
 جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  
 

 

 

 

  

في " التعلم المستند إلى المشروع"أثر استخدام إستراتيجية 
لدى  الرياضياتالتفكير الرياضي والدافعية نحو تعلّم 

  طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين
  
 

 

 

 

  إعداد

  فريال سليمان سليم هزهوزي
 

 
 

 

  إشراف

  وجيه ضاهر. د
  
 

 

 

أسـاليب  استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي  هذه األطروحة قدمت 
   .فلسطين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس،تدريس الرياضيات 

  م2016





 ج 

�א���א� �

���و���א�����و���א���������א����وא�	אد�����م�������א�א� �

وא3�45���678,،�א�-���א�����+&����1�%א0/�.-,����א�+*�א�(�)�وא�'&%$�א�#�"!�	 ��
�Kوא���6א�%�>�.KKKKKK:�א��49 �

���	���א9*�وא��9ن�،���א�+*�א���<=،��@��A%B���C�%D"�E+)B3���6���#א����
�)�و���"%Bא�(+&� ��������@�א��F3�$4�GBوא��H�I%6ق�א�>� ��+IK���).�LM�5

$N+א�KKKK$4��Nא��,�"K� �

���	�P4Dد	.,�:�א�O-א�Hوא�G-א�HEQ"�+,�א�6א�	6K7&,�و�+����K�KKKKKKK,��Nزو�,�א�K� �

����C65ود��S�$ً�Uً��و�V�*OBW"�E�د���.�@�KKK$4!�/א��#+Q���F,زو��$+Q��EK� �

����@�.���د��EO3-<�Eא8&�لKKKK,33,�و"]�א�["� �

����@��W"�E-م�����א��>@��'�א�،$�4�א�'�7د���L!�)D"	وא7��E75-ًא��[+IO\�א9
�ً%4^����K�KK\IO+D�H67א_� �

������6V�@���Wم��,�>�6א�%�ن�و�א�O0!��6و_`%�����م���א�א�� �

a"�HSb���W���=cא�B0א�א�%&��א����6�� �

�D->�ل�����ز� �

  



 د 

���	
�א����وא� �

�����م���א�"Dא�����و���א����و�-)_d@�6"ن��%.����.e-و�fא��d,+�����،AeKא�
$4D�%وא��$�Kא��g�4h��O��Kو"� �

���	�BW6eא����6>-�وא�%-�eDن�Bא�'(-�وא��E4i%.6م�3"��-��eGא���e4و������M�e5"���eא�
�K	_�د>$�:�^4=��-א��5	��B<��-.#��jא�%+&4$�وא� �

��eee&W"�������ًeeeDאkوא���eee6>-א��eee3�$eee'V��0א�$eee�8�H�eeeG�"�����eee<�8א�-)eee'��.6م�eee3
G].#��j	�E<�3�:�E7+K� �

O<��&W-!,�"ن�"36م���e<�lא�'e(-�و��E4eiא�e�B�Sن�����6	�e�.�$ej �א�.e-א�4&\��������
��73-<6m�$+/&0�$4אj�jn6אن?אp�H�Dو�?$jא	א�6�P4�I3�H��h"�H����B�K%�و!��7א� �

��&W)���<�86م�.��'(-�א��@��ej��E"و��6��ej:�����و"3���$��ej-א����e�ز��eq،����و
�6ee<�6ee��@ee���eeW���-W�ee��.�ree["6:�وee��Pee4s�1ee+���!�ee�"و�،�	�ee'0��6وא��eeO0ن�وא�ee%א�

\j�<�ft>�	�BW6��47<�9$�وא�j��c�]א��	�BW6א�K� �

?*4u!a"�u�v4w�x�yو�zL+ْ|Wy�y3�u�v4w+y��u�}+��u.�|Sx��,u4uDv�y3��y�yوz?�Fد��W�88E� �

   





 و 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ج  اإلهداء  
  د  الشكر والتقدير  
  ـه  اإلقرار  
  و  محتوياتفهرس ال  
  ط  لجداولفهرس ا  
  ك  فهرس األشكال  
  ل  فهرس المالحق  
  م  الملخص  
  1  مقدمة الدراسة وخلفيتها: الفصل األول  

  2  مقدمة الدراسة  1.1
  5  مشكلة الدراسة وأسئلتها  2.1
  7  فرضيات الدراسة  3.1
  8  أهداف الدراسة  4.1
  9  أهمية الدراسة  5.1
  9  مصطلحات الدراسة  6.1
  10  حدود الدراسة  7.1

  12  اإلطار النظري والدراسات السابقة :الثانيالفصل   
  13  اإلطار النظري  1.2
  23  الدراسات السابقة  2.2
  29  التعقيب على الدراسات السابقة  3.2

  32  طريقة الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث  
  33  مقدمة  1.3
  33  منهجية الدراسة  2.3
  33  مجتمع الدراسة  3.3
  33  عينة الدراسة  4.3
  34  أدوات الدراسة  5.3



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  42  الدراسة نفيذإجراءات ت  6.3
  43  تصميم الدراسة  7.3
  44  متغيرات الدراسة  8.3
  45  المعالجات اإلحصائية  9.3

  46  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  
  47  مقدمةال  1.4
  47  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2.4

  48  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  1.2.4
  49  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  2.2.4
  51  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  3.2.4
  53  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  4.2.4
  55  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة  5.2.4
  56  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة  6.2.4
  60  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة  7.2.4
  63  النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة  8.2.4

  64  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  
  65  مقدمة  1.5
  65  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  2.5

  65  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى  1.2.5
  67  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية  2.2.5
  68  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة  3.2.5
  69  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الرابعة  4.2.5
  70  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الخامسة  5.2.5
  71  بفرضية الدراسة السادسةمناقشة النتائج المتعلقة   6.2.5
  72  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة السابعة  7.2.5
  73  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثامنة  8.2.5

  74  التوصيات  3.5
  76  المراجعالمصادر وقائمة   



 ح 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  82  المالحق  
  Abstract b 

  

  

    



 ط 

  فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول  الرقم
  34  .حسب متغيراتها توزيع عينة الدراسة  )1- 3(جدول 
  36  التدريج المستخدم في بناء االستبانة ومعيار التحليل  )2- 3(جدول 
  37  قيم معامل الثبات لمقياس الدافعية وأقسامه  )3- 3(جدول 
  38  .خصائص اختبار التفكير الرياضي  )4- 3(جدول 
  41  الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار التفكير الرياضيمعامالت   )5- 3(جدول 

 )1- 4(جدول 
 الرياضـي  للتفكيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 في االختبارين القبلي والبعدي
48  

 )2- 4(جدول 
التفكير التباين األحادي المصاحب لمتوسطي  اختبار تحليلنتائج 

 )والضابطة التجريبية(مجموعتي الدراسةل الرياضي
49  

 )3- 4(جدول 
منطقـي  ال للتفكيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  في االختبارين القبلي والبعدي
50  

 )4- 4(جدول 
التفكير التباين األحادي المصاحب لمتوسطي  اختبار تحليلنتائج 

 )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسةل المنطقي
50  

  )5- 4(جدول 
 لفقـرات التعمـيم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  في االختبارين القبلي والبعدي الرياضي
51  

  )6- 4(جدول 
التعميم التباين األحادي المصاحب لمتوسطي  اختبار تحليلنتائج 

  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسةل الرياضي
52  

  )7- 4(جدول 
لالسـتنتاج   واالنحرافـات المعياريـة  المتوسطات الحسـابية  

  في االختبارين القبلي والبعدي الرياضي
53  

  )8- 4(جدول 
التباين األحـادي المصـاحب لمتوسـطي    تحليل  اختبارنتائج 

  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسةل االستنتاج الرياضي
54  

  )9- 4(جدول 
نحو تعلـم  للدافعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  اإلحصاء في المقياسين القبلي والبعدي
55  

  )10- 4(جدول 
التباين األحـادي المصـاحب لمتوسـطي    تحليل  اختبارنتائج 
التجريبيـة  (مجمـوعتي الدراسـة  لنحو تعلم اإلحصاء  الدافعية

  )والضابطة
56  



 ي 

  الصفحة  الجدول  الرقم

  )11- 4(جدول 
للدافعية الداخليـة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  في المقياسين القبلي والبعدي
57  

  )12- 4(جدول 
التباين األحـادي المصـاحب لمتوسـطي     اختبار تحليلنتائج 

مجمـوعتي الدراسـة   ل الدافعية الداخلية نحو تعلـم اإلحصـاء  
  )التجريبية والضابطة(

57  

  )13- 4(جدول 
 لـدى ) بعـدي (المتوسطات الحسابية لفقرات الدافعية الداخلية 

  طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية
59  

  )14- 4(جدول 
للدافعية الخارجية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  في المقياسين القبلي والبعدي
60  

  )15- 4(جدول 
التباين األحـادي المصـاحب لمتوسـطي    تحليل  اختبارنتائج 

ــاء  ــم اإلحص ــو تعل ــة نح ــة الخارجي ــوعتي ل الدافعي مجم
  )التجريبية والضابطة(الدراسة

61  

 )16- 4(جدول 
لـدى  ) بعـدي (المتوسطات الحسابية لفقرات الدافعية الداخلية 

 طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية
62  

  )17- 4(جدول 
والتفكير الرياضي لـدى طالبـات    معامل االرتباط بين الدافعية

  المجموعة التجريبية
63  

  

   



 ك 

  فهرس األشكال

  الصفحة  الشكل  رقمال
  16  أنواع المشاريع في التعلم  )1-2(شكل 
  19  خطوات تطبيق المشروع  )2-2(شكل 
  22  مظاهر التفكير الرياضي  )3-2(شكل 

  

   



 ل 

  فهرس المالحق

 الصفحة  الملحق الرقم

 )1(ملحق 
لتسـهيل  / الكتاب الموجه من الدراسات العليا لتربية مديرية جنين

 اإلبراهيمين األساسيةمهمة الباحثة في مدرسة 
83 

 )2(ملحق 
واختبـار التفكيـر    الرياضـية  األنشطةقائمة أعضاء لجنة تحكيم 

 ومقياس الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاءالرياضي 
84 

 )3(ملحق 
حركيـة الخاصـة بالمـادة     األهداف المعرفية والوجدانية والنفس

 "وحدة اإلحصاء للصف السابع األساسي"التدريبية 
85 

 89 تحليل محتوى وحدة اإلحصاء للصف السابع األساسي )4(ملحق 

 )5(ملحق 
المشاريع واألنشطة الرياضية المسـتخدمة فـي تـدريس وحـدة     

 للصف السابع األساسي حصاءاإل
90 

 117 اختبار التفكير الرياضي )6(ملحق 

 122 اختبار التفكير الرياضيمفتاح تصحيح  )7(ملحق 

  )8(ملحق 
نحـو  طالبات الصف السابع األساسي قياس دافعية خاصة لاستبانة 

  تعلم وحدة اإلحصاء
125 

  
   



 م 

في التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلّم " التعلم المستند إلى المشروع"أثر استخدام إستراتيجية 
  لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين الرياضيات

  إعداد
  فريال سليمان سليم هزهوزي
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  الملخص

التفكير  علىإستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر 

  :وتحديداً حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي، الرياضي والدافعية

ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في التفكيـر الرياضـي   

  لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟ الرياضياتوالدافعية نحو تعلم 

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في محافظـة  ) 62(تكونت عينة الدراسة من 

شعبتين متكافئتين، مجموعة تجريبية درست شكلت العينة . القصديةجنين تم اختيارهما بالطريقة 

باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع، وأخرى ضـابطة درسـت بالطريقـة    

تكونت أداة الدراسة من اختبار . بدون إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع االعتيادية

من صدقهما ، وتم التحقق قياس الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاءفي التفكير الرياضي ومقياس ل

لفحص فرضيات  ANCOVA)(وثباتهما، واستخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي المصاحب 

في الدافعيـة  الدراسة، وأيضاً حساب معامل االرتباط بيرسون بين عالمات المجموعة التجريبية 

  . التفكير الرياضيالدافعية وبعدي لمعرفة العالقة بين في االختبار الوبين تفكيرهم الرياضي 

≥(إحصائياً عند مستوى الداللة  ةق دالوأظهرت نتائج الدراسة وجود فر 0.05α ( بين
مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير الرياضي ومقياس  طالباتالمتوسطات الحسابية لعالمات 

عزى إلى إستراتيجية الـتعلم  وت موعة التجريبيةالمج طالباتق لصالح والفر هالدافعية أيضاً، وهذ
كما أظهرت النتائج أيضاً وجود عالقـة طرديـة بـين التفكيـر     . المستند إلى طريقة المشروع

  . الرياضي والدافعية



 ن 

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي الرياضيات على التعليم وفق إستراتيجية التعلم 

اغة المواد التعليمية للمرحلة األساسية بما يتماشى مـع  المستند إلى طريقة المشروع، وإعادة صي

إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع، وتنمية القدرة على التفكير الرياضي لدى الطلبة 

  .وتدريبهم على توظيف مهارة التبرير في عملية التعلم ومحاولة اإلقناع بصحة اإلجابة
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة وخلفيتها

  الدراسة  مقدمة 1.1

فمن الثورة الرقمية التي طالـت كـل   ، يواجه الطلبة اليوم عالماً سريع التغير والتطور

مناحي الحياة إلى ثورة االتصاالت واإلنترنت التي جعلت من العالم قرية صغيرة، لذلك كان من 

تكييف الطلبة مع هذه التغيرات وتوجيه اهتمام الطلبة نحو العديد من القضايا التي لم  الضروري

تكُن متاحة فيما مضى، حيث أن العصر الحـالي يتميـز بأنـه عصـر االنفجـار المعرفـي       

   .والتكنولوجي

إن هذا االنفجار المتسارع في المعرفة و التكنولوجيا يؤدي إلى تراكم كـم كبيـر مـن    

وبالتـالي يعجـز    البيانات مما يجعل النظام العلمي عاجزاً على استيعابها جميعها،المعلومات و

ويؤدي أيضاً إلى إحداث تغيرات وتطورات سـريعة مختلفـة طالـت    ، الطالب على اإللمام بها

جوانب الحياة العلمية والعملية والتقنية والمعرفية جميعها وهذا بدوره أدى إلـى أن بعـض مـا    

ياً في المدارس لن يعود عليهم بالنفع عند انخراطهم في الحياة العملية وسـوق  يتعلمه الطلبة حال

  ).2013بركات،( العمل

من هذا المنطلق وسعياً إلى سد تلك الفجوة ما بين المنهاج المدرس وبين ما يتطلبه سوق 

ت العمل على أرض الواقع تم تحويل التركيز على المعرفة والمضمون إلى التركيز على المهارا

وعادات العقل وطرق التفكير وكيفية التعامل مع المعرفة وسبل الوصول إليها، إضافة إلى تنمية 

أسلوب حل المشكالت والتفكير اإلبداعي لديهم، والتركيز على تعليم الطلبة كيف يعلمون أنفسهم 

ة وإعادة إن تحقيق ذلك يستدعي من المعلمين تهيئة البيئة التعليمي). 2012،محمد ومينا(بأنفسهم 

بنائها بطريقة تعطي الطلبة فرصة التعامل مع مهمات ذات مواضيع قيمة تسمح لهم بالتعـايش  

  .وتبادل األفكار داخل الغرفة الصفية وخارجها
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لذلك كان من الواجب االهتمام بكل اإلستراتيجيات وطرائق التدريس التي تهتم بخلق تلك 

ثة التي تعمل على ربط المنهاج بواقع الحياة وأقصد البيئة التعليمية وخاصة اإلستراتيجيات الحدي

  .بذلك طريقة المشروع وفاعليتها بالتدريس

وباعتبار الرياضيات مادة العلم وعمود الحياة ولهـا تطبيقـات متجـذرة فـي جميـع      

كان من الالزم تعليم الطالب عليها وتجريبها عملياً حتى ، التخصصات العلمية والتقنية والمهنية

حيث تعد الرياضيات من وجهة نظر الكثيرين من المـربين أداة  . والربط بواقع الحياة يتم الفهم

  ).2010أبو زينة، (مهمة لتنظيم وفهم المحيط الذي نعيش فيه والسيطرة عليه 

والرياضيات بفرعيها المجرد والنظري تنمو وتتطور بشكل كبير جداً ساعد فـي ذلـك   

هذا التطور النوعي والكمي في منهاج الرياضيات . سرعة نقل المعلومة وسرعة الحصول عليها

يحدث بصورة تجعله أكثر تشويقاً ووضوحاً معتمداً على وسائل واستراتيجيات تدريسية وتقويمية 

  ).2010أبو أسعد، (حديثة 

وتدريس الرياضيات اليوم يتطلب تفاعالً إيجابياً بين المعلـم والطـالب فـي الموقـف     

يقوم الطالب ويناقش مدرسه وزمالئه ويعالج المفاهيم الرياضية بنمذجة التعليمي، فال بد من أن 

وواقعية ليصل إلى أعلى مستوى فهم في الرياضيات وتكوين الحس الرياضي الـذي يسـتطيع   

  ).2013يامين، (استخدامه في حياته العملية 

فـة  ومع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي الذي تقوم به الرياضيات في مجـاالت المعر 

المعاصرة وأوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا، أصبح من الضروري إعداد المتعلمين إعداداً قوياً 

وذكياً في الرياضيات من أجل تكوين الحس الرياضي وإدراك مفاهيم الرياضيات وعالقاتها حتى 

ط جديدة من في سياقات مجتمعية واقعية وحياتية واكتساب أنما يتمكنوا من إتقان مهارات تلزمهم

ومن هنا يأتي االهتمام باستراتيجيات تدريس الرياضيات و طرائقها، بحيث تتوافق مـع  . التفكير

ثقافة التفكير وتنمية اإلبداع، ومع نظريات التعلم المعاصرة المعرفية والبنائية، ومفـاهيم تعـدد   

المعلم والمتعلمين، وبـين  الذكاءات، ومع متطلبات التعلم الذاتي والتعاوني، وتبادلية التفاعل بين 
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هذا االهتمام وهذا التوافق يكسبان أنماطاً جديدة من التفكير من خالل مرور . المتعلمين وأقرانهم

  ).Woolfolk,2013(المتعلم بالخبرات المختلفة وتفاعله مع البيئة ومع المعلم وبقية المتعلمين 

األساسيات التي تشجع ثقافـة   ويعد استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع من

. التفكير وتنمية اإلبداع كما تشجع التفاعل بين المعلم والمتعلمين وتشجع التعلم الذاتي والتعاوني

ومـن  . هذه اإلستراتيجية تتماشى مع ما يتطلبه التطور الكبير في طبيعة الرياضيات ومناهجهـا 

دروس بواقع الحياة؛ مما يعطـي  ناحية أخرى يتمكن المعلمون عن طريق المشاريع من ربط ال

هذه الدروس إثارة ونشاطاً من قبل الطلبة، والمهم في طريقة المشروع أن يقوم الطلبة بأنفسـهم  

بعمل المشاريع الصغيرة بشكل جماعي أو فردي حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرة مـن خـالل   

  .العمل والممارسة

جية الـتعلم المسـتند إلـى طريقـة     ويرجح الكثير من الباحثين الوضع الحالي إلستراتي

المعرفة العلمية والتكنولوجية تتأتى من الحاجة إلى "المشروع إلى ما قدمه جون ديوي حيث قال 

حيث أكد جون ديوي على أن المشروع التعليمـي  " مواجهة المشكالت التي تعترضها في الحياة 

  ).Lasauskiene, Rauduvaite,2015(يجب أن يماثل الواقع الحقيقي 

وتبرز إستراتيجية التعلم المستندة إلى طريقة المشروع في هذا السياق تحديداً كواحدة من 
إذ تم التركيز على اسـتخدامها  ، اإلستراتيجيات التي لم يسلط الباحثون الكثير من الضوء عليها

 تومـاس ويشير ، وتطبيقها في مجال العلوم والطب وقليالً ما تم استخدامها في مجال الرياضيات
)Thomas, Michalson, Mergeadoller, 2000,p37 ( لحـة إلـى   "إلى أنهناك حاجة م

إذ أن نتائج هذه األبحاث ليسـت مهمـة   . المزيد من األبحاث حول فاعلية مثل هذه اإلستراتيجية
فقط لتوجيه المعلمين حول سبل استخدام إستراتيجية التعلم المستندة إلى المشاريع وتطبيقها ولكن 

ويؤيـد  "تأكد من فاعلية هذا األسلوب وعالقته مع األساليب األخرى من أساليب التعليم والتعلم ال
  ).2010،عبد(وغيرهما من الباحثين  (David,2008)هذا االتجاه كل من ديفيد وبولر 

مثل حّل المسألة والرسم والتطبيق  وكما أن الرياضيات مادة تتطلب مهارات خاصة بها

إحدى الحوافز  هيفالدافعية نحو تعلم الرياضيات ا تتطلب دافعية نحو تعلمها، والنمذجة، كما أنه
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المهمة التي تجعل الطلبة مقبلين على االنخراط بجميع مهمات التعلم فـي األنشـطة المنهجيـة    

وهناك الكثير من مشكالت التعلم الناتجة من تدني الدافعية، وإن هذه المشكالت قد . والالمنهجية

يستطيع المعلمون بها حث دافعية الطلبة بطرق مختلفة، ومن  إستراتيجيات تعلم جديدةتحل بإتباع 

  .هذه الطرق طريقة و إستراتيجية المشروع

يبدو من خالل اإلطالع على الدراسات التي تناولت إستراتيجية الـتعلم المسـتند علـى    

نـادرة حسـب علـم    طريقة المشروع قلة الدراسات المتعلقة بإستراتيجية موضع الدراسة وهي 

كما أن الدراسة الحالية تُسلط الضـوء علـى   . الباحثة في مجال الرياضيات والمجاالت األخرى

، موضوع لم يتم التطرق له في فلسطين في أغلب المجاالت وفي مجال الرياضيات بشكل خاص

حول  وما زالت الحاجة قائمة إلى المزيد من األبحاث. ويحتاج إلى مزيد من البحث واالستقصاء

فاعلية التعلم المستند إلى طريقة المشروع وأثره على المجـاالت المختلفـة وبخاصـة مجـال     

  ).2009(ومطرية (David,2008)التحصيل العلمي وهذا ما أكده ديفيد 

من هنا جاءت الحاجة إلى القيام بمثل هذه الدراسة وذلك لمحاولة الكشـف عـن مـدى    

ل الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو الـتعلم بشـكل عـام    فاعلية إستراتيجية المشروع في رفع تحصي

  .والرياضيات بوجه خاص

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

برزت مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات السـابقة ذات  

العالقة، والتي من خاللها أوصى معظم الباحثين استخدام التعلم بالمشاريع في تدريس الطـالب،  

أستا وجالنتا ذكر منها دراسةي(Asta& Jola, 2015)سنيفا وكايا وبودر ، و)Senyuva,Kaya 

&Bodur,2014( ،ــات  و ــل (Erdem,2012)، و)2013(برك ــرس )2012(، وعق ، وبي

)Beres,2011(، و(Simpson, 2011) ،   واسـكر وتشـي و اوسـكريش (Eskrootch & 

Oskrochi, 2010) و)2009(الشـــين، و)2010(، وعبـــد ،(Sirotiak, 2008) ،

  .(OZDEMIR,2005)وازدمر
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كما أن الممارسات التدريسية السائدة في تعليم الرياضيات التي تظهر آثارها في ضعف 
نتائج الطلبة وتدني دافعيتهم لتعلم الرياضيات وعدم قدرتهم على التعبير عن أفكارهم بوضـوح،  

ستراتيجيات تواكب تغيـر احتياجـات   كل ذلك جعل الكثير من الباحثين ينادون بأهمية تطوير إ
  .الطلبة وتسهم في تعزيز دافعيتهم وتعمل على تنمية تفكيرهم الرياضي

وكما يالحظ أن تدني التحصيل الدراسي مشكلة ظاهره في كثير من دول العالم، فالكثير 
وتعد مشـكلة تحصـيل   . من الطلبة يعانون من صعوبات في تعلم المواد الدراسية دون استثناء

الطالب في الرياضيات من أهم التحديات والمشكالت التي تواجه الطالب والمعلم والباحثين فـي  
مجال تعليم وتعلم الرياضيات، ذلك ألن تدريس الرياضيات ال يزال يواجه الكثير من الصعوبات 
التي أدت إلى تدني التحصيل مقارنة مع بعض الدول األخرى مثل سنغافورة وهولندا واليابـان،  

تدني التحصيل في الرياضيات في فلسطين، والذي قد يكون  د أشارت نتائج االمتحانات الدوليةوق
أحد أسبابه الرئيسة هو أساليب التدريس التقليدية المعتمدة على تزويد المتعلم بمهارات نظريـة،  
وغياب التدريس الحديث القـائم علـى فهـم المفـاهيم واسـتثارة تفكيـر الطلبـة ودافعيـتهم         

  ).2015،نسليما(

وإذا كانت المشاريع التعليمية تلعب دوراً مهماً في تعليم الرياضيات، فإن هذه الدراسـة  
ألقت الضوء على استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في تدريس فرع هـام مـن   

  .فروع الرياضيات هو اإلحصاء

وتزداد أهميتـه  . ر الحياةحيث يلعب اإلحصاء دوراً كبيراً ومهماً ومتزايداً في كل مظاه
واإلحصاء علم تطبيقي يمكـن اسـتخدام   . يوماً بعد يوم مع تزايد وتعقد مشاكل الحياة، وتداخلها

معطياته وطرقه اإلحصائية في تحليل الظواهر الطبيعية، واالجتماعية، واالقتصادية، والوقـوف  
تحـدد شـكلها الحـالي،     على حقيقة تغيرها من حيث دراسة أسبابها والمؤثرات والعوامل التي

  ). 1990خليفة، (والتنبؤ بسلوكها المستقبلي بحيث يتم توجيهها التوجه السليم

لهذا كان الغرض من هذه الدراسة هو تقصي فاعلية إستراتيجية التعلم المسـتندة إلـى   
طريقة المشروع في تعلم الرياضيات في تنمية التفكير الرياضي ودافعية التعلم وذلك من خـالل  

  :جابة عن السؤال اآلتياإل
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في التفكير الرياضي والدافعية " التعلم المستند إلى طريقة المشروع"ما أثر استخدام إستراتيجية 

  نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

  : وتتطلب اإلجابة عن السؤال الرئيس، اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية

استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في التفكير الرياضـي لـدى   ما أثر  -1

 طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع فـي الدافعيـة نحـو تعلـم      -2

 الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

ا العالقة بين التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف السـابع  م -3

 األساسي في محافظة جنين؟

  فرضيات الدراسة 3.1

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية

المجموعة بين متوسط أداء ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع(التجريبية 

 .على اختبار التفكير الرياضي) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع(تجريبية ال

  .على مستوى التفكير المنطقي) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع(التجريبية 

  .على مستوى التعميم الرياضي) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 
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بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

ومتوسـط أداء  ) فق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروعالتي درست و(التجريبية 

  .على مستوى االستنتاج الرياضي) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

ومتوسـط أداء  ) جية التعلم المستند إلى طريقة المشروعالتي درست وفق إستراتي(التجريبية 

على مقياس الدافعية نحـو تعلّـم   ) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

  .وحدة اإلحصاء

بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 6

ومتوسـط أداء  ) راتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروعالتي درست وفق إست(التجريبية 

على مقياس الدافعية الداخلية نحو ) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

  .تعلّم وحدة اإلحصاء

بين متوسط أداء المجموعة ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 7

ومتوسـط أداء  ) درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع التي(التجريبية 

على مقياس الدافعية الخارجية نحو ) التي درست وفق الطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

  .تعلّم وحدة اإلحصاء

بين درجـات طالبـات   ) α≤0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 8

عة التجريبية في اختبار التفكير الرياضي ودرجاتهن على مقياس الدافعية نحو تعلّـم  المجمو

  .وحدة اإلحصاء

  أهداف الدراسة 4.1

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف تـتلخص بالكشـف عـن فاعليـة     

إستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية كل من التفكير الرياضي، ودافعية الـتعلم لـدى طالبـات    

الصف السابع األساسي في تعلم الرياضيات من خالل استقصاء وجود فروق دالة إحصائياً فـي  
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كما وتهدف إلى تشجيع الطلبـة علـى طـرق البحـث     . والدافعية متوسطات التفكير الرياضي

بـداع بشـكل   بناء جيل قادر على التفكير واإلاإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر، و

   .منطقي

  أهمية الدراسة 5.1

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول إستراتيجية جديدة وحديثة مـن إسـتراتيجيات   
ى تطوير التعلم التقليدي الروتيني والكشف عن أساسيات استراتيجيات الـتعلم  التعلم، وتساعد عل

المستند إلى المشروع، وتشجع معلمي المباحث األخرى علـى اسـتخدام اسـتراتيجيات الـتعلم     
بالمشاريع، وتوجه أنظار القائمين على التعليم وتصميم المناهج بضرورة تبني إستراتيجية التعلم 

المساقات التعليمية المختلفة، كما وتتماشى هذه الدراسة مع توجيهات وزارة  بالمشاريع في إعداد
التربية والتعليم في تطبيق التدريس بالمشاريع لمعرفة نتائجها من خالل هذه الدراسـة، وتسـتند   
إستراتيجية التعلم القائم على المشروع على أسس النظرية البنائية والتي تعتمد االستقصاء وبناء 

  .ت والعمل التعاوني مما يسهم في صقل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبةالمجموعا

  مصطلحات الدراسة 6.1

مجموعة من اإلجراءات التي يسـتخدم فيهـا   : تُعرف إجرائياً بأنها ):Strategy(اإلستراتيجية 
  .محددةالمعلم كافة الوسائل واإلمكانات البيئية والتكنولوجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف 

نموذج : )Project- Based Learning(التعلم المستند إلى طريقة المشروع في الرياضيات 
ونعني بالمشاريع تلك المهمات المركبة المستندة إلى مشكلة ، تدريسي ينظم التعلم حول المشاريع

ـ  ة باتخـاذ  أو مسألة تتحدى تفكير التعلم بحيث يمارس فيها الطلبة مهارات التفكير عليا والمتعلق
القرارات واالستقصاء والتأمل والحوار وحّل المشكالت والتي يطمح المعلم من خاللها أن يـتم  

. تعلم المفاهيم والحقائق األساسية بحيث يتحول دور المعلم إلى موجه وميسر ومنظم لعملية التعلم
الذاتية و ،)(Realismوالواقعية، )(Centralismالمركزية: ويتضمن المشروع خمس ركائز هي

Autonomy)( ، وسؤال موجهDriving question)( ،  واستقصاء بنـائيConstructive) 

Investigation( )2009،مطرية.(  
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منظومة متسلسـلة مـن   :" يعرف إجرائياً على أنه ):Learning project(التعلم بالمشروع 

الموقف التعليمي علـى  الخطوات واإلجراءات إلدارة األنشطة والتفاعالت التعليمية الصفية في 

شكل مشروعات واقعية يقدمها الطلبة بشكل فردي أو جماعي بهدف تنمية مهارات تقييم عناصر 

التعلم ومعتمدة على مجموعة من األدوات والمهارات والمهام التعليمية واالستعانة بكافة المصادر 

  .واإلمكانات التعليمية والبيئية المتوفرة من أجل تحقيق أهداف محددة

هو نشاط عقلي مرن ومنظم يهدف إلـى  : )(Mathematical Thinkingالتفكير الرياضي 

 ،الديب(الرمزي وإدراك العالقات الرياضية  حل المشكالت باستخدام التفكير االستداللي والتعبير

سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ الفرد "على أنه ) 2007:7(ويعرفه نجم  ).2011

وهـذا  . أو حل مشكلة معينة في الرياضـيات ، لبحث موضوع معين أو الحكم على واقع شيء

السلوك به خصائص محددة أهمها وجود خاصية الربط وهي ربط المعلومات بالواقع و القـدرة  

  ".على االستبصار واالختيار وإعادة التنظيم

تأخـذها الطالبـة علـى     ويقاس التفكير الرياضي إجرائياً في هذه الرسالة بالدرجة التي

) التفكير المنطقي، والتعميم الرياضي، واالستنتاج(اختبار التفكير الرياضي في المستويات الثالثة 

  .والمعد خصيصاً لهذه الدراسة

، الجهود التي يبذلها الطالب لتحقيق مستوى معين من النجـاح "هي  ):Motivation(الدافعية 

. ير إلى تلك القوة التي تجعل المتعلم يرغب في الدراسـة وتش).7: 2013(حدة " وبلوغ األهداف

  . وإجرائياً تمثل الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في مقياس الدافعية

  حدود الدراسة 7.1

تقتصر هذه الدراسة على عينة قصدية من طالبات الصف السابع األساسي فـي   :الحد البشـري 

بنات اإلبراهيمين األساسية لتطبيـق المشـاريع   محافظة جنين، إذ تم اختيار شعبتين من مدرسة 

  .التعليمية عليهن

  .م)2016-2015(تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  :الحد الزماني
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وحدة اإلحصاء من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي الجزء الثـاني   :الحد الموضوعي

 .م2015/2016لعام 

 .جنين -تقتصر هذه الدراسة على مدرسة بنات اإلبراهيمين األساسية  :الحد المكاني

يتحدد تعميم نتائج الدراسة بمدى تمثيل هذه العينة لنظرائها من طالبات الصـف   :الحد المنهجي

السابع األساسي في المدارس الفلسطينية، كما تتحدد النتائج أيضاً باألدوات التي أعدتها الباحثـة  

التفكير الرياضي الذي اقتصر على ثالثـة مهـارات مـن مهـارات التفكيـر       المتمثلة باختبار

وتعميم النتائج بالنسبة الختبار التفكير الرياضي ) االستنتاج، والتعميم، والتفكير المنطقي(الرياضي

مقصورة على هذه المهارات الثالثة فقط، ومتمثلة أيضاً بمقياس الدافعية ومدى الصدق والثبـات  

ا األدوات وقدرتها على التمايز بين الطالبات في قياس األهداف التي بنيـت مـن   التي تتمتع به

  .أجلها، كما تتحدد أيضاً باإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ وتطبيق هذه الدراسة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري في وصف إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع  

  .والتفكير الرياضي، إضافة للدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع بالدراسة والبحث

  اإلطار النظري 1.2

المناهج والخطط األكاديمية والتربوية للكثير من التخصصات األدبية والعلميـة   تتطلب

وجود نموذج أو تطبيق يحاكي الفكرة والمفهوم لتطبيق وتعليم بعض هـذه المواضـيع العلميـة    

وهـو  " التعلم بالعمـل "فحديثاً أصبحت العملية التعليمية مرتكزة على مبدأ . واستكمال متطلباتها

إن هذا المبدأ يعمل على ترسـيخ  . كان متبعاً منذ بدأ اإلنسان بالتعلم مع اآلخريناألسلوب الذي 

ويجعله يلُم بكافة جوانبها وكيفية تطبيقها ويدرك وبشكل جيد كيفيـة  ، المادة التعليمية لدى المتعلم

  ).2010الصعيري، (التعامل مع التجارب والتطبيقات المختلفة بنفسه مباشرة 

فهي تُعد ُأم العلوم ألنها مرتبطة بكل ، ن التخصصات العلمية المميزةوتُعد الرياضيات م

وبالتالي فهي تأخذ حيزاً كبيراً ومهماً في الحياة ويحتـاج لهـا الفـرد    ، مجاالت المعرفة العلمية

وبدونها ال يستطيع مواجهة وحـل الكثيـر مـن    ، التخاذ القرارات المتعلقة بكافة شؤون حياته

لذلك كان من الضروري العمـل علـى إبـراز    . تقنية التي تعترض حياتهالمشكالت العلمية وال

الجانب التطبيقي للرياضيات لكونه الطريق الجوهري الذي يعرف الطالب بالمهـام والقـدرات   

والمهارات العلمية والمهنية الالزمة إلكسابه الخبرات المطلوبة في كافـة الحقـول والميـادين    

وبالتالي تُمكنه من فهـم الجوانـب النظريـة    ، ريض والهندسةالمختلفة كالطب والصيدلة والتم

والعلمية بشكل جيد للمادة العلمية والربط فيما بينها واستخدام هذه المهارات المكتسبة في حقـول  

  ).2013،جرار(العمل المختلفة مستقبالً 

ي ومن هذا المنطلق اتجهت العديد من الدراسات إلى البحث في أهمية التطبيق العملي ف

  .واستخدام طريقة المشروع كإستراتيجية تدريس في المدارس، الرياضيات
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  طريقة المشروع وتعريفه

وأول من نـوه إليهـا المربـي    . تقوم هذه الطريقة على أساس ميول التالميذ ورغباتهم

ويفسر المشروع بأنه سلسلة من النشـاطات  . األمريكي وليام كلباتريك في بداية القرن العشرين

وعن طريق قيـام  . بها الفرد بشكل فردي أو جماعي بقصد الحصول على بعض األهدافيقوم 

الفرد بالنشاط يكتسب الكثير من المهارات والحقائق واالتجاهات في كافة المجاالت وذلك عـن  

  ).2003،دندش(طريق التفاعل مع الموقف بشكل مباشر وكامل 

يتم بالتطبيق وتحت إشراف المعلم يعرف المشروع أنه أي عمل ميداني يقوم به الفرد و

وسمي بذلك ألن التالميذ . ويكون هادفاً ويخدم المادة العلمية ويتم في بيئة اجتماعية، أو المشرف

، ويشعرون برغبة صـادقة لتنفيـذها  ، يقومون بتنفيذ بعض المشروعات التي يختارونها بأنفسهم

والمشروع من وجهة ). 2008،الصيفي(لذلك فهي أسلوب من أساليب التدريس والتنفيذ للمنهاج 

" وتُجـري فـي محـيط اجتمـاعي    ، يصاحبه ممارسة عمليـة ، نشاط غرضي:"نظر كلباتريك

أمـا  ، محوره المـتعلم ، فيعرفه أنه أسلوب علمي فريد) 2008(أما نبهان ). 2003،62،دندش(

ومـون  فالتالميـذ يق ، المعلم فدوره يقتصر على اإلشراف والتوجيه والمساعدة وقـت الحاجـة  

  .باألنشطة بشكل ذاتي تحت إشراف المعلم

  مميزات طريقة المشروع

  :منها، لطريقة المشروع عدة مميزات

تتم عملية الدراسة بطريقة المشروع بطريقة عملية نابعة من ميول التالميذ ورغبـاتهم  

 وحاجاتهم، حيث يكتسب التالميذ فيها خبرات يمارسون خاللها سلسلة من النشاطات والتفاعـل 

التعاون وتحمـل  :المباشر مع المشكلة والموقف التعليمي وتنمي لديهم بعض العادات الجديدة مثل

المشروع الفرصة لكل تلميذ لمزاولة ما يخصه من أعمال ونشاطات حسب  كما ويتيح. المسؤولية

على  ويعتبر المشروع مجاالً مناسباً للتدريب. ما يتفق مع ميوله واستعداداته وإمكانياته وقدراته

الطريقة الصحيحة لحـل المشـكالت وممارسـة الطـرق العمليـة فـي التفكيـر واإلبـداع         
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، حيث يتطلب العمل في التعلم المستند إلى المشاريع ممارسة مهارات عليا في )2008،الصيفي(

  ).2012،عبد الهادي(التفكير الناقد واالستقصاء وحل المشكالت 

الفروق الفردية بين التالميذ حيـث أن كـل    كما وتنمي المشاريع الثقة بالنفس وتراعي

طالب يختار ما يناسبه بحسب ميوله وقدراته واتجاهاته وبذلك يكتسب التالميذ عادات ومهارات 

كمـا  ). 2003،دنـدش (وقيماً كثيرة تنمو من خاللها شخصيتهم نمواً سليماً في جميع جوانبهـا  

والبيئة والمجتمع، ويتوقـف مـدى    وتعتبر طريقة المشروع طريقة صالحة للربط بين المدرسة

  .الربط على نوع المشروع

وأخيراً يساعد المشـروع فـي اتصـال وتـرابط المـواد الدراسـية مـع بعضـها         

  .مما يدعم التحرك األفقي في التعليم) 2010،الحريري(البعض

  أنواع المشاريع في التعلم

فيمـا يلـي   ). 2010، الحريري، 2008الصيفي، (تُقسم المشروعات إلى أربعة أنواع 

  ).2010(والحريري ) 2008(وصف كل منها باالعتماد على الصيفي 

  )إنشائية(مشروعات بنائية -1

: تتجه نحو العمل واإلنتاج وصناعة األشياء مثـل ، وهي مشروعات ذات صبغة علمية

  .صناعة الجبن والصابون وتربية الدواجن والطيور وغيرها

  )ترفيهية(مشروعات استمتاعية -2

: روعات ترفيهية حيث يتعلم فيها التلميذ من خالل المتعة واالستمتاع بها مثـل وهي مش

ويكون التلميذ عضواً في تلك ، والزيارات الميدانية التي تخدم مجال الدراسة، الرحالت التعليمية

  .الرحلة أو الزيارة ويؤدي ذلك إلى الشعور باالستمتاع ويدفعه ذلك إلى المشاركة الفعلية
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  مشروعات في صورة المشكالت -3

أو حل مشكلة يهتم بها التالميذ من خالل ، تهدف هذه المشاريع لحل مشكلة فكرية معقدة

مشروع محاربة الذباب واألمراض في المدرسة، وتعمل هـذه  :محاولة الكشف عن أسبابها مثل

هم لمحاولة المشاريع إلى دفع التالميذ على التفكير المبدع عن طريق عرض مشكلة عليهم ودفع

مشروع تربية الدواجن ألجل القضاء على الذباب والحشرات : معرفة مسبباتها للقضاء عليها مثل

  .في المدرسة

  مشروعات يقصد منها كسب مهارات -4

مشروع : والهدف منها إكساب الطلبة بعض المهارات العلمية والعملية واالجتماعية مثل

  .لة والخارطة للوصول إلى نقطة معينةإسعاف المصابين أو مشروع استخدام البوص

  .وقد تم استخدام المشروعات االستمتاعية والمشروعات في صورة مشكالت في هذه الدراسة 

  :والشكل اآلتي يوضح أنواع المشاريع في التعلم

  
  ).2016إعداد الباحثة، ( أنواع مشاريع التعلم) 1-2(شكل 
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  التعلم المستند إلى المشاريعدور المعلم في 

، إن المعلمين الذين يقومون بتوظيف إستراتيجية التعلم المستند إلى المشاريع في صفوفهم

ويمـدون  ، يوفرون لطلبتهم بيئة تعلم نشيطة وتفاعلية ويحفزوا لديهم الدافعيـة الذاتيـة للـتعلم   

  :والمعلم في هذا األسلوب هو. المتعلمين بالطاقة ويزودوهم بالتوجيه والتشجيع المناسبين

ومنسق وميسر ومدرب للطلبة، والـداعم الهتمامـاتهم واتجاهـاتهم وجهـودهم     موجه 

كمـا  . وانجازاتهم من خالل تركيز انتباههم على كل من العمل والتفكير لصناعة المنتج النهائي

ويعتبر المسؤول عن ضبط نجاح الطلبة في تحقيق األهداف المرحلية واالنتقالية لضمان أن تبقى 

  .زة حول الموضوع األساسي للمشروعجهود الطلبة متمرك

ومن المهم أن ال يزود المعلمون الطلبة بأية أجوبة عن تساؤالتهم ألن ذلك يضعف التعلم 

وعندما ينتهي العمل بالمشروع يقوم المعلم بتزويد الطلبة بالتغذية الراجعة التي ، وعمليات البحث

  ).2012،يعبد الهاد(تساهم في تطوير مهاراتهم للمشاريع القادمة 

  ب في التعلم المستند إلى المشروعدور الطال

وكل مجموعة من الطلبة هي ، هناك الكثير من المشروعات التي تعتمد على المجموعات

وبذلك يشعر الطلبة باالندماج التام في مهماتهم وبالمسؤولية الكاملة عنـد  . التي تحدد مشروعها

  :ويكون دور الطلبة في هذا المجال هو. تعلمهم

العمل والتعاون مع بعضهم وطرح األسئلة من أجل بناء المعرفة والعمل علـى إيجـاد   

كذلك يجب عليهم أن يتمتعوا بمهارات اإلصغاء واالستماع .حلول واقعية لألسئلة التي يطرحونها

والمحادثة الهادفة حتى يتمكنوا من التفكير بعقالنية في كيفية حل المشكالت وذلك لتحقيق أهداف 

  ).2012،عبد الهادي(وتحصيلهم  ورفع كفاياتهمالتعلم 

  خطوات تطبيق المشروع

  :يتطلب السير في طريق المشروع إتباع مجموعة من الخطوات هي
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  اختيار المشروع -1

إذ يتوقف عليها مدى جدية المشروع ولذلك يجب ، وهو أهم مرحلة في مراحل المشروع

، وأن يعالج ناحية هامه في حياة التالميذ، اتهمأن يكون المشروع متفقاً مع ميول التالميذ واتجاه

وأن يكون مالئماً لمسـتوى التالميـذ وأن تكـون    ، وأن يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب

  .المشروعات متنوعة وتراعي ظروف المدرسة والتالميذ وبيئة العمل

  التخطيط للمشروع -2

تفاصيلها من أهداف وخطـوات  إذ يقوم الطالب بإشراف معلمهم بوضع الخطة ومناقشة 
ويدون في الخطة مـا يحتـاج إليـه    ، وتحديد مصادر المعرفة والمهارات والصعوبات المحتملة

، على أن يقسم التالميذ إلـى مجموعـات  ، ويتم توزيع األدوار على التالميذ، الطالب في التنفيذ
لخطة هـو اإلرشـاد   ويكون دور المعلم في رسم ا، وتدون كل مجموعة عملها في تنفيذ الخطة

  .والتصحيح وإكمال النقص والتوجيه فقط

  التنفيذ -3

وهي المرحلة التي يتم فيها ترجمة الخطة والمقترحات من عالم التفكير والتخيل إلى حيز 
ويقـوم كـل   ، وهي مرحلة النشاط والحيوية، حيث يبدأ التالميذ الحركة والعمل، الوجود والتنفيذ

كما يقـوم  ، ودور المعلم تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات، مكلف بهتلميذ بالمسؤولية والدور ال
ويالحظهم أثناء ، بعملية التوجيه التربوي ويسمح بالوقت المناسب للتنفيذ حسب قدرات كل منهم

التنفيذ ويشجعهم على العمل والتعاون معهم إذ دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات ويقوم 
  .بالتعديل في سير المشروع

  التقويم -4

والتقويم عملية مستمرة تالزم جميـع  . تقويم ما وصل إليه التالميذ أثناء تنفيذ المشروع
إذ في نهاية المشروع يستعرض كل تلميذ ما ، خطوات ومراحل المشروع منذ البداية حتى النهاية

  .وبعض الفوائد التي عادت عليهم من هذا المشروع، قام به من عمل



  

وبالرغم من االمتيازات التي تتميز بها إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع، إال أن  

هناك مجموعة من التحديات تواجه المعلمين عند تطبيقها والتي يجب العمل على معالجتها ليـتم  

تواجه هذه اإلستراتيجية العديد من الصعوبات منها الصعوبات التالية التي أشار إليها كل 

قلة المعلومـات أو  ) 1(: وهي) 2003

الطريقة وذلك لعدم مالءمة تصميم المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه 

قد ال يوفق المعلم في اختيار المشكلة اختيـاراً حسـناً وقـد ال    

تستلزم إعادة توزيـع  ) 3(يستطيع تحديدها بشكل يتالئم ونضج المتعلمين وأفكارهم وحاجاتهم، 

ـ    تمكن منهـا بعـض المـدراء    جدول الدروس وتنظيم جدول الدرس بطريقة مالئمـة قـد ال ي

 ،تحتاج هذه الطريقة إلى إمكانات وموارد مالية وكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة

وتمادي إعطاء الحرية للطالب من خالل المشروع قد يكون سلباً في نقص معلومـاتهم أو  

 .سطحيته وترك القيم االجتماعية واالتجاهات الثقافية للصدفة وحدها

ا),+#ة ا*و)(

	
ا),+#ة ا)-��

ا),+#ة ا)-�)-	
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  :خطوات تطبيق المشروعوالشكل التالي يبين 

  ).2016إعداد الباحثة، ( خطوات تطبيق المشروع) 2-

وبالرغم من االمتيازات التي تتميز بها إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع، إال أن  

هناك مجموعة من التحديات تواجه المعلمين عند تطبيقها والتي يجب العمل على معالجتها ليـتم  

  .ف المرجوةتحقيق األهدا

  تحديات التعلم بالمشاريع

تواجه هذه اإلستراتيجية العديد من الصعوبات منها الصعوبات التالية التي أشار إليها كل 

2003(ودندش ) 2008(والصيفي ) 2005(من شبر وآخرون 

المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه 

قد ال يوفق المعلم في اختيار المشكلة اختيـاراً حسـناً وقـد ال    ) 2(المنهاج لهذه اإلستراتيجية، 

يستطيع تحديدها بشكل يتالئم ونضج المتعلمين وأفكارهم وحاجاتهم، 

ـ    جدول الدروس وتنظيم جدول الدرس بطريقة مالئمـة قـد ال ي

تحتاج هذه الطريقة إلى إمكانات وموارد مالية وكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة) 4(والمدرسين، 

وتمادي إعطاء الحرية للطالب من خالل المشروع قد يكون سلباً في نقص معلومـاتهم أو  

سطحيته وترك القيم االجتماعية واالتجاهات الثقافية للصدفة وحدها

ا�0
�ر ا)���وع•

ا)�,+
2 )���1وع•

4
3 ا)���وع•��


5 ا)���وع•
��

والشكل التالي يبين 

-2(شكل 

وبالرغم من االمتيازات التي تتميز بها إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع، إال أن  

هناك مجموعة من التحديات تواجه المعلمين عند تطبيقها والتي يجب العمل على معالجتها ليـتم  

تحقيق األهدا

تحديات التعلم بالمشاريع

تواجه هذه اإلستراتيجية العديد من الصعوبات منها الصعوبات التالية التي أشار إليها كل 

من شبر وآخرون 

المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه 

المنهاج لهذه اإلستراتيجية، 

يستطيع تحديدها بشكل يتالئم ونضج المتعلمين وأفكارهم وحاجاتهم، 

ـ    جدول الدروس وتنظيم جدول الدرس بطريقة مالئمـة قـد ال ي

والمدرسين، 

وتمادي إعطاء الحرية للطالب من خالل المشروع قد يكون سلباً في نقص معلومـاتهم أو  ) 5(

سطحيته وترك القيم االجتماعية واالتجاهات الثقافية للصدفة وحدها
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  فكير الرياضيالت

يعتبر التفكير الرياضي أحد األنواع المتعددة للتفكير ولعلّه أهم أشكال التفكير ألنه مـن  

خالله يستطيع المتعلم حل المسائل الرياضية باستخدام أساليب االسـتدالل والتأمـل والبرهـان    

  .الرياضي وإدراك العالقات بين المتغيرات في المشكلة

لتفكير الرياضي هو ذلك النمط الذي يقوم به اإلنسان عندما أن ا) 2010( ويرى أبو زينه
االستقراء، واالستنتاج، والتعميم، : يتعرض لموقف رياضي، والذي يتمثل في أحد المظاهر التالية

  .والتعبير بالرموز، والبرهان، والمنطق الرياضي، والتخمين، والنمذجة

 لقـومي لمعلمـي الرياضـيات   الرياضي، فقد أوصى المجلس اونظراً ألهمية التفكير 

National Council of Teachers of Mathematics )NCTM: 2000(   بضرورة إثـارة

  :فكر المتعلم وتنمية قدرته التفكيرية بما يكفل تحقيق

تنمية قدرة المتعلم على حل المشكالت، واكتشاف التعميمات والعالقات الرياضية والربط 

واستخدام أنواع متعددة مـن طـرق البرهـان الرياضـي     بينهما إلنتاج صيغ رياضية جديدة، 

  . واالستدالل

حيث يمكن القول أن التفكير الرياضي يتسم بالقوة الالزمة لعمليتي التعلـيم مـن جهـة    

  .المعلمين، والتعلم من جهة المتعلمين

  مظاهر التفكير الرياضي

  ):2010زينه،أبو (للتفكير الرياضي عدة مظاهر، نذكر هنا المظاهر كما وردت في 

 )Induction(االستقراء  .1

ويستخدم . وهو عملية الوصول إلى األحكام العامة أو النتائج اعتماداً على حاالت خاصة
االستقراء الكتشاف العالقات المحتملة إالّ أن هذه االكتشافات ال تصبح صحيحة بحيث يمكن أن 

  .ات صحتها بالطرق االستدالليةتوصف على أنها حقيقية أو نظرية أو قانونية، ما لم يتم إثب
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 )Generalization(التعميم  .2

وهو صياغة مالحظة عن طريق االستقراء، وهو عبارة عن توسـيع لعبـارة بسـيطة    

ويمكن تعريفه أيضاً . لتصبح عبارة أعم وأشمل في حين تكون العبارة البسيطة حالة خاصة منها

حدد عالقة بين مفهومين أو أكثـر مـن   على أنه عبارة عن جملة إخبارية ت) التعميم الرياضي(

  . المفاهيم الرياضية

ويتميز التعميم عن االستقراء في أن التعميم صياغة لغوية للنتيجة، أما في االستقراء فال 

  .ضرورة لذلك

 )Deduction(االستنتاج  .3

هو الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ عام أو مفروض، أو هو تطبيق المبـدأ  

 .ة العامة على حالة أو حاالت خاصة من الحاالت التي تنطبق عليها القاعدة أو المبدأأو القاعد

 )Symbolism(التعبير بالرموز .4

التفكير الرمزي هو التفكير من خالل الرموز والمجردات وليس مـن خـالل البيانـات    

ويعتبـر الرمـز   . المحسوسة ومثال ذلك نوع التفكير المستخدم في حل مسائل الجبر والهندسة

ويستعمل الرمز بدالً مـن االسـم،   . حرف أو عالقة أو اختصار يمثل تعبير، أو عملية رياضية

  . الذي يحدد مجموعة من األشياء تشترك ببعض الخصائصواالسم يعطي للمفهوم 

 )Logical Thinking(التفكير المنطقي  .5

فهو القدرة العقلية التي تمكن الفرد من االنتقال المقصود من المعلوم إلى غير المعلـوم  

ويعرف المنطق في كثير من األحيان على أنـه  . مسترشداً بقواعد ومبادئ منطقية وموضوعية

حيث يساعد فهم المنطق وتطبيقاته علـى تجنـب الوقـوع فـي     . الستدالل الصحيحالتفكير وا

  .التحليليالرياضي والمغالطات، ويزيد من مهارة الطالب في التفكير 
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 )Mathematical Proof(البرهان الرياضي  .6

صحة عبارة تنبع من صحة نظريات سابقة مبرهنة أو  هو الدليل الصادق أو الحجة لبيان
ويعتبر سلسلة استداللية من الخطوات والعبارات التي تُستخّدم المسلمات كمبـادئ  كما . مسلمات

  .عامة والنتيجة لهذه السلسلة تسمى نظرية

 )Modeling(النمذجة  .7

هذا المصطلح يعني تمثيالً رياضياً للعناصر والعالقات في نسخة مثاليـة مـن ظـاهرة    
وتفسير الظاهرة وحل المشكالت، ويسـتطيع  معقدة، ويمكن استخدام النماذج الرياضية لتوضيح 

الطالب بناء النماذج الرياضية للظواهر باستخدام المعادالت والجداول والرسومات البيانية لتمثيل 
  .وتحليل العالقات

 )Guessing(التخمين  .8

هو الحزر الواعي، وهو طريق رئيسي لالكتشاف، ويتفق المربون والباحثون أن الطالب 
كما أن األطفال الصغار يستطيعون التعبيـر عـن   . وبناء التخمينات في المدرسةيمكنهم اختيار 

  .تخميناتهم بوصفها بلغتهم واستكشافها باستخدام المواد المحسوسة واألمثلة

  :والشكل اآلتي يوضح مظاهر التفكير الرياضي

  
  ).2016إعداد الباحثة، (مظاهر التفكير الرياضي ) 3-2(شكل 
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الرياضي األسئلة والتمارين الموجودة فـي أوراق العمـل واختبـار    ومن أمثلة التفكير 

  ).6(، وملحق رقم )5(التفكير الرياضي المعد خصيصاً لهذه الدراسة ملحق رقم 

  الدراسات السابقة 2.2

تتناول الباحثة في هذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضـوع  

تحديد موقع دراستها بالنسبة للدراسات السابقة، إذ قامت الباحثة دراستها الحالية، وذلك من أجل 

  : بتصنيف هذه الدراسات إلى ثالثة محاور كما يلي

  دراسات حول إستراتيجية التعلم بالمشروع: المحور األول

  دراسات تناولت التفكير الرياضي: المحور الثاني

  دراسات تناولت الدافعية: المحول الثالث

  :ل لكل منهاوفيما يلي تفصي

  حول إستراتيجية التعلم بالمشروع دراسات: المحور األول

الدراسات التي تناولت استخدام إستراتيجية التعلم بالمشاريع في مجاالت مختلفـة غيـر    -1

  :الرياضيات

دراسة هدفت إلى  (Lasauskiene, Rauduvaite,2015(أجرى السيسكين وراديوفيت 

تحليل تجربة المحاضرين الشخصية في التدريس وتحديد نقاط القوة والضعف في التعلم القـائم  

وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقام بتطبيق مقياس لوصف الحالة ، على المشاريع

بوية في جامعة طبقه على عينة محاضرين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراة في العلوم التر

وقد توصلت الدراسة إلى الدور اإليجابي إلستراتيجية التعليم القائم على ، ليتوانيا للعلوم التربوية

  .المشاريع في تطوير الكفاءات الذاتية والمشاعر اإليجابية للمحاضرين
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أجريت في تركيا  )Senyuva,Kaya &Bodur,2014( سنيفا وكايا وبودر دراسةأما 

لطالب يد تأثير أسلوب التدريس القائم على المشاريع على المهارات االجتماعية تحد وهدفت إلى

-نمط االختبار القبلـي (مجموعة واحدة  شبه التجريبي ذو واستخدم الباحث التصميم، لتمريضا

وتوصلت الدراسـة إلـى   ، من طالب التمريض عينةً  طبقت الدراسة على، و)االختبار البعدي

درجات الطالب قبل وبعد ممارسة التدريس القائم صائية بين متوسط فروق ذات داللة إحوجود 

  . المهارات االجتماعيةفي  على المشروع

 هدفت إلى الكشف عن فاعلية، والتي )2013(ومن هذه الدراسات أيضاً دراسة بركات 

إستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر 

وقد استخدم الباحـث المـنهج   ، بإتباع نموذج محمد خميس للتصميم التعليمي في غزة األساسي

الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية المقرر في ضـوء إسـتراتيجية   

وقد توصلت الدراسة إلى أن حجم التـأثير إلسـتراتيجية الـتعلم بالمشـاريع     . علم بالمشاريعالت

  .للتحصيل المعرفي واألدائي وهذا يعتبر حجم كبير (0.14)الجماعية يزيد عن 

دراسة أخرى اهتمت بتأثير إستراتيجية التعلم بالمشاريع على مهارات التصـميم هـي   

، إلدارة األنشـطة  جديـدة  ى قياس مدى فاعلية إستراتيجيةإل، والتي هدفت )2012(دراسة عقل 

والتفاعالت التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم لدى 

إلى قياس ت الدراسة كما هدف، من قسم تعليم العلوم والتكنولوجيا في غزة طلبة الجامعة اإلسالمية

لمشاريع اإللكترونية في تنمية المهارات المعرفية والمهارات الخاصـة  تأثير إستراتيجية التعلم با

الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التجريبـي  المنهج واستخدم الباحث . بتصميم عناصر التعلم

ذي المجموعة الواحدة عند قياس مدى فاعلية المقرر اإللكتروني في ضوء إسـتراتيجية الـتعلم   

وقام بإعداد اختبار التحصيل وبطاقة المهارات وبطاقـة تقيـيم المنـتج    . بالمشاريع اإللكترونية

أوضحت النتائج وجـود فاعليـة كبيـرة     .الخاصة بمهارات تصميم عناصر التعلم اإللكترونية

  . إلستراتيجية التعلم بالمشاريع اإللكترونية في تنمية التحصيل المعرفي واألدائي لدى الطالبات
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 هدفتدراسة  (Eskrootchi & Oskrochi, 2010)اسكر وتشي و اوسكريش وأجرى 

، المحاكـاة بالحاسـوب  إلى الكشف عن فاعلية دمج التعلم القائم على المشاريع اإللكترونية مع 

وقاما بإعداد اختبار معرفي واسـتبيان  ، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمعرفة أثر الفاعلية

. الصف السادس إلى الثامن من مدينة كان فـرانس فـي أمريكـا    طلبة وطبقهما على عينة من

دريسـهم بطريقـة   وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الذين تم ت

  .التعلم بالمشاريع والذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح إستراتيجية التعلم بالمشاريع اإللكترونية

إلى معرفة أثـر إسـتراتيجية الـتعلم     هدفتوالتي  (Erdem,2012) أردم دراسةوفي 

نهج التجريبي استخدم الباحث المو، بالمشروع على اتجاه الطالب نحو الكيمياء والقلق االختباري

ذي المجموعة الواحدة عند قياس أثر التعلم بالمشروع وقام بإعداد اختبار ومقياس اتجاه وطبقهما 

وأظهرت نتائج الدراسـة عـدم   . في تركيا المستوى الرابع تخصص كيمياء طلبة من على عينة

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي

إلى معرفة أثـر إسـتراتيجية الـتعلم     (Simpson, 2011)سون سمب دراسةكما هدفت 
واسـتخدم  ، بالمشروع معتمداً على اللغة اإلنجليزية داخل الفصول الدراسية في جامعـة تايلنـد  

وقـام بإعـداد االختبـار    ، ستراتيجية التعلم بالمشروعإالباحث المنهج التجريبي في معرفة أثر 
السنة الثالثة طلبة المكونة من الدراسة وطبقهما على عينة الكتابي وبطاقة المالحظة واالستبيان 

و كشفت النتائج إلى أن تعلم اللغة ) دنيا، متوسطة،عليا(مجموعات  ثالثةتقسيمهم إلى  والذين تم
اإلنجليزية للطالب حصل على نتائج إحصائية مرضية في تطور الطالب متوسـطي ومتـدني   

، والتعبيرات الكتابية للطـالب  للطالب في مهارات اللغة اإلنجليزية باستثناء تركيب الجمل تعلمال
بخصوص طالب المجموعة العليا فكان هناك تطور كبيـر فـي مهـارة     اأم ،متدني التحصيل
  .لكن مهارة القراءة واالستماع لم تعرض تطور مرضٍ ،التحدث والكتابة

  ة التعلم بالمشاريع في الرياضياتستراتيجيالدراسات التي تناولت استخدام إ -2

لقد الحظت الباحثة قلت الدراسات التي تناولت إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع  
  :وأثرها في الرياضيات، ومن هذه الدراسات
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التعلم القائم على المشروع علـى   أثر إلى معرفة )Beres,2011(بيرس  دراسةهدفت 

وأستخدم الباحث المنهج التجريبي في  ،داخل الفصل الدراسي للمراهقين لرياضياتتعلم االتحفيز ل

سـتبانة وطبقهمـا   معرفه أثر التعلم القائم على المشاريع على التحفيز وقام بإعداد االختبار و اال

طالب وكشفت النتـائج أن الـتعلم    4 – 3على عينة دراسية مكونه من مجموعات صغيرة من 

  .فاعله لتحفيز معظم الطالب بالمشروع له آثار إيجابية

هدفت إلى الكشف عن أثر إستراتيجية التعلم المستند إلـى  دراسة  )2010( عبدوأجرى 

) األونـروا (المشروع في تنمية مهارة حل المشكالت لدى طلبة كلية العلوم التربويـة واآلداب  

وقامت بإعـداد  واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي . وتحصيلهم األكاديمي في الرياضيات

اختبار لقياس التحصيل األكاديمي واستخدمت اختبار حل المشكالت المستخدم في دراسة مطرية 

وطبقتهما على عينة من طلبة السنة الثالثة في كلية العلوم التربوية واآلداب تخصـص  ) 2009(

فـي تنميـة    اآلثار اإليجابية إلستراتيجية التعلم بالمشاريعووبينت النتائج . في غزة معلم صف

  .التحصيل الدراسي والقدرة على حل المشكالت في الرياضيات

هدفت إلى الكشف عن فاعلية نموذج الـتعلم القـائم علـى    ف )2009( الشينأما دراسة 

واسـتخدمت  ، المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضـيات 

التجريبيـة  (التحليل والمـنهج التجريبـي ذا المجمـوعتين    الباحثة المنهج الوصفي في مرحلة 

وقامت بإعداد اختبـار  ، عند قياس مدى فاعلية نموذج التعلم القائم على المشروعات) والضابطة

وطبقتها على ، مهارات تنظيم الذاتي وبطاقة مالحظة لمهارات التنظيم واختبار األداء األكاديمي

وكشفت نتائج . من مدرسة محمود تيمور من مدينة نصرعينة من طالب الصف األول اإلعدادي 

الدراسة عن وجود فاعلية كبيرة لنموذج التعلم القائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم 

  .الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية

يجية التعلم بالمشاريع معرفة أثر إسترات (Sirotiak, 2008)سيروتياك  دراسةواستهدفت 

لدى مهندسي البناء في جامعة واليـة ايـوا فـي     على تنمية مهارات القيادة والتواصل واإلدارة

وقـام بإعـداد أداة   ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي في الكشف عن أثر اإلستراتيجية، تركيا
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اتيجية التعلم بالمشاريع وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية إستر، الدراسة وطبقها على عينة الدراسة

  .على تنمية مهارات الطالب في الحياة العملية

هدفت إلى الكشف عن أثر إستراتيجية ف (OZDEMIR,2005)ازدمر دراسةأما بالنسبة ل

واستخدم الباحـث المـنهج   ، التعلم بالمشاريع على انجازات الطالب واتجاههم نحو مادة الهندسة

اختبار (وقام بإعداد أداة الدراسة  ،اإلستراتيجيةر كشف عن أثالمجموعة الواحدة لل ذوالتجريبي 

وأظهرت  ،الصف السابع في تركيا طلبة طبقهما على عينة من) ة وميزان اتجاهظو بطاقة مالح

النتائج أن التعلم المعتمد على المشروع زاد من إنجاز الطالب وميولهم نحـو الهندسـة نتيجـة    

ويضاف إلى ذلك أنها ساعدت في جذب . مع الحياة اليوميةلقيامهم بصنع نماذج خاصة للتعامل 

  .االنتباه وخصوصاً لهؤالء الطالب الذين لديهم سعة كبيرة وكان أدائهم غير مرضٍ

  دراسات تناولت التفكير الرياضي: المحور الثاني

الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح لتنميـة التفكيـر    في دراسته) 2012(نجم  هدف

في الرياضيات لدى طلبـة الصـف السـابع    ) االحتفاظ(الرياضي والتحصيل المباشر والمؤجل 

األساسي، ولتحقيق هذا الهدف، اختار عينة الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي ووزعهـم  

عـة التجريبيـة واألخـرى الضـابطة،     شعبتان للذكور إحداهما تمثل المجمو:على أربعة شعب

حيـث درسـت   . وشعبتان لإلناث أيضا تمثل إحداهما المجموعة التجريبية واألخرى الضـابطة 

المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي، الذي هدف إلى تنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضـي  

 المنطقـي، والتعليـل والتبريـر   االستقراء، واالستنتاج، والبرهان الرياضي، والتفكيـر  : اآلتية

بينمـا درسـت المجموعـة الضـابطة بالطريقـة      . ، وحل المسألة الرياضية الكالمية)السببية(

واستخدم اختبار تحصيلي كأداة لقياس تحصيل الطلبة بعد تنفيـذ الدراسـة مباشـرة    .االعتيادية

إذ أشارت النتائج إلـى   ).التحصيل المؤجل(وبعد أربعة أسابيع من تنفيذها ) التحصيل المباشر(

األثر االيجابي للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية التفكير الرياضي في تحسين التحصيل المباشر 

في الرياضيات، وذلك لكل من الطلبة الذكور واإلناث وتفوقه في ذلك على ) االحتفاظ(والمؤجل 

  .الطريقة االعتيادية في التدريس
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إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي  في دراسته) 2011(وهدف الكبيسي 

وطبـق  . على التحصيل والتفكير الرياضي لطلبة الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضـيات 

فقرة، والثاني ) 50(األول تحصيل تكون من : الباحث المنهج شبه التجريبي، كما وطبق اختبارين

كليهما الصدق والثبات والتحليـل اإلحصـائي   فقرة وأجرى ل) 38(للتفكير الرياضي تكون من 

وكان من نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي درست باسـتخدام إسـتراتيجية   . لفقراته

  .التدريس التبادلي على المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكير الرياضي

إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني ) 2009( وهدفت دراسة عيد وعشا

في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي، وقد 

موقفـاً تعليميـاً باسـتخدام    ) 20(تم تنفيذ الدراسة على وحدة الهندسة في الرياضيات من خالل 

تم تعريض الطلبة الختبار في التفكير الرياضي من نوع اختيار من إستراتيجية التعلم التعاوني، و

وكشفت نتائج الدراسة عـن  . فقرة، ومقياس لالتجاهات في الرياضيات) 30(متعدد اشتمل على 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الطلبة في مجموعتي الدراسة في التفكير الرياضـي  

وقد أوصت هذه الدراسة إلى ضرورة . لمجموعة التجريبيةواالتجاهات نحو الرياضيات لصالح ا

استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات واالهتمام بتضمين مناهج الرياضيات 

  . بها بما يعزز تنمية القدرة على التفكير الرياضي

  دراسات تناولت الدافعية: المحول الثالث

ر استخدام معمل الرياضيات في تدريس الهندسة معرفة أث) 2015(تولت دراسة سليمان 

، على التحصيل والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف السادس في محافظة طـولكرم 

وقامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس التحصيل األكاديمي ومقياس لقيـاس الدافعيـة نحـو تعلـم     

د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و بينت النتائج وجو، الرياضيات لقياس دافعية الطالبات

بين متوسطي دافعية طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة تُعزى إلـى  ) α= 0.05(الداللة 

وأيضاً توجد عالقة ، طريقة التدريس لصالح المجموعة التي درست باستخدام معمل الرياضيات

  .الرياضيات ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي والدافعية نحو تعلم
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هـدفت إلـى   والتي  )2014(من بين الدراسات التي تناولت الدافعية أيضاً دراسة عمر

في تحصيل طلبة الصف الثامن في وحدة  Cabri3Dأثر التدريس باستخدام برنامج الكشف عن 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل والمـنهج  ، الهندسة ودافعيتهم نحو تعلمها

الصـف  طالبـات  وقد قام الباحث بتطبيقها على عينة من . البرنامجالتجريبي عند قياس فاعلية 

ه توجـد فـروق   وقد توصلت الدراسة إلى أن. عورتا الثانوية للبناتاألساسي من مدرسة  الثامن

بين متوسطي دافعية طالبات المجمـوعتين  ) α= 0.05(اللة ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

  .التجريبية والضابطة تُعزى إلى طريقة التدريس على مقياس دافعية التعلم نحو تعلم الهندسة

 Power الكشف عن أثر التدريس باستخدام برنامجي) 2013(كما وهدفت دراسة جرار 

Point وExcel  في وحدة اإلحصاء ودافعيتهم نحوه على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي

المجموعتين التجريبية والضـابطة  التجريبي ذي  شبه واستخدم الباحث المنهج ،في منطقة نابلس

طلبـة الصـف الثـامن     وطبقهما على عينة مـن  للدافعيةومقياس  تحصيل وقام بإعداد اختبار

حصيل الطلبـة وزيـادة   وجود أثر لهذا البرنامج في تحسين توأظهرت نتائج الدراسة . األساسي

  .دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات

  السابقة تعقيب على الدراساتال 3.2

 ازدمـر  دراسـة  اختلفت بعض الدراسات السابقة في مكان إجرائها، حيـث ُأجريـت  

(OZDEMIR,2005) ،ودراسة سنيفا وكايا وبودر )Senyuva,Kaya &Bodur,2014 ( في

 )2009( الشينفقد أجريت في تايلند، ودراسة  Simpson,2011)(سمبسون تركيا، أما دراسة 

فـي ليتوانيـا،   (Asta&Jolanta,2015) أستا وجالنتـا أجريت في مصر، كما أجريت دراسة 

أمـا   .فـي غـزة  )2010(عبدو، )2012(عقل ، و)2013(بركات  وأجريت كالً من الدراسات

  .في الضفة الغربيةالدراسة الحالية فقد أجريت 

الدراسات السابقة على عينات دراسية متنوعة من حيث المرحلـة العمريـة،   تم تطبيق 

، )2010 ،عبـد (و، )2012عقل،(فكانت عينة الدراسة ممثلة من طلبة الجامعات كما في دراسة 
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أستا ، وكانت عينة الدراسة في دراسة Erdem,2012)(أردم، وSimpson,2011)(سمبسون و

حاضرين في الجامعات، أما معظم الدراسات السـابقة  من الم (Asta&Jolanta,2015) وجالنتا

 الشـين و ،)2013(بركـات  فقد تكونت عينة الدراسة من طلبة المدارس مثل دراسة كل مـن  

ــودر  ، و)2009( ــا وب ــنيفا وكاي ــرس ، و)Senyuva,Kaya &Bodur, 2014( س بي

)Beres,2011(اسكر وتشي و اوسكريش ، و(Eskrootch& Oskrochi,2010)، ازدمـر و 

)(OZDEMIR,2005 .   واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت في عينتهـا طلبـة

المدارس، حيث تمثلت عينة الدراسة في طالبات الصف السابع األساسي في الفصـل الدراسـي   

  .م)2015/2016(الثاني للعام الدراسي 

تطبيقات  أوصت معظم الدراسات السابقة بضرورة تضمين المناهج الرياضية المدرسية

  .ومشاريع تعليمية مرتبطة بالمفاهيم الرياضية

واستخدمت الدراسات السابقة أدوات دراسة متنوعة منها اختبار التحصـيل و مقيـاس   

اسـكر وتشـي و اوسـكريش    و ،)Beres,2011(بيـرس  الدافعية أو اتجـاه مثـل دراسـة    

(Eskrootch& Oskrochi,2010)أردم، و)(Erdem,2012  بينما اسـتخدم عقـل ، )2012 (

فاسـتخدمت  ) 2013(اختبار التحصيل وبطاقة المهارات وبطاقة تقييم المنتج، أما دراسة بركات 

في دراسته اختبارين إحـداهما  ) 2010(بينما استخدم عبد  ،نموذج محمد خميس للتصميم التعليم

اختبـارين األول  ) 2009(الشـين  للتحصيل واآلخر لحل المشكالت، في حين استخدمت دراسة

التنظيم الذاتي والثاني لألداء األكاديمي، فـي حـين اسـتخدم كـل مـن سمبسـون       لمهارات 

)(Simpson,2011، ازدمرو)(OZDEMIR,2005  اختبار كتابي وبطاقة مالحظة واستبيان أو

لـة،  فاستخدما مقياس لوصـف الحا  Asta&Jolanta,2015)( أستا وجالنتاميزان اتجاه، بينما 

. اختبار المهارات االجتماعية) Senyuva,Kaya &Bodur, 2014(سنيفا وكايا وبودرواستخدم 

  .مقياس الدافعيةو أما الدراسة الحالية فاستخدمت اختبار للتفكير الرياضي

بينت بعض الدراسات السابقة أثر استراتيجيات وطرائق مختلفـة فـي تنميـة التفكيـر     

، وأثر برنامج )2011(التدريس التبادلي مثل دراسة الكبيسي  كإستراتيجية: الرياضي والتحصيل



31 

فقد بينت أثر اسـتخدام  ) 2009(بينما دراسة عيد عشا ،)2012(تدريبي مقترح مثل دراسة نجم 

واتفقت هذه الدراسات مـع  . إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات

الدراسة الحالية في تقصي أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع فـي التفكيـر    

  .الرياضي

  لدراسات السابقةاسة الحالية عن ااختالف الدر

تميزت هذه الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة اإلحصاء في الفصل الثاني للصف  - 

إذ . السابع األساسي في المنهاج الفلسطيني، من خالل المشاريع التعليمية التي أعدتها الباحثة

 .لم تجد الباحثة دراسة تناولت هذا الموضوع في فلسطين على حد علم الباحثة

ت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها بحثت في أثر المشاريع الرياضية علـى  تميز -

التفكير الرياضي والدافعية، حيث الحظت الباحثة أن معظم الدراسات لم تتناول دراسة أثر 

المشاريع التعليمية على التفكير الرياضي والدافعية، من هنا جاءت هذه الدراسة لتسد النقص 

المحلية في مجال مبحث الرياضيات، ولتلبي توصيات التربويين في البحـث   في الدراسات

 .عن طرق جديدة في التدريس
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة 1.3

تحدثت الباحثة في هذا الفصل عن اإلجراءات التي اتبعتها إلتمام هـذه الدراسـة بـدءاً    

وتحدثت عـن  بمنهج الدراسة المتبع، و ومجتمع وعينة الدراسة والكيفية التي تم بها اختيارهما، 

أدوات الدراسة المطبقة وكيفية إعدادها، والطرق المتبعة في التأكد من صدق وثبـات األدوات،  

المادة التدريبية التي طُبقت الدراسة عليها، وأيضاً المعالجات اإلحصائية المستخدمة  كما وصفت

  :في تحليل البيانات للوصول إلى النتائج، وفيما يلي تفصيل لذلك

  راسةمنهج الد 2.3

المنهج المستخدم لتنفيذ هذه الدراسة هو المنهج التجريبي ذو التصميم شـبه التجريبـي   

وأيضاً يتماشى مع تحقيـق الهـدف الرئيسـي     أسئلة الدراسة وفرضياتها،وذلك ألنه يتالءم مع 

أثر إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في التفكير الرياضـي  للدراسة والمتمثل في معرفة 

  .والدافعية لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين

  مجتمع الدراسة 3.3

والبـالغ   ،تمثل مجتمع الدراسة بجميع طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين

طالبة، باالعتماد على بيانات مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين للعـام  ) 1784(عددهن 

  .2015/2016الدراسي 

  عينة الدراسة 4.3

اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية والتي تمثلت بطالبـات الصـف السـابع    

األساسي في مدرسة بنات اإلبراهيمين األساسية، وكان سبب اختيار الباحثة لهذه المدرسة هـو  

عملها كمعلمة فيها فضالً عن ظروف إضرابات المعلمين في تلك الفترة من الفصـل الدراسـي   
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حيث تم اختيار شعبتين عشوائياً من بـين   ،ثاني وتعطل التدريس في معظم المدارس الحكوميةال

ثالث شعب، واعتمدت الباحثة واحدة منهما مجموعة ضابطة واألخـرى مجموعـة تجريبيـة،    

  .يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً للمجموعتين الضابطة والتجريبية) 1-3(والجدول رقم 

  حسب متغيراتها  ة الدراسةتوزيع عين) 1-3(جدول 

  العدد  العينة  نوع المجموعة
  31  "ج"الصف السابع األساسي شعبة   تجريبية
  31  "ب"الصف السابع األساسي شعبة   ضابطة

  62  المجموع الكلي

  أدوات الدراسة 5.3

حتى تحقق الباحثة الغرض الرئيسي من إجراء هذه الدراسة وهو معرفة أثر اسـتخدام  

التعلم بالمشاريع على التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات قامت باستخدام إستراتيجية 

اختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية : مجموعة من األدوات التي تخدم غرض دراستها وهي

  .نحو تعلم وحدة اإلحصاء

  وصف المادة التدريبية

مـن  ) اإلحصـاء (تمثلت المادة التدريبية التي طُبقت عليها هذه الدراسة بالوحدة الثامنة 

حيث قامت الباحثة بتـدريس  . كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي الفصل الدراسي الثاني

وحدة اإلحصاء باستخدام إستراتيجية المشاريع، وقياس دافعيتهم نحو تعلمها من خـالل إعـادة   

  :واشتملت المادة التدريبية على ما يلي. اإلحصاء باستخدام المشاريعصياغة وحدة 

  :البيانات اإلحصائية وتشمل -1

 )الوصفية(البيانات النوعية  - 

 )العددية(البيانات الكمية  - 
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 .المدى المطلق للبيانات والمشاهدات - 

 ومركز الفئة –الفئة  - 

  :وتشمل) بالرسم(تمثيل الجداول التكرارية هندسياً  -2

 .الجداول التكرارية بالمدرج التكراري تمثيل - 

 .تمثيل الجداول التكرارية بالمضلع التكراري - 

  :ويشمل) المعدل(الوسط الحسابي  -3

 .الوسط الحسابي للبيانات العددية - 

 .الوسط الحسابي لجدول تكراري ذي فئات - 

  .حصة صفية) 13(وتم تدريس المادة التعليمية لمدة أسبوعين ونصف بواقع 

  محتوى المادة التدريبيةتحليل 

بتحديـد   حللت الباحثة محتوى المادة التدريبية التي تم من خاللها تنفيذ الدراسة، وذلـك 
  )3( أهدافها السلوكية المعرفية وأهدافها الوجدانية، وأهدافها النفسحركية، الحظ ملحق رقم

وتعميمات، وحل وأيضاً صنفت الباحثة األهداف السلوكية المعرفية إلى مفاهيم، وحقائق 
  ). 4( مسائل، الحظ الملحق رقم

فكـان  ) مقياس الدافعية واختبـار التفكيـر الرياضـي   (أما بالنسبة لبناء أدوات الدراسة 
  :كالتالي

  مقياس الدافعية

صممت الباحثة مقياس لقياس دافعية الطالبات نحو تعلم اإلحصاء، وقامت بوصف دقيق 
  :لألبعاد الخاصة بهذا المقياس كاآلتي
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  وصف المقياس

اعتمدت الباحثة عند تصميمها لمقياس دافعية طالبات الصف السابع األساسي نحو تعلـم  

وحدة اإلحصاء على األدب التربوي، والدراسات السابقة، ومقاييس الدافعية للتعلم، حيث تكونت 

بعاد الدافعية الخارجية ويشمل على ثالث أ: فقرة، موزعة على قسمين األول) 31(االستبانة من 

، )10-6الفقرات (إرضاء المعلمة : ، والثاني)5–1الفقرات (األعمال والمهمات الصعبة : األول

الدافعيـة  : والقسم الثاني من االستبانة هـو . )15–11الفقرات (االعتماد على المعلمة : والثالث

 23ت الفقرا(، والفضول )22–16الفقرات (التحدي : الداخلية ويتكون من ثالث أبعاد أيضاً هي

  .)31–28الفقرات (، واألعمال المستقلة )27 –

وقد تم استخدام مقياس ليكرت عند بناء االستبانة، والجدول التـالي يوضـح التـدريج    

  :المستخدم ومعيار التحليل

  ي بناء االستبانة ومعيار التحليلالتدريج المستخدم ف) 2-3(جدول 

  معيار التحليل  التدريج
  5  أوافق بشدة

  4  أوافق
  3  محايد

  2  معارض
  1  معارض بشدة

  صدق مقياس الدافعية

محكمين من أعضاء هيئة ) 7(تأكدت الباحثة من صدق المقياس من خالل عرضه على 

التدريس في جامعة النجاح الوطنية ومشرفين في مديرية تربية جنين ومعلمين من حملة شـهادة  

، حيـث  )2(الماجستير والدكتوراه في أساليب تدريس الرياضيات كما هو مدرج في الملحق رقم 

فقرة وطُلب منهم إبداء مقترحاتهم ) 35(م بصورته األولية والمتكون من تم عرض المقياس عليه

وآرائهم حول الصياغة اللغوية لفقرات االستبانة، ومدى مناسبتها لقياس دافعية طالبات الصـف  
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السابع األساسي نحو تعلم اإلحصاء، وبناءاً على آرائهم وتعديالتهم تم تعديل المقياس، وإعـادة  

  ).8(كله النهائي ملحق رقم تنسيقه حتى خرج بش

  ثبات المقياس

استخدمت الباحثة معادلة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات مقياس الدافعية ككل، وقد بلغـت  

وقامت الباحثة أيضاً بحساب معامل الثبـات للقسـم   ) 0.809(قيمة معامل الثبات للمقياس كامل 

حيث بلـغ   )الدافعية الداخلية(المقياس  والقسم الثاني من )الدافعية الخارجية(األول من المقياس 

وهي قيم ثبات ) 0.785(بينما بلغ معامل الثبات للقسم الثاني ) 0.675(معامل الثبات للقسم األول 

التالي يوضـح قـيم   ) 2-3(والجدول . مرتفعة تشير إلى تمتع مقياس الدافعية بنسبة ثبات عالية

  .معامل الثبات للمقياس وأقسامه

  معامل الثبات لمقياس الدافعية وأقسامهقيم ) 3-3(جدول 

  قيمة معامل الثبات  القسم
  0.675  الدافعية الخارجية: األول
  0.785  الدافعية الداخلية: الثاني

  0.809  الدرجة الكلية للمقياس

  اختبار التفكير الرياضي

الرياضـي  وصفت الباحثة األداة الثانية المستخدمة في هذه الدراسة وهو اختبار التفكير 

  :كالتالي

  وصف اختبار التفكير الرياضي

علـى التفكيـر   استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلـى المشـروع    قياس أثرمن أجل 
 اتفقر) 10(تكون من  ،)6(ملحق رقم اختباراً للتفكير الرياضيبإعداد الباحثة  قامتالرياضي، 

: مظاهر للتفكير الرياضي هي ثالثةفي فقرات أخرى مقالية ) 5(، ومن نوع االختيار من متعدد
حيث كانت معظم الفقرات تقيس التفكير المنطقي؛ وذلك . واالستنتاج التعميم، والتفكير المنطقي،
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) 3-3(والجـدول . ألن طبيعة وحدة اإلحصاء تدعم مثل هذا النوع من مظاهر التفكير الرياضي
  . التالي يبين خصائص اختبار التفكير الرياضي

  صائص اختبار التفكير الرياضيخ) 4-3(جدول 

  نوع األسئلة  عدد األسئلة  مستوى الهدف
مجموع 
  العالمات

الوزن النسبي 
  من االختبار

  %52  13  مقالي 3    موضوعي 4  7  تفكير منطقي
  %28  7  مقالي 1    موضوعي 4  5  تعميم

  %20  5  مقالي 1    موضوعي 2  3  استنتاج
  %100  25  15  15  المجموع

من فقرات االختيار من متعـدد   لكل فقرة درجةوتم تقدير درجات االختبار بحيث تكون 
) 25(، وبالتالي تكون درجة االختبـار ككـل   درجات لكل فقرة من فقرات األسئلة المقالية) 3(و

  .درجة، وتم تقدير زمن االختبار بساعة واحدة

  اح تصحيح اختبار التفكير الرياضيمفت

االختبار على الباحثة قامت بوضع وتصميم مفتاح لتصحيح االختبار حتى يتسنى تصليح 
، واعتمدت عليه في تصحيح االختبار، إذ أعطيت لكل فقرة من )7(كإجابة نموذجية ملحق رقم 

فقرات االختيار من متعدد درجة واحدة، بحيث تحصل الطالبة على درجة عند اإلجابـة بشـكل   
: لإلجابة الخاطئة أو المتروكة، أما القسم الثـاني ) 0(صحيح عن الفقرة، وتحصل على الدرجة 

درجـات، وتحصـل   ) 3(أسئلة مقالية تحتاج إلى حل ولكل سؤال ) 5(القسم المقالي فتكون من 
) 10(بحسب إجابتها على كل سؤال وبلغ عدد فقرات االختبار ) 2،1،0، 3(الطالبة على الدرجة 

مقالية، وبذلك أصبحت الدرجة الكلية لالختبـار  فقرات ) 5(فقرات من نوع االختيار من متعدد و
  . درجة) 25(

  صدق اختبار التفكير الرياضي

محكمـين  ) 7(تأكدت الباحثة من صدق اختبار التفكير الرياضي من خالل عرضه على 

من أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية ومشرفين في مديرية تربية جنين ومعلمين 
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ستير والدكتوراه في أساليب تدريس الرياضيات كما هو مدرج في الملحق من حملة شهادة الماج

، حيث تم عرض اختبار التفكير الرياضي عليهم بصورته األولية، وطُلب منهم إبـداء  )2(رقم 

ومدى مالءمتها لتحقيق هدف الدراسة  ،مقترحاتهم وآرائهم حول صحة الصياغة العلمية واللغوية

وقد تم تعديل بعض الفقرات وتغيير بعضها؛ لعـدم  . لسابع األساسيومناسبتها لطالبات الصف ا

مناسبتها للمرحلة العمرية للطالبات بناء على طلب بعض المحكمين، وبذلك تحققت الباحثة مـن  

الفقـرة  (إذ تم تعديل صياغة بعض األسـئلة مثـل السـؤال األول    . الصدق الظاهري لالختبار

 ،5110، وكان قياس الزاوية الكبـرى  590ن زوايا مثلث هوإذا كان المدى المطلق بي) (الخامسة

إذا كان المدى المطلـق  (إلى :) فإن نسبة قياس الزاوية الصغرى إلى قياس الزاوية الكبرى هي

، فإن نسبة الزاوية الصغرى إلى الزاوية 5110، وكان الزاوية الكبرى 590بين زوايا مثلث هو 

، وتغير السؤال األول والسؤال الثاني من األسـئلة اإلنشـائية لعـدم مناسـبتهما     :)الكبرى هي

تمعني الجدول التالي والذي يمثـل  (لمستويات التفكير الرياضي، فمثالً تم استبدال السؤال األول 

  :ثم أجيبي عن األسئلة التي تليهعدد األبناء في عينة من العائالت الفلسطينية 

  ك xس   )ك(عدد العائالت   )س(عدد األبناء 
0  3  0  
1    5  
2    14  
3  2  6  
4  1    
5  1    
6  1  6  

      المجموع

  .أكملي المربعات في الجدول باألرقام المناسبة -1

  .أوجدي الوسط الحسابي لعدد األبناء في العائلة الواحدة -2

  .الجدول التالي يمثل فئات األعمار لمجموعة من المعلمين(كالتالي وأصبح بعد استبداله 
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  ص___  30  29___ س   فئات األعمار
  4  3  عدد المعلمين
  32  ع  مركز الفئة

   .ع ،جدي قيمة س، ص

ثـم قسـمة    5بالعدد  )39-30(ما حاصل ضرب طول الفئة (وأما السؤال الثاني فكان 

سـنة والوسـط    13طـالب هـو    3الوسط الحسابي ألعمار (وأصبح كالتالي  )10الناتج على 

 10سنة، انضم إلى المجموعتين طالبـان عمراهمـا    15طالب آخرين هو  4الحسابي ألعمار 

  .)ما الوسط الحسابي ألعمار الطالب التسعة؟ ،سنه 17سنوات، 

ـ    ار التفكيـر  وأيضاً قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة والتمييـز لفقـرات اختب

  :الرياضي للتأكد من درجة صعوبته، والتالي يوضح ذلك

  لفقرات اختبار التفكير الرياضي معامالت الصعوبة والتمييز

استخدمت الباحثة المعادلة التالية للتحقق من درجة صـعوبة فقـرات اختبـار التفكيـر     

  :الرياضي من نوع اختيار من متعدد، ونصها

س= معامل صعوبة السؤال 

ن
  ×100%  

  .عدد الطالبات اللواتي أجبن إجابة صحيحة عن السؤال: س :حيث تمثل

  .مجموع الطالبات: ن

  :واستخدمت الباحثة المعادلة التالية للتحقق من معامالت صعوبة األسئلة المقالية، ونصها

مجموع الدرجات المحصلة على السؤال= معامل الصعوبة 

عدد الطالبات × درجة السؤال
  ×100%  

  :ا لحساب معامل التمييز فقد استخدمت الباحثة المعادلة التالية لحسابهأم
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س � ص =معامل التمييز 

ن
 ×100%  

  عدد الطالبات اللواتي أجبن بشكل صحيح على السؤال في الفئة العليا: س: حيث تمثل

  عدد الطالبات اللواتي أجبن بشكل صحيح على السؤال في الفئة الدنيا :ص

  .إحدى المجموعتين عدد الطالبات في: ن

وبعد قيام الباحثة بحساب معامالت الصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار قامت بتلخيصـها  

  :التالي) 5-3(في الجدول 

  معامالت الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار التفكير الرياضي) 5-3(جدول 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة
1  0.60  0.33  
2  0.89  0.33  
3  0.66  0.53  
4  0.34  0.73  
5  0.35  0.73  
6  0.44  0.80  
7  0.34  0.40  
8  0.35  0.53  
9  0.42  0.27  

10  0.18  0.40  
11  0.18  0.42  
12  0.43  0.50  
13  0.28  0.43  
14  0.29  0.72  
15  0.26  0.55  

السابق ووجدت الباحثـة أن قـيم   ) 5-3(ومن اإلطالع على القيم الموجودة في الجدول 

، أما معامالت التمييز ألسئلة االختبـار فقـد   )0.89 -0.18(الصعوبة تراوحت بين معامالت 

وهي قيم جيدة تحقق أغراض الدراسة كما أشارت إليـه أدبيـات   ) 0.80-0.27( تراوحت بين

  .الموضوع
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  ثبات اختبار التفكير الرياضي

معادلـة ألفـا   لفقرات االختبار باستخدام ) التجانس(تحققت الباحثة من االتساق الداخلي 
كرونباخ لحساب درجة ثبات اختبار التفكير الرياضي، وقد بلغت قيمة معامـل الثبـات الكلـي    

وهي معامالت ثبات مرتفعة تشير إلى تمتـع  ) 0.782( المحسوب باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
  .اختبار التفكير الرياضي بنسبة ثبات عالية

  إجراءات تنفيذ الدراسة 6.3

 نابلس فلسطين؛/ بمراجعة عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيةقامت الباحثة 

، وبعـدما  )1(للحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه لوزارة التربية والتعليم العالي، ملحق رقم

رام اهللا فلسطين، للحصول على / حصلت عليه توجهت الباحثة إلى وزارة التربية والتعليم العالي

الدراسة على طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة اإلبراهيمين األساسـية  الموافقة إلجراء 

وبعد ذلك وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين وذلك بالنيابـة عـن وزارة   . للبنات

التربية والتعليم العالي الفلسطينية كتاباً لمدرسة بنات اإلبراهيمين األساسية يسمح للباحثة بتطبيق 

ثم قامت الباحثة بصياغة األهداف السلوكية والوجدانيـة،  ). 1( في المدرسة ملحق رقمدراستها 

من كتاب الرياضيات للصف السـابع األساسـي   ) وحدة اإلحصاء(والنفسحركية للمادة التدريبية 

وتحليل محتوى المادة التدريبيـة  ). 3(ملحق رقم  )2015/2016(الفصل الثاني للعام الدراسي 

من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي الفصل الثاني للعـام الدراسـي   ) وحدة اإلحصاء(

ثم قامت الباحثة بتحضير مخطط لتدريس الوحـدة التدريبيـة   ). 4(ملحق رقم  )2015/2016(

اختبار التفكير (م أعدت أداتي الدراسة ث). 5(باستخدام المشاريع التعليمية ملحق رقم ) اإلحصاء(

وبعد ذلك قامت بتوزيع المادة التدريبيـة  ). الرياضي ومقياس الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاء

واختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية نحو تعلم اإلحصاء على مجموعـة مـن المحكمـين    

 .إلجراء التعديل الالزم لها

. ى طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة اإلبراهيمينثم طبقت الباحثة التجربة عل

اختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية نحو تعلـم وحـدة   (حيث قامت بتطبيق أداتي الدراسة 
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على الطالبات قبل وبعد القيام بالتجربة، ثم قامت بتصحيح االختبار ورصد عالمـات  ) اإلحصاء

الرياضي ومقياس الدافعية على الحاسوب من أجل متابعة الطالبات وتفريغ نتائج اختبار التفكير 

المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية 

)SPSS (للعلوم االجتماعية.  

وبعد استخراج النتائج تم مناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات 

  .المناسبة

  تصميم الدراسة 7.3

  :التصميم شبه التجريبي للدراسة

EG: O1 O2 - X O3 O4  

CG: O1 O2 - O3 O4  

  EG :المجموعة التجريبية

  CG: المجموعة الضابطة

  ).اختبار التفكير الرياضي( O:1اختبار قبلي

  .2Oمقياس الدافعية قبلي 

  .O3التفكير الرياضي : اختبار بعدي

  .4Oمقياس الدافعية بعدي 

  ).التدريس وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع(المتغير المستقل X :المعالجة التجريبية
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  متغيرات الدراسة 8.3

 :المتغيرات التي شملتها الدراسة حسب فرضياتها هي

  المتغير المستقل

  :وشملته فرضيات الدراسة جميعها ويمثل طريقة التدريس ولها مستويان

  .الطريقة االعتيادية) 2(، إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع استخدام )1(

  المتغيرات التابعة

  :هناك متغيران تابعان في هذه الدراسة هما

  .التفكير الرياضي، وشملته فرضيات الدراسة األولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة) 1(

 .الدراسة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنةالدافعية نحو تعلم اإلحصاء، وشملته فرضيات ) 2(

  المتغيرات المضبوطة

  :قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية

، والمحتـوى  ))2016/ 2015(طالبات الصف السابع األساسي للعام الدراسي (المرحلة العمرية 

للصـف  من كتـاب الرياضـيات   ) اإلحصاء(الدراسي الذي تمثل بإعادة صياغة الوحدة الثامنة 

وعدد الحصـص التـي تـم    ). 2016/ 2015(السابع األساسي الجزء الثاني من العام الدراسي 

 . حصة لكال المجموعتين) 13(تدريس وحدة اإلحصاء فيها وحدد بـ 

وأيضاً تم تدريس المجموعتين الضابطة والتجريبية من قبل نفس المعلمة وبهذا يكـون  

  .المعلم إحدى المتغيرات المضبوطة
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  المعالجات اإلحصائية 9.3

من أجل اختبار الفرضيات واإلجابة عن  )SPSS(استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية 

  : أسئلة الدراسة وذلك باستخدام المعالجات التالية

لحساب درجة ثبات اختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية تم استخدام معادلة كرونبـاخ   - 

 ).Cronbach’s Alpha(ألفا 

اختبار التفكير الرياضي ودرجاتهم على مقيـاس الدافعيـة تـم     عالمات الطلبة فيلوصف  - 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةاستخدام 

في اختبـار  ) التجريبية، والضابطة(لفحص داللة الفرق بين متوسطي تحصيل المجموعتين  - 

ولـى والثانيـة والثالثـة    التفكير الرياضي والدافعية من أجل اختبار فرضيات الدراسة األ

 تحليـل التبـاين األحـادي المصـاحب    والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تم استخدام 

)(ANCOVA.  

لفحص االرتباط بين عالمات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكيـر الرياضـي    - 

اختبار معامـل  البعدي ومقياس الدافعية من أجل اختبار فرضية الدراسة الثامنة تم استخدام 

 .االرتباط بيرسون
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مقدمةال 1.4

استخدام إستراتيجية التعلم المسـتند   معرفة أثر بهدف قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة

الصف السـابع   طالباتلدى  الرياضياتإلى المشروع في التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلّم 

ولمعرفة ذلك قامت الباحثة بعمل المادة التدريبيـة وذلـك بإعـادة    . األساسي في محافظة جنين

من طالبـات  وتم اختيار شعبتين ، األنشطة والمشاريع التعليميةبطريقة  اإلحصاءصياغة وحدة 

حداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم تدريس الصف السابع األساسي في مدرسة اإلبراهيمين إ

تـم تدريسـها    األنشطة والمشاريع التعليمية والمجموعة الضابطةباستخدام  يةالتجريب ةالمجموع

ـ  التفكيـر الرياضـي  عداد اختبار يقيس إبالطريقة االعتيادية، وتم  ق قبليـا وبعـدياً علـى    طب

يضا قبلياً وبعـدياً علـى   أوطبق  الدافعية نحو تعلم اإلحصاء، وأيضاً مقياس لقياس المجموعتين

، وتم جمع البيانات وتفريغها ومعالجتها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم  المجموعتين

  ).SPSS(االجتماعية 

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية

  حصائية المتعلقة بفرضيات الدراسةالنتائج اإل 2.4

فرضيات تعلقت الفرضيات األولى والثانية والثالثة والرابعة ) 8(تكونت هذه الدراسة من 

بالتفكير الرياضي ومستوياته، وتعلقت الفرضيات الخامسة والسادسة والسابعة بالدافعيـة، أمـا   

   .رياضي والدافعيةالفرضية الثامنة فتعلقت باالرتباط بين التفكير ال

ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة (وفيما يتعلق بسؤال الدراسة األول 

فسـيتم  ) المشروع في التفكير الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

 الثـة والرابعـة  اإلجابة عنه بعد عرض النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة األولى والثانيـة والث 

  :، كالتالي)التفكير المنطقي، والتعميم، واالستنتاج(واللواتي يشملن التفكير الرياضي ومستوياته 
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  الفرضية األولىب المتعلقة نتائجال 1.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : نصت الفرضية األولى على ما يلي

)α≤0.05 ( بين متوسط أداء المجموعة التجريبية)  التي درست وفق إستراتيجية التعلم المسـتند

) االعتياديةالتي درست وفق الطريقة (ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) إلى طريقة المشروع

  .على اختبار التفكير الرياضي

نحرافات المتوسطات الحسابية واالاألولى تم استخراج  ر صحة الفرضيةمن أجل اختباو

، )التي درست بالطريقـة االعتياديـة  (المجموعة الضابطة  الباتلط للتفكير الرياضيالمعيارية 

، في االختبارين القبلي والبعدي، )المشاريع التعليميةالتي درست باستخدام (والمجموعة التجريبية 

  ): 1-4(وكانت النتائج كما في الجدول 

فـي االختبـارين    الرياضي للتفكيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )1-4(جدول 
  )25= عالمة االختبار(. القبلي والبعدي

 العدد المجموعة

 )التفكير الرياضياختبار (البعدي  )اختبار التفكير الرياضي(القبلي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.423 12.7016 1.97 3.9718 31 الضابطة

 0.689 17.1573  1.91 4.0121 31 التجريبية

لعالمـات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالسابق  )1-4(رقم يبين الجدول 

فرقاً ظاهرياً في ، ويتضح وجود مجموعتي الدراسة بحسبالطالبات في اختبار التفكير الرياضي 

وذلـك لصـالح    ،البعـدي  التفكير الرياضيفي اختبار  الباتالحسابية لتحصيل الطالمتوسطات 

بلـغ   حيـث  المجموعة التجريبية التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلـى المشـروع،  

بينما بلغ المتوسط الحسـابي للمجموعـة   ) 12.7(تقريباً المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسـطات الحسـابية قامـت    )17.16(تقريباًالتجريبية 

وكانت النتـائج كمـا فـي     ANCOVA)(الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

  :اآلتي) 2-4(الجدول رقم 
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 التفكيـر الرياضـي  التباين األحادي المصاحب لمتوسـطي  تحليل  اختبارنتائج  )2-4(جدول 
  )التجريبية والضابطة( مجموعتي الدراسةل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.083  3.117  30.507  1 30.507 االختبار القبلي

  *0.001  31.227  305.641  1  305.641 طريقة التدريس
      9.788 59  577.482 الخطأ

    62  14734.766 المجموع

  )0.05(أقل مندال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

السابق تبـين للباحثـة    )2-4(الجدول رقم خالل قراءة قيمة الداللة اإلحصائية في  من

) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللة إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإرفض الفرضية الصفرية، 

طريقـة   إلـى  للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى التفكير الرياضيفي متوسطي 

 الرياضـيات  التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة اإلحصاء من كتاب

  .لصف السابع األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروعل

  الثانيةالفرضية المتعلقة بج ائنتال 2.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : على ما يلي ثانيةالنصت الفرضية 

)α≤0.05 ( بين متوسط أداء المجموعة التجريبية)  التي درست وفق إستراتيجية التعلم المسـتند

) العتياديةالتي درست وفق الطريقة ا(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) إلى طريقة المشروع

  .طقيمنالتفكير ال مستوىعلى 

الثانية والمتعلقة بفقرات التفكير المنطقي من اختبـار   ر صحة الفرضيةمن أجل اختباو

 للتفكيـر المنطقـي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  التفكير الرياضي تم استخراج 

التـي  (، والمجموعة التجريبيـة  )التي درست بالطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة  الباتلط

، في االختبارين القبلي والبعدي، وكانت النتائج كمـا فـي   )المشاريع التعليميةدرست باستخدام 

  ): 3-4( الجدول
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منطقي فـي االختبـارين   ال للتفكيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )3-4(جدول 
  )13= مجموع عالمات فقرات التفكير المنطقي (القبلي والبعدي 

 العدد المجموعة

 )فقرات التفكير المنطقي(البعدي  )فقرات التفكير المنطقي(القبلي 

 الوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.87499 6.9677 0.28301 0.3548 31 الضابطة

 1.35043 9.9.32  0.29863  0.4893 31 التجريبية

والذي يعرض قيم المتوسـطات الحسـابية    السابق) 3-4(الجدول  من خالل النظر إلى

 المنطقي في اختبار التفكير الرياضيالتفكير  فقرات لعالمات الطالبات في واالنحرافات المعيارية

 الباتالطفرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل يتبين وجود مجموعتي الدراسة  بحسب

وذلـك لصـالح المجموعـة     ،في مستوى التفكير المنطقي البعدي التفكير الرياضيفي اختبار 

إذ بلغ المتوسـط الحسـابي    التجريبية التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع،

، )9.9.32(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعـة التجريبيـة   ) 6.9677(للمجموعة الضابطة 

استخدام تحليل التبـاين  ب قامت الباحثةالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  لبيان داللةو

  :اآلتي) 4-4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(األحادي المصاحب 

 التفكيـر المنطقـي  التباين األحادي المصاحب لمتوسـطي  تحليل  اختبارنتائج  )4-4(جدول 
  )التجريبية والضابطة( مجموعتي الدراسةل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

   القبلي االختبار
 )فقرات التفكير المنطقي(

0.074  1  0.074  0.27  0.606  

  *0.001  27.07  7.429  1  7.429 طريقة التدريس
      0.274 59  16.192 الخطأ

    62  71.163 المجموع

  )0.05(أقل مندال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
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 السابق اتضح للباحثـة  )4-4(الجدول رقم  وعند النظر إلى قيمة الداللة اإلحصائية في

) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللة إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإرفض الفرضية الصفرية، 

طريقـة   إلـى  الضابطة تعـزى للمجموعة التجريبية والمجموعة التفكير المنطقي في متوسطي 

 الرياضـيات  التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة اإلحصاء من كتاب

  .لصف السابع األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروعل

  الثالثةالفرضية المتعلقة بج النتائ 3.2.4

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد : على ما يلي الثالثةنصت الفرضية 

)α≤0.05 ( بين متوسط أداء المجموعة التجريبية)  التي درست وفق إستراتيجية التعلم المسـتند

) العتياديةالتي درست وفق الطريقة ا(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) إلى طريقة المشروع

  .التعميم الرياضيعلى اختبار 

الثالثة والمتعلقة بفقرات التعميم الرياضي من اختبـار   رضيةر صحة الفمن أجل اختباو

لفقـرات التعمـيم   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  التفكير الرياضي تم استخراج 

، والمجموعة التجريبية )التي درست بالطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة  الباتلط الرياضي

، في االختبارين القبلي والبعدي، وكانت النتائج كمـا  )تعليميةالمشاريع الالتي درست باستخدام (

  ): 5-4(في الجدول 

فـي   الرياضـي  لفقرات التعمـيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )5-4(جدول 
  )7= مجموع عالمات فقرات التعميم الرياضي . (االختبارين القبلي والبعدي

 العدد المجموعة

 )فقرات التعميم الرياضي(البعدي  )التعميم الرياضيفقرات (القبلي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.51283 3.2473 0.44827 0.5806 31 الضابطة

  1.16859 5.0325  0.35849  0.4581  31 التجريبية
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والذي يعرض قيم المتوسـطات الحسـابية    السابق) 5-4(الجدول  من خالل النظر إلى

 بحسب في اختبار التفكير الرياضي التعميم فقرات لعالمات الطالبات في واالنحرافات المعيارية

فـي   البـات فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل الط يتبين وجودمجموعتي الدراسة 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية  ،الرياضيالتعميم في مستوى  البعدي التفكير الرياضياختبار 

إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعـة   التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع،

 ، ولبيان داللـة )5.0325(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ) 3.2473(الضابطة 

استخدام تحليـل التبـاين األحـادي    ب باحثةقامت الالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

  :اآلتي) 6-4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(المصاحب 

 التعمـيم الرياضـي  التباين األحادي المصاحب لمتوسـطي   اختبار تحليلنتائج  )6-4( جدول
  )التجريبية والضابطة( مجموعتي الدراسةل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

  االختبار القبلي
  )فقرات التعميم الرياضي(

0.521  1  0.521  1.958  0.167  

  *0.001  16.849  4.486  1  4.486 طريقة التدريس
      0.266 59  15.708 الخطأ

    62  113.520 المجموع

  )0.05(أقل مندال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية  السابق يتبين )6-4(الجدول رقم خالل قراءة الداللة اإلحصائية في  من

في متوسـطي  ) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللة إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإالصفرية، 

طريقة التدريس، وذلـك   إلى للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزىالتعميم الرياضي 

لصـف السـابع   الرياضيات لية التي درست وحدة اإلحصاء من كتاب لصالح المجموعة التجريب

  .األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع
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  الرابعةالفرضية المتعلقة بج ائنتال 4.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    : على ما يلي الرابعةنصت الفرضية 

التي درست وفق إستراتيجية الـتعلم  (أداء المجموعة التجريبية بين متوسط ) α≤0.05(الداللة 

التي درست وفـق الطريقـة   (ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المستند إلى طريقة المشروع

  .االستنتاج الرياضيمستوى على ) العتياديةا

الرابعة والمتعلقة بفقرات االسـتنتاج الرياضـي مـن     ر صحة الفرضيةمن أجل اختباو

لفقـرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   اختبار التفكير الرياضي تم استخراج 

، والمجموعة )التي درست بالطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة  الباتلط االستنتاج الرياضي

، في االختبارين القبلي والبعـدي، وكانـت   )تعليميةالمشاريع الالتي درست باستخدام (التجريبية 

  ): 7-4(النتائج كما في الجدول 

في االختبارين  الرياضيلالستنتاج  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )7-4(جدول 
  )5= مجموع عالمات فقرات االستنتاج . (القبلي والبعدي

 العدد المجموعة

 )فقرات االستنتاج(البعدي  )فقرات االستنتاج(القبلي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.74424 2.1452 0.44292 0.3226 31 الضابطة

  0.76129 3.7097  0.35182 0.2581 31 التجريبية

والذي يعرض قيم المتوسـطات الحسـابية    السابق) 7-4(الجدول  من خالل النظر إلى

 في اختبـار التفكيـر الرياضـي    االستنتاج فقرات لعالمات الطالبات في واالنحرافات المعيارية

 الباتفرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل الط يتبين وجود مجموعتي الدراسة بحسب

وذلك لصـالح المجموعـة    ،الرياضياالستنتاج في مستوى  البعدي التفكير الرياضيفي اختبار 

إذ بلغ المتوسـط الحسـابي    التجريبية التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع،

، )3.7097(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة  ) 2.1452(للمجموعة الضابطة 
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استخدام تحليل التبـاين  ب باحثةقامت الالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  ولبيان داللة

  :اآلتي) 8-4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(األحادي المصاحب 

 االسـتنتاج الرياضـي  التباين األحادي المصاحب لمتوسطي  تحليل اختبارنتائج  )8-4( جدول
  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسة ل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

   االختبار القبلي
 )فقرات االستنتاج الرياضي(

0.242  1  0.242  0.728  0.397  

  *0.0001  56.858  18.868  1  18.868 طريقة التدريس
      0.332 59  19.579 الخطأ

    62  116 المجموع

  )0.05(أقل من دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية  السابق يتبين )8-4(الجدول رقم خالل قراءة الداللة اإلحصائية في  من

في متوسـطي  ) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللة إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإالصفرية، 

طريقة التدريس، وذلك  إلى للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزىاالستنتاج الرياضي 

لصـف السـابع   الرياضيات ليبية التي درست وحدة اإلحصاء من كتاب لصالح المجموعة التجر

  .األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع

يتبين ) 8-4(و) 6-4(و) 4-4(و) 2-4(من األرقام والدالئل الموجودة في الجداول رقم 

  .التفكير الرياضي األثر االيجابي إلستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في تنمية

ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة (وفيما يتعلق بسؤال الدراسة الثاني 

المشروع في الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي فـي محافظـة   

والسادسـة   فسيتم اإلجابة عنه بعد عرض النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة الخامسـة ) جنين؟

  :، كالتالي)والخارجية ،الداخلية(والسابعة واللواتي يشملن الدافعية ومستوياتها 
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  الخامسةالفرضية المتعلقة ب ائجنتال 5.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى   : على ما يلي الخامسةنصت الفرضية 

التي درست وفق إستراتيجية الـتعلم  (بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ) α≤0.05(الداللة 

التي درست وفـق الطريقـة   (ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المستند إلى طريقة المشروع

  .على مقياس الدافعية نحو تعلّم وحدة اإلحصاء) االعتيادية

ات الحسـابية  المتوسـط الخامسـة تـم اسـتخراج     ر صحة الفرضـية من أجل اختباو

 البـات لط لمقياس الدافعية نحو تعلم وحـدة اإلحصـاء  واالنحرافات المعيارية للمجموع النهائي 

التـي درسـت   (، والمجموعة التجريبية )التي درست بالطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة 

-4(الجدول  القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما في المقياسين، في )المشاريع التعليميةباستخدام 

9 :(  

للدافعية نحو تعلم اإلحصـاء فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )9-4(جدول 
  المقياسين القبلي والبعدي

 العدد المجموعة

 )مقياس الدافعية(البعدي  )مقياس الدافعية(القبلي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.18753 2.41 0.15966 2.10 31 الضابطة

 0.18653 3.74  0.16313 2.06 31 التجريبية

والذي يعرض قيم المتوسـطات الحسـابية    السابق) 9-4(الجدول  من خالل النظر إلى

فرقاً  يتبين وجود مجموعتي الدراسة بحسب الدافعية الطالبات في لدرجات واالنحرافات المعيارية

وذلـك لصـالح    ،في مقياس الدافعية البعدي الباتالط درجاتظاهرياً في المتوسطات الحسابية ل

إذ بلغ المتوسـط   المجموعة التجريبية التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع،

، )3.74(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ) 2.41(الحسابي للمجموعة الضابطة 

استخدام تحليل التبـاين  ب قامت الباحثةالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  ولبيان داللة

  :اآلتي) 10-4(وكانت النتائج كما في الجدول رقم  ANCOVA)(األحادي المصاحب 
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نحـو تعلـم    الدافعيةالتباين األحادي المصاحب لمتوسطي تحليل  اختبارنتائج  )10-4( جدول
  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسة لاإلحصاء 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.685  0.166  0.006  1  0.006 مقياس الدافعية القبلي

  *0.001  769.622  27.360  1  27.36 طريقة التدريس
      0.36 59  2.097 الخطأ

    62  615.668 المجموع

  )0.05(أقل من دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفـض   السابق يتبين )10-4(الجدول رقم خالل قراءة قيمة الداللة اإلحصائية في  من

فـي  ) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللـة  إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإالفرضية الصفرية، 

 إلى والمجموعة الضابطة تعزىللمجموعة التجريبية الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاء متوسطي 

طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة اإلحصـاء مـن كتـاب    

  .لصف السابع األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروعالرياضيات ل

  السادسةالفرضية المتعلقة بج ائنتال 6.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى   : على ما يلي السادسةصت الفرضية ن

التي درست وفق إستراتيجية الـتعلم  (بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ) α≤0.05(الداللة 

التي درست وفـق الطريقـة   (ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المستند إلى طريقة المشروع

  .اإلحصاء نحو تعلّم وحدة الداخلية على مقياس الدافعية) االعتيادية

الخامسة والمتعلقة بفقرات الدافعية الداخلية تم استخراج  ر صحة الفرضيةمن أجل اختباو

لفقـرات الدافعيـة    لدرجات الطالبات على فقـرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التي درست (المجموعة الضابطة  الباتلط الداخلية في مقياس الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاء

، فـي  )المشاريع التعليميـة التي درست باستخدام (، والمجموعة التجريبية )بالطريقة االعتيادية

  ): 11-4(القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما في الجدول  المقياسين
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للدافعية الداخلية في المقياسـين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )11-4(جدول 
  يالقبلي والبعد

 العدد المجموعة

 )الداخلية الدافعية فقرات(البعدي  )الداخلية الدافعية فقرات(القبلي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.23315 1.9777 0.22048 2.0737 31 الضابطة

 0.25372 4.1121  0.20210 2.0373 31 التجريبية

والذي يعرض قيم المتوسطات الحسـابية   السابق) 11-4(الجدول  من خالل النظر إلى

يتبـين   مجموعتي الدراسة بحسب الدافعية الداخلية الطالبات في لدرجات واالنحرافات المعيارية

 ،البعـدي الداخليـة  في الدافعية  الباتالط درجاتفرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية ل وجود

إذ  ة التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع، وذلك لصالح المجموعة التجريبي

بينما بلغ المتوسط الحسـابي للمجموعـة   ) 1.9777(بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

 قامت الباحثـة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  ، ولبيان داللة)4.1121(التجريبية 

  :اآلتي) 12-4(المصاحب وكانت النتائج كما في الجدول رقم استخدام تحليل التباين األحادي ب

الدافعية الداخلية نحو التباين األحادي المصاحب لمتوسطي تحليل  اختبارنتائج  )12-4( جدول
  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسة ل تعلم اإلحصاء

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

 0.983  0.000  2.636  1  2.636 القبلي الداخلية مقياس الدافعية

  *0.001  1160.881  70.084  1  70.084 طريقة التدريس
      0.06 59  3.562 الخطأ

    62  649.015 المجموع

  )0.05(أقل مندال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفـض   السـابق يتبـين   )12-4(الجدول رقـم  خالل قراءة الداللة اإلحصائية في  من

فـي  ) 0,05α≥(حصائية عند مستوى الداللـة  إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإالفرضية الصفرية، 
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للمجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة  الدافعية الداخلية نحو تعلم وحدة اإلحصاء متوسطي 

اإلحصاء مـن  طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة  إلى تعزى

 .لصف السابع األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلـى المشـروع  ل الرياضيات كتاب

إلى المتوسطات الحسابية لفقرات الدافعيـة الداخليـة لـدى طالبـات     ) 13-4(ويشير الجدول 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية
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لـدى طالبـات   ) بعـدي (الداخليـة  المتوسطات الحسابية لفقـرات الدافعيـة   ) 13-4(جدول 
  المجموعتين الضابطة والتجريبية

  الفقرة
المتوسط الحسابي 
  للمجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي 
  للمجموعة التجريبية

  4  2.19  .أحب المسائل الصعبة في اإلحصاء ألنها تحدي
  4.39  1.87  .أحب مادة اإلحصاء ألنها تثير التفكير

أسئلة صعبة تحتاج إلـى  أفضل أن تعطينا المعلمة 
  .تفكير في حصة اإلحصاء

1.77  4.42  

أحب اإلحصاء ألنها تنمي مهارات التفكير والتحليل 
  .و حل المشكالت

2.1  4.48  

ــة   ــية الصــعبة المتعلق ــائل الرياض ــب المس أح
  .ألني أستمتع في اكتشاف حلها؛باإلحصاء

2  4.32  

  4.26  1.77  .أحب العمل المدرسي الصعب ألني أجده أكثر متعة
أحب دراسة اإلحصاء ألنها تتطلب درجة كبيرة من 

  .المثابرة
2  4.03  

أنتظر حصة اإلحصاء بحماس ونشاط ألنني أتعلـم  
  .الكثير فيها

2  4.16  

  4  2.16  .أتعلم اإلحصاء ألني مهتم بها
أستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمهـا فـي مـادة    

  .اإلحصاء
2.23  4.32  

  4.45  2.32  .يساعدني على التفكير الصحيحأحب اإلحصاء ألنه 
  3.71  1.77  .أحب دروس اإلحصاء ألنه مثيرة وممتعة

  3.87  1.68  .أحرص على تطبيق أنشطة اإلحصاء بمفردي
استمتع بمتابعة األنشطة وحل التـدريبات الخاصـة   

  .باإلحصاء بمفردي
1.84  3.97  

إذا أخطأت في حل مسألة، أبقى أحـاول ألكتشـف   
  .بنفسيالحل 

1.94  4.03  

أفضـل أن أحـل الواجبــات المدرسـية المتعلقــة    
  .باإلحصاء بمفردي

1.84  3.87  
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  السابعةالفرضية المتعلقة ب جائنتال 7.2.4

ال يوجد فرق ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    : على ما يلي السابعةنصت الفرضية 

التي درست وفق إستراتيجية الـتعلم  (بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ) α≤0.05(الداللة 

التي درست وفـق الطريقـة   (ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المستند إلى طريقة المشروع

  .نحو تعلّم وحدة اإلحصاء الخارجية على مقياس الدافعية) االعتيادية

بفقـرات الدافعيـة الخارجيـة تـم      الخامسة والمتعلقة ر صحة الفرضيةمن أجل اختباو

لفقرات الدافعية الخارجيـة فـي مقيـاس    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخراج 

التـي درسـت بالطريقـة    (المجموعـة الضـابطة    الباتلط الدافعية نحو تعلم وحدة اإلحصاء

المقياسـين  ، فـي  )التعليميةالمشاريع التي درست باستخدام (، والمجموعة التجريبية )االعتيادية

  ): 14-4(القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما في الجدول 

للدافعية الخارجية في المقياسين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )14-4( جدول
  القبلي والبعدي

 العدد المجموعة

  القبلي
 )الخارجية مقياس الدافعية(

  البعدي
 )الخارجية مقياس الدافعية(

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.3093 2.8344 0.2582 2.1333 31 الضابطة

 0.23398 3.372  0.24985 2.0925 31 التجريبية

والذي يعرض قيم المتوسطات الحسـابية   السابق) 14-4(الجدول  من خالل النظر إلى

يتبين  مجموعتي الدراسة الخارجية بحسب الدافعية الطالبات في لدرجات واالنحرافات المعيارية

 ،البعـدي الخارجيـة  في الدافعية  الباتالط درجاتفرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية ل وجود

إذ  وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى المشـروع، 

بينما بلغ المتوسط الحسـابي للمجموعـة   ) 2.8344(للمجموعة الضابطة بلغ المتوسط الحسابي 

 قامـت الباحثـة  الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  ، ولبيان داللة)3.372(التجريبية 
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وكانت النتائج كما في الجدول رقـم   ANCOVA)(استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب ب

  :اآلتي) 4-15(

الدافعية الخارجية نحو التباين األحادي المصاحب لمتوسطي  اختبار تحليلنتائج  )15-4( جدول
  )التجريبية والضابطة(مجموعتي الدراسة ل تعلم اإلحصاء

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 

 اإلحصائية

مقياس الدافعية 
 القبليالخارجية 

0.032  1  0.032  0.42  0.52 

  *0.001  59.416  4.512  1  4.512 طريقة التدريس
      0.076 59  4.481 الخطأ

    62  606.053 المجموع

  )0.05( أقل من دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

رفـض   السـابق يتبـين   )15-4(الجدول رقـم  خالل قراءة الداللة اإلحصائية في  من

فـي  ) 0,05α≥(عند مستوى الداللـة  حصائية إداللة  ذن يوجد فروق ذاتإالفرضية الصفرية، 

للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الدافعية الخارجية نحو تعلم وحدة اإلحصاء متوسطي 

طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة اإلحصاء مـن   إلى تعزى

  .إلى المشروع كتاب الصف السابع األساسي باستخدام إستراتيجية التعلم المستند

إلى المتوسطات الحسابية لفقرات الدافعية الخارجية لدى طالبات ) 16-4(ويشير الجدول 

  :المجموعتين الضابطة والتجريبية

   



62 

لـدى طالبـات   ) بعـدي (المتوسطات الحسابية لفقرات الدافعيـة الخارجيـة   ) 16-4(جدول 
  المجموعتين الضابطة والتجريبية

  الفقرة
المتوسط الحسابي 
  للمجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي 
  للمجموعة التجريبية

أعمل على حل األسئلة والواجبات السهلة المتعلقـة  
  .باإلحصاء

2.71  4.03  

  3.52  2.81  .أرغب في تعلم كل ما يمكنني تعلمه في اإلحصاء
ال أحب تعلم المسائل الرياضية الصـعبة المتعلقـة   

  .باإلحصاء
1.84  4  

  3.9  2.35  .من باقي فروع الرياضيات اإلحصاء أكثر سهولة
أشعر بعدم الراحة أثناء حل المسائل الصـعبة فـي   

  .اإلحصاء
1.74  3.97  

  2.97  2.23  .ُأحضر دروس اإلحصاء ألن معلمتي تريد ذلك
أعمل علـى حـل األسـئلة والواجبـات المتعلقـة      

  .ألن معلمتي تريد ذلك. باإلحصاء
2.39  3.19  

تشـجعني علـى تعلـم     أتعلم اإلحصاء ألن معلمتي
  .المادة

2.68  3.03  

  3.16  2.74  .أقوم بكل ما تطلبه المعلمة مني في حصة اإلحصاء
أحب أن ترضى عني معلمتي عنـد حـل األسـئلة    

  .الموجهة لي في حصة اإلحصاء
2.81  3.06  

عندما ال أفهم شيء معين فـي اإلحصـاء، فـإنني    
  .أرغب أن تزودني به المعلمة

3.03  2.97  

تساعدني معلمتي في عمل واجباتي المتعلقة أحب أن 
  .باإلحصاء

2.84  3  

عندما أخطئ فإنني أحب أن أسـال المعلمـة عـن    
  .الطريقة الصحيحة للحل

3  3.23  

لدي رغبة قوية في االستفسار عن أيـة فكـرة لـم    
  .أفهمها في حصة اإلحصاء

3.03  3.48  

أحب أن أسأل المعلمة كيف سأحل الواجبات المتعلقة 
  .باإلحصاء

2.68  3.06  
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يتبـين  ) 15-4(و) 12-4(و) 10-4(من األرقام والدالئل الموجودة في الجداول رقـم  
  .األثر االيجابي إلستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في تنمية الدافعية نحو تعلم الرياضيات

والدافعية نحو تعلـم  ما العالقة بين التفكير الرياضي (وفيما يتعلق بسؤال الدراسة الثالث 
فسيتم اإلجابة عنـه بعـد   ) الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

عرض النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثامنة والتي تتحدث عن العالقة بين التفكير الرياضـي  
  :والدافعية، كالتالي

  الثامنةالفرضية المتعلقة ب نتائجال 8.2.4

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   : على ما يلي ةثامنالنصت الفرضية 
المجموعة التجريبية في اختبـار التفكيـر الرياضـي    طالبات بين درجات ) α≤0.05(الداللة 

  .على مقياس الدافعية نحو تعلّم وحدة اإلحصاء نودرجاته

معامل االرتباط بيرسون بين  باستخراج منة، قامت الباحثةاختبار الفرضية الثامن أجل و
وكانـت   مقياس الدافعيةفي  درجاتهمالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي و الباتعالمات ط

  ).17-4(النتائج كما في الجدول 

والتفكير الرياضـي لـدى طالبـات المجموعـة      معامل االرتباط بين الدافعية )17-4( جدول
  التجريبية

  الرياضيالتفكير   الدافعية
  مستوى الداللة  قيمة ر

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.74 0.18653 21.03  7.36 0.753  0.001*  

  ).α=0.05(أقل من دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية الصفرية عند مستوى الداللة يتبين ) 17-4(الجدول رقم النظر إلى من 
)0,05=α( البـات عالقة ذات داللة إحصائية بين الدافعية والتفكير الرياضي، لط، وبالتالي يوجد 

  .الصف السابع في المجموعة التجريبية

وهي قيمة موجبـة  ) 0.753(بيرسون قيمة معامل االرتباط  يبين) 17-4(رقم  الجدولو
  .مرتفعة، أي أن هناك عالقة طردية قوية بين الدافعية والتفكير الرياضي
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  مقدمة 1.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

  التوصيات 3.5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مقدمة 1.5

سعت الدراسة الحالية إلى بيان أثر التدريس وفق المشاريع التعليمية في التفكير الرياضي 

طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين، حيـث تمثـل   والدافعية نحو الرياضيات لدى 

مجتمع الدراسة بجميع طالبات الصف السابع األساسي في المدارس الحكومية في جنـين، وتـم   

والثانيـة   ،)طالبة 31(اختيار عينة قصدية مكونة من شعبتين لإلناث األولى تجريبية مكونة من 

الفصل على مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل ، ويشتمل هذا )طالبة 31(ضابطة مكونة من 

  .إليها بعد المعالجات اإلحصائية وتوصياتها

  لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةمناقشة ا 2.5

  :قامت الباحثة بمناقشة فرضيات الدراسة الثمانية، وفيما يلي توضيح بذلك

  المتعلقة بفرضية الدراسة األولى مناقشة النتائج 1.2.5

 :الفرضية األولى بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول التفكير الرياضي، ونصها تعلقت

بين متوسـط أداء المجموعـة   ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقـة المشـروع  (التجريبية 

  .في اختبار التفكير الرياضي) تي درست وفق الطريقة التقليديةال(المجموعة الضابطة 

لـى وجـود   إ) 2-4(و) 1-4(األولى الموجودة في الجداول نتائج فحص الفرضية  تنوه

لالختبـار   للتفكير الرياضـي فروق ظاهرية عند حساب المتوسطات الحسابية للمجموع النهائي 

بالطريقـة االعتياديـة، والمجموعـة     اإلحصاءين الضابطة التي درست وحدة تالبعدي للمجموع

، )1-4(المشاريع التعليمية والموجودة في الجدول التجريبية التي درست نفس الوحدة باستخدام 

الموجودة في الجدول ظهرت النتائج أحادي المصاحب وعند فحص الفرضية باستخدام التحليل األ
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التفكيـر  بين متوسطي ) α≤0,05(لة حصائية عند مستوى الدالإوجود فروق ذات داللة ) 4-2(

لى طريقة التدريس، وذلك لصـالح  إللمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى  الرياضي

  .درست بالمشاريع التعليميةالمجموعة التجريبية التي 

هذه  ومن الممكن أن تُرجع الباحثة األثر االيجابي الستخدام المشاريع التعليمية إلى طبيعة

جية والمتمثلة باألنشطة التعليمية التي تعتمد على عمل الطالبات بأنفسهن مـن خـالل   اإلستراتي

معايشة الطالبات للتجربة أو المشكلة من أجل تعميق وتأصيل حصول الفهم الهـادف للمفـاهيم   

والتعميمات والحقائق الرياضية، بحيث تصبح الطالبة قادرة على إثارة التفكير الرياضي لـديها  

وكما أن طريقة العرض لألنشطة المتنوعة المثيرة للتفكير أسهم بشكل فعال في . بصورة سليمة

جذب انتباه الطالبات وزيادة تفكيرهن ورفع الطموح لـديهن، وزيـادة قـدرتهن علـى تحمـل      

  .المسؤولية، وإبراز الدور القيادي أثناء العمل

ياضية والربط بينهما، إذ باإلضافة إلى دعم هذه اإلستراتيجية لتعلم الحقائق والمفاهيم الر

تزيد اإلستراتيجية المستخدمة القدرة على التفكير والتأمل بشكل واقعي لكل مشـكلة تـواجههم،   

في دراسته التي بينت أثر المشاريع الرياضية في إثارة التفكير فـي  ) 2010(وهذا ما أكده عبد 

لى اكتساب مهارات حيث أن عمل الطالبات ضمن مجموعات تعاونية ساعدهن ع .حل المشكالت

متنوعة في التفكير من خالل بناء الخبرات التعليمية من بعضهن البعض، بحيث يتاح لهن فرص 

وأوراق العمل، وهذا ما الحظته الباحثـة فـي المجموعـة     النقاش وتبادل اآلراء حول األنشطة

جـواً مـن   التجريبية عند قيام طالبات كل مجموعة بالتعاون على حل أوراق العمل، فهي تخلق 

التعاون والتفاعل والحوار الهادف باستخدام المصطلحات والمفاهيم الرياضية، مما يزيـد مـن   

  .طرائق وأنماط التفكير واإلبداع لدى الطالبات

تعتبر مجاالً مناسـباً للتـدريب علـى     وكما أن إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع

 ،الصـيفي (العملية في التفكيـر واإلبـداع    الطريقة الصحيحة لحل المشكالت وممارسة الطرق

، حيث يتطلب العمل في التعلم المستند إلى المشاريع ممارسة مهارات عليا في التفكيـر  )2008

إلـى  بحيث تهدف هذه اإلسـتراتيجية  ). 2012،عبد الهادي(الناقد واالستقصاء وحل المشكالت 
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العلوم المختلفة، وذلك مـن خـالل   تعميق وتأصيل فكرة أن الرياضيات هي الحجر األساس في 

مثل الوسط الحسابي للكتاب هو مركز الثقل له، ويتم (تطبيقها في مشاريع حياتية واقعية حقيقية 

يتبين من خاللها أثر الرياضيات الحقيقي ) حساب مركز الثقل بواسطة قانون خاص له بالفيزياء

اضيات يمكن دراستها بطرق مغايره لما فعندما تدرك الطالبات أن الري. في كافة العلوم المختلفة

تعودن عليها فأنها تصبح أكثر قربًأ لهن، وأكثر معنى وفائدة وتعزز الفهم لديهن، وتعمـق مـن   

  .استخدام أنماط التفكير لديهن، وذلك ألن الطالبات يكن أكثر اندماجاً وانفعاالً مع المادة التعليمية

اآلثـار اإليجابيـة   وبينت النتـائج  والتي  )2010 ،عبد(وهذه النتيجة تنسجم مع دراسة 

  .إلستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية القدرة على حل المشكالت في الرياضيات

  المتعلقة بفرضية الدراسة الثانيةمناقشة النتائج  2.2.5

 :تعلقت الفرضية الثانية بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول التفكير المنطقي، ونصـها 

بين متوسـط أداء المجموعـة   ) α≤0.05(ق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد فر

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقـة المشـروع  (التجريبية 

  .التفكير المنطقيعلى ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة 

لى وجود فروق ظاهريـة عنـد حسـاب    الثانية إ الصفرية نتائج فحص الفرضيةتشير 

لالختبار البعدي للمجموعين الضابطة والتي درست وحدة  للتفكير المنطقيالمتوسطات الحسابية 

بالطريقة االعتيادية، والمجموعة التجريبية والتي درسـت نفـس الوحـدة باسـتخدام      اإلحصاء

د فحص الفرضية باستخدام التحليـل  ، وعن)3-4(المشاريع التعليمية والموجودة في الجدول رقم 

، رفض الفرضية الصفرية )4-4(الموجودة في الجدول رقم  ظهرت النتائجأحادي المصاحب األ

التفكيـر  بين متوسطي ) ≥ 0.05α(وبالتالي وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إلستراتيجية المستخدمة االمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى  تابلالط المنطقي

التي درست وحدة اإلحصاء باستخدام المشـاريع   وذلك لصالح المجموعة التجريبية في التدريس

  .التعليمية



68 

ومن الممكن أن تعلل الباحثة هذا الفرق إلى أنه تم مـن خـالل المشـاريع واألنشـطة     

يهن في هذا الرياضية عرض حلول لبعض األسئلة بشكل خاطئ ومن ثم سؤال الطالبات عن رأ

وأيضاً إن قيـام  ، وهذا حفز الطالبات على التفكير بشكل منطقي لتفنيد اإلجابات الخاطئة. الحل

الطالبات بجمع البيانات حول موضوع معين ومن ثم تحويلها لمعلومات بهدف التوصـل إلـى   

، عبـد (وهذا ما أكده .جعلت الطالبات يستخدمن المنطق في التفكير. استنتاجات وقرارات معينه

في دراسته التي كان من نتائجها بيان اآلثار االيجابية إلستراتيجية التعلم بالمشاريع في ) 2010

  .تنمية القدرة على حل المشكالت وذلك من خالل التفكير المنطقي في حلها

  اسة الثالثةمناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدر 3.2.5

 :اإلحصائية حول التعميم الرياضي، ونصها تعلقت الفرضية الثالثة بالفروق ذات الداللة

بين متوسـط أداء المجموعـة   ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ومتوسـط أداء  ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقـة المشـروع  (التجريبية 

  .مستوى التعميم الرياضيعلى ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة 

والتي تتحدث عن نتائج فحـص الفرضـية   ) 6-4(تبين النتائج المعروضة في الجدول 

عنـد مسـتوى   الثالثة باستخدام التحليل األحادي المصاحب إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية 

في التعميم الرياضي لصالح طالب المجموعـة التجريبيـة الـذين درسـوا      )α=0.05(الداللة 

  . باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع

ولربما تبرر الباحثة ذلك من خالل تزويد الطالبات بتمارين ومسـائل تـدعم اسـتخدام    

بات، زاد استخدامهن القوانين والتعميمات الرياضية مثل المكتوبة في أوراق العمل والمقدمة للطال

باإلضافة إلى أن تكليف الطالبات بكتابة بعض التمـارين واألسـئلة علـى بعـض     . للتعميمات

المدى المطلق والوسط الحسابي زاد من قدرتهن على استخدام التعميمات في حل : التعميمات مثل

  .المسائل التي تعتمد في حلها على التعميمات
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  دراسة الرابعةبفرضية ال مناقشة النتائج المتعلقة 4.2.5

تعلقت الفرضية الرابعة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حـول االسـتنتاج الرياضـي،    

بـين متوسـط أداء   ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   :ونصها

ومتوسط ) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع(المجموعة التجريبية 

  .الرياضي االستنتاجعلى ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(أداء المجموعة الضابطة 

والتي تتحدث عن نتائج فحـص الفرضـية   ) 8-4(تنوه النتائج المعروضة في الجدول 

الرابعة باستخدام التحليل األحادي المصاحب إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية فـي االسـتنتاج   

الرياضي لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى 

  . المشروع

أتي هذه المؤشرات متواكبة مع االستنتاج بشكل عام واالسـتنتاج الرياضـي بشـكل    وت

تنمية قدرة الطالبات على التفكير بطرق صحيحة  خاص، حيث كان الهدف من المشاريع التعليمية

  .تؤدي إلى االستنتاج السليم والصائب في غالبية المواقف التي يواجهونا

يجة إلى قيام الطالبات بجمع البيانات حول موضوع وأيضاً تعتقد الباحثة حدوث هذه النت

معين ومن ثم تحويلها لمعلومات بهدف التوصل إلى استنتاجات وقرارات معينه زاد من مهـارة  

وأيضاً إن االستماع ألسئلة الطالبات وتفسيراتهن حول هـذه األسـئلة يعطـي    . االستنتاج لديهن

ميقها، ويساعدهن أيضاً في بناء أساسات علمية الطالبات فرصاً لتطوير مفاهيمهن ومهاراتهن وتع

فـي دراسـته التـي    ) 2015(ومعرفية متينة لالستدالل واالستنتاج الصحيح، وهذا ما أكده عمر

  .كشفت أهمية االستماع ألسئلة الطلبة ومناقشها في بناء المعرفة العلمية

وع فـي تنميـة   إذن من السابق نستنتج ايجابية إستراتيجية التعلم المستند إلـى المشـر  

وبالتـالي تنميـة التفكيـر    ) التفكير المنطقي، والتعميم، واالستنتاج(مستويات التفكير الرياضي 

وبهذا يتم مناقشة اإلجابة عن سـؤال الدراسـة   . الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي
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الرياضي لدى  ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في التفكير(األول 

 )طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

  المتعلقة بفرضية الدراسة الخامسةمناقشة النتائج  5.2.5

تعلقت الفرضية الخامسة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول الدافعية نحو تعلم وحـدة  

بين متوسط ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :اإلحصاء، ونصها

) التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقـة المشـروع  (أداء المجموعة التجريبية 

على مقياس الدافعية نحو ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة 

  .تعلّم وحدة اإلحصاء

حرافات المعيارية لـدرجات  حساب المتوسطات الحسابية واالنالفرضية تم هذه لفحص و

بالطريقة  اإلحصاءالضابطة التي درست وحدة  الطالبات على مقياس الدافعية البعدي للمجموعتين

وعنـد   المشاريع التعليمية،االعتيادية، والمجموعة التجريبية التي درست نفس الوحدة باستخدام 

شـارت نتـائج   أ )ANCOVA(استخدام تحليل التباين األحادي المصـاحب  ب فحص الفرضية

الدافعية بين متوسطي ) α≤0,05(حصائية عند مستوى الداللة إاالختبار وجود فروق ذات داللة 

اإلسـتراتيجية المسـتخدمة فـي    المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى  تابلالط

التي درست وحدة اإلحصـاء باسـتخدام المشـاريع     وذلك لصالح المجموعة التجريبية التدريس

  .التعليمية

  :لألسباب التاليةهذه النتيجة ن تفسر الباحثة أومن الممكن 

أن إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع أعطت الطالبات الفرصة لممارسـة الـدور   

القيادي في انجاز وإتمام العمل المطلوب مما أدي إلى زيادة االهتمام والتركيـز بـين أجـزاء    

على انجاز المهام المطلوبة  والنشاط الذي سيعكس مدى قدرتهن المجموعة الواحدة إلنجاز العمل

من جمع البيانات وتحليلها وحل التمارين المختلفة في مستويات متفاوتة من الصعوبة، وكما أن 

عمل الطالبات ضمن مجموعات تعاونية أدى إلى جذب انتباههن وزيادة دافعيـتهن نحـو تعلـم    
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بطريقة غير الطريقة التقليدية والروتينية التـي تركـز   اإلحصاء وخصوصاً أن الطالبات درسن 

وقليالً ما تتطرق إلـى مسـائل    ،على اإلجراءات وإتباع طرق وخوارزميات في حل التدريبات

التفكير وحل المسائل، وحيث أن التغيير في طريقة التدريس زاد من دافعية الطالبات نحو تعلـم  

  .اإلحصاء

ستند إلى المشروع للطالبات بحرية الحركة والتنقـل  كما وسمحت إستراتيجية التعلم الم

وأيضاً استخدام الحاسوب لعـرض البيانـات والمعلومـات    . وتبادل الخبرات وتحمل المسؤولية

بصورة عكست دور الطالب من المتلقي للمعلومات إلى باحث ومكتشف لها مما زاد من حـبهم  

  .ودافعيتهم لتعلم اإلحصاء

حصاء باستخدام المشاريع التعليمية يؤدي إلى كسر الـروتين  وتعتقد الباحثة أن تعلم اإل

 ويعطي نظرة تفاؤلية جديدة للرياضيات غير تلك النظرة التشاؤمية المتوارثة) 2008 الشعيبية،(

التي ينظرون بها اتجاه الرياضيات، وخصوصاً أن الطالب عادةً قلما مـا يمارسـون الجانـب    

  .راستهم في المدرسةالتطبيقي والحيوي للرياضيات أثناء د

 كان من أبرز نتائجهـا أن التي  Beres, 2011)(وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة بيرس 

 ازدمـر ودراسـة  . التعلم بالمشـروع لـه آثـار إيجابيـة فاعلـه لتحفيـز معظـم الطـالب        

(OZDEMIR,2005) في جذب االنتباه التي كشفت عن فعالية المشاريع التعليمية.  

  المتعلقة بفرضية الدراسة السادسةمناقشة النتائج  6.2.5

تعلقت الفرضية السادسة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول الدافعية الداخلية نحو تعلم 

بـين  ) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :وحدة اإلحصاء، ونصها

ت وفق إستراتيجية الـتعلم المسـتند إلـى طريقـة     التي درس(متوسط أداء المجموعة التجريبية 

على مقيـاس  ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المشروع

  .الدافعية الداخلية نحو تعلّم وحدة اإلحصاء
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فحص الفرضـية باسـتخدام    والتي نتجت عن) 12-4(أظهرت النتائج في الجدول رقم 

بـين  ) α≥05,0(وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  المصاحبحادي التحليل األ

متوسطي أداء طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في 

  .مقياس الدافعية الداخلية نحو تعلم اإلحصاء لصالح المجموعة التجريبية

إلى تفاعل الطالبات المشـاركات فـي تنفيـذ    ومن الممكن أن تُسند الباحثة تلك النتيجة 
من أنشطه تعليمية تفاعلية في ظل هـذه   المشاريع الرياضية المقترحة، باإلضافة إلى ما قمن به

اإلستراتيجية أدى إلى تطوير اتجاهات ايجابية نحو التعلم وتشجيعهن على اكتشاف اتجاهـاتهن  
السيسـكين  نوهت إليه دراسة ، وهذا ما لموقيمهن، وتطوير دافعيتهن الداخلية لحفزهن على التع

كشـفت عـن الـدور االيجـابي      التـي ) (Lasauskiene, Rauduvaite,2015 وراديوفيت
  .إلستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في تطوير الكفاءات الذاتية والمشاعر االيجابية

من التفكير،  كما أن التدرج في تزويد الطالبات بمسائل رياضية تحتاج إلى مستوى عاٍل
وزاد من فضولهن إلجـراء  . ولَد شعور التحدي لدى الطالبات، وشجعهن لحل مثل هذه المسائل

  .والقيام باألنشطة المطلوبة

  المتعلقة بفرضية الدراسة السابعةمناقشة النتائج  5.2.5

تعلقت الفرضية السابعة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول الدافعية الخارجيـة نحـو   
) α≤0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :تعلم وحدة اإلحصاء، ونصها

التي درست وفق إستراتيجية التعلم المستند إلـى طريقـة   (بين متوسط أداء المجموعة التجريبية 
على مقيـاس  ) التي درست وفق الطريقة التقليدية(ومتوسط أداء المجموعة الضابطة ) المشروع

  .ة الخارجية نحو تعلّم وحدة اإلحصاءالدافعي

فحـص الفرضـية باسـتخدام     والتي نتجت عن) 15-4(كشفت النتائج في الجدول رقم 
بـين  ) α≥05,0(وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  حادي المصاحبالتحليل األ

التجريبية في متوسطي أداء طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
  .مقياس الدافعية الخارجية لصالح المجموعة التجريبية
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ولربما تُرجع الباحثة حصول هذه النتيجة إلى عمل الطالبات بصورة جماعية وتعاونهن 

في تنفيذ المشاريع الرياضية وحل المسائل الرياضية بشكل يسمح بتبادل الخبرات والمعلومـات  

الطالبات بحل المسائل والمهمات الصعبة وذلك لـيس بنيـة    بين الطالبات، أدى إلى زيادة رغبة

  .إرضاء المعلمة ألنها تريد ذلك، وإنما رغبة بالتعلم

وكذلك من الممكن أن تعزو الباحثة تلك النتيجة ألى أن إستراتيجية التعلم المسـتند إلـى   

لمطلوب ممـا  المشروع تعطي الطالبة الفرصة لممارسة الدور القيادي في انجاز وإتمام العمل ا

وهـذا   يؤدي إلى زيادة االهتمام والتركيز بين أجزاء المجموعة الواحدة إلنجاز العمل والنشـاط 

أسهم بشكل فعال في جذب انتباه الطالبات وزيادة تفكيرهن ورفع الطموح لديهن، وزادت من قيم 

ابية نحو اإلحصاء االحترام والتعاون المتبادل بين أفراد المجموعة الواحدة وإثارة المشاعر االيج

وخصوصاً بعد حضور الطالبات ندوة عن أهمية اإلحصاء في حياتنا، وهذا ما أكده السيسـكين  

في دراستهما التي بينت فاعليـة الـدور   ) (Lasauskiene, Rauduvaite,2015 وراديوفيت

ر اإليجابي إلستراتيجية التعليم القائم على المشاريع في تطـوير الكفـاءات الذاتيـة والمشـاع    

  .اإليجابية

إذن من السابق نستنتج ايجابية إستراتيجية التعلم المستند إلـى المشـروع فـي تنميـة     

وبالتالي تنمية الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات ) الداخلية، والخارجية(مستويات الدافعية 

ثـر اسـتخدام   ما أ(وبهذا يتم مناقشة اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني . الصف السابع األساسي

إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في الدافعية نحو تعلم الرياضيات لـدى طالبـات   

  .)الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

 المتعلقة بفرضية الدراسة الثامنةمناقشة النتائج  8.2.5

ال  :ونصـها تعلقت الفرضية الثامنة بالعالقة بين التفكير الرياضي والدافعية نحو التعلم، 

بين درجات طلبة المجموعـة  ) α≤0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .التجريبية في اختبار التفكير الرياضي ودرجاتهم على مقياس الدافعية نحو تعلّم وحدة اإلحصاء
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معامـل   باسـتخراج  ولبيان مدى العالقة بين الدافعية والتفكير الرياضي، قامت الباحثة

فـي   درجاتهمالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي و الباتاالرتباط بيرسون بين عالمات ط

عالقة ذات داللة إحصائية بـين   ودوج) 17-4(بينت النتائج في الجدول مقياس الدافعية، حيث 

التي درست وحدة  الصف السابع في المجموعة التجريبية الباتطدى والتفكير الرياضي لالدافعية 

 الدافعيـة بـين  قوية أي أن هناك عالقة طردية .اإلحصاء باستخدام إستراتيجية التعلم بالمشاريع

  .، فكلما زادت الدافعية زادت مهارة التفكير الرياضي في الرياضياتوالتفكير الرياضي

ـ  ات نحـو  ومن الممكن أن تعلل الباحثة هذه العالقة اإليجابية إلى أن زيادة دافعية الطالب

تعلم اإلحصاء زاد من ميولهن لتعلم المفاهيم والحقائق والمهارات الرياضـية الالزمـة للقيـام    

بالمشاريع المقترحة، مما أدى إلى حصول الفهم الحقيقي وإدراك الترابطـات الرياضـية بـين    

لة المفاهيم والحقائق الرياضية، وهذا أدى إلى زيادة قدرتهن على تمكين النظـرة الكليـة الشـام   

ألجزاء المحتوى الرياضي، وإدراك الترابطات في لغة الرياضيات وتحديد العالقـات، وتحديـد   

باإلضافة إلى زيادة التفكيـر  . مدى جدوى المعرفة الرياضية في رصد وتفسير المواقف الحياتية

  . وهذا كله يؤدي إلى تنمية التفكير الرياضي. والتأمل وتفعيل الطاقة الذهنية

، التي كشفت في نتائجها عـن وجـود   )2009(عيد عشا تيجة مع دراسة وتتفق هذه الن

فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الطلبة في مجموعتي الدراسـة فـي التفكيـر الرياضـي     

  . واالتجاهات نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية

لرياضي والدافعيـة  ما العالقة بين التفكير ا(وبهذا تم مناقشة إجابة سؤال الدراسة الثالث 

  )نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين؟

  التوصيات 3.5

  :من خالل النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة، خرجت بالتوصيات اآلتية

ضرورة تدريب معلمي الرياضيات على استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع 

في التدريس وذلك من خالل الدورات التدريبية، والتركيز على تدريب الطلبـة علـى توظيـف    
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وتعويدهم على تجربة طرائق مختلفة في حل المسائل  مهارة التبرير وفن اإلقناع في عملية التعلم

لى تجنب طرق الحساب اآللية والتفكير التقليدي، وذلك من خالل إعداد وتصـميم  لمساعدتهم ع

باإلضافة إلـى  . أنشطة تعليمية تعلمية هادفة تتيح المجال لتعلم أنماط ومهارات التفكير الرياضي

تدعيم مناهج الرياضيات الفلسطينية بأنشطة علمية عملية تدعم إستراتيجية التعلم المسـتند إلـى   

 المشروع،

وأيضاً إجراء المزيد من الدراسات حول إستراتيجية التعلم المستند إلى المشروع وأثـره  

على متغيرات تابعة أخرى إضافة إلى التي وردت في هذه الدراسـة مثـل مهـارات التفكيـر     

اإلبداعي، والتفكير العلمي، والتفكير الناقد، والتفكير البصري، والتفكير السمعي وغيرهـا مـن   

أيضاً إجراء دراسات مرتبطة بالتفكير الرياضي ومدى امتالك المعلمين لمهاراتـه  و. المتغيرات

 .ودرجة ممارستهم التدريسية الهادفة لتنمية التفكير الرياضي للعمل على تنميتها



76 

  المراجعقائمة المصادر و

  المراجع العربية: أوالً

 .دار الشروق :عمان، األردن. أساليب تدريس الرياضيات). 2010(صالح ، أبو أسعد

، عمـان،  1ط .تطوير مناهج الرياضيات المدرسـية وتعلمهـا  ). 2010(أبو زينة، فريد كامل 
 .دار وائل للنشر: األردن

فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات ). 2013(زياد  ،بركات

  .غزة ،جامعة اإلسالميةال ،رسالة ماجستير. المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر األساسي

أثر التدريس باستخدام برنامجي إكسل وبوربوينت في تحصـيل طلبـة    ).2013(أكرم  ،جرار

رسـالة   .الصف الثامن األساسي في وحدة اإلحصاء ودافعيتهم نحوه في منطقة نـابلس 
 .فلسطين ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير

. الدراسي بدافعية التعلم لدى المراهقين المتمدرسـين عالقة التحصيل  ).2013( لوناس، حده
جامعة أكلي محنـد أو  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 .البويرة-لحاج

 .األردن. دار الفكر: عمان .طرق التدريس بين التقليد والجديد ).2010(رافدة ، الحريري

 ،)1ط( المدرسية، مناهجها، تدريسها، والتفكير الرياضيالرياضيات ). 2009(الخطيب، خالد 
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان، األردن

دار : اإلسـكندرية  .)1ط( .اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس ).2003( فايز، دندش
  .مصر .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

في الذكاءات المتعددة علـى تنميـة التحصـيل    فاعلية برنامج مقترح  .)2011(ماجد ، الديب

مجلـة  . والتفكير الرياضي وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة

 .63-30، )15( 1. ،)سلسلة العلوم اإلنسانية(جامعة األقصى 



77 

التحصـيل  في  معمل الرياضياتاستخدام تدريس وحدة الهندسة بأثر ). 2015( أماني، سليمان

. مدارس محافظة طولكرمفي السادس طلبة الصف والدافعية نحو تعلّم الرياضيات لدى 

  .جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير

: عمـان  .أساسيات التدريس). 2005( عبد الباقي، وأبو زيد، عبد الرحمن ،خليل وجمال، شبر

 .األردن .دار المناهج

ملحق دورية . بالمشروع في مادة الدراسات االجتماعية طرق التعلم). 2008(الشعيبية، بدرية 

 .سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم،). 46العدد ( التطوير التربوي

التعلم بالمشاريع القائم على الويب وأثره في تنمية مهارات حـل  ). 2010(هيفاء  ،الصعيري

، جامعة الملك عبد العزيز، رسالة دكتوراة. المشكالت والتحصيل في مادة الحاسوب اآللي

  .السعودية

دار أسـامة  : عمـان، األردن . المعلَّم واستراتيجيات التعليم الحديث). 2008(عاطف  ،الصيفي

  .للنشر والتوزيع

 .دار البداية للنشر والتوزيع: عمان، األردن. مبادئ اإلحصاء). 2008(طيبة، أحمد 

 .المشاريع ودوره في تعزيز تحصـيل الطلبـة  التعلم المستند إلى  ).2012(خولة ، عبد الهادي

 .األردن ،)المؤسسة الصحفية األردنية(جريدة الرأي 

أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في تنميـة  ). 2010(إيمان  ،عبد

وتحصيلهم األكـاديمي  ) األونروا(حل المشكالت لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب 

 .األردن، )األونروا(رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية واآلداب . ياضياتفي الر

أثر التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة ). 2009(عبد، إيمان، وعشا، انتصار 

جلة الزرقاء للبحوث والدراسات م .الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات

 .140، )10( 9 اإلنسانية،



78 

فاعلية إستراتيجية إلدارة األنشطة والتفاعالت اإللكترونية فـي تنميـة   ). 2012( مجدي، عقل

 .مهارات تصميم عناصر التعلم بمستودعات اإللكتروني لدى طلبة الجامعـة اإلسـالمية  

 :كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية وقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات، رسالة دكتوراة

  .مصر ،جامعة عين شمس

فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع اإللكترونية في تنميـة مهـارات    ).2013(مجدي ، عقل

 ،الجامعة اإلسالمية،رسالة ماجستير .تصميم عناصر التعلم لدى طلبة الجامعة اإلسالمية

 .غزة

في تحصيل طلبة الصف الثامن  Cabri3Dأثر استخدام برنامج كابري ). 2014( إيناس ،عمر

رسـالة  . األساسي في وحدة الهندسة ودافعيتهم نحو تعلمها في مدارس جنوب نـابلس 

 .فلسطين ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير

أثر إستراتيجية التدريس التبـادلي علـى تحصـيل والتفكيـر      ).2011(الكبيسي، عبد الواحد 

، اإلسـالمية مجلة الجامعة  .ط في مادة الرياضياتالرياضي لطلبة الصف الثاني المتوس

19 )2(، 687-731 . 

فاعلية نموذج قائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي  ).2009( سمر، الشين

 ،مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطـرق التـدريس   .واألداء األكاديمي في الرياضيات

)151(، 135-167. 

برنامج قائم على الالخطية في الرياضيات لتنمية القدرة ). 2012(مينا فايز ، أحمد يحيى، محمد

مجلـة القـراءة   ، على حل المشكالت والميل نحو المادة لدى طالب الصف األول ثانوي

 .36-32، )2( 12 .والمعرفة

حل المشكالت أثر إستراتيجية التعلم المستند إلى طريقة المشروع في ). 2009( خضر، مطرية

، أطروحة دكتوراة. والكتابة في الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في السعودية

  .األردن ،عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا



79 

 .دار اليازوري: عمان، األردن .األساليب الحديثة في التعليم والتعلم ).2008( يحيى، نبهان

الرياضي وعالقته ببعض الذكاءات لدى طلبـة الصـف   مستوى التفكير  ).2007( هاني ،نجم

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية .الحادي عشر بغزة

أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي في تحصـيل طلبـة   ). 2012(نجم، خميس موسى 

  .525-491 ،)2( 28 .مجلة جامعة دمشق .الصف السابع األساسي في الرياضيات

التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعـددة والرغبـة فـي     أنماط). 2013(وردة ، يامين

، رسالة ماجسـتير . التخصص والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين

 .فلسطين ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية

  المراجع األجنبية :ثانياً

Beres, P., (2011). Project- Based Learning and its Effect on Motivation 

In the Adolescent Mathematics Classroom, The College at 

Brockport: State University of New York. 

Boaler, J. (1998). ”Open and Closed Mathematics: Student Experiences 

and Understandings”. Journal for Research in Mathematics 

Education. 29(3),41-62. 

 Corpus, J., Lepper, M., & Iyengar, S. (2005). Intrinsic and Extrinsic 

Motivational Orientations in the Classroom: Age Differences and 

Academic Correlates. Journal of Educational Psychology, 2005, 97 

(2), 184-195 

David, J.L. (2008). What Research says About Project- Based Learning. 

Educational Leadership, 65 (5), 80-82. 



80 

Erdem, E., (2012). Examination of the effects of project based learning 

approach on students’ attitudes towards chemistry and test anxiety. 

World Applied Sciences Journal, 17 (6), 764-769. 

Eskrootchi, R., &Oskrochi, G., (2010). A study of the efficacy of project-

based learning integrated with computer based. Journal of 

Educational Technology & Society, 13 (1), 236-245. 

Lasauskiene, J.,Rauduvaite, A.(2015). Project-Based 

LearningatUnirersity: Teaching Experiences of Lecturers. Procedia 

– social and Behavioral sciences, 197, 788-792. 

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and 

Standards for School Mathematics. Reston, VA:NCTM. 

ÖZDEMĐR, E., (2006). An investigation on the effects of project-

basedlearning on students’ achievement in and attitudetowards 

geometry. Master thesis, East Technical University. 

Senyuva, E., Kaya, H. &Bodur, G., (2014). Effect social skills of nursing 

student of the project based teaching methods. Procedia – social and 

Behavioral sciences, 152, 393-398. 

Simpson, J., (2011). Integrating project-based learning in an english 

language tourism classroom in Thai university. Unpublished Ph. D. 

dissertation. Australian Catholic University. 



81 

Sirotiak, T., (2008). The effect of problem project-based learning on a 

desired skill set. Unpublished Ph. D. dissertation. Iowa State 

University Research. 

Thomas, J. W., Mergendoller, J. R. & Michaelson, A. (2000). Project-

based learning: A handbook for middle and high school teachers. 

Novato, CA: The Buck Institute for Education. 

Woolfok, A.(2013). Educational Psychology (7thEd). Pearson, Boston: 

Allyu& Bacon,. 

Wrigley, H.S. (1998). Knowledge in action: The promise of project-based 

learning. Focus on Basics, 2 (D), 13-18.  

  

   



82 

  

  

  

 المالحق

   



لتسهيل مهمة / الكتاب الموجه من الدراسات العليا لتربية مديرية جنين

  الباحثة في مدرسة االبراهيمين األساسية
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الكتاب الموجه من الدراسات العليا لتربية مديرية جنين )1(ملحق 

الباحثة في مدرسة االبراهيمين األساسية

ملحق 
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قائمة أعضاء لجنة تحكيم األنشطة الرياضية واختبار التفكير الرياضي  )2(ملحق 

  نحو تعلم وحدة اإلحصاء ومقياس الدافعية

  االسم  الرقم
الدرجة 
  العملية

  التخصص
العمل 
  الحالي

  جهة العمل

  دكتوراه  وجيه ضاهر  1
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  دكتور

جامعة النجاح 
  نابلس/ الوطنية

  دكتوراه  سهيل صالحة  2
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  دكتور

جامعة النجاح 
  نابلس/ الوطنية

  دكتوراه  محمد نواهضة  3
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  دكتورة

مدرسة ذكور جنين 
  األساسية

  ماجستير  شذى عبد الهادي  4
أساليب تدريس 

  رياضيات
  معلمة

مدرسة بنات 
  جنين/المغير

  ماجستير  أمل عمر  5
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  معلمة

مدرسة بنات 
رفيديا األساسية 

  نابلس

  معلم  تطبيقيإحصاء   ماجستير  عادل أبو الرب  6
مدرسة جلبون 

  جنين/للبنين

  الرياضيات  بكالوريوس  عماد عبد اللطيف  7
مشرف 
  تربوي

مديرية التربية 
  جنين/ والتعليم
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وحدة " األهداف المعرفية والوجدانية والنفس حركية الخاصة بالمادة التدريبية )3(ملحق 

 للصف السابع األساسي" اإلحصاء

حل 
 مشكالت

معرفة 
 إجرائية

معرفة 
 مفاهيمية

 الرقم اسم الدرس الهدف السلوكي

  × 
ــذكرأن  .1 ــات  ي ــواع البيان ــب أن الطال

 .اإلحصائية المستخدمة في حياتنا اليومية

 -1 المقدمة

  × 
أن يعرف الطالب مدى البيانات بشـكل   .2

  صحيح

 ×  
أن يجد الطالـب مـدى البيانـات دون     .3

 .أخطاء

  × 
أن يسمي الطالـب عناصـر الجـدول     .4

 .التكراري بشكل صحيح

×   
أن يصمم الطالب الجـدول التكـراري    .5

  .بشكل صحيح

  × 
أن يحدد الطالب طـول الفئـة بـدون     .6

 .أخطاء

  × 
أن يصف الطالب مفهوم التكرار النسبي  .7

 .لفئات الجدول التكراري دون أخطاء

 ×  
أن يحسب الطالب التكرار النسبي لفئات  .8

 .الجدول التكراري دون أخطاء

×   
أن يستنتج الطالب أن مجموع التكرارات  .9

 .صحيح بدقة تامة 1= النسبية للفئات 

  × 
أن يصف الطالب مركز الفئة لفئـات  . 10

 .الجدول التكراري بدقة

 ×  
أن يجد الطالب مركـز الفئـة لفئـات     .11

 .الجدول التكراري بدقة

  × 

أن يشرح الطالـب خطـوات تمثيـل     .12
الجدول التكراري بالمضلع التكراري بيانيا 

 .بشكل صحيح
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 ×  

أن يمثل الطالب الجـدول التكـراري    .13
بالمضلع التكراري بيانيا بالمسـطرة علـى   

 .ورق مربعات بإتقان

  × 
أن يلخص الطالـب خطـوات تمثيـل     .1

تمثيل  .البيانات بالمدرج التكراري دون أخطاء
البيانات 
بالمدرج 
  التكراري

2-   ×  
أن يرسم الطالـب البيانـات بالمـدرج     .2

 .التكراري على ورق مربعات بشكل دقيق

  
×  
 

أن يفســر الطالــب البيانــات الممثلــة  .3
 .بالمدرج التكراري بشكل صحيح

  × 
أن يوضح الطالب خطوات تمثيل البيانـات   .1

 .على المضلع التكراري دون أخطاء

التمثيل 
بالمضلع 
 التكراري

3- 
 ×  

أن يوظف الطالـب خطـوات تمثيـل     .2
البيانات بالمضلع التكـراري فـي تمثيـل    

المربعات  الجدول التكراري بيانيا على ورق
 .بإتقان

×   

أن يقارن الطالب بين طريقـة التمثيـل    .3
بالمدرج التكراري والمضلع التكراري بشكل 

 .صحيح

  × 
أن يذكر الطالب مفهوم الوسط الحسابي  .1

 .بشكل صحيح

الوسط 
 الحسابي

 

 

4-  

 ×  
أن يجد الطالب الوسط الحسابي لبيانات . 2

 .عددية بشكل صحيح

 ×  
  الحسابييطبق الطالب قانون الوسط  أن .3

 .بشكل صحيح

  × 

أن يلخص الطالـب خطـوات حسـاب     .4
الوسط الحسابي لجداول تكراريـة مبوبـة   

 .صحيح بشكل

 ×  
 وللجـدا  أن يجد الطالب الوسط الحسـابي  .5

 %. 5تكرارية مبوبة بنسبة خطأ ال تزيد عن 
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  جدول صياغة أهداف الوحدة

  مستوى األهداف عدد األهداف النسبة المئوية
 معرفة وفهم 12  50%

 تطبيق 9 %37.5

 حل مسائل 3  12.5%

 المجموع 24  100%

  األهداف الوجدانية

 الرقم الهدف الوجداني مستوى الهدف

 -1 حصاء بدون تذمرأن يستمتع الطالب بحل األنشطة بحصص اإل التقبل

 التقبل
حصـاء  لى المعلم أثناء شـرح دروس اإل إأن يصغي الطالب 

 .بشكل جيد
2- 

 -3 .حصاء بجديةأن يناقش الطالب في حصص اإل االستجابة

 االستجابة
أن يتابع الطالب تمارين الواجبات البيتية المتعلقة بدروس وحدة 

 .حصاء بإتقاناإل
4- 

  -5 .حصاءأن ينمي الطالب اتجاهات ايجابية نحو وحدة اإل التقييم

 التقييم
بشـكل  حصاء أكثر مـن غيرهـا   أن يحب الطالب دراسة اإل

 .صحيح
6- 

 التنظيم
أن يصف الطالب أهمية تنظيم البيانات في جـدول تكـراري   

 .بشكل صحيح
7- 

 -8 .أن يصف الطالب أهمية تمثيل البيانات باألعمدة بشكل صحيح التنظيم

 -9 %95حصاء في حياتنا بنسبة صواب أن يقدر الطالب أهمية اإل التنظيم
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  األهداف النفس حركية

 الرقم الهدف النفس حركي مستوى الهدف

 االستجابة الموجهة
أن يستخدم الطالب ورق المربعات عند تمثيل البيانات بيانيا 

 .قبشكل دقي
1 

 )التهيئة(
أن يبدي الطالب الرغبة في اسـتعمال الحاسـوب لتمثيـل    

 .البيانات بيانيا بشكل جيد
2 

 االستجابة الموجهة
عند تمثيل البيانات بدقة تامـة   المسطرةأن يستخدم الطالب 

 .مضلع التكراريبال
3 

 االستجابة الموجهة
لة الحاسبة في حساب بعض مسـائل  أن يستخدم الطالب اآل

 .الوسط الحسابي بشكل دقيق
4 
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  للصف السابع األساسي) وحدة اإلحصاء(تحليل محتوى المادة التدريبية  )4(ملحق 

 المفاهيم التعميمات الخوارزميات حل المسائل

ــع  جميــ
ــائل  المسـ
الكالميـــة 
ــواردة  الـ

 بالوحدة

خوارزميـــة .1
ــدول  إ ــاء ج نش

  تكراري
خوارزميـــة .2

التمثيل بالمضـلع  
  التكراري

خوارزميـــة .3
التمثيل بالمـدرج  

  التكراري
خوارزميـــة .4

ــاد  ــط إيج الوس
 الحسابي

أكبـر قيمـة   =المدى المطلـق  . 1
  أصغر قيمة بالمجموعة _بالمجموعة

النســبية  مجمــوع التكــرارات. 2
  1=لجميع الفئات 

الفرق بين الحـد  = طول الفئة . 3
األدنى للفئة والحد األدنى للفئة التي 

  تسبقها
الفرق بين الحـد  = طول الفئة . 4

األعلى للفئة والحد األعلى للفئة التي 
  تسبقها

الفرق بين مركـز  = طول الفئة . 5
  الفئة ومركز الفئة التي تسبقها

تكـرار  = التكرار النسبي للفئـة  .6
  مجموع التكرارات÷ الفئة 

+ الحد األدنى للفئة (= مركز الفئة.7
  2÷ )الحد األعلى للفئة

=  للقيم المفردة الوسط الحسابي .8
  عدد القيم÷ مجموع القيم 

=  للجـداول  الوسط الحسـابي  ..9
 مجموع ك÷  ك* س مجموع 

  مدى البيانات.1
  الفئة. 2
  الحد األدنى للفئة. 3
ــى . 4 الحــد األعل

  للفئة
  مركز الفئة. 5
  التكرار النسبي. 6
ــلع . 7 المضـــ

  التكراري
 الوسط الحسابي. 8
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وحدة اإلحصاء للصف  المشاريع واألنشطة الرياضية المستخدمة في تدريس )5(ملحق 

  السابع األساسي

  

، المتضمنة في اإلحصاءستخدم في تعليم وتعلم وحدة ت، لاألنشطة الرياضية هذهتم إعداد 

إستراتيجية التعلم المستند إلى  عتمدتو. الثاني لمبحث الرياضيات للصف السابع األساسي الفصل

المشروع على تعميق الفهم للمفاهيم والتعميمات الرياضية ومعرفة دالالتها واستخدامها في واقع 

ل مجموعة من األنشطة تقوم بتنفيذها الطالبات وذلك لضمان تعايش الطالبات مع الحياة من خال

المعرفة الرياضية المتمثلة في فهم المفاهيم، والمعرفة اإلجرائية، وحـل المشـكالت، الخاصـة    

 .باإلحصاء

 

 .تحديد الهدف من الموقف الصفي •

 .تحديد النتاجات العامة والخاصة باإلحصاء •

 .بقة المرتبطة باإلحصاءتحديد المتطلبات السا •

 .تحديد الوسائل التعليمية التي يحتاجها الموقف الصفي •

 .تحديد المحتوى الحالي للموقف الصفي •

 .تصميم موقف صفي وفق إستراتيجية التعلم بالمشاريع •

 .تعيين األنشطة المتعلقة بكل موقف صفي •

 .تحديد أوراق عمل مرافقة للموقف الصفي •

 

اإلحصاء: الوحدة الدراسية الصف السابع األساسي  

 :العمل بالمشاريعخطوات 
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•   

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التعامل والتواصل مع اآلخرين وتعزيـز تفكيـرهم،   

 .وإيصال أفكارهم بطريقة واضحة لآلخرين، والتعبير عنها بطرق متعددة

 .تدعيم المعرفة الرياضية بتطبيقها على أرض الواقع −

 .تشجيع الطلبة على طرق البحث اإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر  −

   .بداع بشكل منطقيعلى التفكير واإل جيل قادربناء  −

من خال بناء المجموعات والعمـل الجمـاعي   ، صقل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبة −

 .والتعاوني

الرياضية فيما بينهم وربطها مـع  تنمية قدرات ومهارات الطلبة في ربط األفكار والخبرات  −

 .العلوم األخرى والمواقف في الحياة اليومية

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في االستنتاج الرياضي وتنمية استقاللية تفكيرهم من خـالل   −

 .إدراك أهمية االستنتاج الرياضي

مفـاهيم  تنمية قدرات ومهارات الطلبة في المعرفة الرياضية بمسـتوياتها الثالثـة فهـم ال    −

 .والمعرفة اإلجرائية والمعرفة في حل المشكالت الخاصة باإلحصاء

 .وتعديل مساراتهم المعرفية والفكرية تنظيم تفكير الطالب، −

 .تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات وبيان نفعية الرياضيات في الحياة −

 

 .والتفاعل والحوار بين الطلبةالمجموعات المتعاونة لزيادة التواصل  −

 .المناقشة الجماعية والحوار الهادف لتحديد أفكار الطلبة والوصول لفهم جماعي −

 :بالمشاريعأهداف العمل 

 :استراتيجيات التدريس



92 

 .العصف الذهني من خالل طرح الفكرة ومناقشتها من قبل الطلبة −

 .التعليم الفردي المستقل لتنظيم وتعديل المسارات المعرفية والفكرية لتفكير الطالب −

  

 .التقويم الكتابي الصفي والبيتي - 

 .األسئلة المباشرة وغير المباشرة - 

 .أوراق العمل - 

 . االختبار القصير - 

  

ع اإلحصـاء  خاصة بموضو ،أربعة أنشطة صفيةعلى تقوم إستراتيجية التعلم بالمشاريع 

المهـارات العلميـة    وهذه األنشطة تهدف على إكساب الطالبات بعـض ، والبيانات اإلحصائية

، زودت أيضاً بعض المواقف بأوراق والعملية واالجتماعية و إكسابهم القدرة على حل المشكالت

  .وختمت بأشكال متعددة من التقويم الصفي والبيتي واالختبارات القصيرة عمل داعمة،

  

  

إعطاء نبذة مختصرة عن وحدة اإلحصاء، واألهداف المرجوة منها، وشرح بعض المفاهيم 

 .والتعميمات الواردة في الوحدة الدراسية

  

  .طالبات 6غير متجانسه، وكل مجموعة تحوي  تقسيم الطالبات إلى مجموعات .1

 :التقويم

 :وآليات التنفيذخطوات 

:واألنشطة المقترحة تنفيذ المشاريع اإلجراءات التي سيتم العمل بها أثناء  

 
:المرحلة األولى  

:ثانيةالمرحلة ال  
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  .اختيار قائده لكل مجموعة .2

  .األنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل الطالبات خالل تدريس وحدة اإلحصاءتحديد  .3

  .تقسيم األدوار بين الطالبات .4

  .انتخاب اسم لكل مجموعة .5

  

  .البدء بتنفيذ المشاريع واألنشطة .1

  .متابعة المعلمة ألعمال الطالبات .2

 .أداء المجموعاتحول  من قبل المعلمة المناسبة تقديم التغذية الراجعة .3

  .توزيع أوراق العمل على المجموعات .4

 .لطالبات بكتابة تمارين وأسئلة تخدم مادة اإلحصاء قيد الدراسةاتكليف المعلمة  .5

  

تخدم وتدعم ما يتعلمـوه مـن    بعمل ورقة عمل في كل مجموعة تكليف المعلمة الطالبات .1

  .قيامهن باألنشطة

المكتوبة من قبل المجموعات من خالل مناقشتها بشكل جمـاعي بعـد    عملال قاورأتنفيذ  .2

  .إطالع المعلمة عليها

  .تقييم المعلمة تحقق أهداف الوحدة .3

  .أدائهم استمرار المعلمة في متابعة أعمال الطالبات وتقييم .4

  

:ثالثةالمرحلة ال  

:رابعةالمرحلة ال  
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  .تقييم المشروع من قبل الطالبات .1

  .تقييم العرض التقديمي لدى الطالبات .2

 .عقد امتحان في نهاية الوحدة .3

  

  

 

  

  

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التعامل والتواصل مع اآلخـرين وتعزيـز تفكيـرهم،     −

 .وإيصال أفكارهم بطريقة واضحة لآلخرين، والتعبير عنها بطرق متعددة

 .تدعيم المعرفة الرياضية بتطبيقها على أرض الواقع −

 .تشجيع الطلبة على طرق البحث اإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر  −

   .بداع بشكل منطقيعلى التفكير واإل جيل قادربناء  −

من خال بناء المجموعات والعمل الجمـاعي  ، صقل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبة −

 .والتعاوني

الرياضية فيما بيـنهم وربطهـا   تنمية قدرات ومهارات الطلبة في ربط األفكار والخبرات  −

 .بالمواقف الحياتية اليومية

:خامسةالمرحلة ال  

8
�ت : ا)���ط ا*ول��
E �% ا���Dن ا)��D�(ا F.8 	1'�� EG

 )I�G 4(.ا)
#�% ا*ول

8
�ت ا)
#�% ا*ول، وآJ(3 : الهدف���� ���ط ا)F.L وا)�#ة �% ا���Dن ا)��D�

.M ا)+�):�ت �% ا=���Dن و�&;�� E
�D� %��� أ�:�ب 	��.�. 

 :العامةالنتاجات 
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تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التفكير المنطقي وتنمية استقاللية تفكيرهم مـن خـالل    −

 .إدراك أهمية التفكير المنطقي

 .تنمية الحس الرياضي عند الطلبة، وبيان فائدة الرياضيات في الحياة - 

  

 .مدى البيانات دون أخطاء ةالطالبجد تأن  .1

 .الجدول التكراري بشكل صحيح ةصمم الطالبتأن  .2

 .خطاءأطول الفئة بدون  ةحدد الطالبتأن  .3

 .التكرار النسبي لفئات الجدول التكراري دون أخطاء ةحسب الطالبتأن  .4

 .صحيح بدقة تامة 1= أن مجموع التكرارات النسبية للفئات  ةستنتج الطالبتأن  .5

 .مركز الفئة لفئات الجدول التكراري بدقة ةالطالبجد تأن  .6

الجدول التكراري بالمضلع التكراري بيانيا بالمسطرة على ورق مربعات  ةمثل الطالبتأن  .7

 .بإتقان

 .التكراري بشكل صحيح ضلعالبيانات الممثلة بالم ةفسر الطالبتأن  .8

 .البيانات بالمدرج التكراري على ورق مربعات بشكل دقيق ةرسم الطالبتأن  .9

 .البيانات الممثلة بالمدرج التكراري بشكل صحيح ةفسر الطالبتأن  .10

 .أن تجد الطالبة الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات المفردة .11

 .% 5لجداول تكرارية مبوبة بنسبة خطأ ال تزيد عن  الوسط الحسابي ةجد الطالبتأن  .12

  

 :النتاجات الخاصة
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لمجموعة من البيانات ) المعدل(معرفة أنواع البيانات اإلحصائية، إيجاد الوسط الحسابي 

  . المفردة، تمثيل البيانات باألعمدة

  

، جهـاز  دفاتر الطلبة، مقاعد متقابلة، الكتاب المدرسي، ملونة أقالم فلوماستر: الوسائل التعليمية

  . (LCD)العرض 

  

 ،التكرار النسبي ة،مركز الفئ ،الحد األعلى للفئة، الحد األدنى للفئة ،الفئة ،مدى البيانات

  .، الوسط الحسابيالمضلع التكراري

  

توضيح الهدف من النشاط للطالبات، وهو تحديد نقاط القـوة والضـعف فـي امتحـان      .1

اليومي األول، لمعرفة أسباب تدني تحصيل بعض الطالبات فـي االمتحـان،    الرياضيات

 .ومحاولة عالجها

تكليف كل طالبة في المجموعة بكتابة درجتها في االمتحان على ورقة وطيها دون معرفة  .2

وهذا يبعث الطمأنينة في نفس الطالبة بأن عالمتها لن تكون معروفـة لزميالتهـا،   (االسم 

 . )خوفاً من اإلحراج

أطلب من كل مجموعة إيجاد المدى المطلق والوسط الحسابي لعالمات أفرادها في امتحان  .3

 .الرياضيات اليومي األول

 . تزويد الطالبات بتمارين تتعلق بالوسط الحسابي والمدى المطلق للبيانات .4

 :الخبرات السابقة

 :الوسائل التعليمية

 :المفاهيم والمصطلحات

 :خطوات تنفيذ النشاط
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 )3، ورقة عمل2ورقة العمل(

  

  

تكليف إحدى الطالبات بكتابة عالمات جميع الطالبات في امتحان الرياضيات اليومي األول  .5

 .LCDعلى الوورد لعرضها باستخدام 

 

. تكليف إحدى المجموعات بتولي تفريغ هذه البيانات في جدول تكراري ذو فئات مناسـبة  .6

المناسبة، وفائدة تمثيل البيانات المفـردة فـي    ويتم النقاش بشكل جماعي حول طول الفئة

 .جدول تكراري ذو فئات

 .تكليف المجموعة الثانية بحساب مركز الفئة وطول الفئة أمام الطالبات على اللوح .7

تكليف المجموعة الثالثة بحساب التكرار النسبي والتحقق من أن مجموع التكرارات النسبية  .8

 .1=للفئات 

 ) 4ورقة العمل . (تتعلق بالجدول التكراري تزويد الطالبات بتمارين .9

تكليف المجموعة الرابعة بتمثيل الجدول التكراري بالمدرج التكراري على اللـوح أمـام     .10

 .الطالبات ومناقشة التمثيل بشكل جماعي

  تدريب

 14، 2،0- ، 16، 3- : التاليةجدي المدى المطلق والوسط الحسابي للبيانات 
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تكليف المجموعة الخامسة بتمثيل الجدول التكراري بالمضلع التكراري على اللوح أمـام   .11

 .تمثيل بشكل جماعيالطالبات ومناقشة ال

تزويد الطالبات بتمارين تتعلق باستخالص النتائج من التمثيل البياني بالمدرج والمضـلع   .12

 ).5ورقة العمل. (التكراري

تكليف المجموعة السادسة بإيجاد الوسط الحسابي لعالمات طالبات الصف السابع األساسي  .13

 .الطالباتفي امتحان الرياضيات اليومي األول على اللوح أمام 

ورقـة  . (تزويد الطالبات بتمارين تتعلق بإيجاد الوسط الحسابي للجداول التكرارية المبوبة .14

 ).6العمل

مناقشة جماعية حول أداء الطالبات في امتحان الرياضيات اليومي األول من خالل قيمة   

الطالبات وسبل تفكير الطالبات حول معرفة أسباب تدني تحصيل بعض  الوسط الحسابي، وإثارة

  .معالجة هذا الضعف
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ومهارات الطلبة في التعامل والتواصل مع اآلخـرين وتعزيـز تفكيـرهم،    تنمية قدرات  −

 .وإيصال أفكارهم بطريقة واضحة لآلخرين، والتعبير عنها بطرق متعددة

 .تدعيم المعرفة الرياضية بتطبيقها على أرض الواقع −

 .تشجيع الطلبة على طرق البحث اإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر  −

   .بداع بشكل منطقيعلى التفكير واإل رجيل قادبناء  −

من خال بناء المجموعات والعمل الجمـاعي  ، صقل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبة −

 .والتعاوني

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في ربط األفكار والخبرات الرياضية فيما بيـنهم وربطهـا    −

 .بالمواقف الحياتية اليومية

ي التفكير المنطقي وتنمية استقاللية تفكيرهم مـن خـالل   تنمية قدرات ومهارات الطلبة ف −

 .إدراك أهمية التفكير المنطقي

 .تنمية الحس الرياضي عند الطلبة، وبيان فائدة الرياضيات في الحياة - 

 

1
	 ا��,�ام أ;�Pة : ا)���ط ا)-��%���LCD  %� ا)�#;#دة

 )I�G 3. (ا)�4#ف �? و;�	 ��7 ا)�.��1ت

ا)�#;#دة �% ا)�4#ف �? و;�	  �LCD.��	 ��ى ���1
	 ا��,�ام أ;�Pة : الهدف

 .��7 ا)�.��1ت

 :النتاجات العامة
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 .تنمية قدرة الطالبات على البحث العلمي وسبل الحصول على البيانات والمعلومات .1

 .الطالبات على االتصال والتواصل مع اآلخرينتنمية قدرات  .2

 .تنمية قدرة الطالبات على اتخاذ القرارات والقدرة على مناقشتها وتبريرها .3

 .تعميق الفهم من خالل ممارسة المحتوى التعليمي على أرض الواقع .4

 .بناء اتجاهات ايجابية حول فائدة الرياضيات في الحياة اليومية .5

  

معرفة أنواع البيانات اإلحصائية، القدرة على تلخيص البيانات باستخدام الجداول، تمثيل 

  . البيانات بالمضلع التكراري

  

  .، التمثيل بالمضلع التكراريالتكرار النسبي البيانات الوصفية،

  

 LCDمعرفة مدى فاعليـة اسـتخدام أجهـزة    توضيح الهدف من النشاط للطالبات وهو  .1

 .الموجودة في الصفوف من وجهة نظر المعلمات

عـن رأيهـا   ) الفرصـة (تكليف الطالبات بسؤال المعلمات في وقت االستراحة المدرسية  .2

الموجودة في الصفوف ومدى فاعليتها، وتلخيص البيانـات فـي جـدول     LCDبأجهزة 

 :كالتالي

تفضل استخدام   اسم المعلمة  الرقم
LCD 

 ال تفضل استخدام
LCD 

  سبب عدم التفضيل

          

 :النتاجات الخاصة

 :الخبرات السابقة

 :المفاهيم والمصطلحات

 :خطوات تنفيذ النشاط
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 .LCDتكليف إحدى الطالبات بكتابة الجدول على الوورد لعرضه للطالبات باستخدام  .3

الطالبات في كل مجموعة بتحويل الجدول إلى جدول تكراري يبين عدد المعلمات  تكليف .4

. LCD، و عدد المعلمات اللـواتي ال يفضـلن اسـتخدام    LCDاللواتي يفضلن استخدام 

 LCDقرارات مناسبة حول أوضاع أجهزة  ومحاولة اتخاذ ،ورصد أسباب عدم التفضيل

 وتقوم المعلمة بمتابعة أعمال الطالبات في كل مجموعة. الموجودة في الصفوف

ومناقشة النتـائج   مناقشة أعمال الطالبات جماعياً وتمثيل الجدول على اللوح أمام الطالبات .5

 .جماعياً

  

  

  

 

  

  

اآلخـرين وتعزيـز تفكيـرهم،    تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التعامل والتواصل مع  −

 .وإيصال أفكارهم بطريقة واضحة لآلخرين، والتعبير عنها بطرق متعددة

 .تدعيم المعرفة الرياضية بتطبيقها على أرض الواقع −

U(�-(ة: ا)���ط ا�
D(ء وا��GVوة �? ا�� .)ن���G( 

كتابة تقرير يبين أهمية اإلحصاء في كافة مجاالت الحياة، وتنمية اتجاهات : الهدف
 .ايجابية نحو اإلحصاء

 :النتاجات العامة
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 .تشجيع الطلبة على طرق البحث اإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر  −

   .بداع بشكل منطقيعلى التفكير واإل جيل قادربناء  −

من خال بناء المجموعات والعمل الجمـاعي  ، ل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبةصق −

 .والتعاوني

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في ربط األفكار والخبرات الرياضية فيما بيـنهم وربطهـا    −

 .بالمواقف الحياتية اليومية

تفكيرهم مـن خـالل   تنمية قدرات ومهارات الطلبة في التفكير المنطقي وتنمية استقاللية  −

 .إدراك أهمية التفكير المنطقي

 .تنمية الحس الرياضي عند الطلبة، وبيان فائدة الرياضيات في الحياة - 

  

 .أن تقدر الطالبة دور اإلحصاء وأهميته في الحياة .1

معرفتها بأهمية اإلحصاء في كافة بناء اتجاهات ايجابية عند الطالبات نحو اإلحصاء نتيجة  .2

  .مجاالت الحياة

  

التنسيق مع مركز اإلحصاء الفلسطيني في جنين من أجل التواصل مع مركز اإلحصـاء   .1

الفلسطيني الرئيس في نابلس بخصوص عمل زيارة له من قبل طالبات الصـف السـابع   

 .مجاالت الحياةاألساسي، إلعطاء الطالبات فكرة عامة عن أهمية اإلحصاء في كافة 

قام مركز اإلحصاء في جنين بالتنسيق مع مركز اإلحصاء الفلسطيني الرئيس في نـابلس   .2

 .بخصوص الزيارة

 :النتاجات الخاصة

 :خطوات تنفيذ النشاط
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ولكن لسوء أوضاع الحواجز والطرق، تم االتفاق على عمل ندوة لطالبات الصف السابع  .3

 .األساسي من قبل أحد الموظفين في مركز اإلحصاء

األنشطة في المدرسة على عقد ندوة عن أهمية اإلحصاء تم االتفاق والتواصل مع منسقة  .4

 .م الساعة العاشرة والنصف صباحا10/3/2016ًفي الحياة يوم الخميس الموافق 

تم عقد الندوة لطالبات الصف السابع األساسي في الموعد المحـدد، وقامـت الطالبـات      .5

الطالبات بعرض بتحضير مجموعة من األسئلة لطرحها على معطي الندوة، وأيضاً قامت 

 .مختصر لما قمن به من أنشطة لدراسة وحدة اإلحصاء
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في التعامل والتواصل مع اآلخـرين وتعزيـز تفكيـرهم،    تنمية قدرات ومهارات الطلبة  −

 .وإيصال أفكارهم بطريقة واضحة لآلخرين، والتعبير عنها بطرق متعددة

 .تدعيم المعرفة الرياضية بتطبيقها على أرض الواقع −

 .تشجيع الطلبة على طرق البحث اإلجرائي الميداني في الرياضيات منذ الصغر  −

   .بداع بشكل منطقيعلى التفكير واإل جيل قادربناء  −

من خال بناء المجموعات والعمل الجمـاعي  ، صقل الجانب االجتماعي والوجداني للطلبة −

 .والتعاوني

تنمية قدرات ومهارات الطلبة في ربط األفكار والخبرات الرياضية فيما بيـنهم وربطهـا    −

 .بالمواقف الحياتية اليومية

W% *X#ال �X):�ت ا)�F ا)��W : ا)���ط ا)�ا��D(د ا)#�2 ا�Y�إ

 )I�G 3( .ا*���%

� أX#ا)�?: الهدف�G %���*ا W� �X):�ت ا)�F ا)��
���. 

 

 :النتاجات العامة
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التفكير المنطقي وتنمية استقاللية تفكيرهم مـن خـالل    تنمية قدرات ومهارات الطلبة في −

 .إدراك أهمية التفكير المنطقي

 .تنمية الحس الرياضي عند الطلبة، وبيان فائدة الرياضيات في الحياة - 

  

 .مدى البيانات دون أخطاء ةجد الطالبتأن  .1

 .الجدول التكراري بشكل صحيح ةصمم الطالبتأن  .2

 .خطاءأطول الفئة بدون  ةالطالبحدد تأن  .3

 .التكرار النسبي لفئات الجدول التكراري دون أخطاء ةحسب الطالبتأن  .4

 .صحيح بدقة تامة 1= أن مجموع التكرارات النسبية للفئات  ةستنتج الطالبتأن  .5

 .مركز الفئة لفئات الجدول التكراري بدقة ةجد الطالبتأن  .6

ضلع التكراري بيانيا بالمسطرة على ورق مربعات الجدول التكراري بالم ةمثل الطالبتأن  .7

 .بإتقان

 .التكراري بشكل صحيح ضلعالبيانات الممثلة بالم ةفسر الطالبتأن  .8

 .البيانات بالمدرج التكراري على ورق مربعات بشكل دقيق ةرسم الطالبتأن  .9

 .البيانات الممثلة بالمدرج التكراري بشكل صحيح ةفسر الطالبتأن  .10

 .الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات المفردة أن تجد الطالبة .11

  .% 5لجداول تكرارية مبوبة بنسبة خطأ ال تزيد عن  الوسط الحسابي ةجد الطالبتأن  .12

  

 :النتاجات الخاصة
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لمجموعة من البيانات ) المعدل(معرفة أنواع البيانات اإلحصائية، إيجاد الوسط الحسابي 

  . التكراري والمضلع التكراريالمفردة، تمثيل البيانات بالمدرج 

  

البات، جهاز العـرض  ، مقاعد متقابلة، دفاتر الطملونة متر، أقالم فلوماستر :الوسائل التعليمية

(LCD) .  

  

 ،التكرار النسبي ة،مركز الفئ ،الحد األعلى للفئة، الحد األدنى للفئة ،الفئة ،مدى البيانات

  .، الوسط الحسابيالمضلع التكراري

  

 .توضيح الهدف من النشاط للطالبات، وهو ترتيب جلوس الطالبات حسب أطوالهن .1

 .تكليف الطالبات في كل مجموعة بقياس أطولهن .2

 .أطلب من كل مجموعة إيجاد المدى المطلق والوسط الحسابي ألطوال أفراد المجموعة .3

إحدى الطالبات بكتابة أطوال جميع طالبات الصف السابع على الوورد لعرضـها  تكليف  .4
 .أمام الطالبات

ويـتم  . تكليف كل مجموعة بتولي تفريغ هذه البيانات في جدول تكراري ذو فئات مناسبة .5
النقاش بشكل جماعي حول طول الفئة المناسبة، وفائدة تمثيل البيانات المفردة في جـدول  

وإيجـاد التكـرار النسـبي للفئـات     . وحساب مركز الفئة وطول الفئة تكراري ذو فئات،
، ثـم تمثيـل الجـدول التكـراري     1=والتحقق من أن مجموع التكرارات النسبية للفئات 

 .بالمدرج التكراري وبالمضلع التكراري ومناقشة التمثيل بشكل جماعي

 :الخبرات السابقة

 :الوسائل التعليمية

 :المفاهيم والمصطلحات

 :خطوات تنفيذ النشاط
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ل الجـدول  إيجاد الوسط الحسابي ألطوال طالبات الصف السـابع األساسـي مـن خـال     .6

 .ومن خالل البيانات المفردة، ومقارنة النتيجتين. التكراري

مناقشة جماعية حول أطوال الطالبات، ومقارنة أطوالهن مع بعض، ثم ترتيـب جلـوس    .7

 .الطالبات حسب أطوال الطالبات
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ــةا ــم المجموع ــعبة ........................:س ــوم ...............:الش  ................:الي

  :...............التاريخ

 :تعاوني مع أفراد مجموعتك في اإلجابة عن ما يلي: عزيزتي الطالبة

قامت باحثة بجمع بيانات من عدة مصادر ألغراض بحثية متنوعة، ثم لخصت بياناتهـا فـي   

  :جداول كالتالي

  :الفاكهة التي يفضلها األبناء في عائلة ما) 1(جدول 

  عدد األبناء  الفاكهة المفضلة
  3  خوخ
  1  تفاح
  2  موز

    المجموع

  .الحالة التعليمية لعينة مأخوذة من قرية )2(جدول 

  عدد األفراد  الحالة التعليمية
  12  متعلم
  68  أمي

    المجموع

  

   

)1(ورقة عمل   

 جماعية
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  طالب من طلبة الصف السابع األساسي 25فئات العالمات ل ): 3(جدول 

  التكرار  فئات العالمات
30 -39  1  
40 -49  3  
50 -59  4  
60 -69  12  
70 -79  5  

    المجموع

  :المطلوب

  :صنفن البيانات الموجودة في الجداول السابقة إلى كمية أو نوعية: أوالً

  نوع البيانات  رقم الجدول
1    
2    
3    

  :قمن بوضع هدف وفائدة لجمع هذه البيانات، حسب رأيكن: ثانياً

  الهدف  رقم الجدول
1    
2    
3    

  :وما هي القرارات المناسبة، حسب رأيكن) 2(ماذا نستفيد من بيانات الجدول : ثالثاً

...............................................................................................  

  

  

  

ينمي االستنتاج 

 الرياضي عند الطالبات
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 ..............الشــعبة .................:اليــوم .....................:المجموعــةســم ا

  ...............:التاريخ

  :السؤال األول

   6،2 ،8 ،10 ،1 ،5 ،2: طالب على العالمات التالية 7حصل 

  ما المدى المطلق لهذه العالمات؟

  

  

  :الثانيالسؤال 

فما نسبة القيمة الصغرى إلى  ،15، وكان القيمة الكبرى 5قيم هو  3إذا كان المدى المطلق بين 

  القيمة الكبرى؟

  

  :السؤال الثالث

ثم تغيير  قالت أماني أن المدى المطلق للبيانات ينتج من طرح القيمة الكبرى من القيمة الصغرى

  إشارة الناتج، ما رأيكن بما قالته أماني؟ 

  

  

 E�� 	Z2(ور(  

 جماعية

ينمي استخدام التعميم 

 الرياضي عند الطالبات

ينمي التفكير المنطقي 

 عند الطالبات
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ــة ا ــم المجموع ــعبة .........................:س ــوم :........الش  ...................:الي

  .........:التاريخ

  :تعاوني مع زميالتك في المجموعة الواحدة في اإلجابة عن ما يلي: عزيزتي الطالبة

قامت شيرين بقياس أطوال أفراد مجموعتها، وأوجدت الوسط الحسابي ألطـوال  : السؤال األول

 سـم، 148 سم، 154سم، وكانت أطوال المجموعة  150=فإذا كان الوسط الحسابي . زميالتها

  .سم، س145سم، 153

  جدي قيمة س؟

  
فـإذا كانـت    ،م522أيام هـو  ) 5(إذا كان الوسط الحسابي لدرجات الحرارة في : السؤال الثاني

فما درجة الحرارة فـي اليـوم    525 ،520 ،518 ،523درجات الحرارة في أربعة أيام منها هي 

  الخامس؟

  

  

  :السؤال الثالث

  .هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ مع التعليل

  .30، إذا كان وسطها الحسابي يساوي 720مشاهدات  9يكون مجموع 

 E�� 	Z3(ور(  

 جماعية

ينمي مهارة استخدام التعميم 

 الرياضي عند الطالبات

المنطقي ينمي التفكير 

 عند الطالبات
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 ..............الشـــعبة ................:اليـــوم ....................:اســـم المجموعـــة

  ...............:التاريخ

  :السؤال األول

ع من الجدول التالي، وعبرن عن  ،ص، م ،تعاوني عزيزتي الطالبة مع زميالتك إليجاد قيم س

  .طريقة التفكير إليجاد القيم المطلوبة

  .الجدول التالي يمثل فئات التبرعات لعدد من المحسنين لصالح إحدى الجمعيات الخيرية

  التكرار النسبي  مراكز الفئات  عدد المحسنين  فئات التبرعات
  4/10  ص  4  س__ 10
  10/ع  18  ع  27__ م 

  

  

  

  

  

  

  

  

 E�� 	Z4(ور(  

 جماعية

المنطقي ينمي التفكير 

 عند الطالبات



113 

  

  
ـ  .........................:اســم المجموعــة   .............:الشــعبة  ............:وماليـ

  ...........:التاريخ

  : السؤال األول

   طالب في مدرسة ما 80من المضلع التكراري التالي والذي يمثل عالمات 

  

  :أجيبي عن التالي

  هل يمكن استنتاج طول فئات العالمات، ولماذا؟ ) أ

 

  .أحكمن على مستوى الطالب في المدرسة؟ مع التعليل ) ب

  

  .وبين لي كيف توصلتن إلى معرفتها ،أكتبن الفئة األولى) ج

  

)�(ورقة عمل   

 جماعية

االستنتاج ينمي مهارة 

 الرياضي عند الطالبات

ينمي مهارة التفكير 

 المنطقي عند الطالبات
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ــم ــوم ......................:االســ ــعبة...................:اليــ  ..............الشــ

  .................:التاريخ

  :عزيزتي الطالبة

تمعني الجدول التالي والذي يمثل عدد األبناء في عينة من العائالت الفلسطينية ثم أجيبـي عـن   

  :األسئلة التي تليه

  ك xس   )ك(عدد العائالت   )س(عدد األبناء 
0  3  0  
1    5  
2    14  
3  2  6  
4  1    
5  1    
6  1  6  

      المجموع

  . أكملي المربعات في الجدول باألرقام المناسبة -1

  . أوجدي الوسط الحسابي لعدد األبناء في العائلة الواحدة -2

  

  

  

  

 E�� 	Z6(ور(  

 فردية

ينمي مهارة التفكير المنطقي 

واستخدام التعميم الراضي عند 

 الطالبات
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  :يتم تقييم األنشطة من قبل الطالبات باستخدام النماذج التالية

  

  

  :تقوم بتنفيذها قائدة المجموعة لتقييم أداء وتعاون كل فرد من أفراد المجموعة وهي كالتالي 

  :االسم

  ضعيف  جيد  جيد جداً  ممتاز  المعيار

          .عملت مع زميالتها بروح الفريق

التزمت بدورها أثناء العمـل وشـاركت   

  .بدور فاعل في تنفيذ المهام
        

          .شاركت زميالتها في كل مراحل العمل

تربط تعلمها بحياتها العمليـة وتصـغي   

  .لعرض النتائج وتقدم نقد بناء
        

          .وصياغتها بلغة سليمة التوصل إلى نتائج

  

  

  

  

:بعد القيام بتنفيذ األنشطة وأوراق العمل  

:تقييم العمل الجماعي) بطاقة(نموذج   
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  (LCD)ويتم تنفيذه من خالل عرضه باستخدام جهاز العرض 

  الخصائص  الرقم
أوافق 
  بشدة

  أوافق
ال 

  أوافق
        .أقوم بالتخطيط للمشروع باالعتماد على نفسي  -1

2-  
بالمـادة  يستهدف المشروع موضوع لـه عالقـة   

  .التعليمية
      

        .المشروع له عالقة بواقع الحياة  -3

4-  
  المشروع يربط ما بين المواد األخرى

  ).يدعم التحرك األفقي(
      

        .تدعم التكنولوجيا فكرة المشروع  -5
        .اعتمد المشروع على العمل الجماعي  -6

7-  
يتيح المشروع الفرصة لتطبيـق المهـارات التـي    

  .احتاجها
      

        .يقلل المشروع من دور المعلم التلقيني  -8
        .يزيد من فاعليتي في الحصة  -9

  

   

:تقييم المشروع من قبل الطالبات) بطاقة(نموذج   
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  اختبار التفكير الرياضي): 6(ملحق 

  :..................الشعبة         :.......................االسم

  :.................المدرسة             ساعة: الزمن

  )عالمات 10(              :اإلجابة الصحيحة فيما يليضعي دائرة حول رمز : السؤال األول

فإن قيمة أكبر مشـاهدة   ،25كانت أقل مشاهدة و )10(إذا كان المدى لعشر مشاهدات هو ) 1

  :تساوي

  250. د       35. ج     25. ب       15. أ

  ؟30مشاهدات، إذا كان وسطها الحسابي يساوي  9ما مجموع ) 2

   270. د     3.1. ج     27. ب       21. أ

هـو  ) 10 ،13 ،11 ،ب2 ،12 ،ب ،14(إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم التاليـة  ) 3

  :، فإن قيمة ب تساوي15

  16. د       15. ج     12. ب       9. أ

و فرغ من داخله هرم رباعي  ،3سم 216مجسم مصنوع من جبص على شكل مكعب حجمه ) 4

= له نفس قاعدة المكعب، ونفس االرتفاع، فإذا كان الوسط الحسابي لحجمي المكعب والهـرم 

  :، فإن حجم الهرم يساوي3سم 144

  3سم 216. د     3سم 108. ج     3سم 72. ب     3سم 44. أ

5إذا كان المدى المطلق بين زوايا مثلث هو ) 5
5، وكان الزاوية الكبرى 90

فإن نسـبة   ،110

  :الزاوية الصغرى إلى الزاوية الكبرى

   2 :11. د     11 :5. ج     11 :2. ب     11 :9. أ
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   85) + 19 – 15(طول الفئة  x )19 -15(مركز الفئة ) 6

  1530. د       85. ج   5x 17 x 2. ب     x 5 +85 5 .أ

  .الجمعيات الخيريةالجدول التالي يمثل فئات التبرعات لعدد من المحسنين لصالح إحدى ) 7

  التكرار النسبي  مراكز الفئات  عدد المحسنين  فئات التبرعات
  4/10  ص  4  س__  80
  10/ع  87  ع  89__ م 

   :على الترتيب ع ،قيمة س

  6 ،85 .د     6 ،87 .ج     6 ،84. ب     4 ،85. أ

طالبة  20و الوسط الحسابي لدرجات  10إذا كان الوسط الحسابي لدرجات عشر طالب هو ) 8

  :، فإن الوسط الحسابي للطالب والطالبات معاً يساوي25هو 

  غير ذلك. د       20. ج     1705 .ب       30. أ

طالب من الصف السابع األساسي في  40من المدرج التكراري التالي والذي يمثل عالمات ) 9

الطالب علماً بأن مستوى (: امتحان الرياضيات،احكمي على االمتحان من خالل الخيارات التالية

  )من جيد جداً إلى ممتاز

  

  .االمتحان يراعي قدرات الطالب -ب          .االمتحان سهل جداً -أ

  .ال يمكن الحكم من خالل الرسم -د  . االمتحان صعب جداً وال يراعي قدرات الطالب -ج
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وكـان معـدل   . طالب في امتحان الرياضيات 80المضلع التكراري التالي يبين عالمات ) 10

   .45االختبار 

  

  :يمكن استنتاج أن

  .مستوى الطلبة متدنٍ جداً -ب         6=طول الفئة  -أ

  .ال يمكن الحكم بدون رؤية المشاهدات -د      .مستوى الطلبة عاٍل جداً -ج

  

  .أسئلة مقالية 5ويتكون من : القسم الثاني

  )عالمات 3(                                                                  :السؤال األول

 15طالب آخرين هو  4سنة والوسط الحسابي ألعمار  13طالب هو  3الوسط الحسابي ألعمار 

ما الوسط الحسابي ألعمار  ،سنه 17سنوات،  10سنة، انضم إلى المجموعتين طالبان عمراهما 

   الطالب التسعة؟
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  )عالمات 3(                                                                  :السؤال الثاني

  .الجدول التالي يمثل فئات األعمار لمجموعة من المعلمين

  ص___  30  29___ س   فئات األعمار
  4  3  عدد المعلمين
  32  ع  مركز الفئة

  .ع ،جدي قيمة س، ص

  

  

  

  

  )عالمات3(                                                                   :السؤال الثالث

 ،24 ،13(طالب لشراء هدية لبيت المسنين، كانـت التبرعـات    6قام أحمد بجمع تبرعات من 

  . دينار واكتشف أحمد نمطاً بين هذه التبرعات )ص ،س، 49 ،36

   ص ،جدي س -1

  .التبرعاتما الوسط الحسابي لهذه  -2
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  )عالمات3(                                                                   :السؤال الرابع

  .5، وتم تعديل البيانات بضربها بالعدد 30يساوي  40، 20إذا كان الوسط الحسابي للمشاهدتين

  تدعي سعاد بأن الوسط الحسابي الجديد يتم حسابه بواسطة ضرب الوسط الحسابي األصلي 

  للوسط  5، بينما يدعي سليم بأن الوسط الحسابي الجديد يتم حسابه بواسطة جمع 5بالعدد 

   .أي منهما صائب، نريد التعليق. الحسابي السابق

  

  

  

  )عالمات 3(                                                                :السؤال الخامس

دينار في الشهر، ومجموع رواتب ) 1450(موظفين في شركة ما ) 5(إذا كانت مجموع رواتب 

مـن  ) ع(دينار في الشهر، ومجمـوع رواتـب عـدد   ) 1300(موظفين في الشركة نفسها ) 4(

  .دينار في الشهر) 2455(الموظفين في هذه الشركة 

إذا علمت أن الوسط الحسابي لرواتب ) 2455(الذين مجموع رواتبهم ) ع(جدي عدد الموظفين 

   .دينار شهرياً 347الموظفين في الشركة يساوي 

  

  

  

  انتهت األسئلة
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  مفتاح تصليح اختبار التفكير الرياضي )7(ملحق 

  :اإلجابات

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  أ  ج  ج  ب  ب  ب  ب  ج  د  ج

  .أسئلة مقالية 5و يتكون من : إجابات القسم الثاني

  )عالمات 3(                                                                   :السؤال األول

  )عالمة( 39=3*13= طالب  3مجموع أعمار  ←←3/ طالب 3مجموع أعمار = 13:الحل

  )عالمة(       60=4*15=طالب  4مجموع أعمار ←←4/طالب 4مجموع أعمار= 15

  )عالمة(     عددهم/ مجموع أعمار الطالب التسعة= الوسط الحسابي ألعمار الطالب التسعة 

) =39+60+10+17/(9  

 =126/9  

  سنة 14=

  )عالمات 3(                                                                  :السؤال الثاني

  )عالمة(           2)/ الفئة العليا+  الفئة الدنيا= (مركز الفئة 

  2)/ص+ 30= ( 32

  32*2= ص +  30

  )عالمة(                 64=ص +  30

   ..............30- 64=ص 
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   30 – 34= طول الفئة 

  5= طول الفئة 

  )عالمة(                 س – 30=  29 - 34

  25=س 

  ........2/ )29+ 25= (ع 

  )عالمات3(                                                                   :السؤال الثالث

  )عالمة(               78= ص ، 63=س  :الحل

  )عالمة(           عددها/ مجموع القيم = الوسط الحسابي 

 ) =13+24 +36+49+63+78/(6  

  )عالمة( 263/6=  

  )عالمات3(                                                                   :السؤال الرابع

   100= 5*20: الحل

 40*5  =200   

  )عالمة( 2)/200+100= (الوسط الحسابي الجديد 

 =150  

  )عالمة( 150=5*30= سعاد تقول أن الوسط الحسابي 

  35=  5+30= سليم يقول أن الوسط الحسابي 

  )عالمة( و الصائبإذن كالم سعاد ه

   34= ص 

  27= ع 
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  )عالمات 3(                                                               :السؤال الخامس

   عددها/مجموع القيم= الوسط الحسابي :الحل

  )عالمة(         عدد الموظفين/ )2455+  1300+  1450= ( 347

   عدد الموظفين/ 5205=  347

  5205/347= إذن عدد الموظفين 

  )عالمة(                 15= الموظفين  عدد

  س+ 5+4=  15

  )عالمة(     موظفين 6= 9-15) =2455(إذن عدد الموظفين الذين رواتبهم 
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الصف السابع األساسي نحو تعلم وحدة  الباتاستبانة خاصة لقياس دافعية ط) 8( ملحق

 حصاءاإل

  ................:..............................اسم الطالبة

 ................................................:المجموعة

 ..................................................:.التاريخ

  :التعليمات

حصاء وسوف يقتصـر  نحو تعلم وحدة اإل طالباتلى قياس دافعية الإيهدف هذا المقياس 

  .استخدام نتائجه ألغراض البحث العلمي فقط

فقرة كل منها تمثل عبارات ايجابية وتزيـد  ) 31(أمامك  ينسوف تجد ةالطالب تيعزيز

نحـو تعلـم وحـدة     نوعبارات سلبية تقلل من دافعيته، حصاءنحو تعلم اإل لطالباتمن دافعية ا

  .وأمام كل فقرة من هذه الفقرات مقياس مدرج من خمسة معايير، حصاءاإل

  بشدة ضمعار – معارض -د محاي -وافقم -وافق بشدة م

 .على الترتيب )3.2.1. 4. 5(ولهذه المعايير درجات 

في مربع واحد من بين المربعات  )×(ن تضع عالمة أ ةي الطالبتوالمطلوب منك عزيز

الخمسة أمام كل فقرة من الفقرات المذكورة لتعبر عن وجهة نظرك الشخصـية بشـأن مـدى    

) ×( فان عليك أن تضع عالمة جاء بالفقرةذا كنت توافق تماما على ما إف ،موافقتك على العبارة

  )بشدة موافق(في المربع األول 

  )موافق(في المربع الثاني ) ×(موافقة عادية عليك وضع العالمة  ينذا كنت توافقإو

  )محايد(في المربع الثالث ) ×(في اإلجابة عليك وضع العالمة  ةذا كنت مترددإو
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  )معارض(في المربع الرابع ) ×(فعليك وضع العالمة  ينذا كنت ال توافقإو

  )بشدة معارض(في المربع الخامس ) ×(مطلقا عليك وضع عالمة  ينذا كنت ال توافقإأما 

شـارة التـي   وضـع اإل  ،جابة عن جميع الفقرات دون ترك أي فقرةاإل يحاول ةي الطالبتعزيز

  تخطر على ذهنك مباشرة وفور فهمك لمحتوى الفقرة جيدا

  دافعية طالبات الصف السابع األساسي نحو تعلم اإلحصاءاستبانة خاصة لقياس 

  الدافعية الخارجية: القسم األول

  الفقرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  معارض  محايد  أوافق
معارض 

  بشدة

  األعمال والمهمات الصعبة: البعد األول

1-  
أعمل على حل األسئلة والواجبات 

  .السهلة المتعلقة باإلحصاء
          

2-  
كل ما يمكنني تعلمه أرغب في تعلم 

  .في اإلحصاء
          

3-  
ال أحب تعلم المسـائل الرياضـية   

  .الصعبة المتعلقة باإلحصاء
          

4-  
اإلحصاء أكثر سهولة مـن بـاقي   

  .فروع الرياضيات
          

5-  
أشعر بعـدم الراحـة أثنـاء حـل     

  .المسائل الصعبة في اإلحصاء
  

          

  إرضاء المعلم: البعد الثاني

6-  
دروس اإلحصاء ألن معلمتي تريد ُأحضر 

  .ذلك
          

7-  
أعمل على حل األسئلة والواجبات المتعلقة 

  .ألن معلمتي تريد ذلك. باإلحصاء
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  الفقرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  معارض  محايد  أوافق
معارض 

  بشدة

8-  
أتعلم اإلحصاء ألن معلمتي تشجعني على 

  .تعلم المادة
          

9-  
المعلمة مني في حصة أقوم بكل ما تطلبه 

  .اإلحصاء
          

10 -  
أحب أن ترضى عني معلمتي عنـد حـل   

  .األسئلة الموجهة لي في حصة اإلحصاء
          

  االعتماد على المعلمة: البعد الثالث

11 -  
عندما ال أفهم شيء معين في اإلحصـاء،  

  .فإنني أرغب أن تزودني به المعلمة
          

12 -  
أحب أن تساعدني معلمتـي فـي عمـل    

  .واجباتي المتعلقة باإلحصاء
          

13 -  
عندما أخطئ فإنني أحب أن أسال المعلمة 

  .عن الطريقة الصحيحة للحل
          

14 -  
لدي رغبة قوية في االستفسار عـن أيـة   

  .فكرة لم أفهمها في حصة اإلحصاء
          

15 -  
أحب أن أسـأل المعلمـة كيـف سـأحل     

  .الواجبات المتعلقة باإلحصاء
          

  الدافعية الداخلية: الثانيالقسم 
  التحدي: البعد األول

1-  
أحب المسائل الصعبة في اإلحصـاء ألنهـا   

  .تحدي
          

            .أحب مادة اإلحصاء ألنها تثير التفكير  -2

3-  
أفضل أن تعطينا المعلمة أسئلة صعبة تحتـاج  

  .إلى تفكير في حصة اإلحصاء
          

4-  
التفكيـر  أحب اإلحصاء ألنها تنمي مهـارات  

  .والتحليل و حل المشكالت
          

5-  
أحب المسائل الرياضية الصعبة المتعلقـة  

  .ألني أستمتع في اكتشاف حلها؛باإلحصاء
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  الفقرة  الرقم
أوافق 
  بشدة

  معارض  محايد  أوافق
معارض 

  بشدة

6-  
أحب العمل المدرسي الصعب ألني أجـده  

  .أكثر متعة
          

7-  
تتطلب درجة أحب دراسة اإلحصاء ألنها 

  .كبيرة من المثابرة
          

  الفضول: البعد الثاني

8-  
أنتظر حصة اإلحصاء بحمـاس ونشـاط   

  .ألنني أتعلم الكثير فيها
          

            .أتعلم اإلحصاء ألني مهتم بها  -9

10 -  
أستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها فـي  

  .مادة اإلحصاء
          

11 -  
التفكير  أحب اإلحصاء ألنه يساعدني على

  .الصحيح
          

12 -  
أحــب دروس اإلحصــاء ألنهــا مثيــرة 

  .وممتعة
          

  األعمال المستقلة: البعد الثالث

13 -  
أحرص على تطبيق أنشـطة اإلحصـاء   

  .بمفردي
          

14 -  
استمتع بمتابعة األنشطة وحل التـدريبات  

  .الخاصة باإلحصاء بمفردي
          

15 -  
أحـاول  إذا أخطأت في حل مسألة، أبقـى  

  .ألكتشف الحل بنفسي
          

16 -  
أفضل أن أحل الواجبات المدرسية المتعلقة 

  .باإلحصاء بمفردي
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of using the project based 

learning strategy (PBL strategy) on students' mathematical thinking and 

motivation. The study basically tried to answer the question: What is the 

effect of using the PBL strategy on mathematical thinking and motivation 

of 7th grade female students' in Jenin governorate when learning the unit of 

statistics? 

The study sample was a convenience sample and consisted of (62) 

female students from the 7th Grade in Jenin governorate. The sample was 

divided into two groups, the experimental group and the control group. The 

experimental group studied the statistic unit using the PBL strategy, while 

the control group studied the same unit with the regular book and without 

the PBL strategy. The study tools consisted of a thinking test and a 

motivation questionnaire. Computations were made to the tools for their 

reliability and validity. The ANCOVA test was computed to check the 

hypotheses of the study, and also the Pearson correlation coefficient was 

computed between the experimental group's motivation in the post test and 

their mathematical thinking to find out the relationship between students' 

motivation and mathematical thinking. 
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Findings indicated the existence of a significant statistical difference 

at the significance level (α = 0.05) between the means of the two groups of 

students regarding the mathematical thinking and regarding their 

motivation. This difference was in favor of the experimental group, and is 

due to instructional program. The results also showed a positive 

relationship between mathematical thinking and motivation. 

The study recommend that it is necessary to train mathematics 

teachers to use the PBL strategy in their teaching. It also recommend the 

reformulation of educational materials in the elementary stage, and to 

develop mathematical thinking among students, as well as employing the 

skills of justifying in learning.  

 




