةاتبعت ْ حیث ، طالبةً  36عددها 
بین متوسط  )α≥ 0.05حصائیة عند مستوى داللة ( إتوجد فروق ذات داللة  أنه الدراسة
اختبار  فيالضابطة  المجموعة طالبات سط درجاتمتو ، و المجموعة التجریبیة طالبات درجات

 وفي اختبار مهارات التفكیر المنظومي لصالح لمجموعة التجریبیة، المفاهیم العلمیة

 ) 2010دراسة الیعقوبي ( - 3

 ؛أثر برنامج تقنى یوظف استراتیجیة التعلم المتمركز حول المشكلة التعرف إلىالدراسة  هدفتْ 
   .بغزة العلوم لدى طالبات الصف التاسع يومي فلتنمیة مهارات التفكیر المنظ
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 77العینة من  وتكونتْ ، للتفكیر المنظوميًا غرض الدراسة أعد الباحث اختبار  ولتحقیق 
، غزة ساسیة للبنات بمحافظةمن طالبات الصف التاسع بمدرسة حسن سالمة األطالبة ً 

التقني الذي  لباحث ببناء البرنامجوالمنهج البنائي حیث قام ا، التجریبي المنهجواستخدم الباحث 
والذي یهدف إلى تنمیة بعض مهارات ، جیة التعلم المتمركز حول المشكلةیعتمد على استراتی

 فروق ى وجودإلنتائج الدراسة  أظهرتْ قد و ، المنظومي لدى طالبات الصف التاسعالتفكیر 
ت طالبات درجا متوسطات بین )α≥ 0.05( داللة حصائیة عند مستوى إذات داللة 

، التطبیق البعدي يدرجات طالبات المجموعة الضابطة ف اتالمجموعة التجریبیة ومتوسط
   .المجموعة التجریبیة لصالح الختبار التفكیر المنظومي

  

  )2010دراسة العكلوك (  - 4

على تنمیة مهارات ) فیجوال بیسك( لكترونیة للغةإ لى أثر مسرحیةالتعرف إالدراسة  هدفتْ 
   .ظومي لدى طالبات الصف العاشرالتفكیر المن

 58عینة الدراسة من  وتكونتْ ، للتفكیر المنظومي اً ولتحقیق غرض الدراسة أعد الباحث اختبار 
 ،طالبة ً  29والمجموعة الضابطة من  طالبةً  29المجموعة التجریبیة من  بحیث تكونتْ  ،طالبةً 
قام الباحث ببناء المسرحیة  حیث، والمنهج البنائى، استخدم الباحث المنهج التجریبيفیما 

 وأظهرتْ  ،من خاللها سیتم العمل على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي يلكترونیة التاإل
لدى ، حصائیة في متوسط اكتساب مهارات التفكیر المنظوميإالنتائج وجود فروق ذات داللة 

   .لكترونیةطالبات المجموعة التجریبیة یعزى الستخدام المسرحیة اإل
  )2009( فية مصطدراس - 5

هدفْت الدراسة التعرف إلى فاعلیة برنامج لتنمیة التفكیر المنظومي في كل من التحصیل 
  والقیادة والتفكیر المنظومي النقدي لدى طالبات الجامعة بمدینة الریاض. 

ولتحقیق غرض الدراسة أعدتْ الباحثة مقیاس سلوكیات القیادة، واختبار التفكیر المنظومي، 
طالبةً من طالبات كلیة التربیة جامعة الملك سعود بمدینة  61عینة الدراسة من وتكونْت 

 36طالبًة، ومجموعة ضابطة عددها  26الریاض، قسمتْ إلى مجموعة تجریبیة عددها 
طالبة، واتبعْت الباحثة المنهج التجریبي، وأظهرْت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

جموعة التجریبیة، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في متوسط درجات طالبات الم
القیاس التتبعي لصالح المجموعة التجریبیة في كل من سلوك القیادة، واتجاهات التفكیر 

  المنظومي في القیادة، والتفكیر المنظومي النقدي والتحصیل.
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  )2008دراسة جان ( - 6

مهارات التفكیر المنظومي في لعلوم ا مدى استخدام معلماتالتعرف إلى الدراسة  هدفتْ 
  ي بمحافظات منطقة مكة المكرمة. تدریسهن لمقررات العلوم في الصف األول الثانو 

 الدراسة عینة تكونتْ قد و ، االستبانةأداة للدراسة وهي الباحثة  ولتحقیق غرض الدراسة أعدتْ 
المنهج  الدراسة تبعتْ وا، ثانويالیقمن بتدریس العلوم لطالبات الصف األول  معلمةً  126من 

بین متوسطات استجابة  حصائیةإالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ظهرتْ أ وقدْ ، وصفيال
  االستبانة.  للصف األول الثانوي في محافظات منطقة مكة المكرمة على معلمات العلوم

   )2007دراسة عسقول وحسن (  - 7

دة على تنمیة التفكیر المنظومي لدى إلى أثر استخدام الوسائل المتعدالتعرف الدراسة  هدفتْ 
   .طلبة الصف التاسع األساسي في مادة التكنولوجیا

طالبًا  85 العینة منوتكونت ْ ، الباحثان اختبار التفكیر المنظومي أعدلدراسة اولتحقیق غرض 
، والمنهج البنائي، الدراسة المنهج التجریبي استخدمتْ ، فیما األساسي الصف التاسع من طالب

، المجموعة التجریبیةرجات حصائیة بین متوسط دإالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرتْ قد و 
المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر المنظومي لصالح المجموعة رجات متوسط دو 

في تنمیة التفكیر المنظومي في مادة  اً ن للبرنامج أثر أالنتائج  أظهرتْ و  ، كماالتجریبیة
   .عة التجریبیةالتكنولوجیا لدى المجمو 

 ) 2006دراسة عفانة وأبو ملوح ( - 8

إلى أثر استخدام النظریة البنائیة في تنمیة التفكیر المنظومي في التعرف الدراسة  هدفتْ 
   .الهندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

 126العینة من  ، وتكونتللتفكیر المنظومي اً أعد الباحثان اختبار  ولتحقیق غرض الدراسة
باستخدام  التي درستْ طالبًا، و  42التي عددها  ىمجموعة التجریبیة األولقسمْت إلى ال ًا،بطال

والذین درسوا  ًا،طالب 42 عددهاالمجموعة التجریبیة الثانیة ، و استراتیجیة نموذج التعلم البنائي
، درسوا بالطریقة العادیة اً طالب 42عددها والمجموعة الضابطة ، باستراتیجیة دورة التعلم

إحصائیة بین  النتائج وجود فروق ذات داللة وأظهرتْ ، التجریبي الدراسة المنهج واستخدمتْ 
 المجموعة متوسط درجات طالباتو  متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة األولى

حصائیة بین إتوجد فروق ذات داللة ، وأیضا ً ىولاأل الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة
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المجموعة متوسط درجات طالبات و  ت المجموعة التجریبیة الثانیةمتوسط درجات طالبا
   .الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة

 )2006بو عودة (أدراسة  - 9

الریاضیات على تنمیة  أثر استخدام النموذج البنائي في تدریس التعرف إلىالدراسة  هدفتْ 
   .ف السابع األساسي بغزةواالحتفاظ بها لدى طالب الص، مهارات التفكیر المنظومي

 عینة الدراسة وتكونتْ ، مهارات التفكیر المنظومي أعد الباحث اختبار الدراسةولتحقیق غرض 
من  تمثل المجموعة التجریبیة، من طالب مدرسة دار األرقم النموذجیة للبنین اً طالب 67من
، ج التجریبيواستخدم الباحث المنهطالبًا،  34تمثل المجموعة الضابطة و ، طالبا ً  33

 متوسطبین  )α≥ 0.05حصائیة عند مستوى ( إتوجد فروق ذات داللة أنه النتائج  أظهرتْ و 
اختبار  الضابطة في ةالمجموعدرجات طالب  ومتوسط التجریبیة ةالمجموعدرجات طالب 

  .مهارات التفكیر المنظومي لصالح المجموعة التجریبیة
  ) 2006دراسة الخزندار ومهدى ( -10

المنظومي في و  لكتروني على التفكیر البصريإلیة موقع عإلى فاالتعرف اسة الدر  هدفتْ 
  .الوسائط المتعددة لدى طالبات كلیة التربیة

واختبار مهارات ، اختبار مهارات التفكیر البصري ولتحقیق غرض هذه الدراسة أعد الباحثان
في كلیة  اتالمعلم اتلبامن الط طالبةً  35عینة الدراسة من  تكونتْ قد و ، التفكیر المنظومي

المسجلین في المستوى الثالث في الفصل الثاني لمساق  ،التربیة بجامعة األقصى بغزة
النتائج وجود أظهرت ْ ، و الدراسة المنهج التجریبي واستخدمتْ ، استراتیجیات التدریب المحوسبة

سط ومتو ، حصائیة بین متوسط درجات الطالب في المجموعة التجریبیةإفروق ذات داللة 
في اختبار التفكیر المنظومي لصالح المجموعة  ،درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة

 .كما توجد عالقة طردیة بین مهارات التفكیر المنظومي والبصري ،التجریبیة

   )2004دراسة عفانة ونشوان (  -11

یة إلى أثر استخدام ما وراء المعرفة في تدریس الریاضیات على تنمالتعرف الدراسة  هدفتْ 
   .مهارات التفكیر المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

 177العینة من  وتكونتْ ، المنظومي للتفكیر اً أعد الباحثان اختبار  ولتحقیق غرض الدراسة
والمجموعة  ،وطالبة ً  طالباً  94 عددهاالمجموعة التجریبیة  ، قسمْت إلىطالباً  وطالبة
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النتائج  وأظهرتْ ، الدراسة المنهج التجریبي واستخدمتْ ، وطالبةً  طالباً  83 عددهاالضابطة 
) وطالبات اً طالبمتوسط درجات المجموعة التجریبیة ( وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین

) في اختبار التفكیر المنظومي لصالح وطالبات اً المجموعة الضابطة (طالبومتوسط درجات 
   .المجموعة التجریبیة

   )2004دراسة النمر (  -12

اب المثلثات على التحصیل أثر المدخل المنظومي في تدریس حسالتعرف إلى الدراسة  هدفتْ 
  والمهارات العلیا للتفكیر لدى طالب الصف األول الثانوي. ، الدراسي

  : وهما ،ولتحقیق غرض الدراسة أعد الباحث اختباري التحصیل الدراسي في حساب المثلثات

اختبار مهارات التفكیر  وكذلك، بار التحصیلي المنظومياالختبار التحصیلي المعتاد واالخت
 قسمْت إلىطالب من طالب الصف األول الثانوي  100العینة من  وتكونتْ ، المنظومي

الدراسة  واستخدمتْ ، طالباً  50عددها  ضابطةومجموعة ، اً طالب 50مجموعة تجریبیة عددها 
 عةبین طالب المجمو  داللة إحصائیةالنتائج وجود فروق ذات  أظهرتْ قد و ، المنهج التجریبي

 اختبار مهارات التفكیرو ي، في اختباري التحصیل الدراس الضابطةطالب المجموعة التجریبیة و 
للمدخل المنظومي  الحجم أثر مرتفع د؛ كما تبین وجو لصالح المجموعة التجریبیة المنظومي

  . لمنظومياعلى التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر 
   )2001والزعانین ( دراسة عفانة  -13

ضوء االتجاه  الریاضیات والعلوم للصف السادس األساسي في يمقرر  الدراسة إثراءهدفت ْ 
   .المنظومي
مقرر كتابي العلوم والریاضیات لتحدید  قام الباحثان بتحلیل، الدراسةهذه غرض  ولتحقیق
؛ ة لكال المنهجینثم بناء منظومات مفاهیمی، االریاضیة والعلمیة المتضمنة فیهم المفاهیم

تم  وبذلك، في مقرر كل من العلوم والریاضیات تینهاتین المنظوملتحدید الفجوات التى تتخلل 
مقرري الریاضیات  ربط یتم وبحیث، تطویر المنظومات المفاهیمیة للمقررین بطریقة إثرائیةً 

ریاضیات العینة من الجزء األول من كتاب ال وتكونتْ ، والعلوم للصف السادس في فلسطین
 الدراسة استخدمتْ و ، والجزء األول من كتاب العلوم للصف السادس، للصف السادس األساسي
هم النتائج عدم وجود تكامل بین مفاهیم المقررین بصورة من أوكان ، المنهج الوصفي التحلیلي

ت بلغن المفاهیم العلمیة إحیث  ،توازن في عدد المفاهیم في هذین المقررینوجود وعدم ، جیدة
  .اً مفهوم 62بلغت الریاضیة  مبینما المفاهیًا، مفهوم 163
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   )Dapollonia &Charles ,2004(دبلونیة وشارلز  دراسة  -14

عدادیة باستخدام النماذج یر المنظومي لدى طالب المرحلة اإللى تنمیة التفكإالدراسة  هدفتْ 
لین لغة المستكشف مستعم، عشر ياثنعددها  تطویریةالفكریة المنظومیة المستمدة من شروط 

 واستخدمتْ ، لنماذج مدرسیهمهذه النماذج مشابهة ً  كانتْ  وقدْ ، لكترونیةلبرمجة العقول اإل
لى مجموعة تجریبیة ومجموعة إتم تقسیم العینة  وقدْ ، للتفكیر المنظومي اً الدراسة اختبار 

داللة  النتائج وجود فروق ذات أظهرتْ حیث ، الدراسة المنهج التجریبي واتبعتْ ، ضابطة
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في ، حصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیةإ

   .اختبار التفكیر المنظومي لصالح المجموعة التجریبیة
  

  التعلیق على الدراسات التي تناولت التفكیر المنظومي
منظومي سات التي تناولت التفكیر المنظومي على اعتماد التفكیر الااتفقت جمیع الدر 

كمتغیر تابع مع اختالف أنواعها، وهذا یدل على أهمیة مهارات التفكیر المنظومي، وبحث أهم 
من خالل الطرق التي نستطیع من خاللها تنمیة مهارات التفكیر المنظومي عند المتعلمین، و 

الباحثة  امتْ ق، بتنمیة مهارات التفكیر المنظومي والتي اهتمتْ ، الدراسات السابقة التي تم عرضها
حیث ، من حیث الهدف والعینة واألدوات والمنهج والنتائج، بعرض الدراسات السابقة

  : اآلتيالباحثة إلى توصلت ْ 
  بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها:  - 1

وبذلك تتفق الباحثة ، الدراسات إلى تنمیة مهارات التفكیر المنظومي كمتغیر تابعجمیع  هدفتْ  –
ت التفكیر المنظومي كمتغیر تابع باستثناء دراسة الت تنمیة مهار مع جمیع الدراسات التي تناو 

، ثر المدخل المنظومي على التحصیل والمهارات العلیاأمعرفة  ىوالتي هدفت إل) 2004(النمر
هدفت إلى إثراء مقرري الریاضیات والعلوم في ضوء  ي) والت2001(دراسة عفانة والزعانینو 

  .االتجاه المنظومي

ب واالستراتیجیات المتبعة لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي، حیث استخدمت تنوعت األسالی –
 )2013(، بینما استخدمت دراسة القحطاني) استراتیجیة بیت الشكل الدائري2013(دراسة مهنا

ودراسة لكترونیة للغة فیجوال بیسك، إ) مسرحیة 2010(دراسة العكلوكالمدخل المنظومي، أما 
مت ببناء برنامج تقني یوظف استراتیجیة التعلم المتمركز حول التي قا )2010(الیعقوبي
عسقول وحسن  ) فاعلیة برنامج مقترح، ودراسة2009(مصطفى، في حین كان دراسة المشكلة
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) النظریة البنائیة، 2006(عفانة وأبو ملوحدراسة استخدمت الوسائل المتعددة، و  )2007(
لكتروني، إ) موقع 2006(اسة الخزندار ومهدي) النموذج البنائي، ودر 2006(ودراسة أبو عودة

  ) بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة.2004 (ودراسة عفانة ونشوان

   .وبذلك تختلف الدراسة الحالیة في استخدام النمذجة الریاضیة لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي

عسقول  ودراسة، )2010(العكلوكاسات منهاج التكنولوجیا كدراسة در استخدمت بعض ال –
) الذى كان لمساق استراتیجیات التدریب 2006 (الخزندار ومهدى، ودراسة )2007 (وحسن

  .المحوسبة

دراسة أبو و  )2006(عفانة وأبو ملوحالریاضیات كدراسة استخدمت بعض الدراسات منهاج  –
  .)2004(عفانة ونشوانودراسة  )2004 (النمرودراسة  )2006(عودة

  .والریاضیات ) مقرري العلوم2001(انیناستخدمت دراسة عفانة والزع –

منهاج ) 2008(ودراسة جان، )2010(دراسة الیعقوبي، و )2013 (استخدمت دراسة مهنا –
  .العلوم

 )2006 (أبو عودةودراسة  )2006(عفانة وأبو ملوح دراسة ذلك تتفق الدراسة الحالیة معبو  –
  .م منهاج الریاضیاتفي استخدا )2004 (عفانة ونشوانودراسة  )2004 (النمرودراسة 

 الریاضیات.  كانت في مجالوبذلك تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات التي  –
  : بالنسبة لمنهج الدراسة - 2

، ودراسة )2013( استخدمت بعض الدراسة المنهج التجریبي كدراسة كل من القحطاني –
، )2006( ، ودراسة الخزندار ومهدي)2006()، ودراسة عفانة أبو ملوح2009(مصطفى

)، ودراسة 2004 ()، ودراسة النمر2004(عفانة ونشوان ودراسة ،)2006 (ودراسة أبو عودة
  ). Dapollonia&Charles,2004(دبلونیة وشارلز 

، دراسة )2010(استخدمت بعض الدراسات المنهج التجریبي والمنهج البنائي كدراسة  العكلوك  –
  ). 2007(، ودراسة عسقول وحسن)2010( الیعقوبي

  المنهج التجریبي والمنهج الوصفي.  )2013(ت دراسة مهنااستخدم –

  ) المنهج الوصفي. 2008 (استخدمت دراسة جان –

 المنهج الوصفي التحلیلي. )2001( عفانة والزعانین استخدمت دراسة –
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  : بالنسبة ألدوات الدراسة - 3

بقة حیث استخدمت معظم الدراسات السا، تنوعت أدوات الدراسات السابقة الختالف أغراضها –
، ودراسة )2013(القحطاني ، ودراسة )2013(اختبار مهارات التفكیر المنظومي كدراسة مهنا

)، ودراسة عسقول 2009(مصطفى)، ودراسة 2010()، ودراسة العكلوك2010(الیعقوبي
، )2006 (الخزندار ومهدي )، ودراسة2006()، ودراسة عفانة وأبو ملوح2007(وحسن

)، ودراسة 2004()، ودراسة النمر2004(سة عفانة ونشوان)، ودرا2006( ودراسة أبو عودة
 ). Dapollonia&Charles,2004(دبلونیة وشارلز 

اختبار المفاهیم العلمیة، بینما استخدمت دراسة  الخزندار  )2013 (استخدمت دراسة مهنا –
  ) اختبار تحصیلي. 2004() اختبار التفكیر البصري، ودراسة النمر2006(ومهدي

 االستبانة.  )2008(ة جان استخدمت دراس –

 مصطفىودراسة  )2013 (القحطاني كدراسة ةاستخدمت بعض الدراسات مقاییس مختلف –
)2009( . 

وبذلك تتفق الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في إعداد أداة اختبار مهارات التفكیر  –
  المنظومي.

  بالنسبة لعینة الدراسة:  - 4

، ومثلت مراحل مختلفة من ذكور وٕاناث، وامتدت من الصف تنوعت عینات الدراسات السابقة 
  السادس للمرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الجامعیة كاآلتي: 

 ) الصف السادس األساسي من المرحلة االبتدائیة. 2001(اختارت دراسة عفانة والزعانین –

) ودراسة 2006 (اختارت بعض الدراسات عینة من المرحلة اإلعدادیة مثل دراسة أبو عودة –
الصف السابع، بینما دراسة ) Dapollonia&Charles,2004ودراسة دبلونیة وشارلز (

 ) الصف الثامن، ودراسة كل من الیعقوبي2004( )، ودراسة عفانة ونشوان2013( القحطاني
 ) الصف التاسع. 2006()، ودراسة عفانة وأبو ملوح2007( )، ودراسة عسقول وحسن2010(

) ودراسة جان 2010(ت المرحلة الثانویة مثل دراسة كل من العكلوك اختارت بعض الدراسا –
 ) اختاروا الصف العاشر لتمثیل عیناتهم. 2004()، ودراسة النمر2008(
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  الصف الحادي عشر. )2013 (مهنا بینما اختارت دراسة –

)، ودراسة الخزندار 2009(مصطفىاستخدمت بعض الدراسات المرحلة الجامعیة كدراسة  –
  ). 2006(ومهدي

  بالنسبة لنتائج الدراسة :  - 5

اتفقت معظم الدراسات السابقة على فاعلیة االستراتیجیات المستخدمة أو التصورات المقترحة  –
في تنمیة مهارات التفكیر المنظومي، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح 

  المجموعة التجریبیة. 

لمقررین بصورة جیدة، اتكامل بین مفاهیم  ) عدم وجود2001( أظهرت دراسة عفانة والزعانین –
 توازن في عدد المفاهیم في مقرري الریاضیات والعلوم. الوعدم 

 
   ؟  الدراسة الحالیة من الدراسات السابقةاستفادت  ذاماب

 بناء اإلطار النظري.  - 

 بناء قائمة مهارات التفكیر المنظومي.  - 

 بناء اختبار التفكیر المنظومي.  - 

 ب اإلحصائیة المناسبة. استخدام األسالی - 
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  المحور الثالث
  المیل نحو الریاضیات تناولتْ  دراسات 

 ) 2014محمد ( دراسة - 1

هدفْت الدراسة التعرف إلى مدى فاعلیة استعمال األلغاز الریاضیة في التحصیل، وتنمیة المیل 
  نحو مادة الریاضیات لدى طالبات المرحلة الثانیة في معاهد إعداد المعلمات.

حقیق غرض الدراسة أعد الباحث اختبارًا تحصیلیًا، ومقیاس المیل نحو الریاضیات، ولت
طالبًة من معهد معلمات الدجیل في محافظات صالح الدین،  44وتكونتْ عینة الدراسة من 

طالبةً ، واتبعْت  22طالبًة، ومجموعة ضابطة عددها  22قسمْت إلى مجموعة تجریبیة عددها 
یبي، وأظهرْت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الباحثة المنهج التجر 

درجات طالبات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في تنمیة 
  المیل نحو الریاضیات، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة. 

 ) 2013دراسة علي (  - 2

تعلم النشط لتنمیة الثقافة الریاضیاتیة، هدفتْ الدراسة التعرف إلى أثر برنامج قائم على ال
  والمیل نحو الریاضیات لدى الطالب المعلمین بالشعب األدبیة.

ولتحقیق غرض الدراسة أعدتْ الباحثة برنامج قائم على التعلم النشط، واختبارًا تحصیلیًا، 
فرقة طالبًا من طالب ال 22ومقیاس المیل نحو الریاضیات، فیما تكونتْ عینة الدراسة من 

الثالثة للغة العربیة بكلیة التربیة باإلسماعیلیة، واتبعْت الدراسة المنهج التجریبي، 
وأظهرتْ النتائج وجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطي درجات التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس 

 المیل نحو الریاضیات لصالح التطبیق البعدي. 

  )2009 (دراسة نصار - 3

لى أثر استخدام األلغاز في تنمیة التفكیر الناقد في الریاضیات والمیل إ الدراسة التعرف هدفتْ 
   .نحوها لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي بغزة

ومقیاس المیل نحو ، أعد الباحث اختبار مهارات التفكیر الناقد ولتحقیق غرض هذه الدراسة
طالباً   41 عددهایة لى مجموعة تجریبإقسمت ْ ، طالبا ً  82لعینة من ا وتكونتْ ، الریاضیات

الدراسة المنهج  ، واتبعتْ طالبا ً  41 عددهاومجموعة ضابطة ، باأللغاز الریاضیة درستْ 
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حصائیة بین متوسط درجات تالمیذ إالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرتْ ، حیث التجریبي
ومتوسط أقرانهم في المجموعة  ،المجموعة التجریبیة في مقیاس المیل نحو الریاضیات

   .الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

 ) 2006 (دراسة أبو الحدید - 4
أثر تدریس وحدة في المجموعات لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في  التعرف إلىالدراسة  هدفتْ 

   .والمیل نحو الریاضیات، ضوء نظریة الذكاءات المتعددة على التحصیل
، في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة الباحثة اختبار التحصیلأعدت ْ ، لتحقیق غرض الدراسةو 

طالباً من طلبة الصف السادس  38عینة الدراسة من وتكونت ْ ، لمیل نحو الریاضیاتاومقیاس 
والمنهج شبه التجریبي ، الباحثة المنهج الوصفي واتبعتْ ، االبتدائیة االبتدائي بمدرسة الیرموك

لى أثر الوحدة المقترحة على إف والتطبیقین القبلي والبعدي للتعر ، المجموعة الواحدة اذ
وجود فروق ذات داللة  النتائج أظهرتْ  تحصیل التالمیذ ومیولهم نحو الریاضیات. وقدْ 

تالمیذ المجموعة  متوسط درجاتو تالمیذ المجموعة التجریبیة  بین متوسط درجات حصائیةإ
 يالتطبیق البعدلصالح  في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس المیل نحو الریاضیاتالضابطة 

  . للمجموعة التجریبیة

 ) 2006(دراسة عبدالسمیع والشین - 5

فاعلیة برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمیة التحصیل  التعرف إلىالدراسة  هدفتْ 
  .عدادیةالریاضیات لدى تالمیذ المرحلة اإلوالتفكیر الریاضي والمیل نحو 

  واختبار ، في وحدة االنعكاس اً تحصیلی اً أعد الباحثان اختبار  لتحقیق غرض الدراسةو 
عدادي بمدرسة ذ الصف األول اإلیومقیاس المیل نحو الریاضیات لتالم، التفكیر الریاضي

 39عددها تم تقسیمها إلى مجموعة تجریبیة ًا، طالب 78العینة من  وتكونتْ ، عدادیةالشیماء اإل
 أظهرتْ  وقدْ  .التجریبي المنهجواتبع الباحثان ، طالباً  39 عددها مجموعة ضابطةو  طالباً 

  ، تالمیذ المجموعة التجریبیة حصائیة بین متوسط درجاتإالنتائج وجود فروق ذات داللة 
في مقیاس المیل نحو الریاضیات لصالح المجموعة  وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة

   .التجریبیة
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 ) 2005(رضوان دراسة - 6

أثرها ، و دورة التعلم في تدریس بعض المفاهیم الریاضیةاستخدام  ثرأ التعرف إلىالدراسة  هدفتْ 
نحو  وتنمیة میول تالمیذ الصف الرابع االبتدائي، وبقاء أثر التعلم، على التحصیل المعرفي

   .الریاضیات

ومقیاس المیول نحو ، في الكسور العادیة اً تحصیلی اً أعد الباحث اختبار  ولتحقیق غرض الدراسة
 واتبعتْ ، طالبًا من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي 60لعینة من اتكونت ْ قد و ، الریاضیات

 حصائیة بین متوسطإذات داللة فروق أظهرت النتائج وجود  وقدْ  التجریبي.الدراسة المنهج 
المجموعة درجات  متوسطوبین ، استخدام دورة التعلمبالذین درسوا المجموعة التجریبیة درجات 

في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس المیول نحو التقلیدیة الضابطة الذین درسوا بالطریقة 
 .التطبیق البعدي للمجموعة التجریبیة الریاضیات لصالح

  )2004 (والخزندار دراسة عفانة  - 7
 ،ساسي بغزةمرحلة التعلیم األ مستویات الذكاء المتعدد لدى طلبة التعرف إلى الدراسة هدفتْ 

   .لمیول نحوهاوعالقتها بالتحصیل في الریاضیات وا
  " Teeleقائمة تیلي "، و الباحثان اختبار التحصیل في الریاضیات لتحقیق غرض الدراسة أعدو 

 1387العینة من  تكونتْ ، فیما ومقیاس المیل نحو الریاضیات، للذكاءات المتعددة
، ساسي في المدارس الحكومیة بغزةلى الصف العاشر األإمن الصف األول  وطالبةً طالبا ً 
 أنه توجد عالقة موجبة النتائج أظهرتْ في حین ، يالوصفي التحلیل المنهج الدراسة دتْ واعتم

ن الذكاء بی وجود عالقة  ً وكذلك، في الریاضیات التحصیلو  بین الذكاء المنطقى الریاضي
    .ساسي بغزةوالمیل لدى طلبة الصف العاشر األ، قى الریاضيطالمن

  )2003(دراسة الحكیمى - 8

، أثر المدخل المنظومي في تدریس علوم الحیاة في التحصیل لتعرف إلىاالدراسة هدفت ْ 
   .ساسيوبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف التاسع األ، والمیول العلمیة

العینة  تكونتْ قد و ، ومقیاس میول علمیة، اً تحصیلی اً اختبار  أعد الباحث لتحقیق غرض الدراسةو 
عددها  مجموعة تجریبیةفي الیمن، قسمتْ إلى من مدارس مدینة تعز  وطالبةً  طالباً  240 من

المنهج  واتبع الباحث، وطالبة ً  اً طالب 120عددها  ومجموعة ضابطة، وطالبة ً  اً طالب 120
  داللة  حصائیة عند مستوىإوجود فروق ذات داللة  الدراسة أظهرتْ  وقدْ ، التجریبي

 )α≥ 0.05( طلبة المجموعة  درجات ومتوسط درجات طلبة المجموعة التجریبیةمتوسط  بین
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لصالح الطلبة الذین درسوا بالمدخل  ةمیالضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس المیول العل
  . المنظومي

  
  

  التعلیق على الدراسات التي تناولت المیل نحو الریاضیات
من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها، والتي اهتمت بالمیل نحو الریاضیات، قامت 

رض الدراسات السابقة من حیث الهدف، والعینة، واألدوات، والمنهج، والنتائج، حیث الباحثة بع
  توصلت الدراسة إلى اآلتي: 

  : الدراسة بالنسبة ألهداف - 1
وبذلك ، هدفت أغلب الدراسات السابقة إلى قیاس المیل نحو الریاضیات وتنمیته كمتغیر تابع –

ل نحو الریاضیات كمتغیر تابع، باستثناء تتفق الباحثة مع معظم الدراسات التي تناولت المی
والتي هدفت إلى معرفة مستویات الذكاء المتعدد لدى طلبة  )2004(دراسة عفانة والخزندار

) والتي هدفت إلى أثر المدخل 2003( مرحلة التعلیم األساسي بغزة، ودراسة الحكیمي
 ء أثر التعلم المنظومي في تدریس علوم الحیاة في التحصیل والمیول العلمیة وبقا

تنوعت األسالیب واالستراتیجیات المتبعة لتنمیة المیل نحو الریاضیات وقیاسه، حیث  –
) برنامج قائم على 2013 () األلغاز الریاضیة، ودراسة علي2014 (استخدمت دراسة محمد

) نظریة 2006( ) األلغاز، ودراسة أبو الحدید2009 (التعلم النشط، واستخدمت دراسة نصار
) 2003( الحكیمي) دورة التعلم، ودراسة 2005(ات المتعددة، واستخدمت دراسة رضوانالذكاء

وبذلك تختلف الدراسة الحالیة في استخدام النمذجة الریاضیة لتنمیة المیل المدخل المنظومي، 
 نحو الریاضیات. 

 منهاج العلوم. )2003 (استخدمت دراسة الحكیمي –
ت التي استخدمت منهاج الریاضیات كدراسة محمد تتفق الدراسة الحالیة مع معظم الدراسا –

)، 2006()، ودراسة أبو الحدید2009 (را)، ودراسة نص2013(ودراسة علي )2014(
)، ودراسة عفانة والخزندار 2005 ()، ودراسة رضوان2006(ودراسة عبد السمیع والشین

 ). 2003()، ودراسة الحكیمي2004(
  : بالنسبة لمنهج الدراسة - 2
 ) المنهج الوصفي، والمنهج شبه التجریبي. 2006(استخدمت دراسة أبو الحدید –
 ) المنهج الوصفي التحلیلي. 2006(استخدمت دراسة عفانة والخزندار –
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)، 2013 ()، ودراسة علي2014(استخدمت معظم الدراسات المنهج التجریبي كدارسة محمد –
)، 2005 (ودراسة رضوان )،2006()، ودراسة عبد السمیع والشین2009(ودراسة نصار

 . )2003(ودراسة الحكیمي
  : بالنسبة ألدوات الدراسة  - 3
في استخدام  تنوعت أدوات الدراسات السابقة الختالف أغراضها حیث اتفقت جمیع الدراسات  –

، )2009(نصار، ودراسة )2013( علي، ودراسة )2014 (محمددراسة اختبار تحصیلي ك
، )2005 (رضوان، ودراسة )2006(عبد السمیع والشین، ودراسة )2006(أبو الحدیدودراسة 
  .)2003(الحكیمي، ودراسة )2004 (عفانة والخزندارودراسة 

   .) مقیاس المیول العلمیة2003 (الحكیميدراسة استخدمت  –
)، 2014(استخدمت معظم الدراسات السابقة مقیاس المیل نحو الریاضیات كدراسة محمد –

  )، ودراسة 2006()، ودراسة أبو الحدید2009()، ودراسة نصار2013(ودراسة علي
)، 2004 ()، ودراسة عفانة والخزندار2005()، ودراسة رضوان2006(عبد السمیع والشین

وبذلك تتفق الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في إعداد ، )2003 (ودراسة الحكیمي
  مقیاس المیل نحو الریاضیات. 

  بالنسبة لعینة الدراسة:  - 4

عت عینات الدراسات السابقة، ومثلت مراحل مختلفة من ذكور وٕاناث، حیث امتدت تنو 
  العینات من الصف األول للمرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الجامعیة كاآلتي: 

  )، ودراسة 2009 (اختارت بعض الدراسات عینات من المرحلة االبتدائیة مثل دراسة نصار –
) الصف الرابع،، ودراسة عفانة 2005 (ة رضوان) الصف السادس، ودراس2006(أبو الحدید
 ) الصفوف األول إلى السادس األساسي من المرحلة االبتدائیة. 2004(والخزندار 

  اختارت بعض الدراسات عینات من المرحلة اإلعدادیة مثل دراسة عبد السمیع والشین  –
 الصف التاسع.  )2003 (الصف السابع، ودراسة الحكیمي) 2006(

) الصفوف السابع والثامن والتاسع من المرحلة 2004 (تارت دراسة عفانة والخزنداربینما اخ –
  اإلعدادیة. 

) التي اختارت 2004 (اختارت بعض الدراسات المرحلة الثانویة كدراسة عفانة والخزندار –
 الصف العاشر. 

 ). 2013 ()، ودراسة علي2014 (اختارت بعض الدراسات المرحلة الجامعیة كدراسة محمد –
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) التي اختارت الصف الخامس 2004(تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة عفانة والخزندار –
  األساسي من المرحلة االبتدائیة. 

  بالنسبة لنتائج الدراسة :  - 5

اتفقت جمیع الدراسات السابقة على فعالیة االستراتیجیات أو التصورات المقترحة في تنمیة  –
ق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة المیل نحو الریاضیات، مما یعني وجود فرو 

 التجریبیة. 
   ؟  الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة استفادت ذاماب

 بناء اإلطار النظري.  - 

 المیل نحو الریاضیات.  مقیاسبناء  - 

 استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة.  - 

  لعام على الدراسات السابقةا عقیبالت
بمحاورها المختلفة، وما تم تفصیله من اتفاق واختالف مع  بعد استعراض الدراسات السابقة

    .الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

 ؟  اسة الحالیة عن الدراسات السابقةبماذا تمیزت الدر   . أ

  النقاط التالیة :  الدراسات السابقة فيتمیزت عن تبین أن الدراسة الحالیة 

اضیة، مهارات التفكیر المنظومي، المیل نحو أنها تناولت المحاور الثالثة ( النمذجة الری  -1
 . )الریاضیات

 تناولت النمذجة الریاضیة  لموضوع الكسور العادیة  . -2

  وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اآلتي: 

 إعداد اإلطار النظري للدراسة.  - 

 بناء اختبار مهارات التفكیر المنظومي. - 

 المیل نحو الریاضیات.  مقیاس بناء - 

 عداد دلیل المعلم ودلیل الطالب. إ - 

  تفسیر النتائج وتحلیلها. - 



  
  

   
  الرابعالفصل 

  راءاتالــطـــريــقــة واإلجـــ
  

v منهج الدراسة.  
v عینة الدراسة.  
v أدوات الدراسة.  
v خطوات الدراسة. 

v المعالجة اإلحصائیة. 
 



 اإلجراءاتالطریقة و 

76 
 

 الرابعالفصل 

  الفصـل الرابـع
  الطریقة واإلجراءات

یتناول هذا الفصل طریقة وٕاجراءات البحث التي اتبعتها الباحثة لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
ینة الدراسة لمجتمع وع اً ثم الحدیث عن منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف ،واختبار فروضها

الدراسة، واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصمیم  تيوأسلوب اختیارها، وبیان بناء أدا
على كیفیة تنفیذ الدراسة وٕاجرائها، والمعالجة  المتغیرات، كما یحتوي الفصل التجریبي، وضبط

  اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات.

  :منهج الدراسة 
ي المتغیرات وهو" المنهج الذي یتم فیه التحكم ف  التجریبيالباحثة المنهج استخدمت 
یقوم الباحث بتطویعه وتغییره بهدف تحدید على األقل  متغیر واحد  ستثناءاب ،المؤثرة في ظاهرة ما

  ). 168 :2004، ( زیتون "وقیاس تأثیره على الظاهرة موضع الدراسة 
 ةاستخدام النمذجة الریاضی" في هذه الدراسة وهو  حیث أخضعت الباحثة المتغیر المستقل

والمتغیر التابع الثاني ، " لقیاس أثره على المتغیر التابع األول وهو "مهارات التفكیر المنظومي "
  .وهو "المیل نحو الریاضیات  " لدى طالبات الصف الخامس األساسي

سلوب أتباع ا دراسة، حیث تمللموضوع  قید ال ن المنهج التجریبي هو األكثر مالءمةً إحیث 
بحیث تتعرض المجموعة التجریبیة تدریسًا ، تصمیم المجموعتین التجریبیة والضابطة المتكافئتین

من كتاب الریاضیات الجزء الثاني المقرر على طالبات   )الكسور العادیة(للوحدة الدراسیة الخامسة 
الذي أعدته الباحثة ، بینما تتلقى  الصف الخامس األساسي من خالل استخدام النمذجة الریاضیة

  .نفسها بالطریقة االعتیادیة المجموعة الضابطة تدریسًا للوحدة الدراسیة

  عینة الدراسة:
من طالبات الصف الخامس األساسي بمدرسة  ) طالبةً 86تكونت عینة الدراسة من (

ة قصدیًا، حیث حیث تم اختیار المدرس )2014/2013عمواس األساسیة للبنات للسنة الدراسیة (
، جرى اختیار صفین منهما بطریقة ساسياأل یوجد بالمدرسة أربعة صفوف من الصف الخامس

(الكسور  تدرس وحدة) 2(الصف الخامس إحداهما عشوائیًا كمجموعة تجریبیة اختیاروتم ، عشوائیة
)  3مس ( الصف الخا ، والمجموعة األخرى ضابطةمن خالل استخدام النمذجة الریاضیة )العادیة

  :یوضح أفراد العینة )1-4(والجدول رقم ،بالطریقة االعتیادیة تدرس الوحدة 
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   )1-4جدول (
  عدد أفراد عینة الدراسة للمجموعة التجریبیة والضابطة

  النسبة المئویة  العدد  الصف  المدرسة
 األساسیةعمواس 

  للبنات
 50% 43  المجموعة التجریبیة 
 50%  43  المجموعة الضابطة

 100% 86  وعالمجم

   :دلیل المعلمإعداد 
   :تیةوقد تم إعداد دلیل المعلم وفقًا للخطوات اآل

لدور المعلم في كیفیة تطبیق خطوات  وافٍ  عرضٍ  لى تقدیمإیهدف الدلیل  :هدف الدلیل  ) أ
كما یساهم في   .من أجل تحقیق األهداف المرجوة من الوحدة الدراسیة، النمذجة الریاضیة

وفي وحدة ، تنمیة مهارات التفكیر المنظومي في الریاضیات بشكل عاممساعدة المعلم على 
الصف الخامس األساسي  في مدرسة عمواس  الباتبشكل خاص لدى ط الكسور العادیة

  .للبنات األساسیة 

في تدریس وحدة " الكسور  االستعداد توضح  يویتضمن االرشادات والخطوات اإلجرائیة الت
  .الریاضیة العادیة "  وفقًا للنمذجة

  ،یتكون الدلیل من وحدة الكسور العادیة المقررة للصف الخامس األساسي :محتوى الدلیل   ) ب
  )2- 4( في الجدول كما هي موضحة اآلتیةحیث تضمنت الوحدة الموضوعات 

  )2-4 (جدول 
  یوضح الموضوعات التي تضمنتها الوحدة

  الموضوع  التسلسل
  تكافؤ الكسور  .1
  مقارنة الكسور  .2
  جمع الكسور  .3
  طرح الكسور  .4
  ضرب الكسور  .5
  قسمة الكسور  .6
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   :ج) بناء الدلیل

   :اآلتيلقد تم إعداد الدلیل وفقًا 

ى تحقق هذه معلم أن یقیس مدللیمكن حیث ، أهداف كل موضوع مصاغ بطریقة سلوكیة )1
قیامهم بأداء المعلم من مالحظة أداء المتعلمین أثناء  نمكّ یو ، يدراس األهداف بعد كل موضوع

  .المهام المكلفین بها

 تتناسب مع طبیعة الموقف  يقامت الباحثة بإعداد  الوسائل  الت :األدوات والوسائل التعلیمیة )2
 من بیئة المتعلم  التعلیمیة لذا فالوسائل، التعلیمي المصمم حسب االحتیاجات التعلیمیة

  .كالمجسمات واألشكال والشفافیات

تحاول الدراسة تحقیق األهداف السلوكیة من خالل اتباع النمذجة  :خطة السیر في الموضوع )3
طالبات الصف الخامس األساسي مهارات التفكیر  كسابإتعمل على  يالتو  ،الریاضیة

  :اآلتيوهي ك ونیمر بها المتعلم تمن خالل خطوا وتنمیتها  المنظومي 

  .فهم وتحدید المشكلة   ) أ

  .ریاضيوضع الفروض الالزمة لبناء النموذج ال  ) ب

  .بناء النموذج الریاضي  ) ج

 النموذج الریاضي.  حل   ) د

 ه) تفسیر الحل الریاضي.        

    .و) التأكد من صحة الحل       

، ع الفروض، بناء النموذج الریاضي، وضطوات التالیة وهي : (فهم المشكلةوقد اتبعت الباحثة الخ
)  أثناء إعداد دلیل المعلم في ة الحل، التأكد من صححل النموذج الریاضي، تفسیر الحل الریاضي

لى الدرس السادس لم إدروس وحدة الكسور العادیة، لكن في بعض الدروس من الدرس األول 
 ، وبعضها متطلبات سابقة لدى الطالباتتستطع الباحثة اتباع كافة الخطوات السابقة وذلك لكون

  .أو تفسیره لى وضع الفروض أو التأكد من صحة الحل إالدروس لیست بحاجة 

ه تن طریق وضع تقویم لما اكتسبوذلك ع، یتم تقویم األهداف السلوكیة لموضوع التعلم :التقویم )4
  .من مفاهیم ومعارف ومهاراتالبات الط
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للوقوف على مدى  ؛ )1الدلیل على مجموعة من المحكمین ملحق رقم (  تم عرضوقد 
   .)6ئیة ملحق رقم (وقد تم إعداده بشكل كامل في صورته النها ، صدق الدلیل

وذلك  ؛ولقد تابعت الباحثة تنفیذ استخدام النمذجة الریاضیة مع المعلمة كل الحصص 
والحصول على تغذیة راجعة حول ، ولتتم متابعة الطالبات أثناء التنفیذ، لتالفي وقوع أي خطأ

  .الصعوبات التي قد تواجهها الطالبات أثناء استخدام النمذحة الریاضیة

  

  : أوراق عمل صفیة  تطبیقد) 

جراء التجربة للمجموعة خالل الدروس وفي نهایتها أثناء إ تم تطبیق أوراق عمل من
  .ختلفة في وحدة" الكسور العادیة "أوراق عمل للدروس الم 8التجریبیة ، وتم تطبیق 

  أدوات الدراسة:
  :هما،جرى استخدام أداتین لجمع البیانات 

  .نظومياختبار لقیاس مهارات التفكیر الم -

   .مقیاس  المیول  نحو الریاضیات -
 

  :أوًال: اختبار لقیاس مهارات التفكیر المنظومي
لدى طالبات عینة الدراسة في مهارات التفكیر المنظومي لقیاس  اً أعدت الباحثة اختبار 

محتوى وحدة (الكسور العادیة) المتضمنة في الجزء الثاني لمقرر الریاضیات للصف الخامس 
ربعة أوزعت على  ، فقرةً  )27( من  ن االختباروقد تكوَّ ، الثاني يي الفصل الدراساألساسي ف

   .والسؤال الرابع یتضمن فرعًا واحدًا فقط، ب)، فرعین ( أ ة من نثالثة أسئلة مكو ، أسئلة

  :إعداد االختبار
یهدف االختبار إلى قیاس مهارات التفكیر المنظومي لدى طالبات الصف الخامس 

 :آلتیةلقد تم بناء االختبار تبعًا للخطوات او ، األساسي
  :الهدف من االختبار - 1

ساسي  لمهارات التفكیر امتالك طالبات الصف الخامس األى قیاس مدى إلحیث یهدف االختبار 
من خالل االطالع على و ، یقیسها االختبار يتحدید مهارات التفكیر المنظومي الت ، وتم المنظومي
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 )2010، (الیعقوبيو )2013، ( مهناو السابقة على سبیل المثال األدب التربوي والدراسات
یقیسها اختبار  مهارات التفكیر  يتم تحدید المهارات الت وبالتالي .)2006، بو ملوحأعفانة و (و

   :وهي، المنظومي في الریاضیات

  .ومات فرعیةظلى منإمهارة تحلیل المنظومة الرئیسة  –

  .مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة –

  .وبینها وبین منظومات أخرى، دراك العالقات داخل المنظومةإمهارة  –

   .مهارة إعادة تركیب المنظومة من مكوناتها –
   :الصورة األولیة لالختبار - 2

 ةقامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكیر المنظومي في صورته األولیة المكونة من أربع
تم عرضها على مجموعة من ، بة فقرات االختباروبعد كتا، فقرة ً  )27( المكون منأسئلة 

   .وذلك الستطالع آرائهم ؛االختصاص يالمحكمین من ذو 

  :صیاغة فقرات االختبار - 3

  :قد راعت الباحثة عند صیاغة الفقرات أن تكونلو 

  لمستوى الطلبة. ومالئمةً  لغویًا وسهلةً  سلیمةً  –

  .بجدول المواصفات المحكم ممثلةً  –

  .وضوح األسئلة –

 .ألسئلة مهارات التفكیر المنظومي في الریاضیات مناسبةً  –

  :تقدیر درجات االختبار - 4

  .طأفي حالة اإلجابة خ اً صفر و  ،في حالة اإلجابة صحیحةً  واحدةً  خصصت الباحثة درجةً 

  :كتابة تعلیمات االختبار - 5

لى شرح فكرة اإلجابة على االختبار في إتهدف  يقامت الباحثة بوضع تعلیمات االختبار الت
  : كاآلتيوهي  وقد راعت الباحثة وضع تعلیمات االختبار، ط صورة ممكنةأبس
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  .والتاریخ، والصف، االسم :بیانات خاصة بالطالبة وهي –

والزمن المحدد  ،وعدد الصفحات، وهي عدد األسئلة :تعلیمات خاصة بوصف االختبار –
    .لالختبار

 االختبار: وصف - 6

 )3-4جدول (
 ر المنظوميالتفكیمهارات اختبار  وصفجدول 

النسبة   العدد  أرقام فقرات االختبار  المهارة
  المئویة

  %22.22  6  1,2,3,8,9,10  منظومات فرعیة إلىتحلیل المنظومة الرئیسیة 
  %33.33  9  4,5,6,7,20,21,22,23,24  إدراك العالقات داخل المنظومة

  %18.52  5  15,16,17,18,19  ردم الفجوات داخل المنظومة
  %25.93  7  11,12,13,14,25,26,27  ظومات من مكوناتهاإعادة تركیب المن

  %100  27    المجمـــــــــــــوع
 

قد و فقرة  27مكونة من  وقد تكون اختبار مهارات التفكیر المنظومي من أربعة اسئلة 
اختبار  شتملاو ، )4وضحت الباحثة أرقام الفقرات على اختبار التفكیر المنظومي ملحق رقم ( 

تحلیل المنظومة الرئیسیة الى منظومات ( يعلى أربع مهارات وهي كما یلمي التفكیر المنظو 
إعادة تركیب المنظومات ، ردم الفجوات داخل المنظومة ،إدراك العالقات داخل المنظومة ،فرعیة

  )، والسؤال الثاني فرع 1,2,3بأرقام الفقرات () أ  ( ، فقد اشتمل السؤال األول فرع)من مكوناتها
، بینما  تحلیل المنظومة الرئیسیة الى منظومات فرعیة) على مهارة 8,9,10( الفقراتم بأرقا(أ ) 

أرقام الفقرات ب )ب () ، والسؤال الثالث فرع4,5,6,7بأرقام الفقرات () ب(اشتمل السؤال األول فرع 
 ، واشتمل السؤال الثالث فرع دراك العالقات داخل المنظومة) على مهارة  20,21,22,23,24(
نما اشتمل بی،  ردم الفجوات داخل المنظومة) على مهارة  15,16,17,18,19() بأرقام الفقرات أ(

) 25,26,27الرابع بأرقام فقراته ( ، والسؤال)11,12,13,14) وارقام فقراته (السؤال الثاني فرع (ب
 .  إعادة تركیب المنظومات من مكوناتهاعلى مهارة 
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  :تجریب االختبار - 7

من مجتمع  طالبةً  )40تكونت من ( ، تطبیق االختبار على عینة استطالعیةقامت الباحثة ب
في محافظة شمال  للصف الخامس األساسي ، للبناتاألساسیة الدراسة  في مدرسة عمواس 

   :وهدفت العینة االستطالعیة إلى، غزة
  .حساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار –
  .حساب معامالت التمییز ألسئلة االختبار –
  .تحدید الزمن الالزم لالختبار –
    .حساب معامل ثبات االختبار –

  صدق االختبار    :أوالً 

ویقصد به أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه فعًال، واقتصرت الباحثة على نوعین من 
  .وهما صدق المحكمین وصدق االتساق الداخلي، نهما یفیان بالغرضإحیث ، الصدق

 :صدق المحكمین   . أ

لباحثة من صدق االختبار عن طریق عرض االختبار في صورته األولیة وقد تحققت ا 
على مجموعة من المحكمین المتخصصین في المناهج وطرق تدریس الریاضیات ، ومشرفي 

) وذلك 1ملحق رقم ( محكماً  ) 15وقد بلغ عددهم ( ، ومعلمي الریاضیات من ذوي الخبرة
  الستطالع آرائهم حول مدى:

  .ار لمهارات التفكیر المنظوميتمثیل فقرات االختب •

  دقة  االختبار لغویًا وعلمیًا. •

  .مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف الخامس األساسي •

االختبار في صورته النهائیة من   تكوَّنو ، بمالحظات المحكمین ذتم األخ في ضوء تلك اآلراء و 
  .أسئلة   ةأربع

 :صدق االتساق الداخلي  . ب

 ، قوة االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار "الداخلي ویقصد بصدق االتساق 
وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلیة للمهارة  ، والدرجة الكلیة لالختبار
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وقد تم  حساب معامل  ارتباط بیرسون  بین درجات كل فقرة من فقرات  ، "إلیها ینتمى  يالت
  .  والجدول التالي یوضح ذلك  لكلیة لالختباروالدرجة ا ، االختبار

  )4-4جدول (
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار

رقم  المهارة
  السؤال

معامل 
رقم  المهارة  االرتباط

 السؤال
معامل 
رقم  المهارة  االرتباط

 السؤال
معامل 
رقم  المهارة  االرتباط

 السؤال
معامل 
  االرتباط

ى 
ة ال

یس
الرئ

مة 
ظو

لمن
ل ا

حلی
رة ت

مها
عیة

 فر
ات

ظوم
من

 

1 **0.536 

ومة
منظ

ل ال
داخ

ت 
القا

 الع
راك

 اد
هارة

م
  

4 **0.742 

ن 
ت م

وما
منظ

ب ال
ركی

ة ت
عاد

رة إ
مها

اته
كون

م
  ا

11 **0.631 

خل 
 دا

وات
فج

م ال
 رد

هارة
م

ومة
منظ

ال
  

15 **0.669 
2 **0.605 5 **0.488 12 **0.672 16 **0.724 
3 **0.674 6 **0.528 13 **0.719 17 **0.764 
8 **0.881 7 **0.564 14 **0.764 18 **0.784 
9 **0.873 20 **0.614 25 **0.690 19 **0.851 

10  **0.921 21 **0.589 26 **0.747 

 
 

22 **0.406 27 **0.729 
23 *0.369 

 
24 **0.431 

  0.393) = 0.01) وعند مستوى داللة (38**ر الجدولیة عند درجة حریة (
 

وهذا یدل    )0.01أن جمیع الفقرات دالة إحصائیًا عند مستوى داللة ( )4-4( یتضح من الجدول 
    .وضعت من أجلها يوأن كل فقرة تقیس السمة الت، على أن فقرات االختبار  متسقة داخلیاً 

ب معامالت االرتباط بین درجة تم حسا ، وللتأكد من التناسق الداخلي لمجاالت االختبار
  ):5- 4كما هو موضح في جدول رقم ( ، كل مجال لالختبار والدرجة الكلیة له

  

  )5-4(جدول 
  معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلیة لالختبار

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مهارات التفكیر المنظومي
لى إة مهارة تحلیل المنظومة الرئیس

 منظومات فرعیة
  0.01دالة عند  0.913**

  0.01دالة عند  0.828** دراك العالقات داخل المنظومةإمهارة 
  0.01دالة عند  0.854** امكوناتهعادة تركیب المنظومات من إمهارة 

  0.01دالة عند  0.860** مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة
  0.393) = 0.01داللة () وعند مستوى 38**ر الجدولیة عند درجة حریة (
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 اللةأن معامالت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلیة له د )5- 4یتضح من جدول (
  .) مما یدل على التناسق الداخلي لمجاالت االختبار0.01على مستوى الداللة (ة حصائیإ
  والتمییز لفقرات االختبار. صعوبةنیًا: حساب معامالت الاث

   :الصعوبة معامل -1

بة مجموع اإلجابات الخاطئة ألفراد العینة االستطالعیة على الفقرة الصعو  لبمعام یقصد
  مقسومًا على العدد الكلي لألفراد الذین أجابوا على الفقرة  . 

  )170 :2007، الكبیسي(والمعادلة التالیة تحدد درجة صعوبة كل فقرة  من فقرات االختبار:

  صعوبة الفقرة = معامل
   لألفراد عن الفقرة  اطئةالخمجموع اإلجابات 

  
  العدد الكلي لألفراد الذین أجابوا عن الفقرة 

 وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل یجادإ و  السابقة المعادلة وبتطبیق    
 الصعوبة  معامل ) وكان متوسط(0.27-0.77تراوحت ما بین الصعوبة معامالت أن  الباحثة
 لمناسبة مستوى درجة وذلك االختبار، فقرات جمیع على الباحثة تبقي تائجالن وبهذه  .(0.53)الكلي

    .0.80وأقل من 0.20 صعوبة الفقرات، حیث كانت معامالت الصعوبة أكثر من 

   .)170 :2008، بو دقةأ( 

  

   :التمییز معامل -2

علیا ویقصد به الفرق بین نسبة الطالبات الالتي أجبن عن الفقرة بشكل صحیح من الفئة ال
مقسومًا على عدد أفراد إحدى  رة بشكل صحیح من الفئة الدنیاقونسبة الطالبات الالتي أجبن عن الف

% كفئة دنیا ، وبالتالي كان عدد األفراد في الفئتین 27% كفئة علیا و 27المجموعتین حیث أخذ 
رة من فقرات ز لكل فقیحیث قامت الباحثة بحساب معامل التمی علیا )  11دنیا ،  11فردًا ( 22

   )140: 2009، االختبار باستخدام المعادلة التالیة ( المنیزل

  معامل تمییز الفقرة =
  عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا –عدد اإلجابات الصحیحة على الفقرة في المجموعة العلیا 

  
  عدد أفراد إحدى المجموعتین

   .لكل فقرة من فقرات االختبارییز والتمیبین معامالت الصعوبة  )6- 4والجدول ( 
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  )6-4جدول (
  معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت الصعوبة م معامالت التمییز معامالت الصعوبة  م
معامالت 
 التمییز

1 0.36 0.73 15 0.50 0.64 
2 0.41 0.64 16 0.64 0.73 
3 0.77 0.45 17 0.45 0.55 
4 0.55 0.55 18 0.59 0.64 
5 0.68 0.45 19 0.68 0.64 
6 0.45 0.36 20 0.36 0.73 
7 0.41 0.64 21 0.41 0.64 
8 0.36 0.73 22 0.77 0.45 
9 0.41 0.64 23 0.59 0.64 

10 0.45 0.73 24 0.73 0.55 
11 0.27 0.55 25 0.59 0.64 
12 0.50 0.64 26 0.64 0.73 
13 0.45 0.55 27 0.68 0.64 
14 0.45 0.73 

 
 0.61 معامل التمییز الكلي 0.53  معامل الصعوبة الكلي

  

   :ما یأتي) یتضح للباحثة 6-4جدول (المن خالل قراءة  

وكان متوسط معامل الصعوبة   )0.77  -   0.27معامالت الصعوبة تراوحت بین ( -1
یجب  وحسب ما یراه المختصون في القیاس والتقویم أن فقرات  االختبار، )0.53(  الكلي

بحیث تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهى بالفقرات الصعبة أى ؛أن تكون متدرجة  في صعوبتها 
ومعامل الصعوبة لالختبار ككل یكون في  )% 80 - %  20تتراوح قیمة صعوبتها بین ( 

   )157: 2011، (الدامغ%  كما جاء في   50حدود 
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وذلك لمناسبة مستوى درجة  ،ذلك تبقي الباحثة على جمیع فقرات االختبارعلى  وبناءً 
   . 0.80أقل من و  0.20حیث كانت معامالت الصعوبة أكثر من ، صعوبة الفقرات

 بین السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمییز معامالت جمیع تراوحت  -2
 التمییز معامل بلغ متوسط وقد والدنیا، العلیا الفئتین إجابات بین ) للتمییز0.73- 0.36(

 وحسب ما یراه المختصون في القیاس والتقویم أن معامل التمییز الجید ، 0.61)الكلي (
ذلك تبقي  ىوبناًء عل، )416 :2001 (عبد الهاديفما فوق كما بینه   0.25یساوي 

   .الباحثة على جمیع فقرات االختبار 

  

  ثبات االختبار:  :ثالثاً 
یث یعتبر المقیاس ثابتًا إذا حصل  نفس ح، یعرف الثبات  بأنه " دقة المقیاس أو اتساقه

كافئة أو تمجموعات من أسئلة م والفرد على نفس الدرجة  أو درجة قریبة منها في نفس االختبار أ
   .)481 :  2010 ، (أبو عالم. متماثلة عند تطبیقه أكثر من مرة "

ریتشارد سون  - كودر ، ووقد قامت الباحثة بإیجاد معامل الثبات بطریقتي التجزئة النصفیة
  :على النحو التالي 21

  

  طریقة التجزئة النصفیة: - 1

تم استخدام درجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات االختبار  بطریقة التجزئة النصفیة، 
حیث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفین، الفقرات الفردیة مقابل الفقرات الزوجیة لكل مستوى 

ول لك بحساب معامل االرتباط بین النصفین، ثم جرى تعدیل الطمن مستویات االختبار، وذ
  ن: باستخدام معادلة سبیرمان بروا

  

  = الثبات المعدل
  ر 2  
  + ر 1

    

  :بطریقة التجزئة النصفیة ) یوضح معامالت ثبات االختبار7- 4والجدول (

 ).263:2005ملحم (
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   )7-4( جدول
  معامالت ثبات االختبار

عدد   مهارات التفكیر المنظومي
 معامل الثبات االرتباط معامل  اتالفقر 

لى منظومات إة مهارة تحلیل المنظومة الرئیس
 0.697 0.535 6 فرعیة

 0.630 - 9*  دراك العالقات داخل المنظومةإمهارة 
 0.632 - 7* اعادة تركیب المنظومات من مكوناتهإمهارة 

 0.818 - 5* مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة
 0.892 - 27*  الدرجة الكلیة

  ن النصفین غیر متساویین* تم استخدام معادلة جتمان أل

)، وهذا یدل على أن 0.892( یساوي أن معامل الثبات الكلي )7-4(یتضح من الجدول 
   مما یطمئن الباحثة إلى تطبیقه على عینة الدراسة. ، مرتفعاالختبار یتمتع بثبات 

  

  Richardson 21  Kuder and :21ریتشارد سون  -طریقة كودر - 2

استخدمت الباحثة طریقة ثانیة من طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معامل ثبات 
لیة لالختبار ككل للدرجة الك 21ریتشارد سون -على قیمة معامل كودر سبتاالختبار، حیث ح

   :) یوضح ذلك8- 4(ل والجدو   :اآلتیة طبقًا للمعادلة

21K.R
1ك

1ك
عك
م)ك(م

2 =







−







−

−
  

  )517:2011، حسن(  
  التباین   :2عدد الفقرات             ع :المتوسط             ك   :م   :ث أنحی

  

  :) یوضح ذلك 8- 4والجدول (  
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  )8-4( جدول 
 21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون 

معامل كودر ریتشارد  م      2ع     ك    مهارات التفكیر المنظومي             
 21ون س

لى منظومات إة ة تحلیل المنظومة الرئیسمهار 
 0.726 2.600 3.733 6 فرعیة

 0.585 3.375 4.394 9  دراك العالقات داخل المنظومةإمهارة 
 0.776 3.425 5.225 7 هاعادة تركیب المنظومات من مكوناتإمهارة 

 0.715 1.975 2.794 5 مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة
 0.894 11.375 47.471 27  الدرجة الكلیة

، )0.894لالختبار ككل كانت ( ،  21ون سریتشارد - أن معامل كودر )8- 4(یتضح من 
  بیق االختبار على عینة الدراسة. وهي قیمة عالیة تطمئن الباحثة إلى تط

  نحو الریاضیات: لمیثانیًا: مقیاس ال
  إعداد مقیاس المیل :  

عرضناه، وفي ضوء الدراسات السابقة  بعد االطالع على األدب التربوي الذي سبق أن    
المتعلقة بمشكلة الدراسة التي تم االطالع علیها، وفي ضوء استطالع رأي عینة من المتخصصین 

ببناء المقیاس وفق  ةالباحث تعن طریق المقابالت الشخصیة، التي استخلصنا منها أبعاد معینة، قام
  :الخطوات اآلتیة

 .فقرة  )27التي شملت ( األولیة  إعداد المقیاس في صورته -
من المحكمین المختصین، بعضهم أعضاء هیئة تدریس في  )15عرض المقیاس على (  -

األزهر، وجامعة األقصى، ووزارة التربیة والتعلیم، والملحق رقم جامعة الجامعة اإلسالمیة ، و 
 یبین أعضاء لجنة التحكیم. )1(

تعدیل وصیاغة بعض الفقرات،  تم  حیثبعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمون  -
، حیث موزعة على أربعة أبعاد ) فقرة27قد بلغ عدد فقرات المقیاس بعد صیاغتها النهائیة (ف

 :تيخماسي حسب الجدول اآلالوفق مقیاس لیكرت  اً مدرج اً أعطى لكل فقرة وزن
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  أعارض بشدة  أعارض  ال أدري  أوافق  أوافق بشدة  االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة
  

) یوضح 5() درجة والملحق رقم 135-0وبذلك تنحصر درجات أفراد عینة الدراسة ما بین (
  .النهائیة المقیاس في صورته

  :صدق المقیاس

وقامت الباحثة بالتأكد ، "أن تقیس فقرات المقیاس ما وضعت لقیاسه  "ویقصد بصدق المقیاس
  :من صدق المقیاس بطریقتین

  :صدق المحكمین -1

 جامعیین ال محكمین من األساتذةاألولیة على مجموعة  في صورته تم عرض المقیاس
ملحق رقم  ن یعملون في الجامعات الفلسطینیةمممحكمًا ) 15(المتخصصین  بلغ عددهم 

ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات المقیاس، ومدى انتماء  ،، حیث قاموا بإبداء آرائهم)1(
یة، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات للمقیاس، وكذلك وضوح صیاغاتها اللغو 

  .) فقرة27وتعدیل بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات المقیاس (، الفقرات
  :صدق االتساق الداخلي - 2

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقیاس بتطبیق المقیاس على عینة استطالعیة 
، ل فقرة من فقرات المقیاس) طالبة، وتم حساب معامل ارتباط بیرسون بین ك40مكونة من (

  .)SPSSوالدرجة الكلیة للمقیاس ، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (

  )9-4( جدول
  همعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة ل

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م
  المجال األول

 المیل نحو طبیعة الریاضیات
  المجال الثالث

 الستمتاع بمادة الریاضیاتالمیل نحو ا
1 **0.493 16 **0.650 
2 **0.479 17  **0.495 
3 **0.795 18 **0.821 
4 **0.696 19 **0.769 
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  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م
5 **0.730 20 **0.733 
6 **0.711 21 **0.785 
7 **0.717 22 **0.846 
8 **0.643  

  المجال الثاني
 المیل نحو تعلم الریاضیات

  المجال الرابع
 علم الریاضیاتالمیل نحو م

9  **0.732 23 **0.646 
10 **0.634 24 **0.656 
11 **0.596 25 **0.889 
12 **0.743 26 **0.895 
13 **0.766 27 **0.838 
14 **0.826 

 
15 **0.842 

  0.393) = 0.01) وعند مستوى داللة (38**ر الجدولیة عند درجة حریة (

وللتأكد ، )0.01حصائیًا عند مستوى داللة (أن جمیع الفقرات دالة إ ) 9- 4(یتضح من 
تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل مجال بالدرجة ، من التناسق الداخلي لمجاالت المقیاس

  :)10-4الكلیة للمقیاس كما هو موضح في جدول ( 
  )10-4( جدول 

  له مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع الدرجة الكلیة
  

 معامل االرتباط المجموع الالمج

  0.01دالة إحصائیًا عند  0.889**  المجال األول: المیل نحو طبیعة الریاضیات

  0.01دالة إحصائیًا عند  0.901** المیل نحو تعلم الریاضیات :المجال الثاني

المجال الثالث: المیل نحو االستمتاع بمادة 

 الریاضیات
  0.01دالة إحصائیًا عند  0.883**

  0.01دالة إحصائیًا عند  0.668** مجال الرابع: المیل نحو معلم الریاضیاتال

  0.393) = 0.01) وعند مستوى داللة (38**ر الجدولیة عند درجة حریة (
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ارتباطًا ذا داللة ، أن جمیع األبعاد ترتبط وبالدرجة الكلیة للمقیاس ) 10-4(یتضح من 
  د أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من ، وهذا یؤك)0.01إحصائیة عند مستوى داللة (

  .االتساق

  

   :ثبات المقیاس
على أفراد العینة  ن ثبات المقیاس وذلك بعد تطبیقهأجرت الباحثة خطوات التأكد م

  ومعامل ألفا كرونباخ. ، االستطالعیة بطریقتین، وهما التجزئة النصفیة
  

  : Split-Half Method طریقة التجزئة النصفیة - 1

رجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة، تم استخدام د
حیث قامت الباحثة بتجزئة المقیاس إلى نصفین، الفقرات الفردیة مقابل الفقرات الزوجیة لكل مجال 

جرى تعدیل أُ حساب معامل االرتباط بین النصفین، ثم ل، وذلك والمقیاس ككل  من مجاالت المقیاس
  یوضح ذلك: ) 11- 4والجدول (، ام معادلة سبیرمان بروانالطول باستخد

  )11-4( جدول
  ومعامل الثبات لمجاالت المقیاس والمقیاس ككل یوضح معامالت االرتباط 

 معامل الثبات  االرتباط معامل  عدد الفقرات المجال
 0.756 0.608 8 المجال األول: المیل نحو طبیعة الریاضیات

 0.865 -  7* و تعلم الریاضیاتالمیل نح:المجال الثاني
المجال الثالث: المیل نحو االستمتاع بمادة 

 الریاضیات
*7  -  0.808 

 0.874  -  5* المجال الرابع: المیل نحو معلم الریاضیات
 0.858 -  27*  الدرجة الكلیة

  ن النصفین غیر متساویینتم استخدام معامل جتمان أل *
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، وهذا یدل على أن  )0.858(یساويلي أن معامل الثبات الك )11- 4(یتضح من 
  على عینة الدراسة.ه لثبات تطمئن الباحثة إلى تطبیقتمتع بدرجة عالیة من ایالمقیاس 

  :طریقة ألفا كرونباخ - 2

، وذلك  وهي طریقة ألفا كرونباخ، استخدمت الباحثة طریقة أخرى من طرق حساب الثبات
معامل ألفا لكل مجال من مجاالت ، حیث حصلت على قیمة  إلیجاد معامل ثبات المقیاس

  یوضح ذلك: )12- 4المقیاس، وكذلك للمقیاس ككل والجدول (
  
  )12-4جدول (

  وكذلك للمقیاس ككل نباخ لكل مجال من مجاالت المقیاسیوضح معامالت ألفا كرو 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.817 8 المجال األول: المیل نحو طبیعة الریاضیات 
 0.860 7 المیل نحو تعلم الریاضیات :المجال الثاني 
 0.858 7 المجال الثالث: المیل نحو االستمتاع بمادة الریاضیات 
 0.850 5 المجال الرابع: المیل نحو معلم الریاضیات 

 0.936 27  الدرجة الكلیة
  
  

 وهذا )،0.936(یساوي أن معامل الثبات الكلي  ) 12- 4رقم ( یتضح من الجدول السابق
على عینة  الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبیقهتمتع بدرجة عالیة من ییدل على أن المقیاس 

الدراسة، ویعني ذلك أن هذه األداة لو أعید تطبیقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة 
  ویطلق على نتائجها بأنها ثابتة.، لكانت النتائج مطابقة بشكل كامل تقریباً 

  
 :ات قبل بدء التجریبضبط المتغیر 

انطالقًا من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنبًا آلثار العوامل الدخیلة التي یتوجب 
لذا قامت الباحثة  ؛والتنبؤقابلة لالستعمال  و ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة

  :آلتیةبضبط المتغیرات ا
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  لریاضیات:  السابق لتحصیل لاالتجریب في الدراسة قبل تكافؤ مجموعتي  - 1

  

  )13 -4( جدول 
السابق حصیل تالبین المجموعتین التجریبیة والضابطة في قبل التجریب للمقارنة نتائج اختبار "ت" 

  لریاضیات ل

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة المتغیر
قیمة   "ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
  الداللة

 السابق  التحصیل
 تمادة الریاضیا في

 0.796 6.075 72.535 43 تجریبیة قبلي
 

0.428 
 

غیر دالة 
 5.276 73.512 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

  
  α0.05  = (2.00=) وعند مستوى داللة (84*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

 

وهذا ، قل من قیمة "ت " الجدولیةأأن قیمة " ت " المحسوبة   )13- 4یتضح من الجدول (
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر یدل على 

 تحصیل في تانوهذا یعني أن المجموعتین متكافئ ،التجربة قبل بدءالریاضیات  تحصیل
  الریاضیات.
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  مهارات التفكیر المنظومي التجریب في اختبار قبل  الدراسة. تكافؤ مجموعتي 2

  

  )14-4(  جدول
التفكیر  ختبار مهارات بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في ا للمقارنةنتائج اختبار "ت" 

  جراء التجربة المنظومي قبل إ
  

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
قیمة  " ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

مهارة تحلیل المنظومة 
الرئیسیة الى منظومات 

 فرعیة

 0.655 1.628 43 قبليتجریبیة 
غیر دالة  0.199 0.295

 1.117 1.884 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

مهارة إدراك العالقات داخل 
 المنظوم

 1.327 1.953 43 تجریبیة قبلي
غیر دالة  0.844 0197

 1.908 2.023 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

اعادة تركیب مهارة 
مكوناتهاالمنظومات من   

 1.430 1.837 43 يتجریبیة قبل
غیر دالة  0.817 0.233

 2.197 1.930 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

مهارة ردم الفجوات داخل 
 المنظومة

 0.828 1.070 43 تجریبیة قبلي
غیر دالة  0.530 0.630

 1.477 1.233 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

 الدرجة الكلیة
 2.827 5.686 43 تجریبیة قبلي

یر دالة غ 0.549 0.601
 إحصائیاً 

 4.134 6.145 43 ضابطة قبلي

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  )14-4یتضح من الجدول (
)α=0.05 بین طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجریبیة في أبعاد االختبار (

المعد  اختبار التفكیر المنظومي في  ناوالدرجة الكلیة لالختبار، وعلیه فإن المجموعتین متكافئت
  .لهذه الدراسة
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  نحو الریاضیات:  لمقیاس المی الدراسة قبل التجریب في. تكافؤ مجموعتي 3

  )15-4( جدول 
نحو   لمقیاس المیالضابطة في و التجریبیة  تیننتائج اختبار "ت للمقارنة بین المجموع
  قبل إجراء التجربة  الریاضیات

االنحراف  المتوسط العدد ةالمجموع المتغیر
قیمة  " ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

المجال األول: المیل 
نحو طبیعة 
 الریاضیات

 5.904 27.163 43 تجریبیة قبلي
0.672 0.503 

غیر دالة 
 4.604 26.395 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

المجال الثاني المیل  
 نحو تعلم الریاضیات

 5.140 23.651 43 تجریبیة قبلي
0.125 0.901 

غیر دالة 
 5.185 23.791 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

المجال الثالث: المیل 
نحو االستمتاع بمادة 

 الریاضیات

 5.439 21.558 43 تجریبیة قبلي
0.798 0.427 

غیر دالة 
 4.817 22.442 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

لمجال الرابع: المیل 
 تنحو معلم الریاضیا

 3.433 18.977 43 تجریبیة قبلي
0.137 0.892 

غیر دالة 
 4.401 19.093 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

 الدرجة الكلیة
 14.850 77.116 43 تجریبیة قبلي

0.094   0.925 
غیر دالة 
 13.240 77.401 43 ضابطة قبلي إحصائیاً 

، من قیمة " ت " الجدولیة)   أن قیمة " ت " المحسوبة أقل 15-4یتضح من الجدول (
  ) بین طالبات α=0.05وهذا  یدل  على  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

، لهالمجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجریبیة في أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة 
  .مقیاس المیل نحو الریاضیاتن في اوعلیه فإن المجموعتین متكافئت
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  :الدراسة اتخطو 

  : تیةاتبعت الباحثة الخطوات اآلالدراسة  أسئلةإلجابة عن ل 
بالنمذجة الریاضیة ومهارات التفكیر  المتعلقة السابقة والدراسات التربوي األدب على طالعاال .1

  .المنظومي
  .للدراسة النظري اإلطار إعداد .2
  .ساسي في مادة الریاضیاتلطالبات الصف الخامس األ لتدریسها" وحدة "الكسور العادیة تحدید .3
لطالبات الصف الخامس األساسي في مادة  لوحدة " الكسور العادیة" المعلم دلیل إعداد .4

 .) 6ملحق رقم ( للنمذجة الریاضیة  الریاضیات وفقاً 

  .اختبار لقیاس مهارات التفكیر المنظومي إعداد .5

 نحو الریاضیات.  یلمقیاس  الم إعداد .6

من  التربیةو الریاضیات  في صینصختالمحكمین الم من موعةمج علىأداتي الدراسة  عرض .7
 . والمعلمین والمشرفین الجامعات أساتذة

) طالبة للتأكد من صدق وثبات  40تطبیق أداتي الدراسة على عینة استطالعیة عددها ( .8
 أداتي الدراسة .

فؤ تكاقبلًیا للتأكد من  على المجموعتین الضابطة والتجریبیة  البحث تواأد تطبیق .9
  . المجموعتین التجریبیة والضابطة

ت  باستخدام اختباروذلك ، الدراسة قبل البدء في التدریس يمن تكافؤ مجموعت وبعد التأكد .10
T_test)  ( ، الدراسة الضابطة  يبین مجموعت اً حصائیإحیث تبین أنه ال توجد فروق دالة
  ؤهما.، مما یدل على تكاف نیفي االختبار والمقیاس القبلی والتجریبیة

وفقًا  ذجة الریاضیة للمجموعة التجریبیةباستخدام النم بتدریس الوحدة المطلوبة البدء .11
 المقدمة للمعلم في دلیل المعلم، وتدریس المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة لإلرشادات
 . م 26/2/2014م حتى تاریخ   22/1/2014في تاریخ 
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   :یأتي وأثناء تطبیق الدراسة الحظت الباحثة ما

ولكن بعدما ، في البدایة كان هناك تحفظ لدى بعض الطالبات في المشاركة أثناء الحصة  - 
بدأت المعلمة باستخدام النمذجة الریاضیة  بما فیها من نماذج ریاضیة ومجسمات وأشكال 

أو استخدام أدوات من البیئة المحیطة بدأت معظم ، وشفافیات للتعبیر عن الكسور العادیة
  .ن والمشاركة بدرجة كبیرةو بالتعا الطالبات

وتقوم بعرض كیفیة استخدام بعض النماذج الریاضیة ، ة تراجع أعمال الطالباتثكانت الباح - 
وكیفیة تمثیل كسر معطى على بطاقات بأشكال مختلفة  ، لفهم  وحل األسئلة التي تواجههم

  .قامت الطالبات بإعدادها مع المعلمة

وأن استخدام ، ات حیث أبدین رضاهن عن الطریقة المتبعةتم استقصاء رأي بعض الطالب - 
النمذجة الریاضیة والنماذج الریاضیة تساعد على فهم األفكار والتدرج في الوصول إلى 

  .اإلجابة بطریقة میسرة

  .وتعدیل اإلجابات الخطأ، حیحهاكانت الباحثة تتابع حل أوراق عمل الطالبات وتص - 

ي  ومقیاس المیل نحو الریاضیات بعد االنتهاء من تدریس تطبیق اختبار التفكیر المنظوم .12
 .م  27/2/2014 بتاریخ وقد تم ذلك ، لكًال من المجموعتین

  .اوتفسیره ناقشتهاعلیه تم تحلیل النتائج وم بناءً ، و تم تصحیح االختبار ورصد الدرجات .13

 . البحث نتائج ضوء في والمقترحات التوصیات صیاغة تم .14
  

   :ةالمعالجة اإلحصائی
 SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  برنامج الرزم استخدمت الباحثة في هذه الدراسة   

في إجراء التحلیالت  Statistical  Packages For Social Sciencesوالمعروفة باسم 
  :اآلتیة األسالیب اإلحصائیة  اإلحصائیة التي تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في

  .سابیة واالنحرافات المعیاریةالمتوسطات الح -1

 .T. test independent sampleاختبار  -2

وذلك للتأكد من أن التأثیر لم یأِت إلیجاد حجم التأثیر للفروق الدالة إحصائیًا  dإیتا،  ربعم -3
 . ینیر المستقل على المتغیرین التابعنما جاء نتیجة تأثیر المتغ، وإ نتیجة صدفة

  



  

   

  اخلامسالفصل 
  ومناقشتها نتائج الدراسة

  

v  مناقشتهإجابة السؤال األول و. 
v  مناقشتهإجابة السؤال الثاني و . 
v  مناقشتهإجابة السؤال الثالث و . 
v ناقشتهمو رابع إجابة السؤال ال . 
v  .توصیات الدراسة 
v  .مقترحات الدراسة 
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  الفصل الخامس
  لدراسة ومناقشتهانتائج ا

  

أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات التفكیر إلى  الدراسة التعرفهدفت 
ولتحقیق هذه   .البات الصف الخامس األساسي بغزةطالمنظومي والمیل نحو الریاضیات لدى 

    .األهداف تم تطبیق أدوات الدراسة التي تم توضیحها في الفصل الرابع

تم  حیث، ي للنتائج التي تم التوصل إلیهافي هذا الفصل بعرض تفصیلستقوم الباحثة 
رض النتائج التى تم وتم ع، لمعالجة بیانات الدراسة ،(SPSS )ياستخدام البرنامج اإلحصائ

 ن، باإلضافة إلى تفسیر ومناقشة ما تم التوصل إلیه من نتائج من خالل اإلجابة عالتوصل إلیها
  .ن فروضهاتساؤالت الدراسة والتحقق م

  

  

   :السؤال األول ومناقشته إجابة
مهارات التفكیر المنظومي المراد تنمیتها  ما " :ما یلي ینص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  

 " لدى طالبات الصف الخامس  األساسي ؟

قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة  لسؤالولإلجابة عن هذا ا
 ،دراسة (العكلوكو   )2010، ( الیعقوبيو ،)2013، لقة بموضع الدراسة الحالیة  كدراسة  (مهناالمتع

وبالتالي قامت الباحثة ببناء قائمة بمهارات ، )2006، دراسة كل من ( عفانة وأبو ملوحو  ،)2010
   .35- 34انظر ص ص .التفكیر المنظومي المراد تنمیتها لدى طالبات الصف الخامس  األساسي

ومن ثم تم ، ر المنظومي وتعریفاتها اإلجرائیةمهارات من مهارات التفكی )4قد تم  تحدید ( و 
ومدرسین ومشرفي  ، على مجموعة من المختصین بالمناهج وطرق التدریس عرض هذه القائمة

  ). 2انظر ملحق رقم ( .الریاضیات

تفكیر المنظومي ) فإن هناك تناسق في الوزن النسبي لمهارات ال3-4في ضوء الجدول (
  سؤاًال ، وهو مناسب من حیث التوازن والشمول .  27األربع ، وبالتالي فاالختبار تكّون من 

 :السؤال الثاني ومناقشته إجابة
ما الصورة المقترحة  للنمذجة " :ما یلي علىینص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 

  "؟ بات الصف الخامس األساسي لدى طال الریاضیة لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي 
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قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة   السؤالولإلجابة عن هذا 
قد تم تحدید  ، )2006، ( كیحر و )2012، بو مزیدأ( ، كدراسة ع الدراسة الحالیةو المتعلقة بموض

    طار النظريوسع في اإلوتمت اإلجابة علیه بشكل م، تعریف إجرائي للنمذجة الریاضیة
  .  22- 18ص ص

  

  :السؤال الثالث ومناقشته إجابة
ما أثر استخدام النمذجة الریاضیة "  :ما یلي ینص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على  

  "ساسي ؟ على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي لدى طالبات الصف الخامس األ
" ال :   الصفري الذي ینص على ما یلي ولإلجابة عن هذا السؤال ینبغي اختبار الفرض

بین متوسطى درجات طالبات  )α≥ 0.05حصائیة عند مستوى داللة ( إتوجد فروق ذات داللة 
  .اختبار مهارات التفكیر المنظومي  "  فيالمجموعة التجریبیة  والمجموعة الضابطة 

 T. testتین " وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعینتین مستقل    
independent sample " ، الفروق بین متوسط درجات الطالبات في كل من داللة للتعرف إلى

یوضح   )1-5والجدول (  ، المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار مهارات التفكیر المنظومي
   :نتائج هذا الفرض 

  )1-5(  جدول
الفروق بین داللة مستوى الداللة للتعرف إلى المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة "ت" و 

  البعديالختبار درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في ا يمتوسط

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 مستوى الداللة الداللة

مهارة تحلیل 
المنظومة الرئیسیة 
 الى منظومات فرعیة

 0.482 5.651 43 تجریبیة بعدي
13.542 0.000 

دالة إحصائیًا 
 1.454 2.488 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

مهارة إدراك العالقات 
المنظومةداخل   

 1.337 6.209 43 تجریبیة بعدي
10.882 0.000 

دالة إحصائیًا 
 1.817 2.465 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

مهارة اعادة تركیب 
ن المنظومات م
 مكوناتها

 1.220 6.186 43 بعديتجریبیة 
13.222 0.000 

دالة إحصائیًا 
 1.476 2.326 43 ضابطة بعدي 0.01عند 
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االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 مستوى الداللة الداللة

مهارة ردم الفجوات 
 داخل المنظومة

 1.130 4.233 43 تجریبیة بعدي
دالة إحصائیًا  0.000 11.443

 1.054 1.535 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

 الدرجة الكلیة
 2.204 19.105 43 تجریبیة بعدي

18.446 0.000 
دالة إحصائیًا 

 3.419 7.663 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

     α( =2.66 =0.01() وعند مستوى داللة 84*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

أن قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة في جمیع  ) 1-5(یتضح من الجدول
) ، وهذا یدل على أنه یوجد فروق α =0.01د مستوى داللة (المهارات والدرجة الكلیة لالختبار عن

ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة 
،  البدیل الفرض قبولو  رفض الفرض الصفري  ي، وهذا یعن  في اختبار مهارات التفكیر المنظومي

جات در  يبین متوسط) α= 0.01عند مستوى داللة (  حصائیةإأنه توجد فروق ذات داللة  يأ
طالبات اختبار مهارات التفكیر المنظومي لصالح  فيالضابطة  و طالبات المجموعة التجریبیة

  المجموعة التجریبیة.
  

   :) ما یأتي1- 5(  یتضح  للباحثة من الجدول 

مهارات التفكیر  دىإحة إلى منظومات فرعیة كمهارة تحلیل المنظومة الرئیسبالنسبة ل :أوالً 
   :المنظومي

وهو أقل من المتوسط   )2.488كان المتوسط الحسابي في التطبیق للعینة الضابطة یساوي ( 
وكانت قیمة " ت " المحسوبة ، )5.651الحسابي في التطبیق للعینة التجریبیة والذي یساوي ( 

 ةذات داللة إحصائیأنه توجد فروق وهذا یعني ، 0.01وهي دالة إحصائیًا عند  )13.542( 
ت المجموعة التجریبیة والمجموعة ابین متوسطي درجات طالب )α= 0.01( عند مستوى داللة 

المجموعة طالبات لصالح   إلى منظومات فرعیة ةالمنظومة الرئیس ي مهارة تحلیل الضابطة ف
   .التجریبیة 
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    :یر المنظوميمهارات التفك إحدىكمهارة إدراك العالقات داخل المنظومة   :ثانیاً 

)  وهو أقل من المتوسط 2.465كان المتوسط الحسابي في التطبیق للعینة الضابطة یساوي (
وكانت قیمة " ت " المحسوبة     ، )6.209التجریبیة والذي یساوي (الحسابي في التطبیق للعینة 

اللة أنه توجد فروق ذات د وهذا یعني، 0.01دالة إحصائیًا عند  وهي )10.882( تساوي  
المجموعة التجریبیة  اتبین متوسطي درجات طالب)α= 0.01( عند مستوى داللة  ةإحصائی

المجموعة طالبات لصالح   إدراك العالقات داخل المنظومةفي مهارة والمجموعة الضابطة 
   .التجریبیة 

    :مهارات التفكیر المنظومي ىحدإمهارة إعادة تركیب المنظومات من مكوناتها  ك :ثالثاً 

)  وهو أقل من المتوسط 2.326كان المتوسط الحسابي في التطبیق للعینة الضابطة یساوي (
وكانت قیمة " ت "   ، )6.186تجریبیة والذي یساوي (الحسابي في التطبیق للعینة ال

أنه توجد فروق وهذا یعني ، 0.01وهي دالة إحصائیًا عند  )13.222( تساوي المحسوبة  
ت المجموعة ابین متوسطي درجات طالب)α= 0.01( مستوى داللة عند  ةذات داللة إحصائی

لصالح  التجریبیة والمجموعة الضابطة في مهارة إعادة تركیب المنظومات من مكوناتها 
   .طالبات المجموعة التجریبیة 

  

    :مهارات التفكیر المنظوميكإحدى ردم الفجوات داخل المنظومة مهارة   :رابعاً 

)  وهو أقل من المتوسط 1.535في التطبیق للعینة الضابطة یساوي ( كان المتوسط الحسابي
وكانت قیمة " ت "   ، )4.233الحسابي في التطبیق للعینة التجریبیة والذي یساوي (

وهذا یعني أنه توجد فروق ، 0.01وهي دالة إحصائیًا عند  )11.443( المحسوبة  تساوي 
بین متوسطي درجات طالبات المجموعة  )α= 0.01( ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة
لصالح طالبات  ردم الفجوات داخل المنظومةمهارة التجریبیة والمجموعة الضابطة في 

   .المجموعة التجریبیة 

   :بالنسبة للدرجة الكلیة لالختبارخامسًا: 

وهو أقل من المتوسط   )7.663كان المتوسط الحسابي في التطبیق للعینة الضابطة یساوي (
وكانت قیمة " ت "   ، )19.105لحسابي في التطبیق للعینة التجریبیة والذي یساوي (ا

أنه توجد فروق  وهذا یعني، 0.01) وهي دالة إحصائیًا عند 18.446تساوي  (المحسوبة 
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ت المجموعة ابین متوسطي درجات طالب  )α= 0.01( عند مستوى داللة ذات داللة إحصائة 
ضابطة في اختبار مهارات التفكیر المنظومي لصالح المجموعة التجریبیة والمجموعة ال

   .التجریبیة

 تباستخدام المعادال Zوقیمة  "   η²بحساب مربع إیتا " ةالباحث تقام ولحساب حجم التأثیر
  :آلتیةا

   )42 :2000، ( عفانة                                                                       

                                               

باستخدام  للفروق الناتجة التي تعبر عن حجم التأثیر d أمكن حساب قیمة  " η 2 " وعن طریق
  المعادلة التالیة:

......................(2) 
2    η 2 

d =  
   1- η 2    

   η 2 ،dكل من قیمة  ل التأثیر حجممستویات ) 2-5ویوضح الجدول المرجعي (
  )2-5( جدول

  الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر

  االحصائي المستخدم
  حجم التأثیر

  كبیر جداً   كبیر  متوسط  صغیر
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 

  )38:2000عفانة ،(

  على  )ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثیر العامل المستقل (النمذجة الریاضیة
یوضح حجم التأثیر بواسطة كل من  )3- 5والجدول (، )العامل التابع (مهارات التفكیر المنظومي

"η 2 " ،  "d ."   
  

...................... (1) 
t2      

= η 2                          
t2 + df 
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  )3-5( جدول 
  والمهارات الفرعیة " وحجم التأثیر في االختبار الكلي d "و " η 2"و قیمة "ت"

 "ت"  قیمة   المهارة
                     

 η 2قیمة 
  

             
 dقیمة 
 

  حجم التأثیر

ة إلى منظومات مهارة تحلیل المنظومة الرئیس
  كبیر جداً  2.955 0.686 13.542 فرعیة

  كبیر جداً  2.375 0.585 10.882 ةمهارة إدراك العالقات داخل المنظوم
  كبیر جداً  2.885 0.675 13.222  مكوناتهمهارة إعادة تركیب المنظومات من 

  كبیر جداً  2.497 0.609 11.443 مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة

  كبیر جداً  4.025 0.946 18.446  الدرجة الكلیة

أن حجم التأثیر كان  )3- 5( ولمن الجدیتضح   )2- 5وبناًء على الجدول المرجعي  (    
في اختبار التفكیر المنظومي ومهاراته  أثر كبیر جداً  النمذجة لها كبیرًا  جدًا ، وهذا یدل على أن 

  . الفرعیة لدى الطالبات 

  :تیةوتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب اآل

، ات التفكیر المنظوميلتنمیة مهار  أن استخدام النمذجة الریاضیة كان مالئماً . تؤكد الباحثة على 1
  .خطوات النمذجة الریاضیة كانت تحتوي ضمنیًا على خطوات التفكیر المنظوميإن حیث 

وهذا ما استطاعت ، . التفكیر المنظومي یقوم على الرؤیة الشاملة للموضوع ،بما ال یهمل جزئیاته2
ریاضیة سواء كانت فإن مرور الطالبات بمراحل النمذجة ال، النمذجة الریاضیة توفیره للطالبات

من و ، ساعد على فهم موضوعات وحدة الكسور العادیةصور أو أشكال أو مخططات مفاهیمیة 
العالقات الظاهرة بعناصر  إلى وتحلیل الموقف للتعرف، خالل دراسة موضوع ما أو موقف ما

 ومن ثم التوصل إلى الحل، ومن ثم وصف هذه العالقة وتحویلها إلى  صورة ریاضیة، الموقف
ومن خالل تلك المراحل  ، ومن ثم تعمیمه إن أمكن ذلك، واختباره في العالم الواقعي، الریاضي

وقدرة على تحلیل المواقف الیومیة التي ، أكثر دقةالمتعلم فإن المتأمل بها  سیجد أنه سیصبح 
علم فالمت ، ویستطیع أن یتعمق بالعالقات بین أجزاء المنظومة الواحدة أكثر فأكثر،  یمر بها

غیره من و اآلن أمام الموضوع بصورة شاملة بدون أن ینسى جزئیات هذا الموضوع أو الموقف  
   .المواضیع أو المواقف
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وٕادراك ، . ساعدت النمذجة الریاضیة على عرض مواضیع وحدة الكسور العادیة بصورة شاملة3
وٕامكانیة ، أخرى واستخدامها في فهم مواد، یسبقه من دروس سابقة وما العالقات بین الدرس

وهذا ما ساعد على تنمیة مهارة الرؤیة ، التعمیم على بعض المواقف األخرى  في الحیاة الواقعیة
   .)الشاملة للموضوع ( ردم الفجوات

وذلك من خالل ، . ساعدت النمذجة الریاضیة الطالبات على تنمیة مهارات التفكیر المنظومي4
   :آلتيخطوات النمذجة الریاضیة وهي كا

   .ج األولي المناسب الستخدامهذویتم تحدید النمو ، تحدید المتعلم الموضوع المراد دراسته  -أ

أو ، أو أشكال بیانیة، أو صور، بناء النموذج الریاضي سواء كان بصورة ذهنیة  - ب
  .متعلم أو أدوات من البیئة المحیطة بال، مجسمات

 .صورة ریاضیةإلى  وترجمته، الوصول إلى الحل الریاضي  -  ج

   .ختبار  حل النموذج  وتعمیمه في الحیاة الواقعیة إن أمكن ذلكا  - د

  

  :السؤال الرابع ومناقشته إجابة
ما أثر استخدام النمذجة الریاضیة " : ما یلي  ینص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على

  " المیل نحو الریاضیات لدى طالبات الصف الخامس األساسي ؟ نمیةفي ت

 ال ": سؤال ینبغي اختبار الفرض الصفري والذي ینص علي ما یليولإلجابة عن هذا ال
بین متوسطي درجات طالبات  )α≥ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (

  ." مقیاس المیل نحو الریاضیات فيالمجموعتین التجریبیة  والضابطة 

 T. testمستقلتین "  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعینتین   
independent sample ) یوضح ذلك. )4- 5"والجدول  
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  )4-5( جدول 
بین الفروق داللةالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى 

 مقیاس المیل البعدي  نحو الریاضیات درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في  يمتوسط

االنحراف  المتوسط العدد عةالمجمو  البعد
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

المجال األول: المیل 
نحو طبیعة 
 الریاضیات

 3.924 34.930 43 تجریبیة بعدي
7.605 

0.00
0 

دالة إحصائیًا 
 4.426 28.070 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

المجال الثاني المیل 
 نحو تعلم الریاضیات

 3.954 30.488 43 بعدي تجریبیة
4.561 

0.00
0 

دالة إحصائیًا 
 4.492 26.326 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

المجال الثالث: المیل 
نحو االستمتاع بمادة 

 الریاضیات

 4.221 29.116 43 تجریبیة بعدي
5.541 

0.00
0 

دالة إحصائیًا 
 4.185 24.093 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

ل لمجال الرابع: المی
 نحو معلم الریاضیات

 2.219 23.512 43 تجریبیة بعدي
5.513 

0.00
0 

دالة إحصائیًا 
 3.407 20.093 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

 الدرجة الكلیة
 11.429 100.413 43 تجریبیة بعدي

7.023 
0.00

0 
دالة إحصائیًا 

 10.882 83.512 43 ضابطة بعدي 0.01عند 

المقیاس  یمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة فيأن ق) 4- 5(یتضح من الجدول
المیل نحو ، المیل نحو تعلم الریاضیات، جمیع األبعاد ( المیل نحو  طبیعة الریاضیاتوفي   ككل

)  ، وهذا α=0.01المیل نحو معلم الریاضیات) عند مستوى داللة (، االستمتاع بمادة الریاضیات
إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط یدل على وجود فروق ذات داللة 

 ؛البدیل ، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرضلمیلدرجات المجموعة الضابطة في مقیاس ا
بین متوسطي درجات  )α=0.01أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  يأ

طالبات اس المیل نحو الریاضیات لصالح مقی فيطالبات المجموعتین التجریبیة  والضابطة 
  المجموعة التجریبیة.

η 2ولحساب حجم التأثیر قامت الباحثة بحساب مربع إیتا "
) 5-5والجدول (،   dوقیمة  " 

  یوضح ذلك:
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  )5-5( جدول
  وفي األبعاد المكونة له " وحجم التأثیر في المقیاس الكليd"و " η 2"و قیمة "ت"

  قیمة "ت المجال
        

 η 2قیمة 
 

              
  dقیمة 
  

  حجم التأثیر

  كبیر جداً  1.660 0.408 7.605 المجال األول: المیل نحو طبیعة الریاضیات
  كبیر  0.995 0.199 4.561 المیل نحو تعلم الریاضیات : المجال الثاني

  كبیر جداً  1.209 0.268 5.541 المجال الثالث: المیل نحو االستمتاع بمادة الریاضیات
  كبیر جداً  1.203 0.266 5.513 المجال الرابع: المیل نحو معلم الریاضیات

  كبیر جداً  1.532 0.613 7.023  الدرجة الكلیة
  

أن حجم التأثیر كان  )5-5یتضح من الجدول ( )2- 5وبناًء على الجدول المرجعي ( 
 تحسین وتنمیة ریاضیة لها  أثر على ، وهذا یدل على أن النمذجة الفي المقیاس ككل  كبیرًا  جداً 

  بشكل كبیر جدًا. نحو الریاضیات الطالبات میل

  :تیةاآل وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب

  .المحتوى الدراسي الذي درسته الطالبة یختلف عما اعتادت علیه الطالبة كونه طریقة تقلیدیة -1

، ریاضیة والصور، واألشكالاستخدام النمذجة الریاضیة بما فیها من استخدام النماذج ال -2
أدى إلى قیام الطالبة بدور ، لتوضیح مفاهیم الموضوعات للوحدة المقترحة، والمجسمات

ألن ؛وتقدیم المعلومات بطرق متعددة ومسلیة ، في تشكیل خبراتها التعلیمیة مهمحیوي و 
إلى  أدىاألمر الذي  ،الطالبة تقوم ببناء النموذج الریاضي المناسب للموقف الذي تمر به

ألنها  ،وحب المعلمة ، والثقة بالنفس، ما ساهم  في زیادة الدافعیةم، على النفس اعتمادهن 
رشادات المعلمة للطالبات  أثناء وإ  اتوذلك من خالل توجیه ، شعرت بقرب المعلمة منها

  .تقدیم المعلومات

–فاهیمیة المخططات الم –األشكال  –األنشطة التي أتیحت للطالبات من خالل الصور  -3
الخبرات الشخصیة التي تمر بها  –التفاعل االجتماعي  -الشفافیات –الصور الذهنیة 

  .وزیادة مشاركتهم أثناء الحصة، الطالبة أدت إلى زیادة میولهم الفعلیة نحو تعلم الریاضیات

ولیست مجرد رموز ، زیادة میولهم نحو الریاضیات نظرًا لتحولها إلى مادة ذات معنى -4
  .وشعورهم بأهمیتها، استمتاع الطالبات بمادة الریاضیات إلىما أدى م، مجردة
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   التوصیات
  : باآلتيتوصي الباحثة  من نتائج  في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالیة

ینبغي تدریب معلمي الریاضیات في مراحل التعلیم األساسیة على كیفیة استخدام النمذجة  .1
   .ریاضیة في تعلیم وتعلم الریاضیاتال

 االهتمام بمستویات التفكیر العلیا في تعلیم وتعلم الریاضیات. .2

ذا التطویر وفق النمذجة الریاضیة، عند تطویر المناهج یجب األخذ في االعتبار أن یتم ه .3
ویظهر   من المدى والتتابع والتنسیقفي تنظیم محتوى المناهج ألنه یراعي كالً  وخاصة

 . معنى صورة مترابطة ومتكاملة وذاتالمحتوى ب

ضیات بشكل ، وبرامج إعداد معلم الریاعامضرورة التطویر المستمر لبرامج إعداد المعلم بشكل  .4
 . ج وطرائق التدریس وتقنیات التعلم، حتى یقف المعلم على كل جدید في مجال المناهخاص

الت لمشك، من خالل االختبار الدقیق لمهام التعلم وللمواقف واالتركیز على تنظیم بیئة التعلم .5
المتعلم ، لما لذلك من أهمیة في خلق اإلثارة والتشویق واالهتمام لدى المطلوب قیام الطالب بها

 ، ومن ثم حدوث التعلم لدیه. بإتمام المهام التعلیمیة
لتحقیق الفهم وزیادة  مهمةعتبارها وسیلة الطلبة أثناء تدریس الریاضیات با التركیز على میول .6

  التحصیل . 

  المقترحات
  مثل:  دادًا للدراسة الحالیة تقترح الباحثة دراسات أخرىامت
 أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة التفكیر المنظومي على مراحل تعلیمیة مختلفة .    .1
 فاعلیة استخدام النمذجة الریاضیة في تدریس الهندسة في المرحلة االبتدائیة.  .2
 وحدات أخرى في الریاضیات. دراسات تجریبیة تستخدم النمذجة الریاضیة على  .3
تابعة أخرى مثل : التفكیر دراسة أثر النمذجة الریاضیة في تعلیم الریاضیات في تنمیة متغیرات  .4

 .فة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة، مهارات ما وراء المعر الناقد، التفكیر االبتكاري
 ث الحالي.تجریب استراتیجیات أخرى مقارنة بالنمذجة الریاضیة المستخدمة في البح .5
منخفضي التحصیل یاضیات لفئات أخرى من التالمیذ (دراسة أثر النمذجة الریاضیة في تعلیم الر  .6

 ) .المتفوقین –
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  قائمة المصادر والمراجع

 أوًال: المراجع العربیة

الخامس.  لمجلدموسوعة التدریس ا ".النموذج الریاضیاتي" .)2005، مجدي (براهیمإ -1
 للنشر والتوزیع .  دار المسیرة األردن: عمان،

تنمیة تفكیر المعلمین والمتعلمین ضرورة تربویة في عصر " .)2006، مجدي(براهیمإ -2
 القاهرة : عالم الكتب .، . الطبعة األولى"المعلومات

المدخل المنظومي في تدریس الریاضیات بالمرحلة ". )2003، فاطمة (أبو الحدید -3
. رسالة دكتوراة غیر "یة والتفكیر الریاضياالبتدائیة وأثره على تنمیة المهارات األساس

 جامعة السویس .، كلیة التربیة، منشورة

أثر تدریس وحدة في المجموعات لتالمیذ المرحلة ". ) 2006، فاطمة (أبو الحدید -4
. "االبتدائیة في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة على التحصیل والمیل نحو الریاضیات

 .259- 220عاصرة لتطویر تعلم وتعلیم الریاضیات ".المؤتمر العلمي السادس" مداخل م

، . عمان"تعلیم التفكیر النظریة والتطبیق ").2007محمد (، صالح و نوفل، أبو جادو -5
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع . األردن 

، . الطبعة األولى"مناهج العلوم وتنمیة التفكیر االبداعي". )2007، صبحي (أبو جاللة -6
 ق للنشر والتوزیع . عمان : دار الشرو 

.  "القیاس والتقویم الصفي المفاهیم واالجراءات لتعلم فعال". )2008، سناء (أبو دقة -7
 غزة : دار آفاق للنشر والتوزیع . ، الطبعة الثانیة

: ، بیروت. الطبعة الثالثة"مناهج الریاضیات المدرسیة وتدریسها". )2011، فرید (أبو زینة -8
 یع . مكتبة الفالح للنشر والتوز 

األعداد وتطبیقاتها الریاضیة " ).2007( ، سمیلةالصباغالخطیب، خالد و  فرید و، أبو زینة -9
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع .، األردنعمان ."الحیاتیة
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، . الطبعة األولي" االتجاهات الحدیثة في تدریس العلوم").  2012سناء (، أبو عاذرة - 10
 التوزیع . للنشر و  الثقافة:  دار ، األردنعمان

أثر توظیف دورة التعلم في تدریس الریاضیات لتنمیة مهارات "). 2013أحمد (، أبو عطا - 11
. رسالة ماجستیر " بمحافظات غزة التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي

 فلسطین . ، غزة، جامعة األزهر، غیر منشورة

دار المسیرة  األردن : ،عمان، الثالثة. الطبعة " تقویم التعلم" .) 2010رجاء (، أبو عالم - 12
 للنشر والتوزیع . 

 ،. الطبعة الثالثة"تعلیم الریاضیات بین النظریة والتطبیق  " .)2000محبات (، أبو عمیرة - 13
 القاهرة :  الدار العربیة للكتاب .

أثر استخدام النموذج البنائي في تدریس الریاضیات على "). 2006سلیم (، أبو عودة - 14
. " ات التفكیر المنظومي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع االساسيتنمیة مهار 

 فلسطین .، غزة، الجامعة االسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

ثر استخدام النمذجة الریاضیة في تنمیة مهارات التفكیر " أ).  2012أبو مزید، مبارك (  - 15
. رسالة ماجستیر غیر  "االبداعي لدى طالب الصف السادس االساسي بمحافظات غزة

 .فلسطین منشورة، جامعة األزهر، غزة، 

أثر استخدام التمثیالت الریاضیة على اكتساب المفاهیم )."2012أبو هالل ، محمد ( - 16
." رسالة ماجستیر غیر  والمیل نحو الریاضیات لدى طالب الصف السادس األساسي

 منشورة ، الجامعة االسالمیة ، غزة ، فلسطین . 

أثر استخدام النمذجة الریاضیة في حل المشكالت التطبیقیة في "  ).2008ریمة (أحمد، ك - 17
. رسالة ماجستیر غیر " الریاضیات لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي

 منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر .

( مفاهیم طرائق تدریس العلوم " ). 2009سلیمان (، امبوسعیدى، عبداهللا والبلوشي - 18
 دار المسیرة للنشر والتوزیع .  األردن : ،عمان، . الطبعة األولى "وتطبیقات عملیة )

القاهرة : دار  ." طرق تدریس الریاضیات نظریات وتطبیقات"). 2001إسماعیل(، األمین - 19
 الفكر العربي .
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اللى أثر استخدام استراتیجیة النمذجة في التحصیل واالستد"). 2007خالد صالح (، الباز - 20
 ،مجلة التربیة العلمیة. "العلمى واالتجاه نحو الكیمیاء لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 . 91-120، ) 2( 10القاهرة، مصر، 

. "النمذجة الریاضیة بین الصیغة والتطبیق في العلوم التربویة "). 2005باشیوه، حسن ( - 21
 . 20-1 ،)24السنة الثالثة ( .، مصرمجلة علوم إنسانیة

تضمین التفكیر الریاضي في برامج الریاضیات "). 2008رمضان مسعد (، بدوي - 22
 . : دار الفكر ناشرون وموزعون، األردنعمان ، . الطبعة األولى" المدرسیة

ثر تعلم لغة برمجة الحاسوب في تنمیة القدرة على النمذجة أ " ).2005نهیل (، الجابري - 23
، . رسالة ماجستیر غیر منشورة " نالریاضیة وحل المشكالت لدى طلبة الجامعة في األرد

 األردن .، الجامعة االردنیة الهامشیة، كلیة التربیة

مدى استخدام معلمات العلوم مهارات التفكیر المنظومي في ". )2008، خدیجة (جان - 24
. "  الثانوي بمحافظات منطقة مكة المكرمة األولتدریسهن لمقررات العلوم في الصف 

 .  207- 179 ،17 ، مصر. جامعة عین شمس ،جامعيمجلة دراسات في التعلیم ال

تطویر مناهج الریاضیات في مرحلة التعلیم العام في المملكة " ).2000ضیاء (، الجراح - 25
، كلیة التربیة، . رسالة دكتوراة غیر منشورة"األردنیة الهاشمیة في ضوء النمذجة الریاضیة

 مصر.، جامعة عین شمس

، عمان، . الطبعة الخامسة"كیر مفاهیم وتطبیقاتتعلیم التف" .)2011، فتحي (جروان - 26
 : دار الفكر ناشرون وموزعون .األردن 

اتجاهات حدیثة في تعلیم التفكیر استراتیجیات مستقبلیة "). 2007مجدى (، حبیب - 27
 غزة : دار الفكر العربي .، . الطبعة الثانیة"  لأللفیة الجدیدة

 –المفاهیم  –لمعلومات ( المداخل تعلیم التفكیر في عصر ا" ). 2007مجدي (، حبیب - 28
 القاهرة : دار الفكر العربي .، . الطبعة الثانیة " البرامج ) - النظریات - المفاتیح

فاعلیة مدخل بناء النماذج العقلیة في  "). 2006حیاة (، لیلى و رمضان، حسام الدین - 29
میذ الصف استیعاب المفاهیم وعملیات العلم واالتجاه نحو دراسة أجهزة اإلنسان لتال

 .  115- 90)، 2( 9 القاهرة ، مصر . ،مجلة التربیة العلمیة. "  السادس
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أثر التدریس بنموذج ویتلي على تحصیل تالمیذ الصف " ).2008عبدالحكیم (، حسن - 30
مجلة دراسات في المناهج وطرق .  "السادس األساسي في العلوم وتنمیة میولهم نحوها

 .159- 129،  137. القاهرة، مصر ،التدریس

االحصاء النفسي والتربوي تطبیقات باستخدام برنامج )."2011، عزت عبدالحمید(حسن - 31
spss 18   دار الفكر العربي" . القاهرة :. 

ثر استخدام المدخل المنظومي في تدریس علوم أ"). 2003جمیل منصور (، الحكیمى - 32
. "ساسيالتاسع األ الحیاة على التحصیل والمیول العلمیة وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف

 .213-239 )، (4 6 القاهرة ، مصر . ،مجلة التربیة العلمیة

" المنظومي لدى االنسان القرآن الكریم في تنمیة التفكیر مهمة" ).2003مصطفي (، حوامدة - 33
 . 614-575)، 2(19، سوریا.مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة.

فاعلیة موقع الكتروني على التفكیر البصري ". )2006، حسن (نائلة و مهدى، الخزندار - 34
المؤتمر . "  المنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلیة التربیة بجامعة األقصى

یولیو 26- 25المجلد الثاني ،،العربي " اإلنسانالعربي الثامن عشر " مناهج التعلیم وبناء 
 . 645- 620مصر . ، القاهرة ، ق التدریسر المنعقد في الجمعیة المصریة للمناهج وط

: ، األردن . الطبعة األولى ،عمان  " الطفل ومهارات التفكیر" ). 2005أمل (، الخلیلي - 35
 دار صفاء للنشر والتوزیع .

. القاهرة : دار "  األسالیب المعرفیة وضوابطها في علم النفس". )2002، هشام (الخولي - 36
 الكتاب الحدیث .

استخدام المدخل المنظومي على التحصیل الدراسي في أثر "  ). 2012محمد (، الخیري - 37
، منشورة ،كلیة التربیة . رسالة ماجستیر غیر " الریاضیات لدى تالمیذ التربیة الخاصة

 جامعة أم القرى .

القاهرة: ، . الطبعة األولى"معجم االختبارات والقیاس والتقویم"). 2011خالد (، الدامغ - 38
  مركز البحوث والدراسات النفسیة .

، ، اربد. الطبعة األولى" علم النفس العام". )2002، وهیب (صالح والكبیسي، الداهري - 39
 : دار الكندري للنشر والتوزیع. األردن 
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: دار صفاء ، األردن، عمان. الطبعة االولى"علم النفس". )2008صالح (، الداهري - 40
 للنشر والتوزیع . 

غزة : ، . الطبعة األولى"ساسیةاألأسس تدریس العلوم للمرحلة  ").2011عطا (، درویش - 41
 مطبعة الطالب الجامعي. 

أثر استخدام أسلوب التلمذة المعرفیة في تدریس العلوم في " ).2012سهى (، ذوقان - 42
.  "تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي وتنمیة التفكیر العلمي في محافظات نابلس

  فلسطین .، جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة "). 2007حسن (، رصرص - 43
، . رسالة ماجستیر غیر منشورة "الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة

 فلسطین . ، الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة  ،غزة

لمفاهیم الریاضیة أثر استخدام دورة التعلم في تدریس بعض ا" ).2005صبري (، رضوان - 44
وأثرها على التحصیل المعرفي وبقاء أثر التعلم وتنمیة میول تالمیذ الصف الرابع االبتدائي 

 .440- 438، )21، (مصر – مجلة التربیة. " نحو الریاضیات

أثر المدخل المنظومي على التحصیل الدراسي في " ).2010فهد (، خالد والشایع، الرضیان - 45
ة لمجلة رسا. "لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمدینة الریاضالعلوم والمیول العلمیة 

 .  80-64، 31السنة جامعة الملك سعود ، السعودیة .)، 115،( الخلیج العربي

أثر برنامج في النمذجة الریاضیة في تنمیة استراتیجیات ما  ") :2006الرفاعي، أحمد ( - 46
اعیة لدى الطالب المعلم شعبة وراء المعرفة وسلوك حل المشكلة ومهارات التدریس اإلبد

 ،مصر . جامعة طنطا، كلیة التربیة، . رسالة دكتوراه غیر منشورة" الریاضیات

.  "علم النفس العام"). 2011(والتل ، شادیة و البطش، محمد و آخرونمحمد ، الریماوي  - 47
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع . ، األردنعمان ، الطبعة الرابعة

.  " االتجاهات العالمیة المعاصرة في مناهج العلوم وتدریسها"  ). 2010عایش (، زیتون - 48
 : دار الشروق للنشر والتوزیع . ، األردن عمان

. " منهجیة البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي والكیفي" ). 2004( كمال، زیتون - 49
 .القاهرة: عالم الكتب، ولى الطبعة األ
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: دار ، األردنعمان، . الطبعة األولى" س العلومأسالیب تدری").  2001عایش (، زیتون - 50
 الشروق للنشر والتوزیع.

. الطبعة " تدریس مهارات التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة " ).2011جودت (، سعادة - 51
 : دار الشروق للنشر والتوزیع .، األردن عمان، الخامسة

. الطبعة  "تنمیة مهاراتهالتفكیر أساسیاته وأنواعه وتعلیمه و " ). 2011سناء (، سلیمان - 52
 القاهرة : عالم الكتب .، األولى

أثر الدمج بین التدریس المصغر " )2008( ولید احمد، سمیر یونس والكندري، صالح - 53
والنمذجة في تنمیة بعض مهارات التدریس لدى طالب كلیة التربیة األساسیة " شعبة اللغة 

 .  53-88،)118(قاهرة، مصر.،المجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس."العربیة

فاعلیة برنامج قائم على الذكاءات المتعددة ") 2006سمر (، عزة و الشین، عبد السمیع - 54
لتنمیة التحصیل والتفكیر الریاضي والمیل نحو الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة 

- 133 .)118(القاهرة، مصر.،المناهج وطرق التدریس مجلة دراسات في."اإلعدادیة
167.  

المدخل إلى القیاس والتقویم التربوي واستخدامه في مجال ") . 2001نبیل (، الهادي عبد - 55
 : دار وائل للنشر والتوزیع .، األردن، عمان. الطبعة الثانیة"التدریس الصفي

المؤتمر العربي الثاني "حول .   "النموذج المنظومي وعیون العقل" ) .2002ولیم (، عبید - 56
 مصر .، القاهرة، ، مركز تطویر تدریس العلوموالتعلم" المدخل المنظومي في التدریس

تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء متطلبات المعاییر "). 2004ولیم (، عبید - 57
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع . ، األردنعمان، . الطبعة األولى"وثقافة التفكیر

تنمیة مهارات التفكیر "  ).2011(والجراح، عبدالناصر وبشارة ، موفق عدنان ، العتوم - 58
: دار المسیرة للنشر ، األردن عمان ، . الطبعة الثالثة " نماذج ونظریات وتطبیقات عملیة

 والتوزیع .

أثر الدمج بین أسلوب التدریس المصغر ةالنمذجة في تنمیة . ") 2011لبنى (، العجمي  - 59
مجلة . " علمیة بأبهابعض المهارات التدریسیة لطالبات  كلیة التربیة للبنات األقسام ال

 .  249- 221، )2(14 القاهرة ، مصر. ،التربیة العلمیة
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أثر استخدام الوسائل المتعددة في تنمیة التفكیر "). 2007، منیر (محمد وحسن، عسقول - 60
العلوم والقیاس مجلة ." المنظومي في مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األساسي

 . . جامعة االزهر، فلسطینالنفسي

استراتیجیات تدریس "). 2012(أحمد، منیر والخزندار، نائلة والسر ، خالدعزو و ، عفانة - 61
دار الثقافة للنشر  :، األردن. الطبعة الثانیة ،عمان"الریاضیات في مراحل التعلیم العام

 والتوزیع .

. الطبعة  "التدریس والتعلم بالدماغ ذي الجانبین" ).2009عزو والجیش، یوسف (، عفانة - 62
 : دار الثقافة للنشر والتوزیع . ، األردنعمان ألولى،ا

. الطبعة " التدریس الصفي بالذكاءات المتعددة" .)2007، نائلة (عزو والخزندار، عفانة - 63
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع . ، األردنعمان، األولى

لة مستویات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرح". )2004نائلة (، الخزندار عزو و، عفانة - 64
مجلة الجامعة . " التعلیم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصیل في الریاضیات والمیول نحوها

 . 366- 323، )2(12. ، فلسطین سات االنسانیة )ااالسالمیة ( سلسلة الدر 

غزة : ، .الطبعة الثانیة" التدریس االستراتیجي للریاضیات الحدیثة"). 2006عزو (، عفانة - 65
 .  دار آفاق للنشر والتوزیع

 ةثر استخدام بعض استراتیجیات النظریأ". )2006یوسف (، عزو وأبو ملوح، عفانة - 66
البنائیة في تنمیة التفكیر المنظومي في الهندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي 

 .، فلسطین جامعة األقصى ،  1المجلد ،  المؤتمر األول بكلیة التربیة. " بغزة

أثر استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة " ).2004تیسیر (، عزو ونشوان، عفانة - 67
في تدریس الریاضیات على تنمیة التفكیر المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي 

مجلد ال.  " المؤتمر العلمي الثامن "األبعاد الغائبة في مناهج العلوم بالوطن العربي." بغزة 
 .  239-  213، عین شمس ، مصر یولیو المنعقد كلیة التربیة ، جامعة 28- 25األول، 

: الكویت، . الطبعة األولى"التفكیر والمنهاج المدرسي"). 2003ولیم (، وعبید زوع، عفانة - 68
 دار الفالح للنشر والتوزیع .  
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ثراء مقرري الریاضیات والعلوم في ضوء االتجاه إ"). 2001جمال (، عزو والزعانین، عفانة - 69
 .112- 41، )6( ،لتربویة الفلسطینیةسات اامجلة البحوث والدر .  "المنظومي

حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداقیة النتائج في ). " 2000عفانة ، عزو ( - 70
،  مجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة. "البحوث والدراسات التربویة والنفسیة

 . 58- 29)، 3فلسطین . (

یر أنماطه ونظریاته وأسالیب تعلیمه التفك"). 2012منتهى (، نادیة والصاحب، العفون - 71
 : دار صفاء للنشر والتوزیع .، األردن عمان .  الطبعة األولى،"وتعلمه

، . الطبعة األولى، عمان"مناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها" ).2002ابراهیم ( ،عقیالن - 72
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع .األردن

ونیة للغة فیجیوال بیسك على تنمیة مهارات ثر مسرحیة الكتر أ" ).2010، أیمن (العكلوك - 73
الجامعة ، . رسالة ماجستیر غیر منشورة"التفكیر المنظومي لدي طالبات الصف العاشر

 فلسطین . ، غزة، االسالمیة

أثر األلعاب االلكترونیة في تنمیة النماذج الریاضیة لدى ".  )* 2013إیمان ( ، على - 74
 مصر . ، اإلسكندریةجامعة ، اجستیر غیر منشورة. رسالة م "تالمیذ المرحلة االبتدائیة

برنامج قائم على التعلم النشط لتنمیة الثقافة الریاضیاتیة والمیل ". )2013، میرفت (على - 75
، مجلة تربویات الریاضیات. "نحو الریاضیات لدى الطالب المعلمین بالشعب األدبیة

 . 140- 104، )1(16،  مصر

المدخل المنظومي في مواجهة التحدیات "). 2001فاروق وعبدالصبور، منى (، فهمي - 76
 . القاهرة : دار المعارف ."  التربویة المعاصرة والمستقبلیة

أثر المدخل المنظومي في تنمیة التفكیر المنظومي وفعالیة " ) .2013أمل (، القحطانى - 77
 – المجلة التربویة. " الذات األكادیمیة في الجغرافیا لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 .  146- 97)، 108( 27الكویت ،

المؤتمر العربي الرابع حول المدخل . " التفكیر المنظومي"). 2004حسین (، الكامل  - 78
 .  66- 59ص  مصر،، جامعة عین شمس، المنظومي في التدریس والتعلیم
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 ،مصر، المجلة التربویة. " تعلیم التفكیر المنظومي"). 2003حسین محمد (، الكامل - 79
)18( ،20 -28  . 

، . الطبعة األولى "القیاس والتقویم تجدیدات ومناقشات" ).2007عبد الواحد (، لكبیسيا - 80
 :دار جریر للنشر والتوزیع .، األردن عمان

التفكیر المنظومي توظیفه في التعلم والتعلیم استنباطه ". )2010عبد الواحد (، الكبیسي - 81
 یبونو .: دار د ، األردنعمان، . الطبعة األولى"  من القرآن الكریم

. الطبعة "  تعلیم الریاضیات رؤى حدیثة"). 2012تحریر (، عبد الواحد وعواد، الكبیسي - 82
 : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع .األردن ،عمان، الثانیة

.  " المدخل إلى علم النفس" ).2002( والكندري، أحمد وجابر ، عیسى، ممدوح الكناني - 83
 فالح للنشر والتوزیع . بیروت : مكتبة ال، الطبعة األولي

أثر استخدام النماذج الریاضیة في تدریس الریاضیات على " ).2007كیحر، وائل (  - 84
. رسالة ماجستیر " اكتساب المفاهیم وتنمیة حل المشكالت لدى  تالمیذ المرحلة االبتدائیة

 .مصر غیر منشورة، جامعة المنوفیة، 

رح في تنمیة مهارات النمذجة فاعلیة برنامج مقت") . 2007صالح أحمد (، لحمر - 85
.رسالة ماجستیر " الریاضیة لدى الطالب المعلمین لدى شعبة الریاضیات بكلیة التربیة

 .  الیمن، كلیة التربیة ،جامعة عدن، غیر منشورة

 إطارأبعاد التفكیر( ").2004(وسوهیوز، كارولین ورانكن، ستیوت وآخرونمارزانو، روبرت  - 86
 ". ترجمة یعقوب نشوان ومحمد خطاب، الطبعة الثانیة، عمل للمنهج وطرق التدریس)

 : دار الفرقان .نرد، األعمان

فاعلیة النمذجة باستخدام الحاسب اآللي في تنمیة بعض " ).2012( اء، علیمبروك - 87
. رسالة ماجستیر عیر "المهارات االجتماعیة لدى األطفال المعاقین فكریا القابلین للتعلم

 مصر .، معة قناة السویسجا، كلیة التربیة ،منشورة

فاعلیة استعمال األلغاز الریاضیة في التحصیل وتنمیة المیل ") . 2014، محسن (محمد - 88
مجلة . " نحو مادة الریاضیات لدى طالبات المرحلة الثانیة في معاهد إعداد المعلمات

 . 472- 429، )106(العراق ،  ، العلوم النفسیة والتربویة
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 - ریاض األطفاللتفكیر في مراحل التعلیم العام (ات امهار ". )2002، فهیم (ىمصطف - 89
، الطبعة األولى ." ثانوي ) رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي –اعدادي  - ابتدائي

 القاهرة : دار الفكر العربي .

، عمان، . الطبعة األولى"تنمیة مهارات التفكیر " ).2011، مصطفي نمر (ىمصطف - 90
 وموزعون . : دار الفكر ناشرون األردن

فاعلیة برنامج لتنمیة التفكیر المنظومي في كل من التحصیل " .)2009منال (، ىمصطف - 91
 ،جامعة األزهر – مجلة التربیة . "والقیادة والتفكیر المنظومي النقدي لدى طالبات الجامعة

 .  135-34، )143( مصر.

، عمان ، ألولى. الطبعة ا"استراتیجیات تعلیم التفكیر"). 2011، نمر مصطفي (ىمصطف - 92
 : دار البدایة ناشرون وموزعون . األردن

 ." سیكولوجیة التعلیم والتعلیم األسس النظریة والتطبیقیة". )2001سامي (، ملحم  - 93
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع . ، األردنعمان، الطبعة األولى

الثالثة،  . الطبعة " القیاس والتقویم في التربیة و علم النفس"). 2005ملحم، سامي ( - 94
 : دار المسیرة للنشر والتوزیع .، األردنعمان 

فاعلیة المدخل المنظومي في تدریس حساب المثلثات وأثره ". )2002، سعید (المنوفي - 95
. المؤتمر العلمي الرابع عشر  " على التفكیر المنظومي لدى طالب المرحلة الثانویة

یولیو المنعقد في دار  25- 24 ،في ضوء مفهوم األداء. المجلد الثاني علیمالت"مناهج 
 . ، مصر جامعة عین شمس ، الضیافة

كلیة  ، . الطبعة األولي "مبادئ القیاس والتقویم في التربیة"). 2009عبداهللا (، المنیزل - 96
 .، االمارات العربیة المتحدةجامعة الشارقة  والبحث العلمي ،الدراسات 

میة على التفكیر البصري فاعلیة استخدام برمجیات تعلی"). 2006مهدى، حسن ( - 97
. رسالة ماجستیر غیر " والتحصیل في التكنولوجیا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 منشورة، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین . 
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تنمیة  المفاهیم  يف يفاعلیة استراتیجیة شكل البیت الدائر " ). 2013مروة على (، مهنا - 98
 يعلوم الحیاتیة لدى طالبات الصف الحادفي ال  يالعلمیة ومهارات التفكیر المنظوم

 فلسطین . ، غزة، الجامعة االسالمیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة"  عشر  في غزة

القاهرة : ، . الطبعة الثالثة"  قضایا في تعلیم وتعلم الریاضیات" ).2006فایز (، مینا - 99
 المصریة . مكتبة األنجلو

از في تنمیة التفكیر الناقد في الریاضیات أثر استخدام األلغ"). 2009نصار، ایهاب ( - 100
. رسالة ماجستیر غیر منشورة،  "والمیول  نحوها لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي بغزة

 ، غزة، فلسطین .اإلسالمیةكلیة التربیة، الجامعة 

. الطبعة  " الریاضیات لجمیع األطفال وتطبیقاتها العملیة"). 2007النعواشي، قاسم ( - 101
 .: دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردنن عما األولى،

أثر المدخل المنظومي في تدریس حساب المثلثات على "" ).2004النمر، محمد ( - 102
. رسالة "التحصیل الدراسي والمهارات العلیا للتفكیر لدى طالب الصف األول الثانوي

 ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، مصر . 

ثر استخدام استراتیجیة التعلم التولیدي في تدریس التربیة "أ ).2013حالم (، أالنواحجة  - 103
على التحصیل المعرفي والتفكیر التأملي لدى طالبات الصف التاسع األساسي  سالمیةاال

 فلسطین.، غزة، اإلسالمیةالجامعة ، كلیة التربیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة "بغزة

، االمارات .العین"  واستراتیجیات تدریس الریاضیات أسالیب"). 2006زید (، الهویدي - 104
 : دار الكتاب الجامعي . العربیة المتحدة 

برنامج تقني یوظف استراتیجیة التعلیم المتمركز حول " ).2010، عبد الحمید (الیعقوبي - 105
. " المشكلة لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة

  فلسطین، غزة، اإلسالمیةالجامعة ، جستیر غیر منشورةرسالة ما
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  قائمة بأسماء المحكمین
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  )1ملحق رقم (

  قائمة بأسماء المحكمین

  لعملمكان ا  التخصص  االسم  م
  غزة – الجامعة االسالمیة  ریاضیات/ وطرق تدریسدكتوراه مناهج   أ.د عزو اسماعیل عفانة  .1
  جامعة األقصى  ریاضیات/ دكتوراه مناهج وطرق تدریس   د. موسي محمد جودة  . 2
  مدیریة غرب غزة  دكتوراة مناهج وطرق تدریس / ریاضیات  رحمة أبو عودة د.  .3
وزارة التربیة والتعلیم شرق   ة مناهج وطرق تدریس / ریاضیاتدكتورا  . أیمن األشقرد  .4

  غزة
  معهد حمودة الدیني   دكتوراة مناهج وطرق تدریس / ریاضیات  د. حازم عیسي  .5
جامعة  –عمید كلیة التربیة   مناهج وطرق تدریس/ ریاضیات دكتوراة   سهیل دیابد.   .6

  غزة للبنات
  مدیریة غرب غزة  اهج وطرق تدریس/ ریاضیاتماجستیر من  أ. فالح حمادة الترك  ..7  

الشقیرى  مدرسة أحمد   ماجستیر مناهج وطرق تدریس/ ریاضیات  أ. وجدى محمد سالم  .8
  الثانویة للبنین

الشقیرى  مدرسة أحمد   ماجستیر علوم / ریاضیات  محمود صالحة إبراهیمأ.   .9
  الثانویة للبنین

مدرسة أسامة بن زید الثانویة   ریس/ ریاضیاتماجستیر مناهج وطرق تد  أیمن رجب عید  . أ  .10
  للبنین

  وزارة التربیة والتعلیم  ماجستیر أصول تربیة  تیسیر محمد مغاريأ.  .11

أ. میسرة عوض أبو   .12
  عوكل

  مدیریة شمال غزة   ماجستیر مناهج وطرق تدریس/ علوم

أ. موسى عبد الرحمن   .13
  شهاب

دیریة التربیة مشرف بم  ماجستیر مناهج وطرق تدریس/ علوم
  والتعلیم 

مشرف ریاضیات في مدیریة   بكالوریوس ریاضیات  سامي سعید بدرأ.   .14
  شمال غزة 

مشرف ریاضیات  في مدیریة   بكالوریوس ریاضیات  جهاد أبو جاسرأ.   .15
  شمال غزة
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   قائمة مهارات التفكیر المنظومي
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  )2ملحق رقم (

  قائمة مهارات التفكیر المنظومي                                  

  التعریف  المهارة   الرقم 
تفكیك المنظومة إلى مكوناتها واشتقاق منظومات فرعیة من   تحلیل المنظومة  1

  المنظومة الرئیسیة .
  محاولة سد الفجوات داخل المنظومة  الرؤیة الشاملة للمنظومة  2
  دراك العالقات بین أجزاء المنظومة وبین منظومات فرعیة .إ  إدراك العالقات المنظومیة  3
  تمثل بناء منظومة من عدة مفاهیم    مهارة التركیب المنظومي  4
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  ) 3ملحق رقم (
  طلب تحكیم أداتي الدراسة ودلیل المعلم 
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  ) 3ملحق رقم (

 بسم اهللا  الرحمن  الرحیم

  

  الموضوع : طلب تحكیم

  .........................................................   حفظه اهللا ،،، السید: ...
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

تقوم الباحثة بدراسة علمیة بعنوان : أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات التفكیر 
وذلك للحصول على درجة ؛ ألساسي بغزةلبات الصف الخامس االمنظومي في الریاضیات والمیل نحوها لدى طا

  الماجستیر من كلیة التربیة بالجامعة االسالمیة ، وعلیه أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم 
 اختبار التفكیر المنظومي لوحدة الكسور العادیة للصف الخامس األساسي  . - 1

  في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حیث: 
 صیاغة عبارات االختبار .  •
 للمنهاج .  مطابقته  •
 البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار .  ءمةمال •
 مدى شمولیة مهارات التفكیر المنظومي لمحتوى وحدة الكسور العادیة .  •
 الحذف  أو اإلضافة ،  التعدیل  حسب ما  تراه مناسب .    •

 مقیاس المیل نحو الریاضیات .  - 2
  في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حیث : 

 ت  لقیاس المیل نحو الریاضیات .مناسبة الفقرا •
 عدد الفقرات . •
  وضوح الفقرات  •

  شاكرین لكم حسن تعاونكم  ولكم وافر التقدیر واالحترام
  

    الباحثة : فاتن محمد الحسني 
  

  البیانات الشخصیة للمحكم :
  .................                      االسم : .......................                                    الدرجة العلمیة : ... 

  التخصص :  .....................                                   مكان العمل : ......................

  الجــــامعة االسالمیة _ غــزة  

 التــــــــــــــربیة كلیـــــــــــــة

 العـــــــــــلیا الدراســــــــــات

  / ریاضیاتالتدریس وطرق المناھج قسم
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 بسم اهللا  الرحمن  الرحیم

  

 

  الموضوع : طلب تحكیم دلیل المعلم 

  ....................   حفظه اهللا السید الدكتور/األستاذ : ............................

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

تقوم الباحثة بدراسة علمیة بعنوان : أثر استخدام النمذجة الریاضیة على تنمیة مهارات 
؛ التفكیر المنظومي في الریاضیات والمیل نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة 

  .تیر من كلیة التربیة بالجامعة االسالمیةوذلك للحصول على درجة الماجس

وتتطلب الدراسة في بعض إجراءاتها إعداد دلیل  المعلم وفقًا للنمذجة الریاضیة ، لذا 
  ارجو من سیادتكم التكرم بقراءة نموذجي من هذا الدلیل وٕابداء وجه نظركم فیه من حیث :

 السالمة العلمیة واللغویة . .1

 ط أهداف كل درس بالموضوع .مدى صحة التحضیر ، ومدى ارتبا .2

 مناسبة أسئلة التقویم . .3

  ملحوظات أخرى .  يحذف أو إضافة أو إبداء أ .4
  شاكرین لكم حسن تعاونكم  ولكم وافر التقدیر واالحترام

  البیانات الشخصیة للمحكم :

.....                      االسم : .......................                        الدرجة العلمیة : ............... 

  التخصص :  .....................                     مكان العمل : ......................

  الباحثة : فاتن محمد الحسني        
  
  

  الجــــامعة االسالمیة _ غــزة  

 التــــــــــــــربیة كلیـــــــــــــة

 العـــــــــــلیا الدراســــــــــات

  / ریاضیاتالتدریس وطرق المناھج قسم
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  ) 4ملحق رقم (

  اختبار مهارات التفكیر المنظومي
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  ) 4ملحق رقم (

   الرحمن الرحیمبسم هللا 

  

  

اختبار مھارات التفكیر المنظومي في وحدة الكسور  العادیة من كتاب الریاضیات للصف 
   الفصل الدراسي الثاني   . –الخامس األساسي 

  

  اسم الطالبة / ................................                     الصف / ................... 

  

  وبركاته        وبعد ،،،  اختى الطالبة : السالم علیكم ورحمة اهللا

یهدف هذا االختبار الي قیاس مهارات التفكیر المنظومي في موضوعات وحدة الكسور  العادیة من كتاب  
ة علیِك قراءة الفصل الدراسي الثاني ، وقبل البدء باإلجاب  - الریاضیات للصف الخامس األساسي 

  : التعلیمات التالیة

  : تعلیمات االختبار

 دقیقة .  40،  وزمن االجابة أسئلة 4بار من یتكون االخت -
 كل سؤال بدقة وتمعن حتى تفهمى المطلوب جیدًا قبل اإلجابة .  ئيیجب أن تقر  -
 ال تتركي أي سؤال دون إجابة .  -
 ال تعتمدي في اإلجابة عل التخمین .  -
 .لیه مرة أخرىالذي یلیه ثم عودي إإذا لم تستطیعي اإلجابة عن السؤال اتركیه وانتقلي إلي السؤال  -

  مع تمنیاتي لكم بالتوفیق و النجاح ،،

  الجــــامعة االسالمیة _ غــزة  

 التــــــــــــــربیة كلیـــــــــــــة

 العـــــــــــلیا الدراســــــــــات

  / ریاضیاتالتدریس وطرق المناھج قسم
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  السؤال األول : 

 أكملي المخطط التالي بالمفاهیم الریاضیة الالزمة  :   ) أ
                                         

  إلى   تنقسم                                                   

             

  
  یجرى   علیها                                                           یحول      إلى                

                                              

        منها         

  

  

 نظمي المفاهیم الریاضیة في الشكل الموضح أدناه بكتابة العالقة المناسبة التى حدثت على المخطط  ) ب
 المنظومي التالي :

                       4  

                             

                                              ....  
                                 .....5                                              ......7  

  
    

                       
  
  
  

 الكسور  العادیة

....1......   كسر حقیقي

...2.... الجمع  

  عملیات  عدد كسري

...3.... الضرب 

 جمع  عددین كسریین جمع كسرین غیر متجانسین جمع كسرین متجانسین

كسرین 
 متجانسین

الكسرین 
 معا

العددین 
 الصحیحین

 ً  معا

 جمع الكسور العادیة   

....6....
.. 
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  السؤال الثاني :  

  أ) ضعي المفاهیم الریاضیة في الدوائر الفارغة في المنظومة التالیة   : 

  

  یتحول   إلى                                                    

  

  یتكون من                                                

  

  

:   طرح كسرین متجانسین ، التالي ة على المخطط  المنظوميب)  نظمي المفاهیم الریاضیة الموضح
  طرح كسرین غیر متجانسین ، طرح كسر من عدد صحیح ، كسرین متجانسین 

  
  

       

  ینقسم إلي                                     

  
  أحولهما الى               

   

  

  

 العدد الكسري

........8......
.. 

.....9..... ....10..... 

طرح الكسور 
 العادیة

.....11......12.......13...

....14...
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  السؤال الثالث :  

  في الدوائر الفارغة :أ)  ضعي المفاهیم الریاضیة 

      

  
                         

  ما یجري علیه من عملیات                           

     
  

    

  یتكون      من                
  

  
  

               

  خواص   لها                                                                      

  

  

  

  

  

  

                     

  
  

 كسر عادى حقیقي

 القسمة   ......15....

     

....17...... 

ضرب  
عدد 

كسري في 
 كسر عادى

  

....16...... 

....19... الدمج     .....18.... 
   . 
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   ب) نظمي المفاهیم  بكتابة العالقات المناسبة  على المخطط المنظومي التالي :

  

  
  

  

  من تتكون                                     
  

  

  

 
  ........21یؤدي  إلى                      .........   .......             20.......        

 

 .........22......  

                                                                         

          ........23.......  

 
                                                                  

                                    ........24.......   

  

  

  

  

قسمة كسر 
عادي على 
 كسر عادى

قسمة عدد 
كسرى على 
 كسر  عادى

قسمة عدد 
كسري على 
 عدد كسري

 قسمة الكسور العادیة 

 كسر  عادي

 عملیة القسمة الى ضرب

 الكسر الثاني
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  السؤال الرابع:  

  العالقات بین العددین الكسریین  فى المنظومة  التالیة   .  جدي ناتج

                                           

                                                                  
  حولى العدد الكسري                                               

  الى كسر عادي                                              
                    

  أجمعهما                                                   

               
                                                  

                                             

  أحوله الى عدد كسري                                           

                                                          

                                             .  

  

                                              

                               

   

                          

 

5
21  

  5
13

 

5
7

  
 

..25 ..  
  

....26...
.. 

....27.... 
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  )5رقم (ملحق 
  المیل نحو الریاضیات مقیاس
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  )5ملحق رقم (
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقیاس المیل نحو الریاضیات حسب أسلوب لیكرت .

  اسم الطالبة / .....................                               الصف والشعبة / ..................  

  عزیزتى الطالبة : 

عة من العبارات لقیاس المیل نحو الریاضیات والتي قد توافقین على بعضها بینما فیما یلي مجمو 
ال توافقین على البعض اآلخر ، لذا تأمل الباحثة منكن التعاون والصراحة عند اإلجابة على فقرات 

  االستبانة ، علمًا بأن ما ستكتبینه سرًا ولن یستخدم إال لغرض البحث العلمي .  

  تعلیمات: 

 كل عبارة بدقة وتمعن . اقرئي  -1
 الحظي أنه ال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة ولكن الصحیح هو ما یعبر فعًال عن رأیك. -2
)  تحت الموقف الذي یعبر  √حددي مدى موافقتك على كل عبارة من العبارات وذلك بوضع ( -3

 عن شعورك نحو كل عبارة من العبارات . 
 دقیقة . 40الوقت المخصص هو  -4

  مثال : 
  
أوافق   العبارة  م

  بشدة
 أعارض  أعارض  ال أدري  أوافق

  بشدة
        √    دروس الریاضیات ممتعة  .1

  
  

  إجابة الطالبة على هذه العبارة تدل على أنها یرى أن الریاضیات ممتعة . 
  آلن اقرئي الفقرات في الصفحة التالیة جیدًا وأجیبي عنها بعنایة .وا

  الباحثة    



 

139 
 

 مالحق الدراسة

  العبارة  م
أوافق 
  بشدة

  فقأوا
غیر 
  متأكدة

  أعارض
أعارض 

  بشدة
  البعد األول : المیل نحو طبیعة الریاضیات 

            أحب الریاضیات ألنها سهلة وشیقة .    .1
            أفضل الریاضیات عن غیرها من المواد االخرى .  .2
            أرى  أن بنیة الریاضیات تساعدني على الفهم .  .3
            أهتم بحل مسائل الریاضیات  .  .4
            أرى أن الریاضیات مهمة في الحیاة .  .5
            أشعر أن الریاضیات تساعد على تنمیة تفكیرى .  .6
            أشعر أن الریاضیات مجال جید لالبتكار واالبداع   .7
أرى أن  لغة الریاضیات تساعدني على فهم المواد   .8

  األخرى .
          

  البعد الثاني : المیل نحو تعلم الریاضیات 
            أرى أن تعلم الریاضیات ضروري بالنسبة لي  .  .9

            انتظر درس الریاضیات بكل شوق   .10
أفضل حصة الریاضیات على حصص المواد   .11

  األخرى 
          

أحب تقدیم العون لزمیلتي في حل المسائل   .12
  الریاضیة 

          

            .إثارة األسئلة واآلراء واألفكار الریاضیات تعلمني  .13
أرغب اكتساب المعلومات والمفاهیم الجدیدة في   .14

  الریاضیات . 
          

            أحب تنمیة مهاراتي في الریاضیات .  .15
  البعد الثالث : المیل نحو االستمتاع بمادة الریاضیات .

            أرى ان الریاضیات لها دور كبیر في تطور العلوم   .16
            قت فراغي .استمتع بدراسة الریاضیات في و   .17
أشعر بالسعادة عندما اتعلم شیئًا جدیدًا في   .18

  الریاضیات .
          

أشعر بالمتعة أثناء تفكیري في حل المسألة   .19
  الریاضیة .

          



 

140 
 

 مالحق الدراسة

  العبارة  م
أوافق 
  بشدة

  فقأوا
غیر 
  متأكدة

  أعارض
أعارض 

  بشدة
أشعر بالسعادة عندما استخدم الریاضیات خارج   .20

  المدرسة .
          

            استمتع بقراءة كتاب الریاضیات .   .21
تعة في المشاركة بمسابقات الریاضیات أحس بم  .22

  التي تنظمها  المدرسة .
          

  البعد الرابع : المیل نحو معلم الریاضیات . 
            أشعر بالسعادة عندما أرى معلمة الریاضیات .  .23
            أحب معلمة الریاضیات ألنني أفهم منها .  .24
أشعر أن معلمة الریاضیات تجذبنا نحو المادة    .25

  ثناء الشرح .أ
          

أحس أن  معلمة الریاضیات التي تدرسني قریبة   .26
  مني . 

          

            اسأل عن معلمة الریاضیات عند غیابها .  .27
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

141 
 

 مالحق الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  ) 6ملحق رقم (

  دلیل المعلم
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  الدرس األول

  مفھوم الكسر العادي 

............       الفترة الزمنیة :  من ............... إلى الصف : .................     عدد الحصص  : 
................  

  ما ھو الكسر .   -المتطلبات السابقة : 

      2،     3البنود االختباریة : اقرأي   
                               4      5     

  باشیر .  المصادر والوسائل :  أوراق ملونة ، الدفاتر ، السبورة ، الط

  

  األنشطة واالجراءات   األھداف
  

  التقویم

   
أن تعرف الطالبة    -

 مفھوم   الكسر   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
أن تكتب الكسر  -

 العادي . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
ثر من أجزاء تقوم المعلمة بتوضیح مفھوم الكسر بأنھ جزء أو أك -

متساویة تنقسم إلیھا الوحدة الكاملة أو أنھ عنصر أو أكثر من 
  عناصر مجموعة  تعتبر وحدة كاملة  . 

  
تبدأ المعلمة باستعراض الورق الملون  ، وتوضیح كیفیة  -

 استخدامھ وتكوین الكسور العادیة .
  

   3)  ص  2) ، مثال (1تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في مثال ( -
 

تقوم المعلمة بتوزیع الورق الملون على الطالبات وتطلب منھن ثم 
  بناء كسور متنوعة من الورق  . 

  
  

  مثال : اكتبي الكسور العادیة التالیة : 
    ...........  ، ثالث أرباع ...........  نصف  
  

  خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 فھم وتحدید المشكلة :   -1
  ث أرباع  .أ/ المعطیات : الكسر نصف ، وثال

  ب/ المطلوب : كتابة الكسور العادیة . 
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج .  -2

 البسط =س ، والمقام = ص . الكسر یتكون من نفرض ان 
 بناء النموذج الریاضي :  -3

تقوم الطالبات ببناء الكسر نصف  وثالثة ارباع باستخدام 
  الورق الملون . 

 حل النموذج الریاضي :  -4
  3رباع = أ، الكسر ثالثة    1ف = الكسر نص
                           2                                4   

   
    
  
تطلب المعلمة من الطالبات  

تمثیل الكسر اآلتیة بواسطة 
  .  الورق الملون 

  
  ثلثان     ............. 
  سدسان   .............

  
  
  
  
  
تطلب المعلمة من الطالبات  

  كتابة الكسر على السبورة : 
  

  ...........    ثلثان 
  

  خمسة أسداس  ..........
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أن تقرأ الطالبة الكسور 

  العادیة 
  
  
  
  
  
  
  
أن تستنج مكونات   -

  الكسر العادي .

 تفسیر الحل الریاضي :  -5
  .  2والمقام  1فالبسط  2من  1الكسر نصف ھو   

والمقام  3فالبسط  4أجزاء من  3أما الكسر ثالثة ارباع = 
4 .  

 التأكد من صحة الحل :  -6
  قراءة الكسر الممثل على الورق الملون .تقوم الطالبات ب

  
  
 

تطلب المعلمة من الطالبات  قراءة الكسر  و كتابة الكسر الممثل  -
 .من خالل الورق الملون على السبورة   

 
وتسأل الطالبات عن اسم العدد المكتوب فوق الخط والعدد   -

المكتوب أسفل الخط لتستنتج مكونات الكسر العادي وھو البسط  
 .  والمقام

  
  

           
   

  
  

  اط الصفي : النش

  ) . 1تقوم الطالبات بحل ورقة عمل رقم  (

  أكملي الفراغ :  

  الكسر ثالثة أخماس یكتب باألرقام .................    -1
 

 یقرأ بالكلمات ..............   4الكسر    -2
          6   

 
 الكسر الذي یعبر عن الجزء المظلل في الشكل المقابل  ھو ........     -3

     

  النشاط البیتي :  

  عبري عن الكسور  باألعداد :       •

  ثلثان ...........

  خمسة أسداس ....... 
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  الدرس الثاني

   الكسور المتكافئة

الصف : .................     عدد الحصص  : ............       الفترة الزمنیة :  من ............... إلى 
................  

 أن تكتب الطالبة كسر عادى  .  -السابقة : المتطلبات  -

  أن تقرأ كسر معطى    -                                 

  كتبي الكسر   خمسان    ا،     1،     3   اقرأي الكسر البنود االختباریة : 
                                       4      3     

  فاتر ، السبورة ، الطباشیر . ، الد الشفافیات  :  المصادر والوسائل

  

  األنشطة واالجراءات   األھداف
  

  التقویم

  
  
  

أن تعرف الطالبة  -
 الكسور المتكافكة 

  
  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تستنج الطالبة  -

مفھوم الكسور 
 المتكافكة . 

  
  
  
  
  
  

    
  تقوم المعلمة باستخدام الشفافیات لتبین للطالبات بأن الكسران   -

  وذلك ألنھما یدالن على المقدار نفسھ   متكافكان           2،  1     
     2   4                           

  كسور متكافئة .     2=   1وتكتب  
          2     4         
  
 1:  جدى الكسر المكافئ للكسر   مثال -

                                      3  
   خطوات النمذجة الریاضیة  : 

  
  فھم وتحدید المشكلة :  -1

   1أ/ المعطیات : الكسر 
                          3    

  ب/ المطلوب : إیجاد كسر مكافئ لھ .  
  

  وضع الفروض لبناء النموذج : -2
  المكافئ  س  نفرض أن الكسر

  
  بناء النموذج الریاضي :  -3
  على   الشفافیات    1تقوم الطالبات ببناء نموذج للكسر   

                                       3  
  
 حل النموذج الریاضي :    -4

 
    1اذا بتنصیف الشفافیة التي تمثل الكسر 

                                               3   
      2سنحصل على الكسر  فإننا 

                                 6  
  

    
  
  
تطلب المعلمة من الطالبات  -

تكوین كسر یكافئ الكسر ربع 
من خالل الشفافیات  التي بین 

  أیدیھن . 
  
  
  
  
  
  
  
  
كوني من الشفافیات  كسر  -

 فئ الكسور التالیة :  یكا
 

2  ........ =  
3     
  
1   ....... =  
5      
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أن تستنج الطالبة    -

كیفیة الحصول على 
كسر     مكافئ 

بسط  بضرب ال
  والمقام بنفس العدد .  

تكتب المعلمة الكسور على السبورة  وتسألھن ماذا حدث للبسط  
، وما العملیة التى حدثت للحصول على   2والمقام  1لیصبح 

  الكسور المتكافئة .
  

                                  
  

  2=   2 ×1  وذلك بضرب البسط والمقام في الكسر
                                                 3× 2     6  

  
  
  
  

   
                  كسران متكافئان                           2=   1   
    3    6    

 
 تفسیر الحل الریاضي :    -5

وم بضرب للحصول على كسر مكافئ للكسر المعطى نق   
  البسط والمقام بنفس العدد  . 

 
  

تستنتج الطالبات أن للحصول على كسور متكافئة نضرب البسط 
  والمقام في نفس العدد . 

  
  

       
  

  
  

                           
      

  

  

  النشاط الصفي : 

  متكافئان  ؟    2،  1ھل الكسران  
                4   8      

  

  :  النشاط البیتي

  على الدفاتر .    7،  ص    1تقوم الطالبات بحل  السؤال  
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  الدرس الثالث 

  بسط صورة تبسیط الكسور ال 

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  المتطلبات السابقة : أن تجد الطالبة كسر مكافئ  لكسر معطى . 

  البنود االختباریة : 

  ..  = ......  3= ........ = .......     ،       1أكملي :  
          2                                    4 

  المصادر والوسائل : الرسوم البیانیة ، السبورة ، الطباشیر .     

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  
  
  
  

أن تجد الطالبة الكسر  -
 .  في أبسط صورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
م المعلمة بعد مناقشة الطالبات  بالمتطلبات السابقة  تقو

  بشرح المثال التالي . 
  

  في ابسط  صورة  .   4مثال : ضعى الكسر  
                          8          

  خطوات النمذجة الریاضیة : 
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

   4الكسر     أ/ المعطیات : 
                              8         

  ب/ المطلوب : وضع الكسر في أبسط صورة . 
  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2

رض ان  الكسر في ابسط صورة  ، نف
العامل المشترك االكبر للبسط والمقام ھو 

1    
  

 بناء النموذج الریاضي  -3
  باستخدام      4تقوم الطالبات ببناء الكسر 

                                8   
  التمثیل البیاني . 

 حل النموذج الریاضي :  -4
   8، المقام =  4الكسر المعطى فیھ البسط =

  بایجاد العامل المسترك االكبر  
   4) =  8,4ع.م.أ ( 

یصبح   4وبتقسیم البسط والمقام على 
  الناتج 

4 ÷4  = 1  
8 ÷4     2     
  
  
  

   
  
  
  
  
  

اختصري الكسور التالیة 
  إلي أبسط صورة : 

  
  
3  .......... =  
9  
  

20  ........  =  
 40  
    
  
   



 

147 
 

 مالحق الدراسة

    _ أن تستنتج الطالبة القاعدة 
  طریقة أخري :

4÷2 =2 ÷2=1  
8÷2   4÷2   2   
  
  
  
  

 ل الریاضي : تفسیر الح -5
قمنا بالقسمة على  العامل المشترك األكبر 
  للحصول على كسر مكافئ للكسر المعطى 

  
 التأكد من الحل :  -6

  عند ضرب البسط والمقام للكسر المكافئ  
  
1 ×4= 4     
2 ×4   8    
  

   مالحظة :
یكون الكسر بأبسط صورة عندما یكون 

العامل المشترك االكبر لبسط الكسر 
  لواحد الصحیح .  ومقامھ ھو ا

  
  

      

  

  النشاط الصفي : 

  .   7ص   2،  1حل التدریبات 

  النشاط البیتي :  
  
 ألبسط صورة .                          6اختصري الكسر  

           12 
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  لرابعالدرس ا

  خاصیة الكسور المتكافئة 

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تجد الطالبة كسر مكافئ  لكسر معطى .   -المتطلبات السابقة : 

  لكسرین المتكافئین والكسرین غیر المتكافئین أن تمیز الطالبات بین ا   -                

  البنود االختباریة : 

  متكافئین  ؟     4،   2= .....         ،   ھل الكسران       3أكملي :  
           4                                          5    6  
  .  المصادر والوسائل : السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات    

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  
  
  
  
  
  

تستنتج الطالبات أن  -
خاصیة الكسور  

 .   المتكافئة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات  بالمتطلبات السابقة  . 

  
  .    8تناقش المعلمة الطالبات بالنشاط  ص

  
  ن ؟  .متكافئا   6،    2مثال : ھل الكسران  

                          3     9      
  خطوات النمذجة الریاضیة : 

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
   6،     2الكسر     أ/ المعطیات : 

                              3      9     
  ب/ المطلوب :  تحدید ھل الكسران متكافئان  . 

  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2

    3=مقامھ ص و 2=بسطھ س   2ان  الكسر  األول  نفرض 
                     3   
                                 9و مقامھ ل =  6بسطھ ع=   6والكسر الثاني  
   9  

 بناء النموذج الریاضي  -3
     6،    2تقوم الطالبات ببناء نموذج  

                          3      9    
 الریاضي : حل النموذج  -4

  تقوم الطالبات بإجراء عملیة الضرب التبادلي 
  ع   ×ل= ص   ×س

   18= 6×3،   18= 9× 2ومنھا 
  أى أن الكسرین  متكافئین .

  
  
  
  

  

   
  
  
  
  
   

  3،   1ھل الكسرین  
                 5   15  

  
  متكافئین ؟؟   
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 تفسیر الحل الریاضي :  -5

  ألي كسرین متكافئین : 
  بسط الثاني . ×مقام الثاني = مقام األول  ×بسط األول

  
  

 التأكد من الحل :  -6
فإنھ یعطینا  3والمقام بالعدد  عند ضرب البسط

     6الكسر 
        9  

2 ×3= 6     
3 ×3   9    
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مالحظة إجابات الطالبات 

      

  

  النشاط الصفي : 

  كسرین متكافئین  ؟    6،   2ھل    
       5     8  

  النشاط البیتي :  
  

 على الكتاب المدرسي  .  9ص   1حل   س  -
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  لخامس الدرس ا

  مقارنة الكسور  المتجانسة 

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تقرأ   كسر معطى  .   -المتطلبات السابقة : 

   أن تمیز الكسرین المتجانسین و الكسرین غیر المتجانسین -

  البنود االختباریة : 

   9،    1،    4،     ضعي دائرة حول الكسرین المتجانسین           2،    3اقرأي   
          4     5                                                           10    7    10  

 
  المصادر والوسائل : أشكال ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .     

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف

  
  
  

أن تقارن الكسر 
  العادي  بالوحدة 

  
  
  
  
  
  
  

  
أن  تقارن الطالبة  بین 

  كسرین متجانسین  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صحیح . 1= 5صحیح ،  1=   4تقوم المعلمة بتوضیح  أن  
                                 4                    5  

    .    4> 7ألن   1> 7،       4< 3ألن   1<  3        
   4                            4  

                           
  الطالبات بحل السؤال التالي شفھیاً : ضعى اشارة > أو <  تقوم

 7         5              ،4         6   
 8         8               9         9      
  

  من  4من كعكة  ، وأكل محمود   2: إذا أكل أحمد   مثال
                           7                                 7  

  الكعكة   . فأیھما  أكل كمیة أكبر من قطع الكعكة ؟  
  
   خطوات النمذجة الریاضیة :  

  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

   4،     2الكسر     أ/ المعطیات : 
                              7      7     

  ب/ المطلوب :  تحدید أى الكسرین أكبر   . 
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2

  نفرض ان الكسر األكبر س
 بناء النموذج الریاضي  -3

     4،    2تقوم الطالبات ببناء نموذج  
                          7      7    

              
  
                

  
  

   
  ضعي اشارة > أو < أو =   
  
  8       صحیح  1

                    5  
  صحیح  1             3
3            
  
  صحیح  1            6

10       
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 النشاط الصفي
رتبي :   

 7تصاعدیا :  
   ،2   ،9    

                                
           

5     5    5  

النشاط البیتي 
  :   
  

ضعي إشارة 
   > أو < أو = 

  
   5          4           
   7          7   

1            3   
2           2  

   

أن تستنتج الطالبة   قاعدة 
مقارنة بین كسرین 

  متجانسین  .

  
 حل النموذج الریاضي :  -4

  نالحظ أن الكسرین متجانسین ( لھما نفس المقام ) 
   2>4فنقوم بمقارنة البسط في الكسرین   فنجد أن  

    2>    4إذن الكسر  
               7      7   

  
 تفسیر الحل الریاضي :    -5

إذا كان كسران لھما المقام نفسھ أي انھما متجانسین 
  فإن الكسر الذي بسطھ أكبر ھو األكبر . 

  
 

 التأكد من الحل :  -6
  

  4،  2 من خالل الشكالن الممثالن عن الكسرین 
                                                   7    7  

  
  
  

  ضعي اشارة > أو < أو =
  
  

3          1  
4          4   
  
2          5   
6          6    
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  لسادس الدرس ا

  ة الكسور غیر  المتجانسة مقارن

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تقرأ   كسر معطى  .   -المتطلبات السابقة : 

   أن تمیز الكسرین المتجانسین و الكسرین غیر المتجانسین -

  : البنود االختباریة 

   9،    1،    4،     ضعي دائرة حول الكسرین المتجانسین           2،    3اقرأي   
          4     5                                                           10    7    10 

  المصادر والوسائل : التمثیل بالرسم   ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .     

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

     
  
  
  
  

  
ن تقارن الطالبة بین أ

  كسریین غیر متجانسین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  في المتطلبات السابقة .  اتتناقش المعلمة  الطالب

  ثم تقوم بشرح المثال التالي : 
  

  ،   3لریاضیات  إذا كانت عالمة سعاد في امتحان ا
                                                        5   

  .    4وعالمتھا في اللغة االنجلیزیة 
                                    10   

  ففي أي االمتحانین كانت عالمتھا أعلى ؟ 
  

     خطوات النمذجة الریاضیة :
  

 تحدید وفھم المشكلة :  -1
عالمة سعاد في امتحان أ/ المعطیات : 

  4واللغة االنجلیزیة   3الریاضیات 
                           5                     10   

  ب/ المطلوب : تحدید أي العالمتین أعلى .        
  

 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج .  -2
  نفرض أن عالمتھا في الریاضیات س ، 

  .    وعالمتھا في اللغة االنجلیزیة  ص
  

 بناء النموذج الریاضي :  -3
  تقوم الطالبات ببناء نموذجین للكسرین 

     4،  ص =   3س =  
        5             10    

          
 

          
          

   

    
  
  
  
  
  

أوجدى المضاعف 
أصغر       المشترك ال
   ) 12،  4للعددین ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة الطالبات أثناء 
تكوین األشكال المعبرة عن 

  الكسور المعطاة . 
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  أن تحل أسئلة منتمیة 

  
 حل النموذج الریاضي :  -4

  غیر متجانسین  ( المقامات مختلفة )  4،  3الكسران  
            5   10  

  
قامات  لیصبح الكسرین تقوم الطالبات بتوحید الم   

متجانسین  ، وذلك بإیجاد المضاعف المشترك األصغر 
  للمقامات  . 

 5  =1× 5   
10 =2 × 5    

    10=  5×2 ×1) =  10،  5م .م .أ  (  
   

    6 =   2× 3ویصبح  الكسر     
                       5 ×2    10     

   4> 6نقوم بالمقارنة بین البسط في الكسرین  فنجد 
    4>   3إذن       4>   6أى أن   

          10    10         5     5    
  عالمة سعاد في امتحان الریاضیات أعلى  . 

  
   

تستنتج الطالبات   كیفیة المقارنة بین كسرین غیر 
  متجانسین . 

  
 تفسیر الحل الریاضي :   -5

للمقارنة بین كسرین غیر متجانسین ،    
  جانسین ثم أقارن .  أحولھما الى كسرین  مت

  
 التأكد من الحل :  -6

من خالل التمثیل بالرسم الذي قامت  
  الطالبات  ببنائھ للكسرین  .  

  
  
  
  
  

  
  

  ضعي اشارة > أو < أو =  
  

1              3     
3              6   
  
2              1   
7             14   
  
1             4   
2             8  

  

  النشاط الصفي :    

  ) 2حل ورقة عمل رقم (

  

       رتبي تصاعدیاً  :     

1         ،4        ، 5    
3          6         12   

                  
  

  الترتیب :      ...............  ،  ...............   ، ...............      
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  لسابع الدرس ا

  مقارنة عددین كسریین  

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تقارن  الطالبة بین كسریین   .   -ت السابقة : المتطلبا

  البنود االختباریة : 

     7          3قارنى بین الكسریین           
                                 10        10 

  المصادر والوسائل : كؤوس ، ماء ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .     

  التقویم  واالجراءاتاألنشطة   األھداف
  

  
  
  

ان تتعرف الطالبة العدد 
  الكسري

  
  
  
  
  

أن تحول  الطالبة العدد 
الكسري الى كسر 

  عادي
  
  
  
  
  
  
  

ن تقارن الطالبة بین أ
  عددین كسریین

   
  توضح المعلمة مفھوم العدد الكسري للطالبات .

  
  العدد الكسري : ھو العدد المكون من عدد صحیح وكسر 

    
انھ یمكن تحویل العدد الكسرى الى كسر وتبین للطالبات 

  عادى بسطھ أكبر من مقامھ كما في المثال التالي : 
 3 3    =18     
 5          5    

  كسر غیر حقیقي ( بسطھ أكبر من    18ویسمى الكسر  
                    5  

  مقامھ )
                    

  
  
لنمذجة تقوم المعلمة بشرح المثال التالي مستخدمة ا 

  الریاضیة . 
                    3كأس من الماء ، وشربت سھیر    12مثال :  شربت أمل 

                        2                                            4  
  كأس ماء  ، أیھما شربت كمیة أكثر من الماء ؟  

  
     خطوات النمذجة الریاضیة :

  
  تحدید وفھم المشكلة : -1

   1 3،   2 1العددین الكسریین   أ/ المعطیات : 
                                                      2       4  

ب/ المطلوب : تحدید أیھما شربت كمیة أكثر من الماء        
 .  
  

 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج .  -2
  نفرض أن  ما شربتھ  أمل  من ماء  = س ، 

  سھیر =   ص  .  وما شربتھ 
  

    
  
  
  

 ة الكسری عداد حولى األ
  :  ةر عادیوالى كس

  
11   ......  =  
2       
   
3 2   ........  =  
4  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

متابعة الطالبات أثناء 
تكوین كؤوس الماء 
المعبرة عن العددین 

  الكسریین  
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 بناء النموذج الریاضي :  -3
تقوم الطالبات بتكوین كؤوس ماء تمثل العددین 

  الكسریین
   1  3،  ص =  2  1س =  
        2                 4    

 
  
   
  

                
                           

 1 2                                      3 1   
 2                                         4  

       
  

 حل النموذج الریاضي :  -4
عند مقارنة العددین الكسریین  نقارن العددین 

  الصحیح .
    1 3>   2 1إذن       1>  2 

                    2        4    
 تفسیر النموذج الریاضي  :  -5

للمقارنة بین عددین كسریین نبدأ بمقارنة األجزءان  
  حانالصحی

   
  

تقوم المعلمة بعد حل السؤال المعروض جانبا بشرح  -
 المثال التالي : 

 دینار  1 1ذھبت والء الى السوق فاشترت حقیبة بمبلغ   
                                                        5  

  دینار  فأیھما ثمنھ  أكثر ؟ 1 2واشترت سھاد حذاء بمبلغ  
                                  3  

                           
  خطوات النمذجة الریاضیة : 

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
     1 2،   1 1أ/ المعطیات :  

                   5       3   
  ب/ المطلوب : أقارن بین العددین الكسریین . 

  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج الریاضي :  -2

  = س =  ، ثمن الحذاء =ص نفرض ان ثمن الحقیبة 
                                       

 بناء النموذج الریاضي :  -3
    1 2، ص =      1 1س =  

                    5                  3  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
قارنى بین العددین 

  الكسریین 
  

1   6            5  8   
3                 3   
  
2  9                1 4    
5                    5    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :   رتبي تصاعدیا ً
  
 1 1     ،5  3     ،1 3   
 6          3         2  
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 حل النموذج الریاضي  :  -4

العددین الكسریین فیھما العددان الصحیحان متساویان 
1=1   .  

  د م .م .أ بین مقامى الكسریین فنقوم بتحویل  بإیجا
5  =1×5    
3  =1 ×3    

    15= 5×3×1) =  3، 5م.م.أ (
   10=  5× 2،         3=    3×1فیصبح   

           5 ×3    15          3×5     15     
     1  10،    1  3 ویصبح العددین الكسریین   

                                  15         15      
  

   1  10<        1 3، إذن     10< 3أقارن 
                           15            15       

    1 2<  1 1 أى أن    
            5       3          

  
ثمن الحذاء أكثر من ثمن الحقیبة وبذلك تكون سھاد 

  اشترت بمبلغ أكبر  من والء  . 
  

 تفسیر الحل الریاضي :  -5
ة بین العددین الكسریین أحولھما الى عند المقارن

كسریین غیر حقیقین ثم المقارنة بین الكسریین  
   الناتجین 

  
  

  النشاط الصفي :  

  )  3عمل ( حل ورقة

  ضعي إشارة  > ، < ، =  

 1    5                  3    2   
 4                        4    

 3   4                  7   4    
3                        7      

1   2                   5   1   
9                        6        

  

  النشاط البیتي : 

   14ص   1حل سؤال  
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  لثامن الدرس ا 

  جمع الكسور 

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تقرأ كسر عادى .    -المتطلبات السابقة : 

     1،       3      اقرأى الكسور التالیة    البنود االختباریة :     
                                                          7        4   

  المصادر والوسائل : مجسمات ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  
  
  
  
  
  

أن تجمع الطالبة كسرین 
  متجانسین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات  كیفیة أن تستنتج الطالب
  جمع كسریین متجانسین

  
  
  
  
  
  
  
  

  
تناقش المعلمة الطالبات في المثال التالي بعد أن تعمل على 

زیادة دافعیتھم ، وتوضح لھم أھمیة جمع الكسور العادیة في 
  مواقف حیاتیة . 

  
  كم شیكل .   3شیكل ، أعطاه والده    1مثال :  مع أحمد 

                     2                            2   
  أصبح مع أحمد ؟  

   
  خطوات النمذجة الریاضیة : 

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
   3،     1الكسران     أ/ المعطیات : 

                                 2      2     
  ب/ المطلوب :  كم أصبح مع أحمد ؟  

  
 زمة لبناء النموذج  .وضع الفروض الال  -2

  ما أصبح مع أحمد س  نفرض ان   
  

 بناء النموذج الریاضي  -3
  تقوم الطالبات ببناء مجسمات

                1      ،3    
                 2       2           

 حل النموذج الریاضي :  -4
  شیكل .     4=   3 + 1ما مع أحمد = س   =      

                                           2    2     2  
  

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
جمع كسریین متجانسین نقوم بجمع البسط في 

  الكسریین مع إبقاء المقام كما ھو  .
  

  
   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
4  +2   .......  =  
9    9    
  
5   +3 ........  =  

10   10     
  
  

  
  
  
  
  
  

متابعة  اجابات الطالبات 
  خالل الحصة . 
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 مالحق الدراسة

  
   
  

أن تجمع الطالبة كسریین غیر 
  متجانسین

  
مثال : شیماء وھبھ تحبان شراء الكتب ، فإذا اشترت شیماء 

  دینار   5دینار ، واشترت ھبھ كتاب بسعر    1كتاب بسعر  
                3                                            6  

  جدي  ما دفعتھ شیماء و ھبھ ثمن الكتابین ؟    
  

  خطوات النمذجة الریاضیة :  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

   5،     1الكسران     أ/ المعطیات : 
                                 3       6     

  عتھ شیماء وھبھ  ؟  ب/ المطلوب :  تحدید ما دف
  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2

  ثمن الكتابین س   . نفرض ان   
  

 بناء النموذج الریاضي  -3
  تقوم الطالبات ببناء مجسمات

                 1    ،5    
                 3     6                

 حل النموذج الریاضي :  -4
لى كسرین نحول الكسریین غیر المتجانسین ا

  متجانسین . 
   6)  =  6، 3نجد م .م .أ ( 

  ، ثم نجمع الكسریین    2=  2× 1فیصبح الكسر 
                 3 × 2   6   

  دینار   7=  5+  2ثمن  الكتابین = س     =  
                                6     6    6  

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
ن نحولھما الى عند جمع كسریین غیر متجانسی
  كسرین متجانسین ثم نجمعھا   .

  

  
  

  جدى ناتج : 
  
2  +3 ....... =  
5    10  

  
 1 +2 ........ =  
 4    4   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  النشاط الصفي : 

   )   4حل ورقة عمل (

  جدي ناتج ما یلي :  

  = ......  4+  1   ) أ
 7    7    

 =  .....    5+  3  ) ب
4    4    

  = ......    3+  1ج)   
      3     6   
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 مالحق الدراسة

  لتاسع الدرس ا   

  جمع عددین كسریین 

  الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........         عدد الحصص: .........               الصف : ...............       

  أن تجمع كسرین متجانسین  ، أن تجمع كسرین غیر متجانسین .    -المتطلبات السابقة : 

  =  ...... 3+   1=  .......       ،        1+      4 البنود االختباریة :   جدى ناتج :    
                                         5        2                            8     8  

  المصادر والوسائل : مجسمات ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  

  
  
  

أن تجمع الطالبة عددین 
  كسریین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن تحل أسئلة منتمیة للدرس 
  

  مة الطالبات في المثال التالي  : تناقش المعل
  
مع زینة مبلغ من المال جمعتھ بمناسبة عبد میالدھا. إذا  

  شیكل .     2 3شیكل ، وأعطاھا أخیھا   1 1أعطتھا  والدتھا 
                    2                                  4   

  ؟  ما الكسر الذي جمعتھ زینة من المال بمناسبة عید میالدھا
  

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
   2  3،     1  1    أ/ المعطیات : 

                      2           4  
  ب/ المطلوب :  الكسر الذى جمعتھ زینة من المال  ؟  

  

 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  الكسر الذي جمعتھ زینة = س   . نفرض ان   

  

 بناء النموذج الریاضي  -3
  تقوم الطالبات ببناء مجسمات

                 1  1      ،3  2  
                 2           4            

 حل النموذج الریاضي :  -4
لجمع العددین الكسرین  نوحد المقامات  بایجاد      م 

    4) =  2,4.م .أ ( 
   1 2=   1  2×1فیصبح  
          2 ×2        4 

  شیكل 3 5=  2 3+  1 2 ما مع زینة  = س = 
                                 4        4       4   

  

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
  لجمع عددین كسریین ، أجمع الكسرین معا ً ، 

  وأجمع   العددین الصحیحین معا ً .

   
  
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
2  3 +4  6  .......  =  
5       5    
  
1 7   +2  2........  =  
3        3    
  
  

  
  
  
  
  

متابعة  اجابات الطالبات 
  خالل الحصة . 

   
  
  

  

  
   دینار . كم دینار  1 1دینار ، وبلغت فاتورة  الماء   2 1النشاط الصفي  : دفع على  فاتورة الكھرباء وبلغت  

                                                           5                                     3  
  سیدفع علي  ؟  
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 مالحق الدراسة

  الدرس العاشر
   طرح الكسور

   

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  غیر متجانسین .  أن تجمع كسرین متجانسین  ، أن تجمع كسرین   -المتطلبات السابقة : 

  =  ...... 5+   2=  .......       ،        1+      3 البنود االختباریة :   جدى ناتج :    
                                         5        5                           3      6  

  ورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .  المصادر والوسائل :نماذج  من الدوائر او المستطیالت  ،  السب    

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  
  
  
  
  
  

أن تطرح الطالبة كسریین 
  متجانسین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تستنتج الطالبة  كیفیة 
  طرح كسرین متجانسین .

  
  
   

  
تقوم المعلمة بمناقشة المتطلبات السابقة مع الطالبات . ثم 

عملیة الطرح ، واستخدامھا في مواقف  تناقش معھن مفھوم
  یومیة  . 

  تطلب من الطالبات إعطاء أمثلة من واقع حیاتھن على ذلك . 
  مثال :   
  دینار . كم بقى معھ ؟ 1دینار ، اشترى لعبة ب   3مع خالد   

            4                               4  
  

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 مشكلة : فھم وتحدید ال -1
    1،         3    أ/ المعطیات : 
                     4           4  

  ب/ المطلوب :  كم بقي مع خالد  ؟  
  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  ما بقي مع خالد   سنفرض ان  

  
 بناء النموذج الریاضي  -3

  تقوم الطالبات بتكوین نماذج للكسرین 
                 3         ،1      
                 4          4       

 حل النموذج الریاضي :  -4
  ما بقى مع خالد =  س   

دینار                                                                           2=  1 – 3=                      
                     4    4    4  

 ضي :  تفسیر الحل الریا -5
لطرح كسرین متجانسین أطرح البسطین ،  ویبقى 

  المقام كما ھو  . 
  

  دینار    3=  1+  2التأكد من الحل :  -6
                     4    4     4    

   
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
4  -   1      .......  =  
5       5    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

متابعة  اجابات الطالبات 
  خالل الحصة . 
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 مالحق الدراسة

  
  
  
  
  
  
  

أن تطرح الطالبة كسریین  
  غیر متجانسین  .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن  تستنتج الطالبة  كیفیة  
  طرح كسرین غیر متجانسین

  
  
  
  
  
  
  

  أن تحل أسئلة منتمیة للدرس 
  
  

  
  مثال :  

  لتر من العصیر   1لتر من العصیر ، شربت لیلى  7وعاء بھ  
           8                                       2    

  كم لتراً من العصیر بقي في الوعاء ؟  
  

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
    1،         7    أ/ المعطیات : 
                      8           2  

  ب/ المطلوب :  كم لترا بقي في الوعاء   ؟  
  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  ما بقى من العصیر  سرض ان  نف 

  
 بناء النموذج الریاضي  -3

  تقوم الطالبات بتكوین نماذج للكسرین 
               7    ،1      

               8     2               
 حل النموذج الریاضي :  -4

   8)=  2،  8نوحد مقامات الكسرین  بإیجاد م .م .أ (    
    4=  4× 1یصبح الكسر  

                2 ×4     8    
  لتر    3=  4 –  7بقي في الوعاء  =   

                         8     8    8    
  

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
لطرح كسرین غیر متجانسین أحولھما الى كسرین 

  متجانسین ، ثم أطرح . 
  

    7=  4+  3التأكد من الحل :  -6
                     8    8     8   

   
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
1  -   1      .......  =  
2      6    
  
  
  
  
  

  
  تصحیح اجابات  الطالبات 

  
  
  

  
  

  
مالحظة مدى اتقان 

الطالبات لطرح كسرین 
  غیر متجانسین 

  :  النشاط الصفي

  ) 5حل ورقة عمل رقم (

  أوجدى ناتج ما یأتي : 

6   -    2   ...........  =   
7         7    

18  – 3  =  ........  
16     4     

  

 = .........   7 – 15:   النشاط البیتي
         16      8   
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 مالحق الدراسة

  لحادي عشرالدرس ا
  عددین  كسریین  طرح

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  تطرح كسرین  غیر متجانسین . أن   -المتطلبات السابقة : 

  =  ...... 1  - 3     البنود االختباریة :    
                             4     8   

  المصادر والوسائل :مجسمات   ،  السبورة ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  
  
  

أن تطرح الطالبة عددین 
  ین .كسری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أن تستنتج الطالبة كیفیة طرح 

  عددین كسریین .
  
  
  
  
  
   

  
  مثال :  

  دینار .كم دینار  1 1دینار  ، صرف منھا  3 5مع مھند   
            8                               2   

  بقي مع مھند  ؟ 
    

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
  دینار. 1 1دینار ، صرف منھا  3 5المعطیات : مع مھند أ/ 

                             8                             2  
  ب/ المطلوب :  كم دینار بقي مع مھند   ؟  

  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  ما بقي مع مھند  س  نفرض ان   

 بناء النموذج الریاضي  -3
  ببناء مجسمات للعددین الكسریین  تقوم الطالبات
                5  3       ،1  1    
                 8            2            

 حل النموذج الریاضي :  -4
   8)=  2، 8نوحد المقامات بایجاد م.م .أ ( 

  ما بقي مع مھند =  س         
  دینار .    2 1=  1 4 – 3 5=                    

                      8       8       8    
 تفسیر الحل الریاضي :   -5

لطرح عددین كسریین، اطرح الكسرین ثم أطرح 
   العددین الصحیحین معاً .

  
ھناك طریقة أخرى وذلك بتحویل التأكد من الحل :  -6

   االعداد الكسریة الى كسور عادیة
  وتقوم المعلمة بتوضیح تلك الطریقة للطالبات .  

  دینار  2 1دینار =  17=  4× 3 – 29  = 3 – 29
8      2      8      2×4      8            8   

احدى الطرق لطرح عددین كسریین ، أحول كل منھما الى  
 الصورة الكسریة ( صورة الكسر غیر الحقیقي ) ثم أطرح . 

  

   
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
4 3 – 1 2 ...... =  
5       5   
  
  
1 3 – 1 2 . =.....  
3       2  

  
  
  
  
  
  

متابعة  اجابات الطالبات 
  خالل الحصة . 
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 مالحق الدراسة

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف 
  

   
  
  
  

أن تطرح الطالبة كسر من 
  عدد صحیح   .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أن تستنتج الطالبة كیفیة طرح 

  كسر من عدد صحیح 
  
  
  
  
  
   

  
تقوم المعلمة بشرح المثال  بعد حل التقویم التكویني مع الطالبات 

  التالي : 
كم ، فإذا سار على  3المسافة بین بیت سمیر والمدرسة ھي 

  كم ، ثم ركب في سیارة أوصلتھ الى المدرسة.  1قدمیھ مسافة  
                4    

  ما ھي المسافة التى ركبھا سمیر في السیارة ؟  
    

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 مشكلة : فھم وتحدید ال -1
  كم ،  3أ/ المعطیات : المسافة بین بیت سمیر والمدرسة 

  كم  .   1وسار على قدمیھ  مسافة 
                                 4   

   ب/ المطلوب : المسافة التي ركبھا سمیر في السیارة ؟ 
  

 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  ارة  سالمسافة التى ركبھا سمیر في السینفرض  

               
  بناء النموذج الریاضي  -3

   1  -  3س =            
                          4  

                                         
 حل النموذج الریاضي :  -4

     كم 2 3 =   1 – 2 4=  1 – 3المسافة المطلوبة = 
                               4    4       4      4 

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
    2 4=     3  العدد الصحیح  

                              4    
  التأكد من الحل : -6

 3   2   +1     =4   2      =3    
           4           4       4   

   
  
  
  

  أكملي 
  

7   ..... =  
7   
  
4 2 ....  =  
4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :    النشاط الصفي

  ) 6مل رقم (حل ورقة ع

3  4    -   1  2      .........   =  
5            5     

1  5    -  1   2     ..........  =  
3            6     
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 مالحق الدراسة

  لثاني عشر الدرس ا  

  ضرب عدد صحیح في كسر 

  .... إلى ........ عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : .

  ان تجد ناتج ضرب عددین صحیحین   -المتطلبات السابقة : 

  =  ...... 3× 6=  .......       ،   2 × 5البنود االختباریة :   جدى ناتج :    
                                         

  المصادر والوسائل :  االشكال ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  

  
  
  

أن تضرب الطالبة عدد 
  صحیح في كسر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تستنتج الطالبة كیفیة 
  ضرب عدد صحیح في كسر

  
  
  
  
  

  
  تناقش المعلمة الطالبات في المثال التالي  : 

  
  الورود حمراء   2وردة  ملون ، فإذا كان  15تملك   سماح   

                                                    3  
  اللون ، فكم وردة حمراء مع سماح ؟ 

    خطوات النمذجة الریاضیة : 
  

 فھم وتحدید المشكلة :  -1
  حمراء اللون  2وردة و  15سماح معھا  أ/ المعطیات : 

    3  
  ب/ المطلوب :  عدد الورود الحمراء   ؟  

  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  عدد الورود الحمراء  س  . نفرض ان   

  
 بناء النموذج الریاضي  -3

    2 ×15س =           
                        3      

 حل النموذج الریاضي :  -4
  وردات .  10=   2 ×15عدد الورود الحمراء =س = 
                                     3  

     
 تفسیر الحل الریاضي :   -5

ح في كسر أضرب العدد الصحیح لضرب عدد صحی
 في بسط الكسر وأحتفظ  بمقام الكسر كما ھو . 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
   

  أوجد ناتج  : 
  
3  × 10 .......  =  
5           
  
6 ×  4  .... =  

       7  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
  النشاط الصفي : 

  .     30،  ص   3تحل  الطالبات   على كراساتھم  . سؤال  
  

  .    30، ص   1ل  سؤال : ح النشاط البیتي



 

165 
 

 مالحق الدراسة

  لثالث عشر الدرس ا   

  ضرب كسر في كسر آخر 

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  ان تجد ناتج ضرب عدد صحیح في كسر .   -المتطلبات السابقة : 

  =  .......       3 × 4جدى ناتج :    البنود االختباریة :   
                                              8   

  المصادر والوسائل :  االشكال ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  

  
  
  

أن تضرب الطالبة عدد 
  صحیح في كسر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البة كیفیة أن تستنتج الط
  ضرب عدد صحیح في كسر

  
  
  
  
  
  

بعد مناقشة المعلمة الطالبات في المتطلبات السابقة .توضح 
  المعلمة المثال التالي باستخدام األشكال .

    3× 2جدى ناتج :   
                 3    4  

   
    خطوات النمذجة الریاضیة :  

  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

    3 ×  2أ/ المعطیات :  
                  3      4     

  ب/ المطلوب :  ایجاد الناتج  ؟  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  ناتج عملیة الضرب  س   . نفرض ان   

  
 لنموذج الریاضي  بناء ا -3

  تعنى ثلثي الثالثة أرباع       3  ×2س =           
                 3    4   
        
    

        
      
 حل النموذج الریاضي :  -4

2 ×3   = 6   =1   
3    4     12    2  
  الحل  ھو المنطقة المظللة بالخطوط السوداء . 
 

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
ناتج ضرب كسریین عادیین ھو كسر عادى بسطھ 

ھو ناتج بسطي الكسرین ومقامھ ھو ناتج ضرب 
  مقامي الكسرین 

   
  
  
  
  
  
  
  

 متابعة الطالبات خالل بناء
األشكال الممثلة عن 
  الكسرین العادیین  . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 7حل ورقة عمل   رقم (النشاط الصفي  :  

1  ×  4                 .......    =2   ×   1   =  ........         8 ×   3  .......  =  
2       7                              6        9                        4      7  
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 مالحق الدراسة

  لرابع عشر الدرس ا   

  قسمة كسر على عدد صحیح 

عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 
  أن تجد مقلوب كسر معطى - ان تقسم عدد صحیح على آخر .   -المتطلبات السابقة : 

  = ........   2÷ 16= .......   ،  5÷25یة :   جدى ناتج :   البنود االختبار
  ........    3مقلوب الكسر                          

                                         4 
  المصادر والوسائل :  أشكال على شكل مستطیالت  ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  اءاتاألنشطة واالجر  األھداف
   
  

  
  
  

أن تقسم الطالبة كسر على 
  عدد صحیح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن تستنتج الطالبة القاعدة 
  
  
  
  
  
  
   

  
  توضح المعلمة المثال التالي باستخدام األشكال .

  دونم على أوالده الثالثة        5قسم أب أرضا مساحتھا   
                                7  
  یب كل واحد منھم  ؟ بالتساوى  فما نص

    
    خطوات النمذجة الریاضیة :  

  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

    3دونم  قسمت على  5أ/ المعطیات : ارض مساحتھا 
           7 

  
  ب/ المطلوب :  نصیب كل واحد منھم  ؟  

  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  نصیب كل منھم   س   . نفرض ان   

  
 الریاضي   لنموذجبناء ا -3

    3÷ 5س =           
      7  
  
 حل النموذج الریاضي :  -4

   5=     1 × 5=    3÷ 5س =   
     7        7    3       21   

  دونم  .          5إذن نصیب كل منھم = 
                     21   

 تفسیر الحل الریاضي :   -5
عند قسمة كسر عادى على عدد صحیح ، أضرب الكسر 

  لوب العدد الصحیح  . في مق
   

  : ناتج ضرب الكسر ومقلوبھ یساوي واحد صحیح مالحظة  

   
  
  
  
  
  
  
  

أوجدى الناتج بأبسط 
  صورة  : 

  
  =   6 ÷   3   ) أ

      4    
  
 =   4 ÷ 2  ) ب

5  
  
  =  15 ÷3ج)  
      5  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :    صفيالنشاط ال 
3   ÷  1     = ........×  ............. = .......... ..   
4       6   
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 مالحق الدراسة

  لخامس عشر الدرس ا   

  قسمة عدد صحیح على كسر  

  عدد الحصص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ 

  أن تجد مقلوب كسر معطى  -المتطلبات السابقة : 

    9،    6التالیة :  البنود االختباریة :  جدى مقلوب الكسور 
                                                        7  

  المصادر والوسائل :  أشكال على شكل دوائر   ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  

  
  
  

أن تقسم الطالبة عدد 
  صحیح على كسر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنتج الطالبة كیفیة أن تس
قسمة عدد صحیح على 

  كسر عادى 
  
  
  
  
  

  
  تناقش المعلمة المتطلبات السابقة مع الطالبات  .

  ثم تشرح المثال  التالي: 
   
  كعكة . كم   3كعكات كاملة إلى حصص كل منھا   3ترید مریم توزیع  

                                                                      4  
  حصة یتم توزیعھا  ؟ 

  
    خطوات النمذجة الریاضیة :  

  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

  3كعكات  وزعت الى حصص كل منھا    3أ/ المعطیات :  
                                                                       4  

  ب/ المطلوب :  كم حصة وزعت   ؟  
  
 ناء النموذج  .وضع الفروض الالزمة لب  -2
  عدد الحصص التى وزعت  س   . نفرض ان  

  
 لنموذج الریاضي  بناء ا -3

     3 ÷ 3س =           
                       4   
      
 حل النموذج الریاضي :  -4

    4=       4 × 3=      3 ÷ 3س =   
               4              3  

  
 تفسیر الحل الریاضي :   -5

صحیح على كسر ، أضرب العدد الصحیح  في عند قسمة عدد 
  مقلوب الكسر . 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة الطالبات خالل 
تقسیم الدوائر الى أجزاء    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   الصفي  النشاط  
   .   39، ص   1حل سؤال    

   .  39، ص  2:  سؤال  النشاط البیتي
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 مالحق الدراسة

  الدرس السادس عشر    

  قسمة كسر على كسر   

  صص: .........               الصف : ...............               الفترة الزمنیة من : ..... إلى ........ عدد الح

  . ناتج القسمة أن تجد  -المتطلبات السابقة : 

  = ......  9 ÷  1،         = ...... 1 ÷ 6البنود االختباریة : 
                           2                     3  

  المصادر والوسائل :  التمثیل بالرسم    ، الطباشیر  ، كراسات الطالبات .      

  التقویم  األنشطة واالجراءات  األھداف
  

   
  

  
  
  

أن تقسم الطالبة كسر 
  على كسر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تستنتج الطالبة كیفیة 
قسمة كسر على كسر 

  آخر
  
  
  
  

  تقوم المعلمة بشرح المثال التالى : 
  كیلو غرام من الشاى في علب صغیرة ، سعة    1 ید تاجر تعبئة   یر 

                        2  
  كیلوغرام ، فكم علبة یحتاج التاجر ؟   1العلبة الواحدة   

   6  
  
    خطوات النمذجة الریاضیة :  

  
 فھم وتحدید المشكلة :  -1

 1في علب سعة كل منھا    1أ/ المعطیات :   تاجر یرید تعبئة 
                                        2                               6  

  ب/ المطلوب :  كم علبة یحتاج التاجر ؟  
  
 وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج  .  -2
  عدد العلب التى یحتاجھا التاجر  س  . نفرض ان  

  
 لنموذج الریاضي  بناء ا -3

      1 ÷ 1س =           
                 2     6      

  
 حل النموذج الریاضي :  -4
     

  علب  .   3=   6=  6× 1 = 1÷1عدد العلب   س= 
                     2  6    2        2   

  
 تفسیر الحل الریاضي :   -5

عند قسمة كسر عادي على كسر عادي آخر ، أضرب الكسر 
  األول في مقلوب الكسر الثاني . 

    نصف

    سدس
    
    

   
  
  
  
  
  
  
  

  ما ناتج قسمة  
  
3 ÷ 1  =  .......  
 7   4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 8حل ورقة عمل رقم ( النشاط الصفي    : 

  دینار على أوالده الثالثة  بالتساوي . ما نصیب كل منھم  ؟     6وزع رجل    
               9  

  



 

169 
 

directorate. The sample was randomly selected and equally divided into 
the experimental and control groups. 
Most important results: 
 
1. There are statistical differences at level )α= 0.01(  between averages of 

students’ marks in both experimental and control groups in the 
systematic thinking skills test in favor of experimental group. 

2. There are statistical differences at level )α= 0.01(  between averages of 
students’ marks in both experimental and control groups in the scale 
towards Mathematics in favor of experimental group.   
In the light of study results, the researcher recommended to train 

Mathematics teachers, at all levels before university education, to use 
mathematical modeling to develop systematic thinking skills and tendency 
towards Mathematics, which help to form comprehensive perspective of 
the subject.  
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Abstract  

This study aims to identify the effect of using mathematical 
modeling on developing systematic thinking skills in Mathematics and 
tendency towards it by fifth grade students in Gaza. For this aim, the study 
problem represented in the following main question: 
 

What is the effect of using mathematical modeling on developing 
systematic thinking skills in mathematics and tendency towards it by 5th 
grade students in Gaza?   
 
While study sub-questions were: 

1. What are the systematic thinking skills needed to be developed for 5th 
grade students? 

2. What is the suggested frame for mathematical modeling to develop 
systematic thinking skills? 

3. What is the effect of using mathematical modeling on developing 
systematic thinking skills for 5th grade students? 

4. What is the effect of using mathematical modeling on developing 
tendency towards Mathematics by 5th grade students?  
The researcher adopted the experimental method to examine the 

independent variable (mathematical modeling) on the two dependent 
variables (systematic thinking skills and tendency towards Mathematics), 
as the experimental group was taught by using mathematical modeling and 
the control group was taught by the common method.  
 

The researcher prepared a test for systematic thinking skills and a scale 
for tendency towards Mathematics and they were submitted to academic 
arbitrators to check their validity and reliability. The researcher applied the 
test on a pilot study consisted of 40 students to check its statistical validity 
and reliability and then she implemented the pre and post-tests on both 
groups.  
 

For the study aims, the sample consisted of 86 students from the  
fifth grade at Imwas Basic Governmental School (A) – north education 
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