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 إلى

 كافة األهل واألصدقاء
كل من وقف الى جانبي، وأخذ بيدي حتى وصلت إلى هذه المحطة، أهدي هذا العمل، آماًل من و 

 التوفيق والسداد والصالح في الدنيا واآلخرة.هللا عز وجل 
 وهللا ولي التوفيق
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 لشكر والتقديرا

والكمال يبقى هلل –في البداية الشكر والحمد هلل، جل في عاله، فإليه ينسب الفضل كله في إكمال 
 العمل. هذا-وحده

طروحة بالشكر وبعد الحمد هلل، فإنني أتوجه إلى الدكتور وجيه ضاهر المشرف على هذه األ
 والتقدير الذي لن تفيه أي كلمات حقه، فلوال مثابرته ودعمه المستمر ما تم هذا العمل.

والشكر موصول مع كل االحترام، ألعضاء لجنة مناقشة األطروحة: ممثلة بالدكتور سهيل صالحة، 
 والدكتور معين جبر، جزاهم هللا عن إغنائهم هذا العمل بمالحظاتهم كل خير.

 فالشكر موصول لكل أساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم في كل مراحل دراستي.وبعدها 

وال أنسى مدراء ومديرات المدارس الذين قدموا لي كل التسهيالت إلنجاز هذا العمل. وشكر خاص 
 أيضًا للمعلمين الذين أعطوني من وقتهم الكثير.

 كر والتقدير.لى من سقط من الذاكرة سهوًا أسمى آيات الشا  جميعًا، و  إليهم

 

 
 آمال
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 الديمقراطيةالرياضي وممارسة  اإلبداععلى  الحلولمهام متعددة  أثر
 األساسيفي صف الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع  

 في محافظة قلقيلية 
 إعداد

 صبةع أبو أحمدعلي  آمال
 فإشرا
 وجيه ضاهرالدكتور 
 ملخص ال

في وحدة العالقات  الحلولتوفير بيئة غنية بالمهام متعددة  إلىهدفت هذه الدراسة 
 اإلبداع مستوى  ، ومعرفة فاعليتها فياألساسيللصف التاسع  الرياضيات من منهاج اتقتراناالو 

محافظة قلقيلية، وتحديدًا  في األساسيالصف التاسع  طلبةلدى  الديمقراطيةالرياضي وممارسة 
الرياضي  اإلبداععلى  الحلولالمهام متعددة  أثرما عن السؤال التالي:  جابةاإلحاولت الدراسة 

في محافظة  اتقتراناالفي وحدة  األساسيلدى طلبة الصف التاسع  الديمقراطيةوممارسة 
المنهج  الباحثة استخدمت عن سؤال الدراسة، واختبار الفرضيات المتعلقة به، جابةولإلقلقيلية؟ 
في  األساسيالصف التاسع  طلبةتألف مجتمع الدراسة من شبه التجريبي.  التصميمالتجريبي و 

( طالبًا 144عينة الدراسة من) تتكون( طالبًا وطالبة، و 2330غ عددهم )محافظة قلقيلية البال
يارهم ة. وتم اختاألساسية وذكور فلسطين األساسيوطالبة من مدرستي الشهيدة فاطمة غزال 

تين، مجموعة تجريبية درست وحدة العالقات مجموع إلىعشوائيًا  بالطريقة القصدية، وتقسيمهم
من قبل  ةوالمعد الحلولباستخدام المهام متعددة  المقررة للصف التاسع األساسيات قتراناالو 

لك في الفصل ، وذبالطريقة االعتيادية نفسها الوحدة مجموعة ضابطة درست خرى ة، واألالباحث
 . م(2015/2016من العام الدراسي ) الثانيالدراسي 

الرياضي معد من قبل الباحثة ومحكم من قبل محكمين  لإلبداعالعينة اختبار قبلي  أفرادطبق على 
مقياس لقياس  أيضاً واستخدمت الباحثة  (،0.71) معامل ثباتهوبلغ  االختصاص،من ذوي 



 ن
 

 معامل ثباته قه بعرضه على مجموعة من المحكمين، وبلغالذي تم التأكد من صد الديمقراطية
 .ألفا( باستخدام معادلة كرونباخ 0.68)

مرة  الديمقراطيةومقياس  الرياضي اإلبداعالتجربة طبق كل من اختبار  إجراءتهاء من نوبعد اإل
 حصائية، ثم جمعت النتائج وحللت باستخدام برنامج الرزم اإلبعدياً  على طلبة العينة أخرى 

(SPSS وتوصلت الدراسة ،)اآلتيةالنتائج  إلى: 

   إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( عند مستوى الداللةα≤0,05 بين كل من متوسطي )
الديمقراطية في صف الرياضيات للمجموعة التجريبية ممارسة مستوى و  الرياضي اإلبداعمستوى 

استخدام الطريقة االعتيادية( في (، والضابطة )درسوا بالحلول)درسوا باستخدام المهام متعددة 
 في صف الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية.رجة الكلية لإلبداع وللديمقراطية الد

   عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة(α≤0,05) مستوى متوسطي  كل من في
وعة التجريبية لمجما طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطيةممارسة مستوى و  الرياضي اإلبداع

لقدرة الطالب في يعزى  إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة  ،يعزى لجنس الطالب
 الرياضيات.

ايجابي على ممارسة  أثرلها  الحلولالمهام متعددة  أن أظهرتواعتمادًا على هذه النتائج التي 
ي، توصي الرياض اإلبداعفي صف الرياضيات، والتي بدورها ساعدت على تنمية  الديمقراطية

لحل مثل هذه  طلبته، وتدريب المعلم لالحلولكتب الرياضيات بمهام متعددة  بإثراء الدراسة
 المهام.



1 
 

 الفصل األول
 (أهميتهامشكلة الدراسة )خلفيتها و  

 

 المقدمة 1:1

 مشكلة الدراسة 2:1

 الدراسة أهداف 3:1

 الدراسة أهمية 4:1

 فرضيات الدراسة 5:1

 حدود الدراسة 6:1

 لحات الدراسةمصط 7:1

 

 

 

 

 



2 
 

 الفصل األول
 (أهميتهامشكلة الدراسة )خلفيتها و 

 المقدمة: 1:1

ل المجال التربوي التعليمي، مع التطور الهائل للعالم في جميع مناحي الحياة، والذي طا 
به في  معموالً  كانالذي  سلوبلهذه التطورات العالمية، فاأل دور المدرسة يتطور تبعاً  أخذحيث 

 نالبيئة التقليدية مناسبة للمدارس أل تعد لمولذلك ، هذا التطور تحديات أمامال يصمد  المدارس قد
 ناالعاجز وشلد رى وي. يؤدي للـتراجع عن اللحاق بمسيرة الركب الحضاري المعاصرذلك قد 

تكون قادرة على توفير البيئة التعليمية التي تشمل على  أنالقيادة المدرسية ال بد  أن( 2010)
 إلىات التي تنمي حب االستطالع، والمرتبطة بالمواقف غير المألوفة، تلك التي تدفع المعلم النشاط

بعض هذه النشاطات قابلة للتجريب الواقعي الذي يسمح للمعلم  أن  االستقصاء والبحث، بحيث 
لى ع يجاباً إينعكس بداع داخل المدرسة وخارجها، مما بالتفاعل مع البيئة المحيطة به، وتنمية لإل

بداعهمتصرفات وتفكير الطلبة    .وا 

افتقار البيئات التعليمية في غالبية مؤسسات التعليم لمصادر التعلم فما تقدم،  إلى باإلضافة 
بداعاتهم،  تقليل الفرص التي تساعد على الكشف إلىوتقنياته الحديثة، سيؤدي  عن مواهب الطلبة وا 

ة التربي أماوهو التعليم،  جانبحادي الأالتعليمية  التي تؤديها المؤسساتال تزال جوهر الرسالة  إذ
قاس وال ال تُ  ألنهاالالزم  اإلهتمام، فهذا ال يحظى بالديمقراطيةخرين والعدالة و بمعنى احترام اآل
القصوى وخصوصًا في عمليات  أهميتهابالرغم من وذلك المطلوبة،  االمتحاناتتدخل في دائرة 

التسمية  قبل التعليم كما تشير كون التربية تأتي في المقام األول نالرغم معلى ، و اإلبداعالتفكير و 
 .(2002، جروان)  "وزارة التربية والتعليم"الرسمية للجهات المسؤولة عن التعليم وهي 

كثرت  وبالتالي ،أيضاً المعلم  التطور على أثر، المدرسةعلى بيئة آثار التطور  إلى باإلضافة
رياضيات، فلم تعد الرياضيات مقتصرة على المفردات والمفاهيم التي التحديات التي تواجه معلم ال
جملة من االحتياجات التي تتطلبها الخصائص دائمة التغير في  إلىتقدم للطالب، بل تعدت ذلك 

 ,NCTM) الرياضيات معلميدها المجلس الوطني لالمجتمع المعاصر. بعض هذه التحديات حد  
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ة تشجع جميع الطلبة وخلق بيئة صفي   ،ملية التعلمية التعليمية، وهي جعل الطالب محور الع(2000
م الرياضيات، وتطبيق مبدأ العدالة الذي حددته  تربويات المجلس الوطني لتعليم على تعل  
توقعات وعلى تلبية ال ،م الرياضياتجميع الطلبة قادرون على تعل   أن  وهو االعتقاد ، الرياضيات

هذه التوقعات  إلىالختالف الطلبة عن بعضهم بالوصول  ونظراً  هم، وحتى يتم ذلكعالية منال
 التوقعاتهذه  إلىكل طالب حقه في الوصول  ا عطاءفيجب على المعلم مراعاة هذا و  العالية،

 في صف الرياضيات. الديمقراطية إلىومن هنا تأتي الحاجة  ،)2006)الهويدي، 

 :مشكلة الدراسة 2:1

وصناعته تبدأ من هذه اللحظة، واتجاهات فعلنا  نيولد اآلالمستقبل  أن( "1989زكي ) ذكر 
ما تنبع من نإفي الحاضر هي التي ستقرر صورة المستقبل، واتجاهات الفعل التي ستقرر المستقبل 

ونوع الفعل المطلوب يتوقف بشكل أساسي على فهمنا العميق  داخلنا، وتحدد مسارها رؤيتنا الثقافية،
تغيير هذا الواقع على هدى  إلىوالخطوات العملية التي تهدف  اتجراءإلللواقع واتخاذ القرارات وا

الحل يبدأ  أنبداع...و إزمة أزمة تربية...أزمة ثقافية...أزمة الوطن العربي أ نإمن ثقافتنا العربية...
 .". ..صرارنا العنيد على البقاء النابع من ذاتيتنا الثقافي..إمن داخلنا...من 

 نابعاً  ناك إذار، وهذا التغيير ال يحصل إال تغيي إلىه الراهن بحاجة العربي في وضع فالوطن
سد النقص في الحاضر، وتصحيح المؤثرات  على قاعدة ثقافية قادرة إلىمن داخل الفرد، مستندًا 
 التي تؤثر على المستقبل. 

روح  أماحجر الزاوية في القاعدة الثقافية، و  الديمقراطيةيشكل مبدأ الحرية و  ،أخرى من ناحية 
ن على التوافق مع يساسي يحدد القاعدة الثقاقية لجعل الفرد والمجتمع قادر أي عنصر ناهو ثف اإلبداع

 أساسيان ناهما ركن الديمقراطيةو  اإلبداع أن. مما سبق يمكن االستنتاج متطلبات الحياة المتجددة
على العيش برضا مبدع قادر  إنسانالتربوية على توظيفهما في سبيل خلق  األنظمةتحرص كل 
 (.1999علي، واستمتاع )
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 ،بشكل عام الديمقراطيةو  اإلبداعهناك عالقة وثيقة تربط ما بين  فإن  باالعتماد على ما سبق، 
حول الطالب،  اً ويكون تركيزها متمحور  اإلبداعتوفر فيها يالبيئات التي  أنولذلك توقعت الباحثة 

 واة فيها.توفر أجواء من الحرية والعدالة والمسا متوقع

في المدارس غير مهتمين  المعلمين العديد من أنالحظت الباحثة ما سبق،  إلى باإلضافة
الطالب الحرية في التعبير عن رأيه  وا عطائه المزيد  ا عطاءو بفكرة التعليم المتمحور حول الطالب، 

 نك الدولينتائج دراسة التي تمخضت عن تقرير الب إلى واستناداً من الوقت للتعبير عن النفس، 
(MENA Development Report)  التعليم في منطقة  إصالحوالذي يصف  ،2008للعام

 أنالنموذج التقليدي للتربية، حيت  طوردلة لتهناك القليل من األ فإن   ،سط وشمال افريقياو الشرق األ
السبورة، النقل من  تعتمد وسط ما زالتالدراسية في منطقة الشرق األ الصفوفالرئيسية في  األنشطة

ي، والتعلم النشط اإلبداعمجموعات العمل، والتفكير  أماالمعلم، و  إلىوالكتاب المدرسي، واالستماع 
ية والبيئة اإلبداعبالبيئة  اإلهتمامكل هذا يعني قلة . World Bank, 2008))فهي نادرة 
موقراطية في بداعية وديتوفير بيئة إ إلىفي صف الرياضيات. من هنا تأتي الحاجة  الديمقراطية

 صف الرياضيات.

، فقد اإلبداعب اإلهتمام وضرورة أهميةواستجابة لتوصيات دراسات ذات صلة وتركيزها على 
 ممارسةمستوى و الرياضي  اإلبداعمستوى ب الحلولالمهام متعددة  أثرارتأت الباحثة دراسة 

 لعالقاتا في موضوع األساسيفي صف الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع  الديمقراطية
  ات في محافظة قلقيلية.قتراناالو 

 :اآلتية سئلةاألعلى ما تقدم تتلخص مشكلة الدراسة ب بناء  و  

لطلبة الصف التاسع  ومجاالته الرياضي اإلبداع مستوى  على الحلولالمهام متعددة  أثرما  .1
 في محافظة قلقيلية؟ األساسي

لطلبة الصف التاسع  الرياضي اإلبداع مستوى  على المهام متعددة الحلول أثر هل يختلف .2
  في الرياضيات؟ته قدر و  الطالب جنس لمتغيرات األساسي تبعاً 
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 في صف الرياضيات الديمقراطية مستوى ممارسة على الحلولالمهام متعددة  أثرما  .3
 في محافظة قلقيلية؟ األساسيلطلبة الصف التاسع  ومجاالته

في صف الرياضيات  الديمقراطية ارسةمستوى مم على الحلولالمهام متعددة  أثرهل يختلف  .4
 في الرياضيات؟ته قدر و  الطالب جنس لمتغيرات تبعاً  األساسيلطلبة الصف التاسع 

 الدراسة: أهداف 3:1

، هنا تأثير البيئة الديمقراطيةية والبيئة اإلبداعتتعلق بشروط البيئة  أهدافللدراسة الحالية عدة       
في صف  الديمقراطيةالرياضي وعلى ممارسة  اإلبداع على الحلولالغنية بالمهام متعددة 

 على الحلولمتعددة  المهامب البيئة الغنية أثرمعرفة  الدراسة هي أهداف، أكبرالرياضيات. بتحديد 
في ، وذلك أخرى من جهة  الديمقراطية مستوى ممارسة من جهة، وعلى الرياضي اإلبداع مستوى 

في  ثرمعرفة اختالف األو ؛ في محافظة قلقيلية ياألساسصف الرياضيات لطلبة الصف التاسع 
 الديمقراطية مستوى ممارسة علىو  الرياضي اإلبداع مستوى  على الحلولبالمهام متعددة البيئة الغنية 

لمتغير الجنس،  في محافظة قلقيلية تبعاً  األساسيفي صف الرياضيات لطلبة الصف التاسع 
 .قدرة الطالب في الرياضياتل كذلك تبعاً و 

 الدراسة: أهمية 4:1

ى األول األبحاث، من وذلك ضمن حدود علم الباحثة ها تعتبر،أنفي الدراسة  أهميةتكمن        
في صف  الديمقراطية ممارسة على الحلولالمهام متعددة البيئة الغنية ب أثر في والتي تبحث

تغني  قد تائج الدراسةنوبالتالي،  في محافظة قلقيلية. األساسيالرياضيات لدى طلبة الصف التاسع 
في صف  الديمقراطية مستوى ممارسة على الحلولبالمهام متعددة البيئة الغنية  ثربالنسبة أل المعرفة

 اإلبداعها على أثر  إلى باإلضافة، في محافظة قلقيلية األساسيالرياضيات لدى طلبة الصف التاسع 
بالمهام للمعلمين لتوفير البيئات الغنية  اً تشكل هذه الدراسة حافز  قدما تقدم  إلى باإلضافة .الرياضي
لما يعود بالفائدة  الرياضياتصف في  الديمقراطيةو الرياضي  اإلبداع لتشجيعوذلك ، الحلولمتعددة 

القائمين على المناهج لتشكيل   قد تفيد الدراسة ، أخرى من ناحية  على العملية التعليمية بأسرها.
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داخل الصف  الديمقراطيةوتخلق جوًا من  الرياضي عاإلبدا شطة تحفز على أنووضع مواقف و 
دراسات مستقبلية،  إجراءالباحثين  أمامالمجال تفتح  قدهذه الدراسة  نإليس هذا فقط بل  الدراسي.
 الديمقراطية ممارسة علىو الرياضي  اإلبداععلى  الحلولبالمهام متعددة  البيئات الغنية أثرلدراسة 

 مؤسساتة كالمدارس وكليات التربية و المؤسسات التربويا أن  كم في الصف في مناطق مختلفة.
 طلبةلل اإلبداعلتوفير بيئات تنمي تستفيد من هذه الدراسة ونتائجها  قد المعلمين وتدريبهم، إعداد
 .همجواء ديموقراطية مريحة لأخلق وت

 فرضيات الدراسة: 5:1

 :اآلتيةالدراسة لفحص الفرضيات الصفرية  تسعى

مستوى  ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةق ال توجد فرو  .1
المهام ) طريقة التدريس إلىتعزى لطلبة الصف التاسع األساسي  ومجاالته الرياضي اإلبداع
 .، االعتيادية(الحلولمتعددة 

مستوى  ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةال توجد فروق  .2
 .لجنسليعزى  لصف التاسع األساسيا طلبةل الرياضي اإلبداع

مستوى  ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةال توجد فروق  .3
 يعزى لقدرة الطالب في الرياضيات. الصف التاسع األساسي طلبةل الرياضي اإلبداع

مستوى  اتمتوسط ( فيα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .4
 إلىتعزى  لطلبة الصف التاسع األساسي ومجاالته في صف الرياضيات الديمقراطيةممارسة 

 ، االعتيادية(.الحلولالمهام متعددة ) طريقة التدريس

مستوى  ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةال توجد فروق  .5
 .لجنسليعزى  الصف التاسع األساسي لبةطفي صف الرياضيات ل الديمقراطيةممارسة 
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مستوى  ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةال توجد فروق  .6
يعزى لقدرة الطالب  الصف التاسع األساسي طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطيةممارسة 

 في الرياضيات.

 : حدود الدراسة 6:1

 :اآلتيةالحدود  علىبتعميم نتائجها  هذه الدراسة تقتصر

( من كتاب الرياضيات االقتراناتالعالقات و  هذه الدراسة على الوحدة السادسة )وحدة اقتصرت
 . األساسيالصف التاسع  طلبةالمقرر على  الثانيللفصل الدراسي 

 .2015/2016 الثانيالفصل الدراسي  خالل : تحدد زمن الدراسةالحدود الزمنية

في  األساسيمن طلبة الصف التاسع  قصدية ذه الدراسة على عينة: اقتصرت هالحدود البشرية
 .دارس الحكومية في محافظة قلقيليةالم

 قلقيلية.محافظة ببتطبيقها على مدرستين الدراسة  كانتحدد م: يةكانالحدود الم

 مصطلحات الدراسة: 7:1

 :لمصطلحاتها اآلتية التعريفات تعتمد الدراسة

، لنفس المهمة مبنية بحيث تشجع على حلول مختلفةال الرياضية لمهاما المهام متعددة الحلول: هي
فضاء حلول الرياضي الخبير ويحتوي على حلول المهمة وهو  خاص، وبالتالي لها فضاء حلول

 التي يقوم بها رياضي خبير.

التي يقوم باستخدامها الفرد، بما يتوفر لديه من  والمكونات هو مجموعة من العمليات :اإلبداع
 الذي يعيش فيه هله ولمجتمع نافعاً  اً إنتاجدرات عقلية، وبما يحيط به من مؤثرات مختلفة، لينتج ق
  (.2001، المهندي)
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 أسئلةفي مجال الرياضيات وحل مسائل رياضية وسؤال  اإلبداعهو الرياضي:  اإلبداعمستوى 
أداءات القدرة  ليبأساداء في مادة الرياضيات وتتميز به األ أساليبرياضية. وهو مجموعة من 

 ةالحالي دراسةويعرف إجرائيًا في ال .األصالةالمرونة و و  : الطالقةةالحالي الدراسةية وهي في اإلبداع
الحلول حسب مجاالت اإلبداع الرياضي  بأنه حلول الطلبة على أسئلة اختبار اإلبداع، وتحليل هذه

التي  اإلجابةو المكررة  حلولالذف بعد ح لكل حل درجة واحدةعطاء إ الطالقة وهي عبارة عن وهي: 
مجموعات من الحلول من المهمات التي قام  ئننش المرونةلحساب و ، عالقة لها بالموضوع ال

ن إذا وظ ف كل من ين منفصلتيينتميان لمجموعت الذين نيحلدرجات لل 10واعطاء  طلبةبحلها ال
نشاءات مساعدة( أو إت، تعريفات أو ن استراتيجية تعتمد على تمثيالت ومي  زات مختلفة )نظريايالحل

. مع األخذ بعين ، وغير ذلك يعطى درجات أقلإذا كان كل منها يتبع لفرع مختلف بالرياضيات
في  طلبةهو عدد ال n أنبحيث  (n >10) عندما األصالة ولحساب ،االعتبار فضاءات الحلول

، فإذا كان نفسها طريقة الحلوا استخدمطلبة في المجموعة الذين يمثل عدد ال P كان إذاف المجموعة
p < pدرجات للحل، أما اذا كان  10يعطى   15% >  درجة للحل. 0.1يعطى  15%

: فكرة مثالية لطريقة تنظيم الحياة التي نؤمن بها للمحافظة على منهج الحياة، وهي الديمقراطية
غلبية ء األرضاإطريقة للجهد الموجه نحو تحقيق المبادئ في مسارات عملية، بقدر يكون فيه 

 (.1994، مركز الدراسات والتطبيقات التربوية) واضحاً 

في صف الرياضيات: في البحث الحالي نسلط الضوء على التحركات  الديمقراطيةممارسة مستوى 
التربوية والتعليمية في الرياضيات في الصفوف الدراسية، وهي: الحرية وتتجلى بثالثة  الديمقراطية

ز الحرية في صف الرياضيات وهي: حرية التعبير عن الذات، حرية اتخاذ أعمال تربوية والتي تعز 
ال يمارس المعلم في صف الرياضيات  أنعلى المساواة، وهي  أيضاً القرارات، حرية العمل. تركز 

ية كانمإوالتي قد تكون ذات صلة بتحصيلهم، كما تركز على المشاركة وهو  طلبةأعمال تفرقة بين ال
 (.Daher, 2012العدالة ) إلى باإلضافةة، لرياضيالمناقشات ا
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التي يعرضها المعلم على الطالب؛ من  اتجراءهو مجموعة من اإل االعتيادية:التعليم بالطريقة 
تباع  أسئلةشرح مادة الرياضيات، وحل التمارين و  أجل الكتاب باستخدام السبورة، والطباشير، وا 

   (.2007 )جبر،ر الدراسي في الخطة المقررة هاء المقر نإالكتاب المدرسي الرسمي، وتركز على 
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 الثانيالفصل 
 والدراسات السابقة اإلطار النظري  

 

 المقدمة 1:2

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  2:2
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 الثانيالفصل 
 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 المقدمة: 1:2

 المهام متعددة الحلول، ن التحدث عنتضميالذي  اإلطار النظريسيتم عرض  الفصلفي هذا        

داخل صف  الديمقراطية، واإلبداع، والرياضيات واإلبداعبيئات التعلم و إلى، ثم التطرق اإلبداع

الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية؛  إلى باإلضافةفيها،  اإلبداعالرياضيات وعالقة 

 واالستفادة منها في الدراسة الحالية.وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات 

 :ي والدراسات السابقةاإلطار النظر  2:2

 الحلولالمهام متعددة 

 إبداعلمراقبة  أداةك الحلول( المهام متعددة Leikin, & Lev, 2007تقترح اليكن وليف )
ة بحيث . هذه المهام، حسب تعريفها، مبنياإلبداعلتشجيع هذا أيضًا في المهام الرياضية و  طلبةال

للمهمة متعددة  أنب نتقوال ناالسابقت ناتشجع على حلول مختلفة، وبالتالي لها فضاء حلول. الكاتبت
الحلول فضاء حلول خاص هو فضاء حلول الرياضي الخبير ويحتوي على حلول المهمة التي يقوم 

ن )غير : موهوبون، متقنو طلبةمجموعات من ال 3في  طلبةال إبداعفحصتا  حيثبها رياضي خبير.
، وفحصت الحلولمتعددة  ماً ايحلوا مه أنموهوبين( وعاديون. طلب من المجموعات الثالث 

 طلبةغير مألوفة. ال مهاماً مألوفة و  ماً امن المجموعات الثالثة حلو مه طلبةطالقتهم ومرونتهم. ال
كنهم لم يختلفوا المتقنون )غير الموهوبين( اختلفوا في حل المهام غير المألوفة ول طلبةالموهوبون وال

 طلبةهاتين المجموعتين اختلفوا بشكل كبير في كل البارامترات عن  طلبةفي حل المهام المألوفة. 
 المجموعة العادية.

(، قاموا بعمل Kattou, Christou, & Pitta-Pantaz, 2015تاز )ناب-كاتو، كريستو وبيتا
ية رياضية، إبداعحل مهام  أثناء طلبةالهدف منها التحقق من العمليات التي يتبعها ال كاندراسة 
ت هذه أعطيمجموعات، وقد  أربع إلى طلبةتحقيق ذلك قام الباحثون بتقسيم ال أجلومن 
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الرياضي الذي يحتوي على مهام  بداعرياضية متنوعة، من خالل اختبار لإل مهاماً المجموعات 
  المرونةعبر )الطالقة و  الرياضي اإلبداعمتعددة الحلول ومشكالت رياضية، ومن ثم تم تقييم 

منهجية التفكير بصوت عال، حيث وضح المشاركون من خاللها  أيضاً (، واستخدموا األصالةو 
المتبعة من خالل المقابالت وسجلت هذه المقابالت، ومن ثم تم تحليل  جراءاتالحلول المقترحة واإل

يذكر على عدد الحلول المقترحة  هناك فرق  كان: اآلتيةالنتائج  إلىللتوصل  كمياً و  نوعياً  اتلبيانا
الرياضية المختلفة التي قدمتها  فكارهناك فرق بعدد األ كانالمجموعات، عالوة على ذلك  طلبةبين 

المجموعة الثالثة المزيد من الحلول عن  طلبةصالة الحلول فقد اقترح بالنسبة أل أماالمجموعات، 
موعة الرابعة فاقترحت المزيد من الحلول المعقدة المج أماة، الثانيو  األولىفي المجموعتين  أقرانهم

 ية.اإلبداعو 

لى تشجيع اإلبداع الرياضي وبناء على الدراستين السابقتين يتبين أثر المهام متعددة الحلول ع
 للطلبة، ومن هنا جاءت أهمية دراسة المهام متعددة الحلول وعالقتها باإلبداع.

 اإلبداع

ية منذ القديم، ولكن فهمه وتفسيره ظل مشحونًا بالغموض اعاإلبدفهم الظاهرة  ناسنحاول اإل
وعدم الواقعية، وبعد ذلك وخصوصًا بعد منتصف القرن العشرين بدأت حقبة جديدة ُأخضع فيها 

نتيجًة لتعدد االتجاهات والنظريات التي  اإلبداعوتنوعت التعريفات حول  للبحث والتجريب. اإلبداع
 (.2002، جروان) يةاإلبداع األعمالتناولت المفهوم وحاولت تفسير 

ها ال تزال جهودًا أنوالمبدعين، إال  اإلبداعالعربية هناك بعض الجهود لرعاية  البلدانوفي 
ما نشهده من جهود  نإ (2001) الزبيديويقول  والمبدعين. اإلبداعمحدودة، وغير كافية لرعاية 

الة، مدارس فع   إلىارسنا من مدارس تقليدية مختلفة في تطوير التعليم تجعلنا متفائلين من تحويل مد
يجد فيها كل تلميذ الرعاية التي تناسب قدراته واستعداداته وميوله، وتسهم في رعاية المبدعين 

 والمتفوقين. 
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 المرونة(، عدة مختلفة أفكاروتعني توليد ) الطالقة (:2008) استركو، حسب اإلبداعومكونات  
وهو ) االسهاب( و غير معتادة أفكارتوليد  )وهي األصالة(، فكاراألواع مختلفة من أنوتعني توليد )
 . (بهدف تحسينها فكاراأل إلىضافة اإل

  اإلبداعبيئات التعلم و 

في تربية المتعلم،  األساسهما نيبدأ ببيئة التلميذ وثقافته المحلية، أل أنالتعليم يجب 
(. والبيئة هي كل ما 2011سين، حوالرياضيات ال تنفصل عن المجتمع ولغته وقيمه وخبراته )

فقط، وهنا  وليس فيزيقياً  واجتماعياً  فيزيقياً  اً أثر فيها، ت أثرويتفاعل معه، يؤثر ويت نسانيحيط باإل
عبد ) يولد أنيقتل قبل  أوبالبيئة المحيطة فينمو ويترعرع  أثريت أنيمكن  اإلبداع أن القول يمكن

 هميةمن بين عناصر التعليم المختلفة التي تحظى باأل البيئة المدرسية فإن  (. لذلك 2003الهادي، 
 (.Ford et al.,1997) طلبةية للاإلبداعالكبرى، بسبب دورها الواضح في التربية 

 طلبةية بين اإلبداعفي مجال التربية  أكبر أنمتزايدة وش أهميةوهكذا أصبح للبيئة المدرسية 
، ودورها الجلي والواضح في هذا أهميتها من تقدم على ما بناءً و   المدارس في مدارس التعليم العام.

متعددة  حلوالً  إنتاجبالمواقف التي تتطلب من الطالب  البيئة المدرسية تهتم أنالمضمار، فيفترض 
، ومعرفة ميولهم واحتياجاتهم، وتنمية تهطلبمطالب بفهم قدرات  المعلم أنكما لمشكلة معينة، 

  . (2002سليم، لديهم ) اإلبداع جوانب

 أكثرتحقيق  إلىمن مظاهر التجديد في العمل التربوي الذي يهدف ليس فقط  اإلبداعويعد 
مة عدد ممكن من المتعلمين، بل وبنوعية المتعلمين وتوفر المبدعين والمتفوقين الذين تستغل األُ 

  (.2011)طافش،  طاقاتهم التي تتميز باالبتكار

ؤسسات التعليم العام لمصادر التعلم وتقنياته، ولكن افتقار البيئات التعليمية في غالبية م
بداعحيث تنعدم المثيرات وتقل الفرص التي تساعد على الكشف عن مواهب الطلبة و  اتهم ورعايتها ا 

المبدعين في هذه البيئات  طلبةوجود ال فإن  ، (2002ن، جروا) حد ممكن أقصى إلىوتطويرها 
 ياتهم.كانمهدر طاقاتهم وقدراتهم وا   إلىللتعليم قد يؤدي 
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هدر  تخيفأماًل في  الرياضيات، طلبةتوفير بيئات إبداعية ل ة، تم  الحالي الدراسةفي و 
، فقد اهتمت الرياضي اإلبداعب الحلولالمهام متعددة  أثربشكل أساسي فحص ية، و اإلبداعطاقاتهم 

 الدراسة بالرياضيات بشكل خاص.

 اإلبداعالرياضيات و 

، ويمكن اتخاذها كوسط اإلبداعها تنمية أهدافدراسية التي من المواد ال إحدىتعد الرياضيات 
البنية االستداللية للرياضيات تعطي المرونة في تنظيم  أنب (2011) محمد. ويقول اإلبداعلتنمية 

 الرياضيات كمادة دراسية أن  العكس، وكما  أوالجزئيات  إلىمحتوى الكتاب المدرسي من الكليات 
لحلول متعددة ومتنوعة وجديدة، وعالوة على  طلبةتوجه ال أنالتي يمكن  توالمشكالغنية بالمواقف 

 ، ومنها المواقف الرياضية.على النقد الموضوعي للمواقف طلبةد العو  ذلك فدراسة الرياضيات تُ 

 طلبةعلى وجوب تحمل ال أمريكاركزت معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في 
في النقاشات الجماعية واالستجابة المباشرة التي يطرحها المعلم،  في المشاركة كبرلية األو المسؤ 

، وعندما خريناآل أفكاروتفسير  سئلةاألصياغة وطرح  ا عادةو  اإلصغاءقدرة على  أكثريصبحوا  أنو 
والحوار، وتقديم  خالفمعايير ال يكون قد استوعب أنيجب  ثانويةيتخرج الطالب من المدرسة ال

في صف  اإلبداعكل هذا يساعد على توفير . (NCTM, 2000) حجج واضحة وكاملة
 الرياضيات.

 وهناك دراسات عديدة تطرقت إلى موضوع االبداع الرياضي ألهميته.

 :الدراسات السابقة الخاصة باإلبداع الرياضي 1:2:2

الصف  طلبةفي الرياضيات لدى  اإلبداعلتنمية  اً برنامج (2001) البربري شحاتة و  اقترح         
في الرياضيات، وعلى  اإلبداعهذا البرنامج في تنمية  أثرعن  اخامس االبتدائي في مصر، وكشفال

تكون مجتمع الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مصر،  .ية العامةاإلبداعتنمية القدرة 
هما ا ن احدواعتمدت الدراسة المنهج التجريبي حيث تم اختيار العينة عشوائيا وتوزيعها الى مجموعتي

يهدف  إعدادهماتجريبية واألخرى ضابطة، واستخدم الباحثان اختبار تحصيلي في الرياضيات من 
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لرياضيات بداعي في اآخر للقدرة على التفكير اإلالى قياس التحصيل في الرياضيات، واختبار 
ف الخامس بداعي لطالب الصقياس القدرة على التفكير اإللى إ، ويهدف عداد الباحثانإ وأيضًا من 

بين  األحادي للمقارنةتحليل التباين  أسلوب الباحثاناستخدم  االبتدائي في مادة الرياضيات.
النتائج تفوق المجموعة التجريبية على  أظهرت، و اإلبداعمجموعتي الدراسة في اختباري التحصيل و 

صيل في في اختبار التحوكذلك الخاص في الرياضيات  اإلبداعالمجموعة الضابطة في تنمية 
وذلك بعد تعرض المجموعة التجريبية للبرنامج المقترح لإلبداع، وتفوق المجموعة  ،الرياضيات

 التجريبية على المجموعة الضابطة.

على  اإلبداعكل من الذكاء و  أثرمعرفة  إلىهدفت  (abe, 1991C)ب دراسة يرى كجأ
راسة لتحقيق الهدف اختبار ( سنة، واستخدمت الد16-12أعمارهم بين ) طلبةل التحصيل الدراسي

 إعطاءوالقدرة على  األصالةالصورة )الشكلية واللفظية( لقياس الطالقة والمرونة و ب تورانس
 إلى، وتوصل الباحث تحكيمهالتفاصيل، واختبار لقياس الذكاء واختبار التحصيل الدراسي بعد 

، والتفاصيل(، كما األصالةة، و ية )الطالقة، والمروناإلبداعوجود عالقة قوية بين الذكاء والقدرات 
( األصالة)الطالقة، المرونة،  اإلبداععدم وجود ارتباط قوي بين قدرات  إلىالنتائج  أشارت

 .والتحصيل الدراسي

ي اإلبداعمعرفة العالقة بين التفكير  إلىهدفت (، 2002) الطحانهالل و  أبودراسة وفي  
 يةعدادن دراسيًا من طلبة المرحلتين االبتدائية واإلوالذكاء والتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقي

والمرونة والطالقة  األصالةلقياس  تورانسواستخدمت الدراسة اختبار  ،مارات العربية المتحدةإلا
ومقياس  ،ية، كما تم استخدام اختبار المصفوفات المتتابعة لريفن لقياس الذكاءاإلبداعكأبعاد للقدرة 

التحصيل الدراسي  أن إلى الباحثانالعقلية والشخصية، وتوصل لقياس بعض خصائص الطلبة 
قدرات  أنتشكل ثالثة أبعاد مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض، كما  اإلبداعوالذكاء والقدرة على 

حيث لم  األصالةالمتمثلة بالطالقة والمرونة سمات تطورية لدى الفرد تنمو وتتطور عدا قدرة  اإلبداع
 .ها تنمو وتتطور مثل الطالقة والمرونةأنيتضح من الدراسة 
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تحديد نمط البيئة المدرسية الالزمة لتوفير شروط التربية  إلى( 2002) سليمهدفت دراسة     
واختارت هذه الدراسة عينتها من مدارس التعليم  هم،تطلبفسهم و أنية كما يدركها المعلمون اإلبداع

تمدت الدراسة على المنهج سوان(، اعأو جنوب الوادي بمصر )سوهاج وقنا  العام بمحافظات
هذه  ساليب المنهجية لمثلنسب األأمع البيانات وتحليلها، باعتباره الوصفي التحليلي في ج

 أفرادلجمع المعلومات من  كأداتين ستبانةالمقابلة الشخصية المقيدة واال واستخدم الباحثالدراسات، 
عدة نتائج: اعتماد  إلىوتوصلت الدراسة  .طلبةن، والوالمعلمي األوائل،البيئة المدرسية من المعلمين 

على ربط المعرفة الجديدة  طلبةالعاملين بالبيئة المدرسية مهارات تنظيم المعرفة المختارة وتدريب ال
على استخدام العادات  طلبةبالمعرفة القائمة، وندرة الممارسات التربوية للعاملين في تدريب ال

العمل وتنمية عادات التنافس بين  نايجابية عن اتقإكوين اتجاهات في تنظيم الذات وت الصالحة
في قيام العاملين  أخرى من جهة  الثانوي االبتدائي و  طلبةستجابات بين ، ووجود فروق في اإلطلبةال

الذين  طلبةالتذكر والتطبيق، وفي مدى احترام ال جوانببتدريبهم على العمليات المعرفية في 
 ية جديدة لحل مشكلة معينة.إبداعًا أفكار يطرحون 

 لدى طلبتها ووضع اإلبداعفي تنمية  الثانوي دور مؤسسات التعليم  (2013) فحص األغاو         
موزعة على جميع مديريات  ( طالبًا وطالبة741عدد أفراد العينة ) الدور، هذاتصور مقترح لتفعيل 

دور مؤسسات  من خالل تعرف سحيالمالمنهج الوصفي  اتبع الباحث في الدراسةمحافظات غزة، و 
التعليم الثانوي في تنمية اإلبداع لدى طلبتها، وكذلك استخدم الباحث المنهج البنائي من خالل 

وكانت أداة  وضع تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات التعليم الثانوي في تنمية اإلبداع لدى طلبتها.
 التصميمارة المدرسية، المعلمين، اإلدوهي: )دور  تخمسة مجاالمكونة من  استبانةالدراسة 

العوامل  جاءت: اآلتيةالنتائج  إلىتوصلت الدراسة و  الدراسي، البيئة المدرسية، المجتمع واألسرة(.
كما يلي لدى الطلبة  اإلبداعفي تنمية  الثانوي التي تسهم في تطوير فعالية دور مؤسسات التعليم 

 (،البيئة المدرسيةو مجتمع واألسرة، اإلدارة المدرسية، الدراسي، المعلمين، ال التصميم): على الترتيب
في  الثانوي بين متوسط تقديرات عينة الدراسة عن دور مؤسسات التعليم  ال يوجد فرق دال إحصائياً و 

المنطقة السكنية، و التخصص، و الصف، و لدى طلبتها ُتعزى لمتغيرات )الجنس،  اإلبداعتنمية 
 المستوى المعيشي(.و 



17 
 

 أعمارهم تتراوح الذين بةالطل تصورات (Amit, & Naaman, 2014يت ونعمان )دراسة أم حثتب
 في والتميز لإلبداعوهذا النادي ، رياضياً  الموهوبين للشباب نادي في يشاركون  الذينو  ،17-10 بين

 عام كل. والمتفوقين الموهوبين الشباب قدرات تعزيزوهدفه  الثقافات متعددةيحوي طلبة  الرياضيات
 عمل ورش في اإلبداعي تفكيرهم يمارسون و  النادي في رياضياً  واعد طالب 500 من كثرأ يشارك
 األساسية البنية تاشتق وقدة، شهري علمية ميدانية رحالتو  خاصة نشاطاتو  مسابقاتو  أسبوعية
 هناكو  ،وتعزيزها ةالصف هذه تحديد ينبغي وكيف الموهبة، طبيعة حول النظري  النقاش من للنادي

 االختبارات باستخدام بةالطل ذكاء سايق أنهوهي  الكمية؛ يه ىاألول الموهبةد حديلت طريقتان
 يتم حيث ؛ةنوعي ةالثانيو  ،ملحوظ بشكل المتوسط من أعلى فكرية قدرات وجود عن للكشف القياسية
 .واإلبداع والدافعية، والمثابرة (،القدرة) المعرفية عالية: عناصر ثالثة من مزيجك الموهبة تعريف

 أساس على واحدة - الطلبة فئات من مجموعتين خالل من تحليل استبيانواستخدمت الباحثتان 
 مع الدراسة هذه نتائج اختبار تمو  ،نفسه النادي مالحظات أساس على ى خر واأل البحثية األدبيات

 عدم فئات مختلفة من الطالب والطالبات بفئات مختلفة وخلفيات ثقافية مختلفة، وأظهرت النتائج
 لإلبداع الرياضيات نادي أن اتوجدو  .المجموعات هذه من أي بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 . إمكاناتهم لتحقيق طريقهم في الموهوبينللطلبة  التنمية لتعزيز خصبة أرضاً  يوفر والتميز

 الرياضي: اإلبداعتعليق على الدراسات الخاصة ب 2:2:2

الرياضي، فمنها ما فحصت  اإلبداع، وال سيما إلبداعاتنوعت الدراسات التي تناولت موضوع 
الدراسة  أظهرت، حيث (2001) بالتحصيل مثل الدراسة السابقة لشحاتة والبربري  اإلبداععالقة 

هالل  أبوب، دراسة دراسة كل من كي أماي، إبداعبرنامج  إلى طلبةالنتائج االيجابية عند تعريض ال
والذكاء والتحصيل الدراسي المتمثل بمستوى  اإلبداعبين  فقد بحثوا العالقة(، 2002) الطحانو 

اختبار  جانبللذكاء ب تورانسن اختبار ي في المدرسة، حيث استخدم الباحثو الطالب التحصيل
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلبة ذوي التفكير  إلىتحصيلي واختبار رلفين للذكاء، وتصلوا 

( فقد 2002دراسة سليم ) أما. لذكاء المرتفع في التحصيل الدراسيي المرتفع والطلبة ذوي ااإلبداع
فحصت دور المؤسسة  أيضاً ( 2013، ودراسة االغا )اإلبداعاهتمت بالبيئة المدرسية الالزمة لتوفير 

هذه الدراستيين مشابهه للهدف  أهداف، وجاءت اإلبداعالتعليمية، بما فيها البيئة المدرسية في تنمية 
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في صف الرياضيات، كونها  الديمقراطيةلحالية في كونها تبحث في عالقة الممارسات من الدراسة ا
أما دراسة أميت ونعمان فقد جاءت مختلفة  الرياضي. اإلبداعلها عالقة بالبيئة المدرسية، وعالقتها ب

تم عرضه من الدراسات فهي استخدمت النشاطات الالمنهجية لتوفير بيئة خصبة لإلبداع  عما
والذين  17-10الرياضي، واستهدفت فئة واسعة من الطلبة التي تراوحت أعمارهم من  والتميز

 ينتمون إلى خلفيات ثقافية متعددة.

اهتمت الدراسة الحالية بالمهام المتعددة الحلول، وهي المهام التي لها أكثر من حل واحد فقط، 
ضيات، وهو إحدى أهداف وهذا من المتوقع أن يؤثر في الممارسات الديمقراطية في صف الريا

 الدراسة الحالية وهو معرفة أثر مثل هذه المهام على ممارسة الديمقراطية في صف الرياضيات.

 :في صف الرياضيات الديمقراطية

فقط، وهي  سياسياً  طاراً إكامل للحياة وليس  أسلوبهي  الديمقراطية أنيرى جون ديوي  
نماليست مجرد شكل للحكومة، و   لحياة المجتمعية والخبرة المشتركة والمتبادلةمن ا أسلوبهي  ا 

. ومع المفهوم االجتماعي الشامل للديموقراطية تصبح التربية بوسائطها المختلفة (1964)ديوي، 
والمفاهيم  القيم-عموماً - نسانكساب الطالب واإلسب إلنوبخاصة المدرسة، هي الوسيط األ

 والمجتمع.مثل: األسرة  خرى الوسائط التربوية األ إلى باإلضافة، الديمقراطية

المفاهيم تداواًل في  أكثرمن ه أنب الديمقراطيةمفهوم  (2012) والتميمي العوبثانييصف 
مجتمعنا، فهي مطلب شعبي جماهيري تكاد تحظى باإلجماع، وعلى الرغم من تحفظ البعض على 

لجوهرها  اً وتأييد اً اك اتفاقهن أنمثل "الشورى" إال  آخر" بحد ذاته واستبداله بلفظ الديمقراطية“لفظ 
هذه الدراسة ال يهمها  أنال إ، الديمقراطية أنورغم الجدلية واختالف وجهات النظر بش. ومضمونها

 صف الرياضيات.في  الديمقراطيةممارسة اهتمامها ببقدر  جانبهذا ال

والمساواة  جواء من الحريةأ، ويقصد بها توفير الديمقراطيةتوفير جو من  فإن  ومنطلقًا من ذلك 
صبح ضرورة أ، والرياضيات بشكل خاص، عامة والمشاركة لتعلم وتعليم المقررات الدراسية المختلفة
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والتفكير النقدي لتقييم  الديمقراطيةالطالب للحياة  عدادإل الديمقراطيةوذلك الكسابهم الممارسات 
 مستقبلهم.

الفكرية والسلوكية المتصلة التوجيهات العامة في مناهج التعليم تنمية العادات  أهممن 
وجهة نظره، واحترام  إبداءبالحوار، ويتطلب ذلك توفير مناخ مالئم يشعر فيه الطالب بحريته في 

الحوار، ومناقشة  في-المعلم جانبمن - موقف سلطوي  أخذالرأي المخالف، مع االمتناع عن 
 (.2006 )مينا، هأنبش األحكام إصدارجهه قبل أو من جميع  األمر

 الديمقراطيةالتي لها عالقة بممارسة  المجلس الوطني لتعليم الرياضيات بعض التحديات وحدد
الهويدي في كتابه  إليها أشارالتي تواجه معلم الرياضيات، والذي في صف الرياضيات و 

 (:2006)الهويدي،  استراتيجيات معلم الرياضيات الفعال

 المنال:جعل الرياضيات سهلة  -1

الرياضيات  أن إدراكحصول على الرياضيات، يجب تشجيع الطلبة على حتى يكون من السهل ال
 أساليببتغيير  يقوم المعلم أنمادة حيوية، وهناك عالقة بينها وبين مفردات الحياة. ولذلك يجب 

وخلق البيئة الصفية التي  التعلمية،تدريس الرياضيات ليصبح الطالب هو محور العملية التعليمية 
 لم الرياضيات.على تع طلبةتشجع ال

 :العدالة -2

تربويات  هذا التعلم كما حددت) ن على تعلم الرياضياتو جميع الطلبة قادر  أنعتقاد اإل يوه
ولذلك يجب  ، كما يتطلب توقعات عالية من جميع الطلبة.(الرياضيات معلميالمجلس الوطني ل

، ممالحظاته بهذه التوقعات المرتفعة وذلك من خالل الطلبة إبالغعلى معلمي الرياضيات 
ومن خالل البرامج التربوية التي تحفز الطلبة وتشجعهم على تعلم  م، واختباراتهم، وتقاريرهمومتابعته
 الرياضيات في الحياة. يةأهموتقدير 
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لديموقراطية ال يقتصر على الدور لالدور الرئيس للمعلم في التربية  فإن  على ذلك  بناءً و 
نماالتقليدي، و  للتجديد  أداةيكون المعلم  أنية لدى المتعلمين، و اإلبداعالقدرات شمل تشجيع ييمتد ل ا 

مركز الدراسات والتطبيقات ) تتقبل التغيير ولها مقدرة مواجهته أجيالوالتغيير الذي يسهم في صنع 
 (.1994 ،التربوية

بالتربية، وال  الديمقراطيةلة أناقشت مس التي-الباحثةوذلك حسب علم –في بالدنا  األبحاث نإ
التي لفتت  األسبابداخل الصفوف محدودة. وهذه من  الديمقراطيةالرياضي ب اإلبداعسيما عالقة 

 .تجت هذه الدراسةنأف، لديتباهي كباحثة، وشحذت الدافع الفطري لحب التعرف نا

 :في صف الرياضيات الديمقراطيةب الدراسات السابقة الخاصة 3:2:2

التي يمارسها المعلم  الديمقراطيةوالسلوكيات  الممارسات دراسة لتحديد( 1999) علىأجرى 
هذه الممارسات والسلوكيات على التفاعل االجتماعي وعلى  أثرداخل الفصل، والكشف عن 

. طبقت هذه الدرسالة في مدينة الزقازيق بمصر، واختار الباحث الديمقراطيةنحو  طلبةاتجاهات ال
واستخدم الباحث مقياس السلوك القيادي  ،للبنات ثانويةفصول مدرسة السادات ال أحدعينة من 

الباحث، ومقياس للتفاعل  إعدادمن  الديموقراطي، وكالهما، وقائمة السلوك طلبةللمعلم كما يراه ال
 إعدادمن  الديمقراطيةنحو  طلبة، ومقياس اتجاه الأخرى االجتماعي معد مسبقًا من قبل باحثة 

تنمية  إلىيؤدي  الديمقراطياستخدام المعلم للسلوك  :اآلتيةالنتائج  إلىوتوصلت الدراسة  الباحث.
بينهن وبين المعلمة، استخدام المعلمة للسلوك  أوجتماعي سواء بين الطالبات الالتفاعل ا
 .الديمقراطيةتنمية اتجاهات الطالبات نحو  إلىيؤدي  الديمقراطي

علمي التعليم التنشئة المتبعة من قبل م أساليبالبحث للكشف عن ب (2004قامت جبارة )
وقد  تكون مجتمع البحث من معلمي وطلبة التعليم األساسي في مدينة تعز، وشمل  ،األساسي

في الصف التاسع من  طالبةو  طالباً ( 9735، و)ومعلمة ( معلماً 4385مجتمع الدراسة الميدانية )
 على مرحلتين، يطاختيار عينة الدراسة الميدانية باألسلوب العشوائي البس، وقد تم التعليم األساسي

احداهما موجهة للمعلمين  نواقتضت طبيعة الموضوع أن تستخدم الباحثة أداة االستبانة بصياغتي
المعلم المتسلط الذي واع من التنشئة وهي : أنعلى ثالث  الدراسةركزت و واألخرى موجهة للتالميذ، 
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المعلم الديمقراطي العادل يركز جل اهتمامه على المحافظة على النظام مستخدما في ذلك العقاب، و 
 األنشطةواع أنه في تطلبآراء  أخذه، الذي يهتم بأساليب الحوار والمناقشة و تطلبفي تعامله مع 
يترك   وميولهم، وبين هذا وذاك نجد المعلم الفوضوي، المتسيب الذي اهتماماتهم المختلفة مراعياً 

الوصفي الذي يقوم على وصف  صميمالتتم استخدام  د.إرشا أومطلق الحرية دون توجيه  تهطلبل
موجهة للمعلمين  إحداهمابصياغتين  ستبانةاال أداة  الباحثة ، واستخدمتالواقع وتحليله ومناقشته

عدة نتائج:  إلى، وقامت بالتأكد من صدقهما وثباتهما، وخلص البحث طلبةموجهة لل خرى واأل
، األساسيمن قبل معلمي التعليم  تباعاً األساليب ا أكثر هو الديمقراطي اإلجتماعيةالتنشئة  أسلوب

 سلوباتباعا لأل أكثرالمعلمون الذكور و ، التسلطي، ثم التسيبي، على التوالي سلوبويليه األ
المتبع من قبل المعلمين بعامل  اإلجتماعيةالتنشئة  أسلوب أثرال يت، و ناثالتسلطي من المعلمات اإل

 .المؤهل أوالخبرة التعليمية، 

( مدى مراعاة مبدأ المساواة في مناهج الرياضيات المدرسية 2006)وفحص العايدي 
ة في األردن في ضوء وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية األساسيوتدريسها في المرحلة 

يكية، واختار الباحث أربع مدارس بطريقة قصدية ليجمع منها البيانات، حيث اختار مدرستين األمر 
واستخدم الباحث منهج البحث التحليلي والبحث النوعي التفاعلي وذلك  للذكور ومدرستين لإلناث،

منهاج  أنالنتائج  أظهرتو  من خالل تنفيذ مشاهدات لحصص صفية للمعلمين ثم مقابلتهم،
الرياضيات للصفوف السادس والسابع والثامن يحقق التوقعات من المساواة بنسب تتراوح بين 

نتائج مالحظة المعلمين وجود  أظهرتة المختلفة. كما في المواضيع الرياضي %75و  47.72%
خمس فئات عامة يستخدمها المعلمون خالل التدريس ويراعون من خاللها الفروق الفردية بين 

التدريس، التقويم، دعم تعلم الطلبة، الوقت،  في: استراتيجيات، وتمثلت هذه الفئات طلبةال
 والتكنولوجيا.

تقصي مستوى العدالة المدرسية من وجهة نظر  إلى( 2010) غزال وعالونة أبودراسة هدفت 
مستوى العدالة يختلف باختالف جنس ومستوى الطالب،  كان إذاة، وفيما األساسيالمدارس  طلبة

، وتحقيقًا في محافظة إربد الصف الرابع والسابع والتاسع طلبةعينة من  أخذب الباحثانحيث قام 
، ومقياس للفاعلية الذاتية قام بتطويره قياس للعدالة معد مسبقاً م الباحثانالدراسة استخدم  هدافأل
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: وجود مستوى فوق المتوسط للعدالة المدرسية، ووجود فرق ذي داللة اآلتيةالنتائج  إلىوقد توصال 
 في مستوى العدالة المدرسية يعزى لمتغيري الجنس والصف الدراسي والتفاعل بينهما.  إحصائية

( اهتمت بالعدالة Nicholas, & Good, 1998) وجود يكولزنهناك دراسة  أيضاً و  
تصورات الطلبة للعدالة المدرسية في ، حيث بحثا الديمقراطيةالمدرسية، كونها مجال من مجاالت 

واختار  الكشف عن الفـروق بين الجنسين في إدراكهم للعدالة المدرسية، إلىهدفت و  ،مواقف صفية
رحلة األساسية العليا في مدينة جنوبي غرب الواليات المتحدة طالبًا وطالبة من الم 358الباحث 
فيما يتعلق  ناثالنتائج على وجه العموم وجود فروق واضحة بين الذكور واإل أظهرتو  األمريكية،

 .عدالـةالهن يـشعرن بأن ناثبإدراك العدالة المدرسية، فقد ذكرت اإل

 ,Brijlall, Bansilal., & Moore-Russo) روسو-ومور بانسياللبريجالل، وفحص         

تصورات المعلمين للتمثيالت الرياضية كوسائل تشجع الحوار في صف الرياضيات. تشير  (2012
التقدمية عن التفاعالت الصفية كنموذج للتعاون من  فكارتصورات المعلمين تالئم األ أنالنتائج 

 الرياضية. فكاراستقصاء األ أجل

الجامعيين الذين يتعلمون الرياضيات فيما  طلبةال آراء (Daher, 2012)فحص ضاهر         
معلمي  أنيعتقدون  طلبةال أنفي صف الرياضيات، ووجد  الديمقراطيةيتعلق بالممارسات 
التصرف  أوفسهم أنمن الدرس للتعبير عن  زمناً  طلبةال يعطوا بعض ال أنالرياضيات يجب 

الذين لم يعطوا فرصة متساوية مع غيرهم  طلبةي بالهذا قد يؤد نآخرين، أل طلبةمن  أكثرالتعلمي 
معلم الرياضيات  أن أيضاً عدم رغبتهم باالشتراك في صف الرياضيات. المشتركون شددوا  إلى

عدم  إلى طلبةهذا قد يؤدي بال نأل طلبةيستعمل قوته في الحد من الفعل الرياضي لل أاليجب 
 الرياضية وتقليلها. على أفعالهمالسيطرة 

  :في صف الرياضيات الديمقراطيةتعليق على الدراسات الخاصة ب 4:2:2     

داخل الصفوف  الديمقراطيةعالجت موضوع الممارسات  أعالهالدراسات السابقة المذكورة       
التي يمارسها المعلم داخل الصف وبحثت في أثر  الديمقراطيةفدراسة علي ركزت على الممارسات 
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دراسة ضاهر فقد ركزت على فئة عمرية مختلفة  أما، ثانويةة بمدرس ةطلبهذه الممارسات على ال
وهي فئة الطلبة الجامعيين وركز في دراسته على طلبة تخصص الرياضيات تحديدًا، وتوصل كل 

االيجابي للديموقراطية في تنمية  التفاعل االجتماعي في  ثرنتيجة متقاربة وهي األ إلىمن الباحثين 
بشكل  في الصفوف بشكل عام وصف الرياضيات طلبةلدى ال الديمقراطيةت الصف، وتنمية اتجاها

نظم التنشئة  أكثركما وجد ضاهر، والدراسة التي قامت بها جبارة ركزت على بحث عن  خاص
 ها شيوعًا.أكثر قراطي هو النظام الديم أنة، لتجد األساسيفي مدارس المرحلة  اتباعاً  اإلجتماعية

غزال وعالونة فقد فحصوا مركب واحد من  أبودي، برييجالل ومور، و دراسة كل من العاي أما  
ككل، ففي دراسة العايدي اهتم بمبدأ المساواة  الديمقراطية إلى، ولم ينظروا الديمقراطيةمركبات 

وخاصة في مناهج الرياضيات للمراحل المدرسية ووجد توفر المساواة في مناهج الرياضيات بنسبة 
مور فقد ركزت على الحوار وتشجيع الحوار في صف الرياضيات ييجالل و دراسة بر  أمامعقولة، 

يجابي لتصورات المعلمين، مثيالت الرياضية والتي خرجت بأثر إوفحص تصورات المعلمين للت
المدارس،  طلبةغزال وعالونة اهتمت بمستوى العدالة المدرسية وذلك من وجهة نظر  أبوودراسة 

 عدالة المدرسية.والتي بينت وجود مستوى جيد لل

الدراسة الحالية ربطت بين  أنوبمقارنة الدراسة الحالية بما تقدم من الدراسات السابقة، فنالحظ     
على  أيضاً ، وهذا لم يتم فحصه من قبل الدراسات السابقة، وقد ركزت الديمقراطيةالرياضي و  اإلبداع

سة العايدي ودراسة برييجالل و صف الرياضيات تحديدًا وهو ما هو متوفر في دراسة ضاهر ودرا
، األساسيالصف التاسع  طلبةمور، ولكن الفئة العمرية اختلفت حيث استهدفت هذه الدراسة 

ة التي قام جبارة، األساسيهناك اتفاق فيما يخص المرحلة  كانوتحديدا في محافظة قلقيلية، ولكن 
التي يهتم بها البحث الحالي، ولكن بها في دراساتهم، وهي المرحلة  اإلهتمامغزال وعالونة ب أبوو 

الدراسات السابقة جميعها توصلت ألثر ايجابي في الصفوف عند  أننستطيع القول بالمجمل 
 مركباتها، وهذا ما توصلت اليه الدراسة الحالية. إحدى أو الديمقراطيةب اإلهتمام

د اعتمدت الباحثة عليها الدراسة الحالية فهي دراسة كمية وق أماتعتبر دراسة ضاهر دراسة كيفية، 
 ة: )الحرية، المساواة، المشاركة، العدالة(.ربعللمجاالت األ الديمقراطيةلبناء مقياس 
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 الفصل الثالث
جراءو  الدراسة يةمنهج  هااتا 
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 عينة الدراسة 4:3

 أدوات الدراسة 5:3
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 الفصل الثالث
جراءو  الدراسة يةمنهج  هااتا 

 المقدمة: 1:3

ـــىســـعت الدراســـة الحاليـــة    الرياضـــي  اإلبـــداععلـــى كـــل مـــن  الحلـــولمعرفـــة أثـــر المهـــام متعـــددة  إل
لية، في محافظة قلقي األساسيالصف التاسع  طلبةفي صف الرياضيات، لدى  الديمقراطيةوممارسة 

التـــي اتبعتهـــا الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة، ومجتمـــع الدراســـة، وعينـــة  المنهجيـــةويوضـــح هـــذا الفصـــل 
الدراسة، والطريقة المتبعة الختيار العينة، وكيفية بناء أدوات الدراسة من مادة تدريبية معـدة مـن قبـل 

الرياضــي، ومقيــاس  اإلبــداع، واختبــار الحلــولالباحثــة التــي اعتمــدت فــي بنائهــا علــى المهــام متعــددة 
 المعالجــاتفــي صــف الرياضــيات، والتأكــد مــن صــدق األدوات وثباتهــا، وتحديــد  الديمقراطيــةلقيــاس 

 المناسبة لفحص فرضيات الدراسة.  حصائيةاإل

 منهج الدراسة: 2:3

شــبه  التصـميم فـي دراســتها الباحثــة اعتمـدتالتـى تســعى الدراسـة لتحقيقهــا  هــدافعلـى األ بنـاءً 
 األساســيالصــف التاســع  طلبــةعلــى عينــة مــن  طبــقالــذي  ،(Quasi Experimentalالتجريبــي )
المجموعة التجريبية مكونة من الطلبـة . مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة إلىمقسمة 
، المقررة في كتاب الرياضيات للعـام األساسيللصف التاسع  اتقتراناالو  العالقات وحدة درسواالذين 

مـن  الحلـولمتعـددة  المهـام باستخدام طريقـة تدريسـية  قائمـة علـى اسـتخدام ،2015/2016الدراسي 
نفـس الوحـدة باسـتخدام الطريقــة  درســواالمجموعـة الضـابطة مكونــة مـن الطلبـة الـذين و  ،الباحثـة إعـداد

 االعتيادية.
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 مجتمع الدراسة: 3:3

بية والتعليم في ديرية التر ، المسجلين في ماألساسيالصف التاسع  طلبةتألف مجتمع الدراسة من    
( طالبـا وطالبـة، 2330وقد بلغ مجتمع الدراسـة )، م (2015/2016الدراسي ) للعاممحافظة قلقيلية 

 (1:3) ( طالبة موزعين كما في الجدول1190( طالب و)1140منهم )

 ارس محافظة قلقيليةمدمجتمع الدراسة حسب جنس المدرسة ب عتوزي :(1:3) جدول

 النسبة المئوية لبةالط عدد جنس المدرسة
 %44 1020 مدارس الذكور

 %46 1070 ناثمدارس اإل 
 %10 240 مدارس مختلطة

 %100 2330 المجموع

 م(2015/2016للعام)قلقيلية  –* قسم التخطيط واإلحصاء / مديرية التربية والتعليم

 عينة الدراسة: 4:3

فــي المــدارس  األساســيلتاســع وطالبــة مــن الصــف ا ( طالبــاً 144تكونــت عينــة الدراســة مــن )
( طالبة، وقد اختـارت الباحثـة مدرسـة للـذكور 74)و ( طالباً 70الحكومية في محافظة قلقيلية، منهم )

 تمثـلف الدراسة، بواقع شعبتين في كل مدرسـة، بحيـث د، بطريقة قصدية  لتحقيق هناثلإلومدرسة 
عشــوائية  ةقــيوزعــت بطر و ابطة، ضــال تمثــل المجموعــة خــرى تجريبيــة واأل المجموعــة الشــعبتين إحــدى

 ( طالبــــاً 73المجموعــــة التجريبيــــة ) طلبــــة عــــدد كــــانوراق المغلقــــة( فــــي كــــل مدرســــة، )باســــتخدام األ
 إنــاث( طالبــة تكونــت مــن شــعبة 38تكونــت مــن شــعبة ذكــور واحــدة، و) ( طالبــاً 35وطالبــة، مــنهم )

( طالبـًا تكونـت 35مـنهم ) ( طالبًا وطالبـة،71في حين كان عدد طلبة المجموعة الضابطة ) واحدة،
توزيــع ( 2:3) ويبـين الجـدول ( طالبــة تكونـت مـن شـعبة إنــاث واحـدة،36مـن شـعبة ذكـور واحـدة، و)

 للمدرسة ومجموعة الدراسة والجنس والشعبة وعدد الطلبة. العينة تبعاً  أفراد
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 عدد الطلبةالشعبة و و الجنس و مجموعة الدراسة و للمدرسة  العينة تبعا   أفراد توزيع :(2:3)جدول 

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المدرسة الجنس
 المجموع

عدد  الشعبة
 الطلبة

 عدد الطلبة الشعبة

الشهيدة فاطمة غزال  إناث
-عزون -ة للبناتاألساسي

 قلقيلية

 74 38 "ب" 36 "أ"

 -ةاألساسيذكور فلسطين  ذكور
 قلقيلية

 70 35 "ب" 35 "أ"

 144 73 71 المجموع

 أدوات الدراسة: 5:3

 :اآلتيةاألدوات  ةالباحث استخدمت

 .الباحثة إعدادمادة تدريبية من  .1

 .الرياضي اإلبداعمقياس لقياس  .2

 في صف الرياضيات. الديمقراطية ممارسةمقياس لقياس مدى  .3

 المادة التدريبية: 1:5:3

للصـــف التاســـع  اتنـــقترااال، تتعلـــق بوحـــدة العالقـــات و الحلـــولمتعـــددة  مهامـــاً المـــادة الدراســـية ضـــمت 
وتدريبات الوحدة لتصبح مالئمة لغرض الدراسة،  أمثلةصياغة  إعادة، حيث قامت الباحثة باألساسي

ــديكارتي، العالقــات وخواصــها،  واحتــوت الوحــدة الدراســية علــى عــدة موضــوعات: حاصــل الضــرب ال
 الثابت. االقترانو  المحايد، االقترانالعكسي،  االقتران، اتقتراناالوعها، تركيب أنو  اتقتراناال
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تم تدريس هذه الوحدة للمجموعتين التجريبيتين باستخدام المادة التدريبية المعدة من قبل الباحثة، مـع 
 2015/2016الباحثة التزمت بالمادة الدراسية المقررة من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم للعـام ) أنالعلم 

المجمـوعتين  أمـا(، 7، الملحـق )الحلـولمتعـددة  مهامـاً صياغة التـدريبات لجعلهـا  تعديل م( ولكن مع
 أنالضـــــابطتين فـــــتم تدريســـــهما بالطريقـــــة االعتياديـــــة المتبعـــــة مـــــن قبـــــل المعلـــــم، والجـــــدير بالـــــذكر 

 حصة( لكال المجموعتين.  19المجموعتين تم تدريسهم الوحدة بواقع )

 :صدق المادة التدريبية 1:1:5:3

لتدريبيـــــة، تـــــم عرضـــــها علـــــى مجموعـــــة مـــــن المحكمـــــين المـــــادة ا إعـــــدادقامـــــت الباحثـــــة ب أنبعـــــد   
الــدكتور المشــرف، وذلــك لتقيــيم المــادة  إلــى باإلضــافة، صصــين فــي مجــال الرياضــيات وأســاليبهالمتخ

بطريقـة سـليمة وقابلـة للقيـاس، توزيـع الحصـص  هـداف، أهمهـا: صـياغة األجوانـبالتدريبية من عـدة 
تضـمنته ، والمحتـوى الرياضـي الـذي أيضـاً حصـة  الدراسية على دروس الوحدة وتوزيع الوقت في كـل

 المادة من مفاهيم ومهارات، وقياس ما أعدت هذه المادة التدريبية لقياسه.

بعـــض التعـــديالت علـــى المـــادة التدريبيـــة بنـــاًء علـــى اقتراحـــات وتوصـــيات  بـــإجراءثـــم قامـــت الباحثـــة 
، األهـدافعـديل بعـض وت تعـديل علـى عـدد الحصـص الموزعـة علـى الـدروس إجـراءالمحكمين، مثل 

تدريبيـــة الجـــاهزة للتطبيـــق ت النتيجـــة المـــادة الكانـــفأخـــذت الباحثـــة بجميـــع اقتراحـــات المحكمـــين  وقـــد
 (. 7 الملحق) النهائيةبصورتها 

المـادة التدريبيـة لـم تقيـد المعلـم المشـارك باسـتخدام اسـتراتيجية معينـة للتـدريس،  أنومن الجـدير ذكـره 
خدام أي اســتراتيجية مناسـبة بنــاًء علـى الظــروف المتـوفرة فــي الحصــة بـل فتحــت المجـال للمعلــم السـت

 الدراسية.

 باستخدام الطريقة االعتيادية: اتاالقترانمذكرة التحضير لوحدة العالقات و 

مــذكرة  عــدادبمــذكرة التحضــير للمعلمــين المشــاركين فــي التجربــة، وذلــك إل االســتعانةقامــت الباحثــة ب 
ـــى التحضـــير للوحـــدة باســـتخدام ال ـــة، وقـــد شـــملت المـــذكرة عل ـــة االعتيادي ـــوانطريق ـــدرس، وعـــدد  عن ال

 (. 6الملحق ) الوحدة، وخطوات التنفيذ، والتقويم لكل درس من دروس هدافالحصص، واأل
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، وحـدة األساسـيالصـف التاسـع  طلبـةواستخدمت هذه الطريقة لتدريس المجمـوعتين الضـابطتين مـن 
م، مـــع التركيـــز علـــى دور  2015/2016للعـــام  الثـــانيفـــي الفصـــل الدراســـي  اتاالقترانـــالعالقـــات و 

 القائم على التمركز حول المعلم نفسه، كما هو متبع في الغالب. االعتيادي في التدريسالمعلم 
 الرياضي: اإلبداعمقياس  2:5:3

القبلي والبعدي التحقق من أثر التدريس باستخدام المهام  اإلبداعاختبار  إعدادهدفت الباحثة عند     
، اتاالقترانـفي وحدة العالقـات و  األساسيالصف التاسع  طلبةالرياضي ل اإلبداععلى  الحلولمتعددة 

فــي حــل مهــام  اإلبــداع مســتوى  كلهــا مقاليــة، وذلــك بهــدف قيــاس أســئلةوتكــون االختبــار مــن خمســة 
 رياضية هندسية متنوعة.

 :تحليل المعطيات لإلبداع 1:2:5:3

الطالقة، المرونة  مهارات االبداع: ( في تحليلLeikin, 2007طريقة اليكن ) تم استخدام
 :، وذلك كما يأتياألصالةو 

 عدد الحلول الموجودة في ، نطلع على االختبار الكتابي فيللطالب  لحساب الطالقة: الطالقة
  ثم نحسب الطالقة لكل سؤال كما يلي: ،فضاء الحلول الفردية لكل طالب

 

 

 حالن. طلبةجموعات من الحلول من المهمات التي قام بحلها الم ئننش المرونةالمرونة: لحساب  
ن استراتيجية تعتمد على تمثيالت ومي  زات يوظ ف كل من الحل إذان ين منفصلتيلمجموعت ينتميان

كل منها يتبع لفرع مختلف  كان إذاشاءات مساعدة( أو أنمختلفة )نظريات، تعريفات أو 
 ، حيثفضاءات الحلول، يتم تقييم المرونة بحسب ما يلي بعين االعتبار خذاألبالرياضيات. مع 

Flxi رقم  جابةتمثل المرونة لإلi : 

 

 عالقة لها بالموضوع التي ال اإلجابةو المكررة  اإلجابةدرجة واحدة بعد حذف  أخذكل حل ي
 .لكل سؤال
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 عندما :األصالة (n >10)  أنبحيث n مع خلفية  طلبةال) في المجموعة طلبةهو عدد ال
 طريقة الحلاستخدموا في المجموعة الذين  طلبةيمثل عدد ال P كان إذا(. ثقافية مشتركة

 :i جابةلإل األصالة iOr، حيث تمثل اآلتيةتحسب بالطريقة  األصالة عندها ،نفسها

 

 

 

 

cr :المجموع النهائي لإلبداع هو = n(∑ flxi
n
i=1 ∗ Ori) 

 صدق االختبار وثباته: 2:2:5:3

مــن المشــرفين  الباحثــة فقــرات االختبــار علــى محكمــين مــن ذوي االختصــاص والخبــرة عرضــت
تـدريس الرياضــيات ومعلمــي رياضـيات للصــف التاســع  أســاليبالماجسـتير فــي الـذين يحملــون شــهادة 

مــة : مــدى مالءاآلتيــةاالختبــار وفــق النقــاط  أســئلةللتأكــد مــن صــدق  ،محكمــين 9وعــددهم  األساســي
ام للعـ الثـانيالمقـررة فـي الفصـل  األساسـيفي كتاب الصـف التاسـع  اتاالقتراناالختبار لوحدة  أسئلة

Flxi= 10  ُمنطقية اإلجابةبحيث تكون ، األولىالمناسبة  اإلجابةخذ على ؤ ت. 

= 10iFlx بحيث يكون اً سابقالحل يتبع لمجموعة تختلف عن تلك التي عرضت  كان إذا ،

 استراتيجية جديدة.يستخدم  أو اً ومختلف اً حل جديدال

 = 1iFlx لكن الحل يكون بتمثيالت مختلفة.نفسها سابقةالالحل يت بع االستراتيجية  كان إذا ، 

= 0.1iFlx تكرار للحل  نفسها و التمثيالت السابقة نفسها االستراتيجية كان الحل يستخدم إذا(

 ًا(.بطريقة مختلفة جزئي

 

=10iOr : 15> عندما يكون% P 

=1iOr : 40 عندما يكون% < P≥ %15  

=0.1iOr :40 يكون  عندما%  ≤P 
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، األساسـيالصـف التاسـع  طلبـةاالختبـار لمسـتويات  أسـئلةمة ، مدى مالء(2015/2016الدراسي )
فـــي فقـــرات  دة لإلبـــداع، مـــدى مراعـــاة مســـتوى الصـــعوبة والســـهولةجديـــ مهامـــاً مـــدى مراعـــاة اســـتخدام 

وحــذف بعضــها لعــدم مالءمتهــا للمرحلــة  ســئلةاألبعــض المالحظــات علــى  إعطــاءاالختبــار، وقــاموا ب
جـراء، و األساسـيالصف التاسع  طلبةالصفية المستهدفة وهم   سـئلةاألبعـض التعـديالت علـى صـيغ  ا 

 (.4وبعد التعديل خرج االختبار بصورته النهائية كما في الملحق )

الصـف التاسـع قامـت الباحثـة بحســاب  طلبـةذلـك، بعـد تطبيـق الباحثـة لالختبـار علـى  إلـى باإلضـافة
وهي (، 0.71الثبات باستخدام المعادلة ) وقد بلغ معاملمعادلة كرونباخ ألفا، ثبات االختبار حسب 

 (.Lord, 1980)قيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي في الدراسات التربوية 

 :اإلبداعتحليل فقرات اختبار  3:2:5:3

 ت كما يلي:كانوالتمييز ف الصعوبةاالختبار وذلك بحساب معامالت  أسئلةقامت الباحثة بتحليل 

 :الصعوبةمعامالت  

من خالل قسمة مجموع الدرجات  المقال االختبار أسئلةللسؤال الواحد من  الصعوبة يتحدد معامل
درجة السؤال( مضروبا بمائة، كما في ×طلبةالتي حصل عليها الطالب في سؤال ما، على )عدد ال

 :اآلتيةالمعادلة 

سم س = 
م×ن
×100 

من  (1994) ناهية أبو أشار(، وكما %75-%50ما بين ) الصعوبةتتراوح معامل  أنويفضل 
يكون  أن(، بشرط %90-%10بين ) صعوبتهاالتي تتراوح درجة  سئلةاألقبول  أيضاً الممكن 

( يبين معامالت 3:3) (، والجدول%50لالختبار ككل في حدود ) الصعوبةمعدل معامالت 
 لالختبار ككل. الصعوبةمعامل  إلى باإلضافة المقالي االختبار أسئلةلكل سؤال من  الصعوبة
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 االختبار سئلةأل الصعوبة معامالت :(3:3جدول )

 الصعوبةمعامل  السؤال
 0.65 األول
 0.18 الثاني
 0.88 الثالث
 0.23 الرابع
 0.72 الخامس

 0.58 الدرجة الكلية

(، حيث 0.88-0.18تراوحت مابين ) الصعوبةمعامالت  أن( السابق 3:3) يتضح من الجدول
 .سابقاً ( وهي قيم مقبولة كما ذكرنا 0.58)االختبار ككل  صعوبةبلغ معامل 

 معامالت التمييز: 

 أبوالتالي لحساب معامالت التمييز ) القانون االختبار تم استخدام  سئلةلحساب معامل التمييز أل 
 (:1994ناهية، 

س− صم ت = 
م×ن

×100 

موعة في المج طلبةالتي حصل عليها ال العالماتت( معامل التمييز، )س( مجموع محيث: )
في المجموعة الدنيا، )م( مجموع  طلبةالتي حصل عليها ال العالماتالعليا، )ص( مجموع 

لفضاء الحلول لكل شعبة وفق تحليل  اً للسؤال )تم حساب هذه الدرجات وفقالمخصصة  العالمات
 في تلك المجموعتين. فراداأل إحدى(، )ن( عدد سابقاً كما هو موضح  اإلبداع

 ( يبين ذلك:4:3ييز لكل سؤال وللدرجة الكلية لالختبار، والجدول )تم حساب معامالت التم
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 االختبار سئلةالتمييز أل معامالت :(4:3جدول )

 معامل التمييز السؤال
 0.40 األول
 0.15 الثاني
 0.26 الثالث
 0.42 الرابع
 0.63 الخامس

 0.30 الدرجة الكلية

(، حيث بلغ 0.63-0.15مييز تراوحت مابين )معامالت الت أن( السابق 4:3) يتضح من الجدول
( وهو معامل تمييز جيد، فكلما زادت القيمة عن المحك 0.30معامل تمييز االختبار ككل )

 (.2000عالم، ( يكون معامل المييز أفضل )0.2)

 :فضاء الحلول لالختبار 4:2:5:3

عبارة عن  و، وهطلبةبعد تطبيق االختبار، قامت الباحثة بعمل فضاء للحلول المقترحة من ال
 (. 5)الملحق  اإلبداعورصدها جميعًا لتحليل  الحلول التي أجاب بها الطلبة على أسئلة االختبار،

 :الديمقراطية ممارسة مقياس 3:5:3

علـى ممارسـة  الحلـولالتحقق من أثر المهام متعـددة  الديمقراطيةمقياس  إعدادهدفت الباحثة عند   
 في ذلك. األساسيالصف التاسع  طلبة آراءو ت في صف الرياضيا الديمقراطية

 من قسمين: الديمقراطيةوتكون مقياس 

، وهـو يسـأل سـتبانةاال أسـئلةيجمع معطيات عن خلفية الطالب الذي أجاب عن  القسم األول 
 قدرة الطالب في الرياضيات.عن: جنس الطالب، و 
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هـتم بهـا تللديموقراطيـة التـي ة ربعـفقـرة تتـوزع علـى المجـاالت األ 39يحتوي على  الثانيالقسم 
 9فقـرات( والعدالــة ) 9المشـاركة )و  فقــرة( 11المسـاواة )و  (فقـرات 10الحريــة ) :وهـي، ةالحاليـ الدراسـة
 فقرات(.

بــين مــدى تعامــل المعلــم بطريقــة متنوعــة فمنهــا مــا صــيغ بطريقــة ايجابيــة ت ســتبانةوجــاءت فقــرات اال
تعامــل  غ بطريقــة ســلبية تبــين مــدى عــدما صــيفــي صــف الرياضــيات، ومنهــا مــ طلبتــهقراطيــة مــع ديم

 داخل الصف. قراطيةديمب المعلم

كـل  إنتمـاءصحة التحليل االحصائي، قامـت الباحثـة بحسـاب مـدى  نا، ولضمستبانةوبعد تطبيق اال
ة فــي كــل مجــال، ، ولكــن بعــد عكــس الفقــرات الســلبي(SPSSباســتخدام برنــامج الـــ ) مجالهــا إلــىفقــرة 

قـيم  وهـي)0.75-0.53المجال األول، وقد جاء مدى االرتباط يتراوح ما بين )في  8مثل الفقرة رقم 
 التربوية.  األبحاثمقبولة في 

 وثباته: مقياسصدق ال 1:3:5:3  

علـى محكمـين مـن ذوي االختصــاص والخبـرة فـي مجــال  الديمقراطيــة اسـتبانةعرضـت الباحثـة 
للتأكيـد  األساسـيون الصـف التاسـع معلمـين ومعلمـات يدرسـ تدريس الرياضيات، إضـافة إلـى أساليب

، ومـــدى ســـتبانة، وذلـــك للتأكـــد مـــن ســـالمة الصـــياغة اللغويـــة لفقـــرات االســـتبانةمـــن صـــدق فقـــرات اال
 ناوذلـك لضـم سـتبانةفـي اال خـرى أُ الدراسـة، واحتوائهـا علـى فقـرات مكافئـة لفقـرات  هدافمالءمتها أل
 .ستبانةصدق اال

 ، بنـاء علـى مالحظـات المحكمـينالمقيـاس فقـراتعـض وقد تم إجراء بعـض التعـديالت فـي صـياغة ب
   (.3)الملحق  بشكلها النهائي ستبانةخرجت االأُ ، ثم واقتراحاتهم

، قامـت اتلبيانـاالصـف التاسـع وجمـع  طلبـةعلـى  ستبانةذلك، بعد تطبيق الباحثة اال إلى باإلضافة
 Cronbach's Alpha  ألفــــاحســـب معادلـــة كرونبـــاخ  ســــتبانةثبـــات اال معامـــل الباحثـــة بحســـاب

(، حيـــث تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات لكـــل SPSS) اإلجتماعيـــةللعلـــوم  حصـــائيةباســـتخدام الرزمـــة اإل
(، مجــــال المشــــاركة 0.83(، مجــــال المســــاواة )0.84معامــــل الثبــــات لمجــــال الحريــــة ) كــــانمجــــال ف
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يمــة (، وهــي ق0.68ككــل فقــد بلــغ ) ســتبانةمعامــل الثبــات لال أمــا ،(0.74( ومجــال العدالــة )0.81)
 (.Lord, 1980مقبولة ألغراض البحث العلمي في الدراسات التربوية )

 تصميم الدراسة: 6:3

 التصميم شبه التجريبي للدراسة إلىيشير المخطط المرفق 

2O 1X O 2O 1EG: O 

2O 1_ O 2O 1CG: O 

 حيث :

 EG :المجموعة التجريبية 

CG  :المجموعة الضابطة 

  1O: الديمقراطية مقياس 

 2O :الرياضي اإلبداع تباراخ 

 :X ( الحلولالتدريس باستخدام المهام متعددة المعالجة التجريبية) 

 الطريقة االعتيادية ولم تخضع للمعالجةب التدريس :_ 

 متغيرات الدراسة: 1:6:3

 :المتغيرات المستقلة 1:1:6:3

 وهي: ثالث متغيرات مستقلة،الدراسة على  احتوت

 .( طريقة اعتيادية2) ،الحلولمتعددة  ( مهام1: )انمستويطريقة التعليم، ولها * 

 ثىأن( 2)ذكر،  (1) :مستويان* الجنس، وله 
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 مستويات:، وله خمسة وهو عبارة عن تحصيل الطالب في مادة الرياضيات * القدرة في الرياضيات
 مقصر (5) مقبول (4)جيد ( 3)جيد جدًا ( 2) ممتاز( 1)

 :المتغيرات التابعة 2:1:6:3 

 ما:وه ين،تابع ينالدراسة على متغير  تاحتو  

  : )الحرية، المساواة، المشاركة والعدالة(.ة مجاالتأربع، وله في صف الرياضيات الديمقراطية *

 (.األصالة: )الطالقة، المرونة و ثالثة مجاالتفي صف الرياضيات، وله  اإلبداع *

 المتغيرات المضبوطة: 3:1:6:3    

 .األساسيتاسع لصف: تم اختيار الصف الا* 

 م. 2015/2016 الثانيالزمن: الفصل الدراسي * 

( 19وهو ) نفسها عدد الحصصس الشعب الضابطة والتجريبية ب*عدد الحصص: حيث تم تدري
 حصة صفية.

 فكالهما      األكاديميمن حيث المستوى  نافي المدرستين متكافئ كانالمشار  الرياضيات مامعل* 
 .نفسها سنوات الخبرة عدد ولهما على درجة الماجستير حاصالن

 .الجهة المسؤولة: المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية* 

 :حصائيةاإل اتالمعالج 7:3

  .الدراسة معطياتلتحليل  SPSS)) اإلجتماعيةللعلوم  حصائيةالرزمة اإلت استخدم

تم  ديمقراطيةالو  اإلبداعلكل من  بين المتوسطات الحسابية حصائيةداللة الفروق اإل لبيان* 
 .(ANCOVAالمصاحب ) استخدام تحليل التباين
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للمجموعة  طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطيةو  اإلبداعفي متوسطي  حصائيةالداللة اإل لبيان *
والتباين  (t-testاختبارات )، تم استخدام قدرة الطالب في الرياضيات التي تعزى لجنس، التجريبية
 .(ANOVAاألحادي )

مقياس و  الرياضي اختبار اإلبداع ، لفحص ثباتCronbach's Alpha ألفاكرونباخ  * معادلة
 .الديمقراطية

 تنفيذ الدراسة: اتإجراء 8:3

 :لتطبيق الرسالة عدادفي اإل اآلتية اتجراءالباحثة باإل قامت

 .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  .1

( المقررة على الصف التاسع االقتراناتو  العالقات ية السادسة )وحدةاختيار الوحدة الدراس  .2
من العام الدراسي  الثانيللفصل  مدارس محافظة قلقيلية، والتي طبقت على األساسي

 .عينة الدراسة أفرادلدى  وتم تدريسها، م(2015/2016)

تخدام المهام متعددة الموجودة بالمادة التدريبية باس االقتراناتو  العالقات تصميم وحدة إعادة .3
، وتحكيمها من قبل ذوي االختصاص والخبرة، ومن ثم قامت الباحثة بعرض المادة الحلول

في  األساسيمعلم الصف التاسع  قام حيث التدريبية على المعلمين المشاركين في الدراسة،
، ولالحل)المهام متعددة  بالطريقتين طلبةبتدريس الوحدة المقترحة للالمدارس المختارة 

تطبيق الدراسة في المدرستين،  أثناءواالعتيادية(، وقد حرصت الباحثة على حضور حصص 
 .التجربة بالشكل المطلوب إجراءوذلك للتأكد من 

الصف  طلبةقبلي لمعرفة مدى التكافؤ للمجمعتين التجريبية والضابطة لال اإلبداع بناء اختبار .4
 .األساسيالتاسع 

على مجموعة من المحكمين التربويين للتأكد من صالحيته  فقرات االختبار ت الباحثةعرض .5
 .االقتراناتو  العالقات في وحدة األساسيالصف التاسع  طلبةلقياس التكافؤ لدى 
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 في صف الرياضيات. الديمقراطية ممارسةلقياس مقدار  استبانةفقرات  إعداد .6

 على محكمين متخصصين. ستبانةعرض اال .7

نابلس، بتاريخ  /عليا في جامعة النجاح الوطنيةال مراجعة عمادة كلية الدراسات .8
م( والحصول على كتاب موجه لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قلقيلية، 25/1/2016)

 :أ(.1الملحق )

بناًء على الكتاب الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا قامت مديرية التربية والتعليم بقلقيلية   .9
فيها،  لدراسةم( لمدارس المحافظة للسماح للباحثة بتطبيق ا27/1/2016بتوجيه كتاب بتاريخ )

، ومدرسة ناثة لإلاألساسيوقد تم اختيار مدرستين في المحافظة مدرسة الشهيدة فاطمة غزال 
باق الشروط عليهما لتطبيق طنة للذكور، وتم اختيارهما بطريقة قصدية نظرًا الاألساسيفلسطين 
 (.: ب1، الملحق )الدراسة

وذلك للتأكد من تكافؤ  االختبار على المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة قبلياً  قيطبت  .10
 المجموعات وحساب صدق وثبات اإلختبار.

على عينتي الدراسة للتأكد من عدم اختالفهما بصورة دالة  الديمقراطية استبانةتطبيق   .11
 في صف الرياضيات. الديمقراطيةبالنسبة لممارسة  احصائياً 

باستخدام المادة التدريبية المعدة من  اتاالقترانو  العالقات لمجموعة التجريبية وحدةا درست  .12
 االعتيادية.بالطريقة درست المجموعة الضابطة  أماقبل الباحثة، 

 .الدراسةالبعدي على مجموعتي  اإلبداع اختبار قيطبت  .13

 .ي الدراسةمجموعتفي  الديمقراطيةلمعرفة مقدار توفر  طلبةعلى ال ستبانةاال وزعت  .14

 ت.تحليل النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات والمقترحاو  اتلبياناجمع   .15
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 النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة 2:4

 النتائج العامة للدراسة 3:4
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 :المقدمة 1:4

الرياضي  اإلبداع مستوى  على الحلولاستخدام المهام متعددة معرفة أثر  إلىسعت الدراسة        
في محافظة  األساسيالصف التاسع  طلبةفي صف الرياضيات لدى  الديمقراطيةممارسة مستوى و 

قلقيلية، ولمعرفة ذلك قامت الباحثة بعمل المادة التدريبية وذلك بإعادة صياغة وحدة العالقات 
 إحداهما لإلناث، وتم اختيار شعبتين للذكور وشعبتين الحلولمهام متعددة بطريقة ال االقتراناتو 

 الحلولضابطة، وتم تدريس المجموعتين التجريبيتين باستخدام المهام متعددة  خرى تجريبية واأل
اإلبداع  مستوى  اختبار يقيس إعدادوالمجموعتين الضابطتين درستا بالطريقة االعتيادية، وتم 

ممارسة  مستوى  وبعديًا على المجموعات األربعة، وأيضًا مقياس لقياس طبق قبلياً  الرياضي
قبليًا وبعديًا على المجموعات األربعة، وتم جمع  أيضاً في صف الرياضيات وطبق  الديمقراطية
 (.SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائيةباستخدام برنامج الرزم وتفريغها ومعالجتها  البيانات

 :تاليةاللنتائج ا إلى ةالباحث توتوصل

 المتعلقة بفرضيات الدراسة: اإلحصائيةالنتائج  2:4

الرياضي  اإلبداع مستوى  على المهام متعددة الحلولثر أما  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول وهو:
 صاغت الباحثة الفرضية التالية: لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة قلقيلية؟ومجاالته 

 :األولى نتائج الفرضية 1:2:4

إحصائية عند مستوى الداللة  ذات داللةال توجد فروق نصت الفرضية األولى على ما يلي: 
(α≤0,05في متوسط )لطلبة الصف التاسع األساسي  الرياضي ومجاالته مستوى اإلبداع ات

 .)المهام متعددة الحلول، االعتيادية( طريقة التدريس تعزى إلى
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 المعياريــــــة االنحرافـــــاتراج المتوســـــطات الحســـــابية و تـــــم اســــــتخ األولـــــىوالختبـــــار الفرضـــــية 
ت النتدائج كمدا كاندو لمقيدا  اإلبدداع، القبلي والبعددي االختبارينفي الستجابات أفراد عينة الدراسـة، 

 (1:4) في الجدول

سة على الستجابات أفراد عينة الدرا المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و :(1:4) جدول

 تبعاً لطريقة التدريس االختبارين القبلي والبعدي

 العدد المجموعة
 البعدي القبلي 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الضابطة
ناث)ذكور و    75.98 164.79 37.69 80.73 71 (ا 

 التجريبية
ناث)ذكور و    (ا 

73 90.78 58.36 210.82 100.72 

 اإلبــداع فرقــًا ظاهريــًا فــي المتوســطات الحســابية لتحصــيل الطلبــة فــي اختبــار  (1:4) يبــين الجــدول
( بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي 164.79البعـــديذ إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة الضـــابطة )

ًا تبعــ بــين المتوســطات الحســابية اإلحصــائيةداللــة الفــروق  لبيــانو ، (210.82للمجموعــة التجريبيــة )
ت النتـــائج كمـــا فـــي كانـــ( و ANCOVAتـــم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين المصـــاحب ) لطريقـــة التـــدريس

 (2:4) الجدول
على لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  تحليل التباين المصاحب جنتائ :(2:4) جدول

 تعزى إلى طريقة التدريس اختبار اإلبداع
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

 قيمة )ف(
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 115. 2.51 19871.44 1 19871.44 االختبار القبلي

 004.* 8.570 67753.984 1 67753.984 طريقة التدريس

   7905.62 141 1114692.56 الخطأ 

  143 1210821.61 المجموع

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*
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عند  إحصائية ذات داللةفروق  بالتالي وجودو لفرضية الصفرية، ارفض ( 2:4الجدول ) يتبين من
للمجموعة التجريبية والمجموعة  الرياضي اإلبداع ات مستوى ( في متوسطα≤0,05مستوى الداللة )
والتي درست باستخدام  طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة التجريبية إلىالضابطة تعزى 

 .الحلول المهام متعددة

تـم بالنسبة لمجاالت اإلبداع الرياضي الطالقة والمرونة واألصالة،  األولىوالختبار الفرضية 
 االختبارينفي الستجابات أفراد عينة الدراسـة،  المعيارية االنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية و 

 (3:4) ت النتائج كما في الجدولكانو لمقيا  اإلبداع، القبلي والبعدي

الستجابات أفراد عينة الدراسة على  المعيارية االنحرافاتالحسابية و المتوسطات :(3:4) لجدو

 االختبارين القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس بالنسبة لمجاالت اإلبداع

 العدد المجموعة المجال
 البعدي القبلي 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 ري المعيا

 الطالقة

 الضابطة
ناث)ذكور و    7.09 12.07 3.27 7.27 71 (ا 

 التجريبية
ناث)ذكور و    (ا 

73 8.03 4.77 16.62 7.62 

 المرونة

 الضابطة
ناث)ذكور و    48.60 86.34 21.24 55.02 71 (ا 

 التجريبية
ناث)ذكور و    (ا 

73 62.05 36.93 126.47 54.45 

 األصالة

 الضابطة
ناث)ذكور و    48.64 67.73 20.32 20.71 71 (ا 

 التجريبية
ناث)ذكور و    (ا 

73 18.44 15.97 66.38 56.32 
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بالنســـبة لمجـــاالت  فرقـــًا ظاهريـــًا فـــي المتوســـطات الحســـابية لتحصـــيل الطلبـــة  (3:4) يبـــين الجـــدول
 فـي مجـال الطالقـة البعديذ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضـابطة اإلبداع في اختبار االبداع

ـــغ ، ولمجـــال المرونـــة  إ(16.62( بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجريبيـــة )12.07) ذ بل
( بينمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي للمجموعـة التجريبيـة 86.34) المتوسط الحسـابي للمجموعـة الضـابطة

( بينمــا بلــغ 67.73) ذ بلــغ المتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة، ولمجــال األصــالة إ(126.47)
بـين المتوسـطات  اإلحصـائيةداللة الفروق  لبيانو (، 66.38التجريبية ) ط الحسابي للمجموعةالمتوس

تــم اســتخدام تحليــل التبــاين المصــاحب  لمتوســطات مجــاالت اإلبــداع تبعــًا لطريقــة التــدريس الحســابية
(ANCOVA و )(6:4(، )5:4، )(4:4) ولات النتائج كما في الجدكان 

استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلين المصاحب نتائج تحليل التبا :(4:4) جدول
 طريقة التدريسلى إتعزى الطالقة مجال ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.283 1.16 62.91 1 62.91 االختبار القبلي

 *0010. 13.644 697.433 1 697.433 طريقة التدريس

   51.118 139 7105.395 الخطأ 

   143 8443.750 المجموع 

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*

استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلنتائج تحليل التباين المصاحب  :(5:4) جدول
 طريقة التدريسلى إتعزى  المرونةمجال ل

مجموع  مصدر التباين
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.338 923. 2316.188 1 2316.188 االختبار القبلي

 *0010. 21.079 52879.830 1 52879.830 طريقة التدريس

   2508.683 139 348706.930 الخطأ 

   143 436782.132 المجموع 

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*
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استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلنتائج تحليل التباين المصاحب  :(6:4) جدول
 طريقة التدريسلى إتعزى  األصالةمجال ل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.177 1.845 5126.538 1 5126.538 االختبار القبلي

  0.816  054. 150.767 1 150.767 طريقة التدريس

   2778.869 139 386262.766 الخطأ 

   143 392415.633 المجموع 

 (α≥0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

فيما يخص مجال الطالقة  ،رفض للفرضية الصفرية (6:4(، )5:4، )(4:4ول )ايتبين من الجد
 ات( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة  ق ذاتوجد فرو ي إذن، والمرونة
، وذلك طريقة التدريس إلىللمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى  المرونةالطالقة و  مجال

 لصالح المجموعة التجريبية، وعدم رفض الفرضية الصفرية، فيما يخص مجال األصالة، أي أنه ال
 ةاألصال مجال ( في متوسطα≤0,05عند مستوى الداللة ) يةإحصائداللة  وجد فروق ذاتي

 .طريقة التدريس إلىللمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى 

 اإلبداع مستوى  على المهام متعددة الحلول أثر هل يختلف لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني وهو:و 
 في الرياضيات؟ته قدر و  لطالبا جنس لمتغيرات لطلبة الصف التاسع األساسي تبعاً  الرياضي

 :الفرضيتين التاليتين صاغت الباحثة

 ة:الثانينتائج الفرضية  2:2:4

إحصائية عند مستوى الداللة  ذات داللةال توجد فروق نصت الفرضية الثانية على ما يلي: 
(α≤0,05في متوسط )يعزى  لدى طلبة الصف التاسع األساسي الرياضي مستوى اإلبداع ات
 لجنس.ل
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اختبار  تم استخدام البعدي اإلبداع الرياضي في متوسطات مستوى  اإلحصائيةداللة الفروق  لبيانو  
(T-test) (7:4ت النتائج كما في الجدول )كان، و لعينتين مستقلتين تبعًا لمتغير الجنس  

البعدي لطلبة الصف  اإلبداع الرياضي لمتوسطات مستوى  نتائج اختبار )ت( :(7:4) جدول
 تبعا  لمتغير الجنس ساسيالتاسع األ

 ذكر مجالال رقم
 (70)ن=

 ثىأن
 (74)ن=

 الداللة )ت(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *001. 4.20 7.47 16.85 7.05 11.76 الطالقة 1

 *001. 5.64 46.73 129.60 53.49 82.45 المرونة 2

 0.695 393. 49.51 65.40 55.56 68.84 األصالة 3

 لكليةالدرجة ا 
 *001. 3.28 97.66 211.84 78.84 163.05 الرياضي لإلبداع

 (α≥0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 (α≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (7:4) يتبين من الجدول
مستوى  يمةبلغت قحيث  ،في اختبار االبداع البعدي للذكور واإلناث األصالةمجال  في متوسط

( وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد في الدراسة 0.695المحسوبة من العينة ) الداللة
(α≤0,05) ، ووجدت فروق ذات األصالة، فيما يخص مجال الفرضية الصفرية ال نرفضوبهذا ،

 وى الداللةمست بلغت قيمحيث المرونة( و  )الطالقة الثانيو  األولعلى البعدين  إحصائيةداللة 
 نرفضوبهذا  ،(α≤0,05) قيمة مستوى الداللة المحدد في الدراسة من أصغرالمحسوبة من العينة 

 ، فيما يخص مجاالت اإلبداع )الطالقة والمرونة(.الفرضية الصفرية

ات مستوى الدرجة الكلية لإلبداع لمتوسط إلى قيمة مستوى الداللة المحسوبة من العينةوبالنظر 
وبهذا نرفض  وهي قيمة مستوى الداللة المحدد في الدراسة (0.05)من  أصغرفهو الرياضي 

 ( فيα≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائيةالفرضية الصفرية، اذن يوجد فروق ذات داللة 
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وجاءت  لجنس.ليعزى  لدى طلبة الصف التاسع األساسي الرياضي مستوى اإلبداع اتمتوسط
 النتائج لصالح اإلناث.

 الفرضية الثالثة: نتائج 3:2:4

 داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات على ما يلي: لثالثةنصت الفرضية ا
(α≤0,05) يعزى لقدرة  لدى طلبة الصف التاسع األساسي الرياضي مستوى اإلبداع اتمتوسط في

 الطالب في الرياضيات.

 :يبين النتائج (8:4) دول( والجANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي )

الرياضي  اإلبداع اتتحليل التباين األحادي لداللة الفروق حول متوسط نتائج :(8:4) جدول
 يعزى لقدرة الطالب في الرياضياتلطلبة الصف التاسع األساسي 

مجموع مربعات  مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة

 الطالقة
 772. 450. 26.971 4 107.88 بين المجموعات

   59.970 139 8335.86 داخل المجموعات

    143 8443.75 المجموع

 المرونة
 924. 225. 704.001 4 2816.00 بين المجموعات

   3122.058 139 433966.12 داخل المجموعات

    143 436782.13 المجموع

 األصالة
 527. 800. 2208.304 4 8833.21 بين المجموعات

   2759.586 139 383582.41 داخل المجموعات

    143 392415.63 المجموع

 اإلبداع
 النهائي

 801. 411. 3537.48 4 14149.95 بين المجموعات

   8609.14 139 1196671.66 داخل المجموعات
    143 1210821.61 المجموع

 (α≥0.05) اللةعند مستوى الد إحصائياً  ةدال*
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( α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (8:4) يتبين من الجدول
 الصف التاسع األساسي طلبةل الرياضي اإلبداع ات مستوى حول متوسط العينة أفراداستجابات في 

مستوى  كانحيث  ،على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية ،يعزى لقدرة الطالب في الرياضيات
 الفرضية الصفرية. ال نرفضوبهذا  ،(0.05من ) أكبرالداللة لقيم )ت( عليها 

 مستوى ممارسة على المهام متعددة الحلولما أثر  وهو: ثالثلإلجابة عن سؤال الدراسة ال
 لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة قلقيلية؟ ومجاالته الديمقراطية في صف الرياضيات

 رضية التالية:صاغت الباحثة الف
 :الرابعةنتائج الفرضية  4:2:4

عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذاتعلى ما يلي:  الرابعةنصت الفرضية 
(α≤0,05في متوسط )لدى  رياضيات ومجاالتهالديمقراطية في صف ال ات مستوى ممارسة

، الطريقة الحلولعددة طريقة التدريس )المهام مت إلىتعزى  طلبة الصف التاسع األساسي
 .االعتيادية(

السـتجابات أفـراد  المعيارية االنحرافاتتم استخراج المتوسطات الحسابية و  والختبار الفرضية
ت النتدددائج كمدددا فدددي كاندددو لمقيدددا  الديمقراطيدددة، القبلدددي والبعددددي االختبدددارينفدددي عينـــة الدراســـة، 

 (9:4)الجدول

الستجابات أفراد عينة الدراسة على  المعيارية تاالنحرافاالحسابية و المتوسطات :(9:4) جدول

 مقياس الديمقراطية القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس

 العدد المجموعة
 البعدي القبلي 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الضابطة
ناث)ذكور و    27. 2.59 303. 2.90 (71)  (ا 

 التجريبية
ناث)ذكور و    (ا 

(73) 2.92 .450 3.13 .27 
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علــــى مقيـــــاس الطلبــــة  ســـــتجاباتظاهريـــــًا فــــي المتوســــطات الحســــابية ال فرقــــاً  (9:4) يبــــين الجــــدول
( بينمـــا بلـــغ المتوســـط 2.59إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة الضـــابطة ) البعـــدي، قراطيـــةالديم

 بــين المتوسـطات الحســابية اإلحصـائيةوق داللــة الفـر  لبيـانو ، (3.13الحسـابي للمجموعـة التجريبيــة )
ت النتـائج كمـا فـي كانـ( و ANCOVAتـم اسـتخدام تحليـل التبـاين المصـاحب ) تبعًا لطريقة التدريس

 (10:4) الجدول

لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  نتائج تحليل التباين المصاحب :(10:4) جدول
 لمقياس الديمقراطية تعزى إلى طريقة التدريس

مجموع  در التباينمص
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.002 10.46 3.07 1 3.07 االختبار القبلي

 *0.001 204.77 60.05 1 60.05 طريقة التدريس

   0.29 141 41.35 الخطأ 

  143 1086.95 المجموع

 (α≥0.05) ةعند مستوى الدالل إحصائياً  ةدال*

عند  إحصائية ذات داللةفروق  وبالتالي وجود ( رفض للفرضية الصفرية،10:4يتبين من الجدول )
ات مستوى ممارسة الديمقراطية في صف الرياضيات ( في متوسطα≤0,05مستوى الداللة )

طريقة التدريس، وذلك لصالح المجموعة  إلىللمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى 
 .التي درست باستخدام المهام متعددة الحلول ريبيةالتج

تـــم الحريــة والمســـاواة والمشـــاركة والعدالـــة،  بالنســـبة لمجـــاالت الديمقراطيـــة والختبــار الفرضـــية
مقيددا  فددي الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة،  المعياريــة االنحرافــاتاســتخراج المتوســطات الحســابية و 

 (11:4) نتائج كما في الجدولت الكانو ،القبلي والبعدي الديمقراطية
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الستجابات أفراد عينة الدراسة على  المعيارية االنحرافاتالحسابية و ت( المتوسطا11:4) جدول

 مقياس الديمقراطية القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس بالنسبة لمجاالت الديمقراطية

 العدد المجموعة المجال
 البعدي القبلي 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الحرية

 التجريبية
ناث)ذكور و    69. 3.24 70. 3.09 71 (ا 

 الضابطة
ناث)ذكور و    (ا 

73 2.83 .74 1.98 .38 

 المساواة

 التجريبية
ناث)ذكور و    81. 4.09 90. 3.03 71 (ا 

 الضابطة
ناث)ذكور و    (ا 

73 2.97 .84 2.79 .82 

 ةالمشارك

 التجريبية
ناث)ذكور و    50. 1.89 82. 2.70 71 (ا 

 الضابطة
ناث)ذكور و    (ا 

73 2.75 .85 3.16 .71 

 العدالة

 التجريبية
ناث)ذكور و    59. 3.41 83. 2.84 71 (ا 

 الضابطة
ناث)ذكور و    (ا 

73 3.01 .61 2.15 .35 

لكــل مــن  البعــدي ديمقراطيــةالمقيــاس لفرقــًا ظاهريــًا فــي المتوســطات الحســابية  (11:4) يبــين الجــدول
ــــة والمســــاواة  ــــة( المجــــاالت )الحري ــــد بلــــغ المتوســــط الحســــابي ذوالعدال ــــة فق للمجموعــــة  لمجــــال الحري

، وقـــد بلـــغ المتوســـط (3.24( بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجريبيـــة )1.98الضـــابطة )
ط الحســــابي للمجموعــــة ( بينمــــا بلــــغ المتوســــ2.79الحســــابي لمجــــال المســــاواة للمجموعــــة الضــــابطة )

( بينمـا بلـغ 2.15(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجـال العدالـة للمجموعـة الضـابطة )4.09التجريبية)
الضـــابطة (. ولكـــن ظهـــر الفـــرق لصـــالح المجموعـــة 3.41المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجريبيـــة )
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( بينمـا بلـغ المتوسـط 3.16لمجال المشاركة فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ) بالنسبة
 بــين المتوسـطات الحســابية اإلحصـائيةداللــة الفـروق  لبيـانو  (،1.89) ةالحسـابي للمجموعـة التجريبيــ

تـــم اســـتخدام تحليـــل  لمتوســـطات مجـــاالت الديمقراطيـــة فـــي صـــف الرياضـــيات تبعـــًا لطريقـــة التـــدريس
(، 14:4(، )13:4، )(12:4) ولات النتــائج كمــا فــي الجــدكانــ( و ANCOVAالتبــاين المصــاحب )

(15:4) 

استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلتحليل التباين المصاحب  نتائج :(12:4) جدول
 طريقة التدريسلى إتعزى الحرية مجال ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 002. 10.45 3.06 1 3.06 االختبار القبلي

 *0.01 204.76 60.04 1 60.04 طريقة التدريس

   293. 141 41.3 الخطأ 

   143 101.51 المجموع 

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*

استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلنتائج تحليل التباين المصاحب  :(13:4) جدول
 قة التدريسطريلى إتعزى  المساواةمجال ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.372 0.8 0.53 1 0.53 االختبار القبلي

 *0.01 92.85 61.87 1 61.87 طريقة التدريس

   0.666 141 93.96 الخطأ 

   143 1851.98 المجموع 

 (α≥0.05) لةعند مستوى الدال إحصائياً  ةدال*
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استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلنتائج تحليل التباين المصاحب  :(14:4) جدول
 طريقة التدريسلى إتعزى  المشاركةمجال ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.172 1.88 0.705 1 0.705 االختبار القبلي

 *0.01 154.84 58.01 1 58.01 طريقة التدريس

   0.375 141 52.45 الخطأ 

   143 1027.21 المجموع 

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*

استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  اتمتوسطلنتائج تحليل التباين المصاحب  :(15:4) جدول
 التدريس طريقةلى إتعزى  العدالةمجال ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة )ف(
 اإلحصائية

 0.308 1.05 0.25 1 0.25 االختبار القبلي

 *0.01 232.39 55.50 1 55.50 طريقة التدريس

   0.239 141 33.63 الخطأ 

   143 1209.25 المجموع 

 (α≥0.05) لةعند مستوى الدال إحصائياً  ةدال*

فيما يخص  ،رفض للفرضية الصفرية( 15:4(، )14:4(، )13:4، )(12:4ول )ايتبين من الجد
عند  إحصائيةداللة  وجد فروق ذاتي إذن، مجاالت الديمقراطية الحرية والمساواة والمشاركة والعدالة

لمجموعة للمجموعة التجريبية وات الديمقراطية مجاال ات( في متوسطα≤0,05مستوى الداللة )
 ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.طريقة التدريس إلىالضابطة تعزى 
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 مستوى ممارسة على المهام متعددة الحلول هل يختلف أثر لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع وهو:
الطالب  جنسلمتغيرات  الديمقراطية في صف الرياضيات لطلبة الصف التاسع األساسي تبعاً 

 :ين التاليتينتالفرضي صاغت الباحثة ت؟في الرياضياته قدر و 

 :الخامسةنتائج الفرضية  5:2:4

عند مستوى الداللة  إحصائية ذات داللةال توجد فروق على ما يلي:  الخامسة نصت الفرضية
(α≤0,05في متوسط )الصف التاسع  طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية ات مستوى ممارسة

 .لجنسليعزى  األساسي

اختبار  تم استخدام للمجموعة التجريبية الديمقراطيةفي متوسطي  اإلحصائيةلة الفروق دال لبيانو 
(T-test) (:16:4ت النتائج كما في الجدول )كان، و لعينتين مستقلتين 

 تبعا  لمتغير الجنس للمجموعة التجريبية الديمقراطيةلمتوسطي  اختبار )ت( جنتائ:(16:4) جدول

 ذكر المجال رقم
 (70)ن= 

 ثىأن
 (76)ن= 

 الداللة )ت(

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 *0.002 3.09 0.76 2.65 0.82 2.94 الحرية 1

 0.074 1.79 1.06 3.32 0.89 3.11 المساواة 2

 *0.008 2.68 0.85 2.50 0.86 2.77 المشاركة 3

 *0.001 3.62 0.77 2.69 0.74 3.02 العدالة 4

 *0.001 3.58 0.39 2.79 0.41 2.96 الدرجة الكلية

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*

 (α≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (16:4) يتبين من الجدول
مستوى  نكاحيث ، لمجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالبا طلبةل مجال المساواة اتفي متوسط

مجاالت الحرية على  إحصائية، ووجدت فروق ذات داللة (0.05من ) أكبرالداللة لقيم )ت( عليها 
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 نرفض( وبهذا 0.05من ) أصغرمستوى الداللة لقيم )ت( عليها  كانحيث  والمشاركة والعدالة
ممارسة لمستوى مستوى الداللة لقيم )ت( لمتوسط الدرجة الكلية  إلىوبالنظر ، الفرضية الصفرية

وبهذا نرفض الفرضية الصفرية، اذن  (0.05)صغر من ديموقراطية في صف الرياضيات فهو ألا
 ات مستوى ممارسة( في متوسطα≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة 

، وظهرت النتائج لمجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالبا طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية
 الذكور. لصالح

 :السادسة نتائج الفرضية 6:2:4

إحصائية عند مستوى الداللة  ذات داللةال توجد فروق على ما يلي:  السادسةنصت الفرضية 
(α≤0,05في متوسط )الصف التاسع الديمقراطية في صف الرياضيات لطلبة مستوى ممارسة  ات

 يعزى لقدرة الطالب في الرياضيات. األساسي

 :يبين النتائج (17:4) ( والجدولANOVAم تحليل التباين األحادي )لفحص الفرضية استخد

 الديمقراطية ات ممارسةتحليل التباين األحادي لداللة الفروق حول متوسط نتائج:(17:4) جدول
 يعزى لقدرة الطالب في الرياضياتالصف التاسع األساسي  طلبةفي صف الرياضيات ل

 مصدر التباين المجال
مجموع 
مربعات 

 حرافاالن

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الحرية
 2.34 بين المجموعات

74.42 

76.76 

4 

141 

145 

0.586 

0.528 

 

1.11 

 

0.345 

 داخل المجموعات
 المجموع

 المساواة
 2.19 بين المجموعات

147.42 

148.61 

4 

141 

145 

0.547 

1.05 

 

0.523 

 

0.719 

 موعاتداخل المج
 المجموع

 المشاركة
 1.16 بين المجموعات

89.94 

4 

141 

0.290 

0.638 

0.455 0.769 

 داخل المجموعات
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  145 91.11 المجموع

 العدالة
 0.217 بين المجموعات

64.37 

64.58 

4 

141 

145 

0.054 

0.456 

 

0.119 0.976 

 داخل المجموعات
 المجموع

رجة الد
 الكلية

 0.158 بين المجموعات

14.82 

14.98 

4 

141 

145 

0.039 

0.105 

0.375 0.826 

 داخل المجموعات
 المجموع

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةدال*

( α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (17:4) يتبين من الجدول
 طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية ات مستوى حول متوسط العينة أفراداستجابات في 

الكلية على جميع األبعاد وعلى الدرجة  ،لمجموعة التجريبية يعزى لقدرة الطالب في الرياضياتا
 الفرضية الصفرية. ال نرفضوبهذا  ،(0.05من ) أكبرمستوى الداللة لقيم )ت( عليها  كان حيث

 :ةللدراسالنتائج العامة  3:4

  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( عند مستوى الداللةα≤0,05 بين كل من متوسطات )
الصف  طلبةالديمقراطية في صف الرياضيات لمستوى ممارسة و  اإلبداع الرياضي مستوى 
)المجموعة التجريبية(،  الحلولوالذين درسوا باستخدام المهام متعددة  األساسيالتاسع 

لمستوى  ريقة االعتيادية )المجموعة الضابطة( في الدرجة الكليةوالذين درسوا باستخدام الط
صف الرياضيات ولصالح المجموعة  لديمقراطية فيالمستوى ممارسة و  الرياضي إلبداعا

 التجريبية.

والديمقراطية في صف  اإلبداع مستويات على كل من الحلولفجاء أثر المهام متعددة 
في محافظة  األساسيالصف التاسع  طلبةية من لدى طلبة المجموعة التجريب ،الرياضيات

 .ايجابياً قلقيلية 
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  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( عند مستوى الداللةα≤0,05 )ات متوسط كل من في
 طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية مستوى ممارسةو  اإلبداع الرياضي مستوى 

 اإلبداع مستوى  يما يخص، حيث ظهرت النتائج فلمجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالبا
في صف  الديمقراطية مستوى ممارسة ، وظهرت النتائج فيما يخصناثلصالح اإلالرياضي 

 .لصالح الذكورالرياضيات 

 الديمقراطيةو  اإلبداع مستويات على كل من الحلولاذن هناك اختالف ألثر المهام متعددة 
ها أثر ر الجنس، فجاء تبعًا لمتغي األساسيفي صف الرياضيات لطلبة الصف التاسع 

قراطية في صف لمستوى الديم لإلبداع، وللذكور بالنسبة لمستوى  بالنسبة ناثلصالح اإل
 الرياضيات.

  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة ( عند مستوى الداللةα≤0,05 )ات متوسط كل من في
 طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية مستوى ممارسةو  اإلبداع الرياضي مستوى 

 لقدرة الطالب في الرياضيات.مجموعة التجريبية يعزى لا

 اإلبداع مستويات على كل من الحلولاذن ليس هناك اختالف ألثر المهام متعددة 
تبعًا لمتغير قدرة الطالب  األساسيفي صف الرياضيات لطلبة الصف التاسع  الديمقراطيةو 

 في الرياضيات.
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة 1:5

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:5

 التوصيات  3:5
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 الفصل الخامس
 )مناقشة النتائج والتوصيات(

 المقدمة: 1:5

مستوى و  الديمقراطيةممارسة  مستوى  على الحلولمعرفة أثر المهام متعددة  إلىهدفت هذه الدراسة 
الصف التاسع في محافظة قلقيلية كمجتمع للدراسة،  في صف الرياضيات، وتم اختيار طلبة اإلبداع

طالبة(،  74مكونة من ) ناثتم اختيار عينة قصديه مكونة من شعبتين لإل هدافولتحقيق تلك األ
طالب(، ويتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم  70وشعبتين للذكور مكونة من )

 توصيات الدراسة. أيضاً ويتضمن ، كما حصائيةبعد المعالجات اإل إليهاالتوصل 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 2:5

 :األولىمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  1:2:5  

( في α≤0,05إحصائية عند مستوى الداللة ) ذات داللةال توجد فروق : األولىالفرضية 
طريقة  تعزى إلىاألساسي  لطلبة الصف التاسع الرياضي ومجاالته مستوى اإلبداع اتمتوسط
 .)المهام متعددة الحلول، االعتيادية( التدريس

وجود فروق ظاهرية عند حساب المتوسطات الحسابية للمجموع  إلىنتائج فحص الفرضية  تأشار 
إلبداع لالختبار البعدي للمجموعين الضابطة والتي درست وحدة العالقات لمستوى ا النهائي

تيادية، والمجموعة التجريبية والتي درست نفس الوحدة باستخدام المهام بالطريقة االع اتاالقترانو 
النتائج وجود فروق ذات  أظهرت، وعند فحص الفرضية باستخدام التحليل المصاحب الحلولمتعددة 
للمجموعة التجريبية  الرياضي اإلبداعبين متوسطي ( α≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

التي استخدمت  وذلك لصالح المجموعة التجريبية طريقة التدريس، إلىتعزى والمجموعة الضابطة 
 .الحلولالمهام متعددة 
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 :إلى الحلولااليجابي الستخدام المهام متعددة  ثروتفسر الباحثة األ 

متنوعة لنفس  أفكار نتاجوذلك إل طلبةوتفكير ال فقأُ فتح  إلى الحلولساعد استخدام المهام متعددة 
طاة، وذلك خالفًا لما هو متبع في الصفوف الرياضية التقليدية والتي تتطلب حاًل واحدًا المهمة المع

الحل.  إلىووحيدًا للمهمة الرياضية المعطاة والتي تجعل الطالب يفكر دائمًا بطريقة واحدة للوصول 
ة للمشكلة طرق الحل المختلف أوالمختلفة  الحلولية كانمثارة الوعي إلإطريقة التدريس القائمة على 

سع أو الذين أصبحوا يفكرون بشكل  طلبةااليجابي على تفكير ال ثراأل إلى أدتالرياضية الواحدة 
 .خريناآل طلبةال مميزة ومختلفة عن حلول حلوالً  نتاج، وأيضًا إلالحلولقدر من  أكبر نتاجوأعمق إل

( Ervynck, 1991(، ارفينك )Krutetskii, 1976هذه النتائج تتوافق مع ما ادعاه كروتسكي )
 أن، أي طلبةالرياضي لل اإلبداعو  الحلول( بالنسبة لترابط المشاكل متعددة Silver, 1997وسيلفر )

 . طلبةالرياضي لل اإلبداعتشجع  الحلولالمشاكل متعددة 

 ة:الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  2:2:5

( في α≤0,05مستوى الداللة ) إحصائية عند ذات داللةال توجد فروق : ةالثانيالفرضية 
 لجنس.ليعزى  الصف التاسع األساسيلطلبة  الرياضي مستوى اإلبداع اتمتوسط

عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىنتائج فحص الفرضية الصفرية  تأشار 
يعزى المجموعة التجريبية  طلبة( لاألصالةفي مجاله الثالث ) اإلبداعلمتوسط  ((α≤0,05الداللة 

 .لجنس الطالب

عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  تأشار ، أخرى ومن جهة  
(α≤0,05)  موعة المج طلبة)الطالقة، المرونة( ل الثانيو  األولللمجالين  اإلبداعفي متوسطي

 .التجريبية يعزى لجنس الطالب
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ذاو  عند مستوى الداللة  إحصائيةفرق ذو داللة  النهائي نالحظ وجود اإلبداعمجموع  إلىنظرنا  ا 
(α≤0,05)  الطالب، وأظهرتالمجموعة التجريبية يعزى لجنس  طلبةالنهائي ل اإلبداعفي متوسط 

 بهذا نرفض الفرضية الصفرية.و . ناثالنتائج الفرق لصالح اإل

، ناثر واإلللمجموعتين الذكو  الحلولايجابي الستخدام المهام متعددة  أثروبشكل عام ظهر هناك 
 أن، ومن الممكن ناثتعزى للجنس وجاءت لصالح اإل إحصائيةهناك فروق ذات داللة  كانولكن 

 :اآلتيةتفسر الباحثة هذا الفرق لألسباب 

من الذكور وذلك بحسن  أكثر ناثضباط اإلناب على الذكور، ناثالممكن تفسير تفوق اإلمن 
الفتيات يكتسبن  أن. أي بالواجبات اإلهتمامتنظيم و وحسن الالتعليمات واتباعها بدقة،  إلى اإلصغاء

 دراسات سابقة ، وما يؤكد ذلكضباط الذاتي حتى مراحل الدراسة المتقدمةنقدرات ضبط النفس واال
الفتيات  أنقد كشفت و  ، (Seligman, & Duckworth, 2014)ا ينافأجريت في جامعة بنسل

قبل البدء  ناقدرة على فهم تعليمات االمتح ثرأكضباط الذاتي الذي يجعلهن نقدرة على األ أكثر
يفضل الذكور بينما  ،بين الترفيه والواجب تلبي الفتيات نداء الواجب وعند تخييرهن. عليه جابةاإلب

 .في الرياضيات ناثيفسر تفوق درجات اإلوكل ذلك أداء الواجب.  على الترفيه

( Voyer, & D. Voyer, 2014دراسة )ومن الدراسات التي توافق نتائج الدراسة الحالية،     
 محتوى  مجاالت جميع في وذلك المدرسة عالمات في ناثاإل تفوق نتائج هذه الدراسة  أظهرتف

 ة المعطاة.الدور 

في  الفروق  أن في (Linn, 2010 Else-Quest, Hyde &واختلفت نتيجة الدراسة مع )     
تأكد  (Peters et al, 2002)كور، ودراسة الذ صالح في تكون  الجنسين بين الرياضيات في اإلبداع
إلظهار  ميالً  أكثرالطالبات  أنذ يبين إيبرز الجنس كمتغير  اإلبداع خفاضناقضية  في أيضاً 

 .اإلبداع خفاضناظاهرة 
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 3:2:5 

في  (α≤0,05)الداللة  عند مستوى  إحصائية ذات داللةال توجد فروق  :لثالثةالفرضية ا   
 للمجموعة التجريبية يعزى لقدرة الطالب في الرياضيات. طلبةل الرياضي اإلبداع ات مستوى متوسط

 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىللفرضية الصفرية، نتائج تحليل التباين األحادي  تأشار 
في  اإلبداعحول متوسطي  يةالمجموعة التجريب أفراد في استجابات (α≤0,05)عند مستوى الداللة 
على جميع األبعاد  ،لمجموعة التجريبية يعزى لقدرة الطالب في الرياضياتا طلبةصف الرياضيات ل
 . وبذلك ال نرفض الفرضية الصفرية.وعلى الدرجة الكلية

 :اآلتيةتفسر الباحثة هذا لألسباب  أنومن الممكن 

ات على التحصيل الدراسي له في مادة اعتمدت الباحثة في معرفة قدرة الطالب في الرياضي
من المحكات الرئيسة في  يعتبر التحصيل الدراسي، فوذلك باستخدام السجالت المدرسيةالرياضيات، 
لنشاط العقلي الوظيفي عند لة األساسيالتحصيل يعتبر أحد المظاهر  نأل ،المبدعينالكشف عن 

المتفوقين ال يحققون نجاحًا  طلبةبعض الهناك  أنهو  ولكن خطورة هذا النوع من التحديد ؛الفرد
 .بارزًا في التحصيل الدراسي

، ومن هذه الدراسات دراسة كيب أصبحت ظاهرة متكررة ومؤكدة في كثير من الدراسات هذه الظاهرة
(Cabe, 1991( ودراسة جيتزيل وجاكسون ،)Getzels, & Jackson, 1968 ودراسة ،) هالل أبو
 اإلبداععدم وجود ارتباط قوي بين قدرات  إلى هذه الدراسات نتائج تأشار  (، حيث2002) الطحانو 

 .( والتحصيل الدراسياألصالة)الطالقة، المرونة، 

المؤدية لتدني  األسباب من أن (Whitmore, & Maker, 1985) يرى كل من وايتمور و ميكر
التنشئة والتربية البيئية عدام ناو  ،المبدعين والموهوبين طلبةعدام الدافعية لكثير من النا ،التحصيل

ما تفشل في توفير  االقتصادي المنخفض غالباً  –األسر ذات الوضع االجتماعيفات العقلية كانلإلم
 .                                                         المعينات التي تساعد على تطوير المهارات
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المؤدية لتدني  األسبابالمتفوقينذ و  طلبةليس هناك عامل واحد يسهم في تدني التحصيل لدى ال
 (Fehernbach, 1993) . التحصيل متشعبة ومعقدة

 الرابعة:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  5:2:5

( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة  توجد فروق ذات ال: رابعةالفرضية ال
ومجاالته لدى طلبة الصف  رياضياتالديمقراطية في صف ال ات مستوى ممارسةمتوسط

 .، الطريقة االعتيادية(الحلولطريقة التدريس )المهام متعددة  إلىتعزى  التاسع األساسي

 وجود فروق ظاهرية عند حساب المتوسطات الحسابية إلىنتائج فحص الفرضية الصفرية  تأشار 
ولكن ظهر الفرق لصالح  ،والعدالة(المساواة و  لكل من المجاالت )الحرية البعدي الديمقراطيةمقياس ل

  لمجال )المشاركة(. الضابطة بالنسبةالمجموعة 

 رفض الفرضية الصفريةالنتائج  أظهرتوعند فحص الفرضية باستخدام التحليل المصاحب 
( بين α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةوبالتالي وجود فرق ذي داللة  التجريبية،للمجموعة 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى  طلبةل رياضياتفي صف ال الديمقراطية متوسطي

 وذلك لصالح المجموعة التجريبية. الحلولالمهام متعددة  إلى

في صف  الديمقراطيةممارسة على  الحلولللمهام متعددة  إيجابي أثرومما سبق يتضح وجود 
 .األساسيطلبة الصف التاسع  الرياضيات لدى

 :اآلتيةثة هذا الفرق لألسباب تفسر الباح أنومن الممكن 

فتح المجال  إلىدى ذلك وحدة الدراسية، أفي تدريس ال الحلولعند استخدام المعلم المهام متعددة 
من حل للمهام التي يعرضها المعلم،  أكثرالمجموعة التجريبية للمشاركة والتفكير اليجاد  طلبة أمام
 الديمقراطيةوكل ذلك عزز من الممارسات قبول المعلم ألي حل صحيح سيعرضه الطالب،  أيضاً و 

المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم الطريقة االعتيادية  طلبةفي صف الرياضيات، على عكس 
 بالتدريس.
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في صف الرياضات، ولكن  الديمقراطيةب الحلوللم تتوفر دراسات بحثت عالقة المهام متعددة 
جاءت عن تصورات المعلمين  ((Brijlall, Bansilal., & Moore-Russo, 2012 دراسة

للتمثيالت الرياضية كوسائل تشجع الحوار في صف الرياضيات، وهذه التصورات للمعلمين تالئم 
، وهذه الرياضية فكاراستقصاء األ أجلالتقدمية عن التفاعالت الصفية كنموذج للتعاون من  فكاراأل

 النتيجة جاءت داعمة لنتيجة الفرضية.

 :الخامسةنتائج المتعلقة بالفرضية مناقشة ال 6:2:5  

( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية ذات داللةال توجد فروق : الخامسةالفرضية 
يعزى  الصف التاسع األساسي طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطية ات مستوى ممارسةمتوسط

 .لجنسل

عند مستوى  إحصائيةة عدم وجود فروق ذات دالل إلىنتائج فحص الفرضية الصفرية  تأشار 
 طلبة)المساواة( ل الثانيفي صف الرياضيات في مجاله  الديمقراطيةلمتوسط  ((α≤0,05الداللة 

 .المجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالب

عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى أيضاً النتائج  تأشار ، أخرى ومن جهة  
(α≤0,05)  والثالث والرابع  األولفي صف الرياضيات للمجاالت  ةالديمقراطيفي متوسطي

 .المجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالب، وذلك لصالح الذكور طلبة)الحرية، المشاركة والعدالة( ل

ذاو  في صف الرياضيات نالحظ وجود فرق ذو  الديمقراطيةالدرجة الكلية لمتوسط  إلىنظرنا  ا 
 طلبةفي صف الرياضيات ل الديمقراطيةفي متوسط  (α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة 

النتائج الفرق  أظهرتالمجموعة التجريبية يعزى لجنس الطالب وبهذا نرفض الفرضية الصفرية. و 
للمجموعتين  الحلولايجابي الستخدام المهام متعددة  أثرلصالح الذكور.وبشكل عام ظهر هناك 

تعزى للجنس وجاءت لصالح الذكور،  إحصائيةداللة  هناك فروق ذات كان، ولكن ناثالذكور واإل
 :اآلتيةتفسر الباحثة هذا الفرق لألسباب  أنومن الممكن 
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التجربة،  إجراءحسب اطالع الباحثة على الوضع العام في المدرستين المشاركتين بالتجربة، قبل 
رسة الذكور، وكون ومد ناثفي مدرسة اإل اإلجتماعيةالتنشئة  أسلوبالحظت الباحثة االختالف في 

قراطي الديم سلوب، الحظت مدى استخدام األناثت طالبة سابقة في مدرسة اإلكان أيضاً الباحثة 
دراسة  إليهامنه في مدرسة الذكور، وتأكيدأ على ذلك هناك نتيجة توصلت  أكثر ناثفي مدرسة اإل

 أستطيع. ولكن ناثاإلالتسلطي من  سلوباتباعًا لأل أكثرالمعلمين الذكور  أن( في 2004جبارة )
التجربة في مدرسة الذكور، وذلك عند استخدام المعلم للمهام  إجراءالحال قد تبدل بعد  أنالقول 
، مما أدى احترام حرية الطالب فى التفكير والتعبير عن هذا التفكير إلى أدتوالتي  الحلولمتعددة 
البعدي، وللتأكد  الديمقراطيةمقياس  تغيير واقع اجاباتهم بشكل ايجابي على إلىالذكور  طلبةفي ال

( الختبار T-testجرت الباحثة اختبار )لمجموعتين التجريبيتين أالقبلي ل الديمقراطيةمن مستوى 
( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروق ذات  داللة : اآلتيةالفرضية الصفرية 

 الصف التاسع األساسي قبلياً  طلبةت لفي صف الرياضيا الديمقراطية ات مستوى ممارسةمتوسط
 (1:5)ت النتائج كما في الجدول كانو  ،لجنسليعزى 
تبعا  لمتغير  القبلي في صف الرياضيات الديمقراطية لمتوسط اختبار)ت( ج( نتائ1:5)جدول
 الجنس
 ذكر المجال رقم

 (35)ن= 
 ثىأن
 (38)ن= 

 الداللة )ت(

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 توسطالم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 *0.001 5.23 0.64 3.25 0.62 2.47 الحرية 1

 0.050 2.03 0.86 2.79 0.91 3.20 المساواة 2

 *0.001 3.30 0.77 3.02 0.76 2.43 المشاركة 3

 *0.001 3.79 0.48 3.28 0.63 2.79 العدالة 4

الدرجة  
 الكلية

2.74 0.23 3.07 0.27 5.55 0.001* 

 (α≥0.05) عند مستوى الداللة إحصائياً  ةالد*
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عند مستوى الداللة  إحصائيةالسابق عدم وجود فروق ذات داللة  (1:5) يتبين من الجدول
(α≤0,05)  يعزى لجنس الطالب قبلياً  لمجموعة التجريبيةا طلبةل مجال المساواةفي متوسطي ،

 الفرضية الصفرية ال نرفضذا وبه ،(0.05) يساوي مستوى الداللة لقيم )ت( عليها  كانحيث 
الحرية والمشاركة على األبعاد ) إحصائيةبالنسبة لمجال المساواة، ووجدت فروق ذات داللة 

  .(0.05من ) أصغرمستوى الداللة لقيم )ت( عليها  كانحيث  (والعدالة

مستوى الداللة لقيم )ت( لمتوسط الدرجة الكلية للديموقراطية القبلي في صف  إلىوبالنظر 
يوجد فروق ذات داللة  إذنوبهذا نرفض الفرضية الصفرية،  (0.05)من  أصغرالرياضيات فهو 

في صف الرياضيات  القبلي الديمقراطية( في متوسطي α≤0,05)عند مستوى الداللة  إحصائية
 .ناثلصالح اإل، وظهرت النتائج يعزى لجنس الطالب الصف التاسع األساسي طلبةل

 :السادسة متعلقة بالفرضيةمناقشة النتائج ال 7:2:5

( في α≤0,05إحصائية عند مستوى الداللة ) ذات داللةال توجد فروق : السادسةالفرضية 
يعزى  الصف التاسع األساسيالديمقراطية في صف الرياضيات لطلبة مستوى ممارسة  اتمتوسط

 لقدرة الطالب في الرياضيات.

فروق ذات داللة عدم وجود  إلى (ANOVAتحليل التباين األحادي ) نتائج استخدام تأشار 
حول  طلبة الصف التاسع األساسي أفراداستجابات ( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائية
يعزى لقدرة الطالب في الرياضيات على جميع األبعاد  ،في صف الرياضيات الديمقراطيةمتوسطي 

 .الفرضية الصفرية ال نرفضوبهذا ، الكلية وعلى الدرجة

 :اآلتيةغير االيجابي لألسباب  ثرلباحثة األوتفسر ا

البعدي،  الديمقراطيةجاباتهم على مقياس جموعتين التجريبيتين، والمتمثل بإرأي الطالب في الم أنب
وذلك بسبب استخدام المعلم في الصف  بقدرة الطالب في الرياضيات، بل جاء موضوعياً  أثرلم يت

 أثرجميعا  طلبةاكساب ال إلى أدت(، وهذه الطريقة لولالحطريقة جديدة للتدريس )المهام متعددة 
 ايجابي الحترامها الرائهم، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والمشاركة. 
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من الدراسات   (Crosone, Elder & Johnson, 2004) وايلدردراسة كروسوني وجونسون  
االيجابية بين المعلم  ةالعالق تكان إذامعرفة فيما  إلىلحالية، فقد هدفت االتي تتفق مع الدراسة 

بين تقدير الطلبة  ايجاباً هناك ارتباطًا  أنالنتائج  أظهرتو ، والطلبة ترتبط مع تحصيل الطلبة
مساويًا أو يزيد عن  كانحجم االرتباط لم يكن عاليًا، و  ، ولكنلعالقتهم مع معلميهم وتحصيلهم

 تأثير أي من العوامل الديمغرافية الخاصة بالطلبة. 

الستقصاء أثر المناخ  فجاءت ( فقد جاءت مخالفة للدراسة الحالية،1995) دراسة البشير ماأو 
ولقد تم  ،في مادة اللغة العربية األساسيالصفي في التحصيل األكاديمي لطلبة الصف السابع 

ثالث فئات: فئة المناخ الصفي العليا والوسطى  إلىتقسيم الطلبة حسب درجاتهم على المقياس 
تقال من فئة المناخ الصفي نتحصيل الطلبة يزداد عند اإل أن إلىأبرز النتائج  تأشار و  . ايوالدن

لىفئة المناخ الصفي الوسطى و  إلىالدنيا   اليمانيدراسة  أيضاً  كذلكو . افئة المناخ الصفي العلي ا 
تعلم على إدراكات الطلبة والمعلمين في المدارس األردنية لبيئة ال والتي هدفت للتعرف (2008)

الصفية وعالقة هذه اإلدراكات بتحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو التعلم في مبحثي الرياضيات واللغة 
هناك تزايدُا تدريجيًا مطردًا في اتجاهات الطلبة نحو تعلم  أن إلىالنتائج  تأشار كما  ة،جليزيناإل

 .المادتين وتحصيلهم فيها مع زيادة إدراكهم اإليجابي للبيئة الصفية

 التوصيات: 3:5

 الدراسة، توصي الباحثة بما يلي: إليهاعلى النتائج التي توصلت  بناءً 

بحوث مشابهة للبحث الحالي  إجراء أيضا  ، وأخرىالحالي في مناطق  مشابهه للبحث بحوث إجراء

 اوالكـشف عـن عالقتـه فئة عمرية مختلفة،لدى  في صف الرياضيات الديمقراطية مفهومدراسة  مثل  
القيام بدراسات لمعرفة علقة  المناسبومن حول المدرسة،  طلبة، مثل اتجاهات الأخرى ت بمتغيرا

 في صف الرياضيات. الديمقراطيةالتحصيل بالممارسات 

قرلطية في صف الرياضيات واتجاهاتهم   نحوها، حول رأي المعلمين لممارسة الديم دراسة إجراء

في صف  الديمقراطيةفي مدى ممارسة  طلبةالدراسة الحالية حيث اهتممنا برأي العلى عكس 



66 
 

في  الديمقراطيةفي تشجيع الممارسات  تتعلق بدور المدرسة دراسات إجراء أيضا  والرياضيات، 

 الصفوف.

لما  في صف الرياضيات، ديموقراطيةالمدرسين لل ممارسةضرورة على نتائج الدراسة نوصي  بناء  و
 .هبداعإثار ايجابية على الطالب في تنمية لها من آ
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 المراجع:

 المراجع العربية: ال:أو 

 ( العدالة المدرسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية المدركة 2010أبو غزال، معاوية وعالونة، شفيق .)
-285(، 4)26، مجلة جامعة دمشقلدى عينة من طلبة المدارس األساسية في محافظة اربد، 

317 . 
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصريةوي القياس الترب .(1994صالح الدين ) ،أبو ناهية ، . 
 ( العالقة بين التفكير االبتكاري 2002أبو هالل، ماهر ومحمد، الطحان وخالد، نجيب .)

مجلة مركز البحوث والذكاء والتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقين في دولة اإلمارات، 
 (.22) 11، جامعة قطر، التربوية

 ( 2008استركو، ألن جوردن .)ترجمة: بداع في الفصول الدراسية متعة مثيرة للفضولاإل.
 المشرفي وهالة الجرواني، االسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. حانشرا

 ( 2013االغا، هاني عبد القادر .) دور مؤسسات التعليم الثانوي في تنمية اإلبداع لدى طلبتها
، غزة، تنمية ثقافة اإلبداع الثقافة الخامس السنوي لوزارة المؤتمر. وتصور مقترح لتفعيله

 فلسطين.
 ( 1995البشير، أكرم عادل .) أثر المناخ الصفي في التحصيل لطلبة الصف السابع األساسي

، الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة .في مادة اللغة العربية لمديرية عمان األولى
 .االردن

 ( 2004جبارة، سميرة علي .)التنشئة االجتماعية التي يتبعها معلمو التعليم األساسي  أساليب
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، في مدينة تعز كما يدركها المعلمون والتالميذ

 اليمن.
   ( 2007جبر، وهيب .) أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يلة تعليميةواتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوس
 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

    عمان: دار الفكر للطباعة والنشر. ،1. طاإلبداع(. 2002) نعبد الرحمجروان، فتحي 
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  (2011حسين، هشام بركات بشر .)عمان: 1ط .تعليم الرياضيات في عالم متعدد الثقافات ،
 .دار صفاء للنشر والتوزيع

   ( 1964ديوي، جون .)ترجمة: منى عقراوي وزاريا ميخائيل نعمة، التربية والديمقراطية .
 القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.

 ( 2001الزبيدي، سلمان عاشور.) اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء االدارة المدرسية الحديثة .
 .طرابلس، ليبيا: مطابع الثورة العربية الليبية

 ( 1989زكي، عماد .) عمان: مطبعة الشرق.1. ط2000تحضير الطفل العربي للعام ، 
 ،(. نمط البيئة المدرسية الالزمة لتوفير شروط التربية اإلبداعية. 2002محمد االصمعي ) سليم

 .277-243، 17، المجلة التربوية
 ( برنام2001شحاتة، محمد عبد المنعم والبربري، محمد اسماعيل .)لتنمية اإلبداع في  مقترح ج

الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي وأثره على القدرة اإلبداعية العامة والتحصيل. 
 .174-137، 68، الجمعية المصرية للدراسات في المناهج وطرق التدريس

 ( 2011طافش، محمود .)  عمان: دار جهينة للنشر والتوزيع.1. طكيف تكون معلما  مبدعا ، 
 (. دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى 2010ؤاد علي وشلدان، فايز كمال )العاجز، ف

مجلة الجامعة  معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين.
 .37-1(، 1)18، اإلسالمية

 ( 2006العايدي، شرحبيل فائق .) سية مراعاة مبدأ المساواة في مناهج الرياضيات المدر
وتدريسها في المرحلة األساسية في االردن في ضوء وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، . المدرسية األمريكية
 االردن.

 ( 2003عبد الهادي، محمد أحمد .)بداع األطفال ، 1. طأثر البيئة والتلوث على ذكاء وا 
 ايتراك للطباعة والنشر. القاهرة:

  ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أسسه وتطبيقاته وتوجهاته  (.2000) صالح الدينعالم
 القاهرة: دار الفكر العربي. .المعاصرة
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 ( السلوك الديموقراطي للمعلم وأثره في تنمية التفاعل 1999علي، ابراهيم عبد الرحمن .)
العولمة -المؤتمر القومي السنوي لبة نحو الديمقراطية. االجتماعي داخل الفصل واتجاهات الط

 .   446-408، 11، ومناهج التعليم
 ( مدى توافر مفاهيم الديمقراطية في كتب المواد 2012العوبثاني، سالم والتميمي، أنور .)

مجلة جامعة النجاح اإلجتماعية بمرحلة التعليم الثانوي باليمن ومدى اكتساب الطلبة لها. 
 .178-154(، ص 1)26لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، الوطنية 

 ( 2011محمد، أسامة عبد العظيم .) تنمية اإلبداع في الرياضيات لدى طلبة المرحلة
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر. االبتدائية.

 ( 1994مركز الدراسات والتطبيقات التربوية). تربية في وقائع المؤتمر السنوي الثالث: دور ال
 . القدس: الكاتب.تعزيز الديمقراطية

 ( 2001المهندي، خالد .) معيقات التفكير اإلبداعي في مراحل التعليم العام كما يدركها
 . الكويت: وزارة التربية ادارة البحوث التربوية.المعلمون 

 ( 2006مينا، فايز مراد .)نجلو ، القاهرة: مكتبة األ1. طقضايا في تعليم وتعلم الرياضيات
 المصرية.

 ( 2006الهويدي، زيد .)العين، األمارات العربية 1. طاستراتيجيات معلم الرياضيات الفّعال ،
 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

 ( 2008اليماني، عبد الرؤوف حميد مكرد .) إدراكات الطلبة والمعلمين لبيئة التعلم الصفية
. رسالة دكتوراه غير منشورة، اهات نحو التعلموعالقة إدراكات الطلبة بتحصيلهم األكاديمي واتج

 .، االردنالجامعة األردنية
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 المالحق

 

 (: اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة.1ملحق )

 (: قائمة أسماء لجنة التحكيم. 2ملحق)

 (: مقياس الديمقراطية.3ملحق )

 اإلبداع الرياضي. ر(: اختبا4ملحق)

 (: فضاءات الحلول الجابات الطلبة على اختبار اإلبداع.5ملحق)

 رة تحضير لوحدة العالقات واالقترانات بالطريقة االعتيادية.(: مذك6ملحق )

 (: المادة التدريبية. 7ملحق)
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 تنفيذ الدراسةلالتنظيمية واإلدارية  اتجراء(: اإل1ملحق )

من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة  م(25/1/2016)( الكتاب الموجه بتاريخ أ: 1الملحق ) 
مهمة تطبيق  تسهيل أجلمن  س، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قلقيليةالنجاح الوطنية /نابل

 الدراسة.
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 إلىقلقيلية  /من مديرية التربية والتعليم م(27/1/2016)ه بتاريخ ( الكتاب الموجب: 1الملحق )
 مدراء المدارس في المحافظة لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة.
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 لجنة التحكيم أسماء(: قائمة 2ملحق)

العمل  التخصص الدرجة العلمية االسم  رقمال
 الحالي

 جهة العمل

تدريس  أساليب دكتوراه وجيه ضاهر  .1
 الرياضيات

اح جامعة النج دكتور
 نابلس الوطنية/

تدريس  أساليب ماجستير مرادعبدالرحيم  .2
 الرياضيات

ذكور شهداء بلعا/  معلم
 محافظة طولكرم

تدريس  أساليب ماجستير هشام ظريفة  .3
 ياتالرياض

 مدرسة معلم
الرحيم عبد
 نابلس ة/ناجرد

مدرسة النبي  معلم رياضيات بكالوريوس محمود الربع  .4
الياس 

 المختلطة/قلقيلية
 ية ماهرنآ  .5

 
تدريس  أساليب ماجستير

 الرياضيات
مدرسة فاطمة  معلمة

غزال األساسية/ 
 محافظة قلقيلية

تدريس  أساليب ماجستير صالح داوود  .6
 الرياضيات

ة ذكور مدرس معلم
 قلقيليةفلسطين/ 

ذكور شهداء بلعا/  معلم رياضيات بكالوريوس عوض واوي   .7
 محافظة طولكرم

 أساليب ماجستير ياسر الساحلي  .8
 رياضيات

مشرف 
 تربوي 

 تربية نابلس

 أساليب بكالوريوس هديل عودة  .9
 رياضيات

 - باحثة
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 الديمقراطية(: مقياس 3ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الب:عزيزي الط

الرياضي وممارسة  اإلبداععلى  الحلولالمهام متعددة  أثرمعرفة  إلىتقوم الباحثة بدراسة تهدف 
في محافظة قلقيلية، ولتحقيق  األساسيفي صف الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع  الديمقراطية

في  اطيةالديمقر ( فقرة لقياس ممارسة 39من )ذلك قامت الباحثة بعمل مقياس للديموقراطية مكون 
 صف الرياضيات. 

موافق،  موافق بشدة، على جميع الفقرات ضمن الرؤية التي تناسبك ضمن: بصدق جابةاإلالرجاء 
 . ما يعبر عن رأيك أمام( ×بوضع اشارة ) وذلك، بشدة معارض ،معارضمحايد، 

البحث  ال ألغراضإعلى االستمارة تعبر عن رأيك فقط، والمعلومات بها لن يتم تداولها  جابةاإل
 العلمي.

 :ضع دائرة حول ما ينطبق عليك مما يلي

  ثى أن ب()              )أ( ذكر الجنس:

 مقصر)هـ(  مقبول)د(  جيد)ج(  جيدجداً )ب(  ممتاز: )أ( في الرياضيات القدرة

 اسم المدرسة:

 الشعبة:

 

عصبة أبو آمال : الباحثة  
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معارض 
   بشدة

عارضم موافق  موافق محايد  
 بشدة

فقراتال  الرقم 

 مجال الحرية

ية في التعبير عن نفسي بحر  أستطيع     
 حصة الرياضيات

1.  

م رأيي بصراحة في شرح المعل أعطي     
 للموضوع الجديد

2.  

رأيي بصراحة في طرق الحل  أعطي     
 الرياضية

3.  

تقد طريقة حل معلم أن أن أستطيع     
 الرياضيات

4.  

في  بأرغاختيار الطريقة التي  أستطيع     
 حل المسائل الرياضية

5.  

ي ف  أريدهطرح السؤال الذي  أستطيع     
 حصة الرياضيات

6.  

 إعطاءيمكن في حصة الرياضيات      
 طريقة حل تختلف عن طريقة المعلم

7.  

لحل ينتقد معلم الرياضيات اقتراحات ا     
 المختلفة بشدة

8.  

في حصة  إجابة إعطاء أستطيع     
ت خاطئةانك نا  الرياضيات حتى و   

9.  

 كافياً  اً وقت طلبةمعلم الرياضيات يعطي ال     
الرياضية سئلةاألعلى  جابةلإل  

10.  

 مجال المساواة

  ةطلبمعلم الرياضيات يميز بين ال     
 بسبب القدرة الرياضية

11.  

بسبب  ةطلبمعلم الرياضيات يميز بين ال     
اإلجتماعيةة كانالم  

 

12.  
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معارض 
   بشدة

عارضم قمواف محايد   موافق  
 بشدة

 الرقم الفقرات

تلفة مخ أمثلةمعلم الرياضيات ال يعطي      
بةطللتالئم الفروق الفردية بين ال  

13.  

 رأكبمعلم الرياضيات يعطي فرصة      
حصة في المشاركة في ال طلبةلبعض ال

آخرين طلبةمن  أكثر  

14.  

عض معلم الرياضيات يتجاهل إجابات ب     
أسئلتهعلى  طلبةال  
15.  

 طلبةيتجاهل بعض ال معلم الرياضيات     
المناقشة في الدرس أثناء  

16.  

ى كل معلم الرياضيات ال يهتم بالرد عل     
 طالب بنفس القدر

17.  

 قاتاً أو معلم الرياضيات ال يعطي      
 سئلةألاعلى  جابةاإلفي  طلبةلل متساوية

 التي يطرحها

18.  

 قاتاً أو معلم الرياضيات ال يعطي      
يفي النقاش الصف طلبةلل متساوية  

19.  

تلفة مخ حلوالً معلم الرياضيات ال يعطي      
بةطللتراعي الفروق الفردية بين ال  

20.  

 مجال المشاركة

ض معلم الرياضيات يتجاهل حلول بع     
عطيهاللمسائل والتمارين التي ي طلبةال  
21.  

اش معلم الرياضيات يشجعنا على النق     
 في الحصة

22.  

اركة شجعنا على المشمعلم الرياضيات ي     
الرياضية سئلةاألفي  حل   

23.  

عليل معلم الرياضيات يشجعنا على الت     
يةنا الرياضأفكار الكالمي المتعلقة ب  

24.  
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معارض 
   بشدة

عارضم موافق  موافق محايد  
 بشدة

 الرقم الفقرات

اضية ري أفكارعلى طرح  يشجعناالمعلم      
 جديدة

25.  

ى عل لبةطمعلم الرياضيات يشجع ال     
الاعطائهم حلول مختلفة لنفس السؤ   

26.  

تفساريشجعنا على االس معلم الرياضيات       
 
27.  

ل معلم الرياضيات يشجعنا على سؤا     
 أسئلة

28.  

ات يعطون تعريفات المصطلح طلبةال     
فسهمأنوالمفاهيم الرياضية ب  

29.  

 مجال العدالة

صة فر  طلبةمعلم الرياضيات يعطي ال     
بالمشاركة معه لشرح الدرس  

30.  

معلم الرياضيات ال يوضح شروط      
 المشاركة في الحصة

31.  

ضع معلم الرياضيات ال يوضح كيف ي     
أنأجوبة االمتح عالمة  

32.  

عبير نستطيع في حصة الرياضيات الت     
 أنبلغة عادية وليس رياضية شرط 

 نشرح الفكرة

33.  

على  أحصلفي حصة الرياضيات      
قة الحلتعليل مقنع لطري  

34.  

 على توضيح من أحصل أن أستطيع     
ياضية المعلم في المواضيع الر  أو طلبةال

 الصعبة

35.  

بار بعين االعت أخذمعلم الرياضيات ي      36.  
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نا الرياضيةأفكار   
 

معارض 
   بشدة

عارضم موافق  موافق محايد  
 بشدة

 الرقم الفقرات

نامعلم الرياضيات يستمع لنقاشات       
 
37.  

 طلبةلحلول ال معلم الرياضيات  يستمع     
 ويناقشها معهم

38.  

 كارفيسمح بعرض األ معلم الرياضيات     
 الرياضية حتى النهاية

39.  
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 والبعديالقبلي  اإلبداع (: اختبار4ملحق)

 م 2016/    /   التاريخ:                    االسم: ...................          

 (                              مدة االختبار:     دقيقة          ) الصف: التاسع 

 :األولالسؤال 

 مختلفة. أضالعنرسم متوازيات  أننريد  (1
 اهتممنا؟ جوانب، وبأية شكالنفسر سبب رسمنا لتلك األ أننريد  (2
 .أضالعرباعية ليست متوازيات  أشكالنرسم عدة  أننريد  (3
 اهتممنا؟ جوانب، وبأية لشكانفسر سبب رسمنا لتلك األ أننريد  (4

  وحدة مربعة: 2 كل منها على لوحة المسامير مساحة أشكاالً نريد رسم  :الثانيالسؤال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ترسم. أنيمكنك  إضافيةلوحات مسامير  إلىاحتجت  نإمالحظة: 
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 :الشكل عدد الدوائر في إليجادنريد اقتراح طرق مختلفة  :الثالثالسؤال   

 

 

 

 

 ع:السؤال الراب

 ات على هيئات المحاور المبينة أدناه:اقترانتمثل  بيانياً نرسم رسومًا  أننريد  (1

 
 اهتممنا؟ جوانب. بأية أعاله اتاالقتراننفسر طريقة عملنا وكيف فكرنا عند رسمنا  أننريد  (2

...............................................................................
............................................................................... 
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 ات على هيئات المحاور المبينة أدناه.اقترانال تمثل  بيانياً نرسم رسومًا  أننريد  (3

 

 
 :السؤال الخامس

 م. يجاد قيم كل من ل ،إ. نريد 2ساوي ميل أب ي كانو  ،ل( 7ب) ، (4-ت أ)م،كان إذا
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 اإلبداعفضاءات الحلول الختبار (: 5ملحق )

 :األولالسؤال 

 مختلفة. أضالع: متوازيات األولالفرع 

 

 

 

 

 

 

 

 .أضالعرباعية ليست متوازيات  أشكال: الثانيالفرع 
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 :الثانيالسؤال 
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 من طريقة اليجاد عدد الدوائر. أكثر طلبةاستخدم ال السؤال الثالث:

 .(25) ا بالشكل ثم كتابة العددهبعد الدوائر جميع لبةط( عن طريق العد، قام ال1

 

 

 

 

 

 12=4×3عدد الدوائر بين االقطار=  (2

 13عدد الدوائر على االقطار=

 25=13+12عدد الدوائر=  ∴
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 من صيغة: أكثربالعد ب طلبةبطريقة عمودية، وقام ال دالع (3

1+3+5+7+5+3+1 =25 

(1×2(+)3×2(+)5×2(+)7)=25 

 ((1+3+5×)2+)7=25 

 

 

 

 

 

 

 بطريقة مائلة: دلعا (4

(3×3(+)4×4=)9+16=25 

(32(+)42=)25 
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 من صيغة: أكثربالعد ب طلبةبطريقة أفقية، وقام ال العد (5

1+3+5+7+5+3+1 =25 

(1×2(+)3×2(+)5×2(+)7=)25 

 ((1+3+5×)2+)7=25 

 

 

 

 

 

6                             )  (4×4(+)9=)25 

 

 

 

 

7                         )(3×5(+)2×4(+)2×1=)25 

8 )                  7 (( +7-2×)2((+)5-2×)2(( +)3-2)×2) 

                          7 ( +5×2(+)3×2( +)1×2) 
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 السؤال الرابع:

 ات.قتران: رسومات متنوعة الاألولالفرع 

 
 

 ات.اقترانوعة ليست : رسومات متنالثانيالفرع 
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 :الخامسالسؤال 

عن طريق المحاولة والخطأ )التجريب(،  األولىطريقتين لحل السؤال:  طلبةاستخدم ال
 .خرالمجاهيل اليجاد المجهول اآل إحدىمختلفة لقيمة  أرقامة عن طريق تعويض الثانيو 

 :طلبةال إليهاالتي توصل  الحلولعلى  أمثلةو 

 4ل= ←3، م= 10ل= ←0، م= 0ل= ←5، م= 2ل= ←4، م= 8ل= ←1م=

 12ل= ←1-، م= 8-ل= ←9، م= 2-ل= ←6م=،  6ل= ←2م=
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 االعتياديةبالطريقة  اتاالقتران(: مذكرة تحضير لوحدة العالقات و 6ملحق )

 بالطريقة االعتيادية اتاالقترانعدد الحصص المقترحة لتدريس وحدة * 

 د الحصصعد رقم الصفحة اسم الدرس الرقم
 2 3 حاصل الضرب الديكارتي  .1
 3 5 العالقات  .2
 4 13 خواص العالقات  .3
 1 19 اتاالقتران  .4
 3 25 اتاالقترانواع أن  .5
 3 33 اتاالقترانتركيب   .6
 1 37 العكسي االقتران  .7
 1 40 المحايد االقتران  .8
 1 45 الثابت االقتران  .9

 19 مجموع الحصص
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 لتقويما خطوات التنفيذ هدافاأل
 (صفيتان حصتان: حاصل الضرب الديكارتي                                  )األولالدرس 
  األولىالحصة 

يعرف  أن -
الطالب الزوج 

المرتب 
 وعناصره.

 
يستنتج  أن -

الطالب 
شروط تساوي 

زوجين 
 مرتبين.

 
عرف ي أن  -

الطالب 
حاصل 
الضرب 
الديكارتي 

 لمجموعتين.

 :التمهيد
 ،اجعة الطالبات بالمجموعهفي البداية مر 

 يز بينهما.يالزوج المرتب والتم
مثال: الفرق بين الزوج المرتب 

 والمجموعة؟
 ( زوج مرتب2،1)
 مجموعة }2،1{
 الترتيب داخل المجموعه غير مهم. -1
 عدم التكرار داخل المجموعة.-2
(2،1 )≠(1،2) 

)س،ص( زوج مرتب فيه  أنحيث 
 األولالمسقط س:
 الثانيالمسقط ص:
 
توضيح شروط تساوي زوجين  -

 مرتبين:
تمارين متنوعة على السبورة على  إعطاء

 تساوي زوجين مرتبين.
            )س،ص(=)ع،ل(  كان إذا
 س=ع ، ص=ل فإن  
 

الحوار والمناقشة  أسلوباستخدام 
 واالستنتاج.

 
 
 

 سؤال:
 : أنعلمت  إذا

 ذص(4(=)3)سذ
 احسب سذ ص ؟

 
 سؤال: 

 (3ذ1ص(= ) -)س+ص ، س
 سب س ذ ص ؟اح
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  ةالثانيالحصة 
يجد  أن -

الطالب ناتج 
الضرب 
الديكارتي 
 لمجموعات.

 
يستنتج  أن -

 أنالطالب 
الضرب 
الديكارتي 
يتوزع على 

عمليتا 
التقاطع 
 واالتحاد.

 :التمهيد
الحصة بتوضيح مفهوم حاصل  بداية

 الضرب الديكارتي:
 }ب∈ ص أ، ∈)س،ص(:س{ب= ×أ
 }أ∈ ص ،ب ∈)س،ص(:س{أ= ×ب

 أ×ب≠ ب×أ
 

تمارين متنوعة على حاصل  إعطاء
الضرب الديكارتي واستخدام التقاطع 

الضرب  أنواالتحاد في الحل واستنتاج 
 .ارتي يتوزع على التقاطع واالتحادالديك

 سؤال:
 }3،2،1{أ=
 }5،4{ب=
 جد:أو 
أ ، × ∅،  ∅×، أ أ×ب،  ب×أ

 أ×ب ، أ×ب
 

 سؤال:
 ت:كان إذا
، }7{ج= }7،2{ب= }7،3{أ=

 أحسب:
 ج(∩ب×)أ
 ج(×)أ∩ب(×)أ
 ج(×)أ∪ب(×)أ

 : العالقات                                                    )ثالث حصص(الثانيالدرس 
  العالقة على مجموعةاألولىالحصة : 
يعرف  أن -

الطالب العالقة 
 وعناصرها.

 
يعرف  أن-

الطالب مجال 
ومدى العالقة 

 وتحددها.
 
يكتب  أن_

الطالب عالقات 

 :التمهيد
على  طلبةبداية الحصة بتعريف ال

 العالقة وعناصرها.
 األزواجالعالقه :هي مجموعه من 

 األولىالمرتبه حيث تسمى المساقط 
 ه بالمدى.الثانيبالمجال والمساقط 

لعالقة، ويمكن استخدام رموز لرمز  ع
 .أخرى 

بالمجال والمدى والتمييز  طلبةتعريف ال
 بينهما، حيث:

 األولىالمجال : مجموعه المساقط 

 سؤال:
ذ سميرة ذ  أحمدمحمد ذ {أ= 

 .}علي ذ سهى ذ سعيد ذ كمال
 عائلة أفرادتمثل مجموعة 

 تي :محمد كما في الشكل اآل
 محمد    

 
 علي     سميرة          أحمد
 كمال  سعيد        سهى 
العالقات التاليه مع  أكتب
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لى مختلفة ع
 مجموعة واحدة.

 
يكتب  أن-

الطالب عالقات 
مختلفة على 

 مجموعه واحده.

 للعالقه.
ه الثانيالمدى :مجموعة المساقط 

 للعالقه.
 
على طريقة كتابة عالقات  أمثلة إعطاء

كيز على مجموعه واحده فقط مع التر 
 .على كتابة المجال والمدى لها

 
قشة الحوار والمنا أسلوباستخدام 
 واالستنتاج. 

 

تحديد المجال والمدى لكل 
 منها:

 حفيد لـ: ك:جد لـ ، ل
 : ام لـن: ابن ل ـ، م
 

ت كان إذا سؤال:
 }5،4،3،2،1{أ=

مع  اآلتيةالعالقات  أكتب
تحديد المجال والمدى لكل 

 منها :
 : يساوي ع-1
 أويساوي  أكبر: ل -2
3- 
 }4≥)س،ص(:س+ص{=ك
4- 
 }4=)س،ص(:س+ص{=م

  أخرى  إلىة: العالقة من مجموعة الثانيالحصة 
كتب ي أن -

 الطالب
عالقات على 

عه مجمو 
 واحدة.
 

يعرف  أن -
 الطالب

العالقات 
 على

 :التمهيد
بالعالقات  طلبةمراجعة البداية الحصة 

على مجموعه واحدةذ والتركيز على 
ا ثم البدء كتابة المجالذ والمدى له

 .أخرى  إلىبتعريف العالقة من مجموعه 
 

: هي أخرى  إلىالعالقات من مجموعه 
المرتبه حيث  األزواجمجموعه من 

بالمجال  األولىتسمى المساقط 
ه بالمدى وهي مجموع الثانيوالمساقط 

 ت :كان إذا -1س
 }9،4،3{ب=،  }4،3،2{=أ
 }ص≥ب:س×أ ∈)س،ص({=ع
 

 لمرتبه ثم حدد:ا األزواجب ع أكتب
مدى  ذبلالمجال المقا مجالذ
 ؟عالعالقه 
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 مجموعتين.
 
 
يكتب  أن  -

الطالب 
عالقة من 
 إلىمجموعه 

 .أخرى 
 
يكتب  أن -

الطالب 
المجال 
والمجال 
المقابل 
والمدى 
لعالقات 
 المختلفة.

 ب×جزئيه من ا
 ب×محتواها أ ع
 

المجموعه  األولىأ المجال: المساقط 
  األولى

 هالثانيلمجموعه ب مجال مقابل: ا
صورة أ المدى: مجموعة صورة المجال 

 ه.الثانيالمساقط 
 
مجموعتين أ ذ ب لكتابة  طلبةال إعطاء 

عالقات مختلفة وتحديد مجال مقابل 
 مدى على منها.

 
 الحوار والمناقشة. أسلوباستخدام 

 

 الحصة الثالثة: تمثيل العالقة 
يمثل  أن -

الطالب 
العالقات 
بطريقة 

المخططات: 
طريقة الخط 
المستقيم، 
الخطين 

المتوازيين، 
الشكل 

 البيضوي.

 :التمهيد
بطريقة تمثيل  طلبةنعرف ال بداية الحصة

بالمخططات السهمية المختلفة.  العالقات
ضيح طريقة التمثيل للعالقات وتو 

 بالمخططات السهمية.
 ت: كان إذامثال: 
 }1،2،3{أ= 
 }ص <سأ:×أ∈)س،ص({=ع
 
 
 

 ت:كان إذاسؤال: 
 }1،2،3،4،5{أ=
 }1،3،5،7،9{ب=

ات م مخططا سهميا للعالقرسأ
 :اآلتية

 }(5،5،)(7،3(،)2،3(،)1،1){=ع
 }(5،9(،)4،7(،)2،5(،)1،3){=ل
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يكتب  أن -

الطالب 
مجال، مجال 
مقابل، مدى 
العالقات 
الممثلة 

بالمخططات 
  السهمية.

يمثل  أن -
الطالب 
العالقات 

على  بيانياً 
المستوى 
 الديكارتي.

 
 بالمخططات السهمية؟ عأمثل العالقة 

 
 

          3            2         1 
 
 
 

 
 
 بيانياً توضيح طريقة تمثيل العالقات  -

 على المستوى الديكارتي.
السابقة بالمستوى  عأمثل العالقة 
 الديكارتي؟

 
 
 
 
 

 
 الحوار والمناقشة. أسلوباستخدام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سؤال: لتكن:
 }،      ،      ،            {ب= 
 .ضالع= له نفس األع

على المستوى  نياً ابي عأمثل 
 الديكارتي؟

 حصص( 4)                 الدرس الثالث: خواص العالقات                         
  االنعكاس: خاصية األولىالحصة 
يعرف  أن -

الطالب 
خاصية 
، االنعكاس
 وشروطها.

 

 التمهيد:
بخاصية  طلبةبداية الحصة نعرف ال

 وشروطها. النعكاسا
 :االنعكاسشروط خاصية *

 كان إذاعلى أ  انعكاسيةع عالقة 
)س،س( ال ينتمي ل ع ، تسمى ع 

 }4،3،2،1{=ت أكان إذاسؤال: 

المعرفة على أ  اآلتيةالعلقات  أي
 عكاسي؟نا
 

 
 
 
  1        2          3       4          

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

3             2        1   

3 

2 

1 
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يميز  أن -
الطالب 
خاصية 
 االنعكاس

لعالقة ممثلة 
 األزواجب

 المرتبة.
 
 

يميز  أن -
الطالب 
خاصية 
 االنعكاس

لعالقة ممثلة 
بمخطط 
 سهمي.

 .انعكاسيةليست 
 

 }4،3،2،1{مثال:أ=
 }ص ≤أ:س×أ ∈)س،ص({=ع 

 ؟انعكاسية عهل 
 (،4،4(،)3،3(،)2،2(،)1،1){ع=
(2،1(،)3،1(،)4،1(،)3،2(،)4،2،) 
 .انعكاسيةعالقة  }(4،3)
 

تمارين متنوعة لتمييز  طلبةال إعطاء
 من غيرها. االنعكاسيةالخاصية 

 
 والمناقشة. الحوار أسلوباستخدام 
 

 
 
 

 1       2          3        4 
 

 
 
 

 
 اآلتيةالعلقات  أيسؤال: 
 مع ذكر السبب: انعكاسية
 عدادعلى مجموعة اإل ≥ (1

 الصحيحة.
 عدادعة اإلوعلى مجم  > (2

 الصحيحة.

  ة: خاصية التماثلالثانيالحصة 
يعرف  أن -

الطالب 
خاصية 
التماثل 

 وشروطها.
 
يميز  أن -

الطالب 
خاصية 
التماثل 

لعالقة ممثلة 
 األزواجب

 التمهيد:
بخاصية التماثل  طلبةتعريف ال
 .اوشروطه

شروط خاصية التماثل: ع تماثلية على أ 
 :كان إذا

ع  ∈)ص،س(  فإن  ع  ∈)س،ص(
 غير ذلك تسمى غير تماثلية.

 
 

 }5،4،3،2،1{عالقة على أ= عمثال:
 6حيث س+ص= ع ∈حيث )س،ص(

 تماثلية؟ عهل 

 سؤال:
تماثلية مع  اآلتيةأي العالقات 
 ذكر السبب:

-،1-{على أ=ع العالقة ( 1
2 ،0،1،2{ 

 ، (2-،1-)،( 2-،2-) {=عحيث 
(-2،-1(،)2،1(،)2،2){ 
 
( العلقة ع على مجموعة 2    

الصحيحة ص حيث  عداداإل
 ؟25=2+ص2ع، س∈)س،ص(
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 المرتبة.
 

يميز  أن -
الطالب 
خاصية 

اثل التم
لعالقة ممثلة 

بمخطط 
 سهمي.

 
 
 
 
 
 

 }(3،3(،)2،4(،)4،2){=ع
 ع ∈(2،4)←ع ∈(4،2)
 ع ∈(4،2)←ع ∈(2،4)
 ع ∈(3،3)←ع ∈(3،3)
 العالقة تماثلية ∴ 
 
 
 
تمارين متنوعة لتمييز  طلبةال إعطاءثم 

 الخاصية االتماثلية من غيرها.
 

 الحوار والمناقشة. أسلوب*استخدام 
 

 الحصة الثالثة: خاصية التعدي 
يعرف  أن -

الطالب 
خاصية 
التعدي 

 وشروطها.
 
يميز  أن -

الطالب 
خاصية 
التعدي 

لعالقة ممثلة 
 األزواجب

 ة. المرتب

 التمهيد:
بخاصية التعدي  طلبةتعريف ال
 وشروطه.

شروط خاصية التعدي: ع عالقة 
 : كان إذامتعدية 

 ع∈ )س،ص(
 ع∈ )ص،ل(

 فإن  
 ع∈ )س،ل(

 
 متعدية؟ عمثال: هل العالقة 

ح:س عامل من ×ح∈)س،ص({ع=
 }عوامل ص

 اآلتيةأي العالقات سؤال:
 بب:متعدية مع ذكر الس

( علقة )في نفس الصف( 1 

 المدرسة؟ طلبةعلى مجموعة 
 
( علقة ع على مجموعة 2

الصحيحة حيث  عداداإل
 :كانع بحيث ∈)س،ص(

 ؟25=2+ص2س
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يميز  أن -
الطالب 
خاصية 
التعدي 

لعالقة ممثلة 
بمخطط 
 سهمي.

 

 4ن عوامل عامل م 2 ←ع ∈(4،2)
عامل من عوامل  4 ←ع ∈(12،4)

12 
 فإن    
عامل من عوامل  2 ←ع ∈(12،2)

12 
 ع عالقة متعدية. إذن
 
 

تمارين متنوعة على  طلبةال إعطاء
خاصية التعدي على الدفاتر 
 والسبورة، ومناقشتهم بالحل.

 الحوار والمناقشة. أسلوب*استخدام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحصة الرابعة: خاصية التكافؤ 
يعرف  أن -

 الطالب 
خاصية 
 التكافؤ.

يعرف   أن
الطالب 
خاصية 
 االنعكاس
 والتماثل
 والتعدي.

 
يستنتج  أن -

الطالب 
شروط 

 التمهيد:
بخصائص  طلبةبدء الحصة بمراجعة ال

، التماثل والتعدي، االنعكاسالعالقات 
 ثم البدء بتوضيح خاصية التكافؤ.

خاصية التكافؤ: تكون ع عالقة تكافؤ 
 :تيةاآلتحققت الشروط  إذا
 انعكاسيةعالقة  ع
 عالقة تماثلية ع
 عالقة متعدية ع
الشروط السابقة  إحدىلم تتحقق  إذا

 عالقة ليست تكافؤية. عتكون 
 
 
 

 سؤال: 
، االنعكاسيةالعالقات  أحدد

التماثلية، المتعدية والتكافؤ 
 :اآلتيةللعالقات 

،4(،)3،3(،)2،2(،)1،1){=1ع(1
(،)5،5)(،2،1){ 
 (،2،1(،)23،(،)2،1){=2(ع2
(1،2(،)2،3(،)1،3){ 
 }(2،1){=3( ع3
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خاصية 
 التكافؤ.

يميز  أن -
الطالب العالقة 
التكافؤية من 

 غيرها.
 

 
 
 
 
 

 )حصة صفية(                                                    اتاالقترانالدرس الرابع: 
يعرف  أن -

الطالب 
 .االقتران

 
يميز  أن -

الطالب بين 
العالقة 

 .االقترانو 
 
يحدد  أن -

الطالب 
مجال، مجال 
مقابل، مدى 

 .االقتران
 
 يستخدم أن

الطالب قاعدة 
الخط العمودي 

لمعرفة 
 .االقتران

 تمهيد:ال
، االقترانبدء الحصة بتوضيح تعريف 
 االقترانثم االستنتاج العالقة ما بين 

 والعالقة.
كل عنصر  هو: عالقة تربط االقتران

في المجال بعنصر واحد فقط في 
 المجال المقابل.

 اقترانب    ←:أق
المدى: هو مجموعة صور المجال 

 تب بشكل مجموعة.وتك
 

 اتاالقترانالكتاب، وتحديد  أمثلةمناقشة 
ثم كتابة المجال، المجال المقابل، المدى 

 مع توضيح للسبب.
 

 توضيح قاعدة الخط العمودي:
قطع المنحنى في  إذانرسم خط عمودي 

ذا، و اقتراننقطة يسمى  قطعه في  ا 
 .اقترانليس  أكثر أونقطتين 

 اقشةالحوار والمن أسلوب*استخدام 
 واالستنتاج.

 سؤال:
، مع اقتران اآلتيةأي العالقات 

 توضيح السبب:
 }(4،6(،)4،3(،)5،2(،)5،1){=ع
 }(5،4(،)5،3(،)7،2(،)5،2){=ل
 }(8،2(،)6،4(،)5،3(،)2،1){=ك
 
 
 

ت كان إذابالرسم  أحددسؤال: 
 :اقتران اآلتيةالعالقة 
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 حصص( 3)                                             اتاالقترانواع أنالدرس الخامس: 
  واحد لواحد اقتران: األولىالحصة 

يعرف  أن -
الطالب 
 االقتران

 الواحد لواحد.
يستنتج  أن -

الطالب 
شروط 
 االقتران

 الواحد لواحد.
يميز  أن -

الطالب 
 اتاالقتران

الواحد لواحد 
 من غيرها.

 التمهيد:
الواحد لواحد  االقترانبتعريف  ايةالبد

 وشروطه.
يكون  اقترانالواحد لواحد:هو  ناقتر اال

لكل عنصر في المدى صورة لعنصر 
 واحد فقط في المجال.

 2س≠1ب   ، س←ق:أ
 (2ق)س≠(1ق)س  فإن  
 

واحد لواحد مع ذكر  اقترانمثال:هل ق 
 السبب:
 ص←ه: ص
 س2ه)س(=

 نواحد لواحد، أل اقتراننعم ه)س( هو 
كل عنصر في المدى صورة لعنصر 

 في المجال.
 

 الحوار والمناقشة أسلوبام *استخد
 واالستنتاج.

 

 سؤال:
الواحد لواحد مع  اتاالقتران أحدد

 ذكر السبب:
 
1) 
 
 
 
 
 
2) 

 }(5،4(،)3،3(،)1،2(،)1،1){ق=
 

ق واحد لواحد  قترانسؤال: هل اال
 مع ذكر السبب:

 ص←ق: ص
 ؟2ق)س(=س

  الشامل قترانة: االالثانيالحصة 
يعرف  أن -

الطالب 
 قتراناال

 الشامل.
يستنتج  أن -

 الطالب

 التمهيد:
الواحد لواحد،  قترانباال طلبةمراجعة ال

 الشامل وتعريفه. قترانالتعريف باال
شامل  قترانالشامل:يسمى اال قتراناال
 مداه يساوي  كان إذا

مجاله المقابل صورة لعنص واحد فقط 

 سؤال:
 ت :كان إذا
 }1،0،1-{أ=
 }0،1،2{ب=
 1ب حيث ق)س(=س+←ق:أ

شامل، بين  اقترانهل ق)س( 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 
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شروط  -
 قتراناال

 الشامل.
يميز  أن -

 الطالب 
 اتقتراناال

الشاملة من 
 غيرها.

 لمجال.في ا
 

شامل، مع  االتي قترانهل االمثال:
 ذكر السبب:

 }1،0،1-{أ=
 }0،1،2{ب=
 ؟2ب حيث ق)س(=س←ق:أ
 

 الحوار والمناقشة أسلوب*استخدام 
 واالستنتاج.

 

 السبب؟
 

  :رالتناظ اقترانالحصة الثالثة 
يكتب  أن -

الطالب 
شروط 

 قتراناال
 الواحد لواحد.

يميز  أن -
الطالب 

 اتقتراناال
الواحد لواحد 
 من غيرها.

يكتب  أن -
الطالب 
شروط 

 قتراناال
 الشامل.

يميز  أن -
الطالب 

 التمهيد:
السابقة، ثم البد  اتقتراناالواع أنمراجعة 

التناظر، وشروطه  قترانبتعريف اال
الواحد لواحد  قترانوعالقته باال
 والشامل.
تناظر  قترانالتناظر: يسمى اال اقتران
 :اآلتيةتحققت الشروط  إذا
 واحد لواحد اقترانق  -1
 شامل. اقترانق -2

 تناظر. اقترانوغير ذلك يسمى ليس 
، هل 3، ق)س(=س ح←حمثال: ق:

 تناظر؟ قتراناال
 الحوار والمناقشة أسلوباستخدام 

 واالستنتاج.

 سؤال:
 ط ←طق 

 1س+2=ق)س(
 (؟3(،ق)1جد ق)أو ( 1
 ( ما مدى ق؟2
 ( هل ق واحد لواحد؟3
 (هل ق شامل؟4
 ( هل ق تناظر؟5
 ؟4صورتها  إعداد( هل يوجد 6
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 اتقتراناال
الشاملة من 

 غيرها.
يستنتج  أن -

الطالب 
شروط  

 قتراناال
 التناظر.

ميز  ي أن -
 اتقتراناال

 منالمتناظرة 
  غيرها.

 حصص( 3)                                       اتقتراناالالدرس السادس: تركيب 
  األولىالحصة 

 أن -
يعرف الطالب 

 قتراناال
 وعناصره.

يجد  أن -
الطالب تركيب 

ين لعدد اقتران
 ثابت.

 أن -
يستنتج الطالب 

عملية  أن
تركيب 

عملية  اتقتراناال
 ليست تبديلية.

 :التمهيد
، اتقتراناالتوضيح كيفية تركيب 

 .والتركيز على كيفية قرائتها
 ه)س(= ق)ه)س(( oق
 ق)س(= ه)ق)س(( oه
 ق)س( oه ≠ه)س( oق
 

  3-س2مثال:ق)س(=
 1-2ه)س(=س     

 (؟3ق) oجد هأو 
  8((=3(=ه)ق)3ق) oه
 

 الحوار والمناقشة أسلوباستخدام 
 واالستنتاج.

 

 سؤال:
 ( في كل مما يلي:2ق) oجد هأو 
 1+س+2( ق)س(=س1
 ه)س(=س   
 
 7-س2( ق)س(=2
 21-2ه)س(=س   
 
 3س(=س( ق)3
 3\1 ه)س(= س   
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  ةالثانيالحصة 
يجد  أن-

الطالب تركيب 
 ين لمتغير.اقتران

بداية الحصة حا تمارين الدرس مع 
 المناقشة والحوار.
والتركيز على  اتقتراناالتوضيح تركيب 

 الحل بمتغير واحد.
 مثال:

 2س+3ق)س(= 
 7-2ل)س(=س

 ل)س(؟ oجد قأو 
 19-2س3ل)س( = ق)ل)س((= oق
 

 الحوار والمناقشة وبأسلاستخدام 
 واالستنتاج.

 سؤال: 
 ه)س(؟  o، ق ق)س( oجد  هأو 
 1ق)س(= س+ 

  5-س10ه)س(= 

 الحصة الثالثة 
يحل  أن-

الطالب 
مسائل 

مختلفة على 
تركيب 

 .اتقتراناال

 :التمهيد
بما تم تعلمه في  طلبةمراجعة ال

الحصتين السابقتين، وحل تمارين الدرس 
 والمناقشة.باستخدام الحوار  طلبةمع ال

 

 العكسي                                             )حصة صفية( قترانالدرس السابع:اال
يميز  أن -

الطالب 
من  قتراناال

 غيره.
يميز  أن -

الطالب 
 قتراناال

الواحد لواحد، 

 :التمهيد
العكسي ورمزه  قترانباال طلبةتعريف ال
 وشرطه.

 )س(1-العكسي: ق قتراناال
 ب ←: أ ق
 أ ←:ب1-ق

تحققت  إذاعكسي  اقتران قترانيكون لال
 :اآلتيةالشروط 

 سؤال:
 : 1-جد ق أو 
1 )

7،4،)(5،3(،)3،2(،)1،1){ق=
){ 
2 )

4،2(،)4،7(،)3،5(،)2،3){ق=
){ 
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 قتراناال
الشامل، 

 قتراناال
التناظر 

لمجموعة من 
 .اتقتراناال
يعرف  أن -

الطالب 
 قتراناال

 العكسي
 وشروطه.

يجد  أن -
 قترانالطالب اال
 العكسي.

 
 يكون ق شامل. أن -1
 يكون ق واحد لواحد أن -2
 يكون ق تناظر. أن-3

 1-جد هأو مثال: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 }(12،12(،)5،5(،)4،4){( ق=3
 
 
 
 

 سؤال:
 : 1-جد ق أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 ع

 ص

 ف

 هـ

 و

 

 ع

 ص

 ف

 هـ

 و   

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

 س

 ص

 ع

13 

15 
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 1-ه 
 

 ه شامل، واحد لواحد، وتناظر
 عكسي اقترانله  ∴ 
 

 الحوار والمناقشة أسلوباستخدام 
 واالستنتاج.

 
 )حصة صفية(                                               المحايد قتراناال الثامن:الدرس 

 
يعرف  أن -

الطالب 
 قتراناال

 المحايد.
يميز  أن -

الطالب 
 قتراناال

المحايد من 
بين مجموعة 

 اتقتراناالن م

 
 :التمهيد

المحايد، وصورته العامة  قترانتعريف اال
 وشكله.

 المحايد: قتراناال
بحيث يربط كل عنصر  اقترانهو 

 بالمجال مع نفسه في المجال المقابل.
 استنتاج:

 ق = س 1o-= ق1-ق  oق
 
 

 مثال:
 
 
 
 
 
 

 ق)س(= س
 

 
 سؤال:

المحايد من بين  قترانجد االأو 
 :اآلتية اتقتراناال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 
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 ه)س( = س
 

 
 

 
 

 ثابت                                                   )حصة صفية(ال قترانالدس التاسع: اال
يعرف  أن -

الطالب 
 قتراناال

 الثابت.
يميز  أن -

الطالب 
 قتراناال

الثابت من 
 غيره.

 : التمهيد
 الثابت. قترانالبدء بتعريف اال

الثابت والتركيز على  قترانرسم اال
 الرسمة، وشكل قاعدته.

 ح ∈ق)س(= ج    ، ج
 ح+ ∈ج    ، ج ق)س(=
 -ح ∈ج-ج  ، -ق)س(= 

 
الكتاب مع استخدام  أمثلة إعطاء
 المناقشة والحوار. أسلوب

 سؤال:
 الثابت فيما يلي: قترانميز االإ
 5( ق)س(=1
 2ص 4( ق)ص(= 2
 4( س=3
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 (: المادة التدريبية7ملحق)

 األساسي( للصف التاسع اتقتراناالالوحدة السادسة )وحدة العالقات و 

 

 

 

 اتقتراناالقات و العال 

  

 األساسيالتاسع                                                    

                                                                       

 الثاني 

 

ناثذكور و    ا 

 

 الرياضيات                     

 

                  3- 45 

 

 دروس 9                

 التعريف بالوحدة

 الوحدة أنعنو 

 الصف

 الدراسي الفصل

 الجنس

 الكتاب

 الصفحات

 الدروس
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 األساسيللصف التاسع  اتقتراناالالعالقات و  وحدةعدد الحصص المقترحة لتدريس 

 الحلول(المهام متعددة  باستخدام)

 عدد الحصص الصفحة اسم الدرس الرقم
 2 3 حاصل الضرب الديكارتي  .1
   العالقات  .2

 1 5 العالقة على مجموعة  (1 
 1 8 أخرى  إلىالعالقة من مجموعة  (2 
 1 9 قةتمثيل العال (3 

   خواص العالقات  .3
 1 13 االنعكاسخاصية  (1 
 1 14 خاصية التماثل (2 
 1 16 خاصية التعدي (3 
 1 17 خاصية التكافؤ (4 

 1 19 اتقتراناال  .4
   اتقتراناالواع أن  .5

 1 25 الواحد لواحد اقتران (1 
 1 27 الشامل قتراناال (2 
 1 29 التناظر اقتران (3 

 3 33 اتقتراناالتركيب   .6
 1 37 العكسي قتراناال  .7
 1 40 المحايد قتراناال  .8
 1 45 الثابت قتراناال  .9

 19 مجموع الحصص
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 التدريبية:المادة 

لية شرح الوحدة المقترحة باستخدام المهام متعددة آلتوضيح  هذه المادة التدريبية عدت الباحثةأ 
التاسع ، من كتاب الرياضيات للصف اتقتراناالمن خالل دروس وحدة العالقات و  الحلول

 .الدراسي الثانيللفصل  ،األساسي

            حاصل الضرب الديكارتي :الدرس األول

 الزمن: حصتين صفيتين                                                          

  األولىالحصة: 

 الحصة: أهداف

 يتعرف الطالب على الزوج المرتب. (1
 .رتبانمال الزوجانيتعرف الطالب متى يتساوى  (2
 المرتبة المتساوية. األزواجيجد الطالب قيم متغيرات في  (3

 

 عزيزي الطالب من يذكر زوج مرتب؟

 ؟الثانيمن يحدد مسقطه األول، ومسقطه 

 ؟أخرى من يذكر أزواج مرتبة 

 ؟إجابتكفي الزوج المرتب؟ علل  الثانيو  األولنبدل بين المسقط  أنهل يمكن 

 ؟ في أي حالة؟مرتبان زوجانيتساوى  أنهل يمكن 
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 جد قيم س،ص في كل مما يلي: :مثال*

 (1،ص(=)س،4) -أ

  4س=  

 1ص=  

 (5،4(=)2-،س1+)ص -ب

 3ص=← 4=1+ص  

 7س=← 5=2-س  

 :كان إذاجد قيم/ـة النقطة أو : *مثال

 0 ≥س أن(=)س،ص(     حيث 3)س،    

 ،.....0،1،2،3،4س=

 3ص=

 .........(،.........3،3(،)3،2(،)3،1(،)3،0قيم النقطة هي: )

 

  استنتاج:

 الزوج المرتب )س، فإن  ص عنصرين ليس بالضرورة مختلفين  ، س كان إذا (1
 .الثاني، وص ويسمى المسقط األولص( يتكون من س ويسمى المسقط 

 س=ع، ص=ل والعكس صحيح. فإن  )س،ص(=)ع،ل(  كان إذا (2

 بترتيب مساقط الزوج المرتب اإلهتمام** على المعلم التنويه ب
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  ة:لثانياالحصة 

 الحصة: أهداف

 يعرف الطالب الضرب الديكارتي لمجموعة في نفسها. (1
 .أخرى يعرف الطالب الضرب الديكارتي لمجموعة في مجموعة  (2
 يستنتج الطالب خواص الضرب الديكارتي. (3

 على مجموعات مختلفة؟ أمثلة إعطاءعزيزي الطالب هل تستطيع 

 ما هو تعريف المجموعة من وجهة نظرك؟

 جد ما يلي:أو  }4،5{ب=   }1،2،3{أ= كان ذاإ: مثال*

   }(5،3( ، )4،3( ، )5،2( ، )4،2( ، )5،1( ، )1،4){ ب=×أ

 }(5،3( ، )5،2( ، )5،1( ، )4،3( ، )4،2( ، )4،1){ أ=×ب

 }( 2،3( ، )2،2( ، )1،3( ، )1،2( ، )1،1){ أ=×أ

 }( 4،5) { ب=×ب

   

 4: تدريبات صفية.... صفحة واجب بيتي 

 الطبيعية ، أوجد: عدادج=مجموعة اإل     }6،5،4{ب=         }4،3،2{أ=

 ج(×)أ  ∪ب(×( )أ3ج(             ∪) ب ×( أ2ج                  ×( أ1
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 العالقات            :الثانيالدرس 

 الزمن: ثالث حصص                                                              

  الرابعة :الثالثة + الحصة 

 الحصة: أهداف

 ( يتعرف الطالب العالقة على مجموعة1
 ( يجد الطالب المجال والمدى لعالقة ما2
 أخرى  إلى( يتعرف الطالب العالقة من مجموعة 3
 

في الصف التاسع، هل هناك عالقة تربط بينهما؟ نعم، فكالهما  طالبانوفراس  أحمد
 في نفس الصف.

 ات في حياتنا، من يذكر بعضها؟ماط عديدة من العالقأنهناك 

 على عالقات رياضية؟؟ أمثلةتعطي  أنهل تستطيع 

 األزواجس، ولتكن العالقة ع مجموعة ×جد س }3،2،1{ت س=كان إذا: مثال*
 .الثانييساوي مسقطها  األولالمرتبة التي مسقطها 

 ها()من خالل المثال التالي يتعرف الطالب على العالقة على مجموعة ومجالها ومدا 

 }(3،3( ،)2،3، ) 2،2( ، )3،1( ، )2،1( ، )1،1) {س=×س

 }(3،3( ،)2،2( ، )1،1) {ع=

 ماذالالزواج المرتبة التي تمثل العالقة،  األولىمجموعة المساقط  أكتبعزيزي الطالب 
 تسمى هذه المجموعة؟
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 تسمى هذه ماذاة لالزواج المرتبة التي تمثل العالقة، الثانيمجموعة المساقط  أكتب
 المجموعة؟

        

 من عالقة بينهما. أكثر؟ اذكر 10،5: هل يوجد عالقة بين العددين فكـــر

 

 : استنتاج

 أ تسمى عالقة على أ.×أي مجموعة جزئية من أ  
  لالزواج المرتبة التي تمثل على ع مجال ع. األولىتسمى مجموعة المساقط 
  تمثل على ع مدى ع. ة لالزواج المرتبة التيالثانيتسمى مجموعة المساقط 

 

 أكتب، صالصحيحة  عدادت س= مجموعة اإلكان إذا: واجب بيتي 
 :اآلتيةالعالقات 

 ب  ≥= أ 1ع -أ

 ب <= أ2ع-ب

التي  األزواج أكتبص، ثم ×جد س  }7،6،4{، ص= }3،2،4{ت س=كان إذا :مثال*
 .الثانينصف مسقطها  األولمسقطها 

ومجالها  أخرى  إلىقة من مجموعة ) من خالل المثال يتعرف الطالب على العال
 ومداها(
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 7صفحة صفية.: تدريبات واجب بيتي  

من  أكثرالمعرفة على أ وأمثلها ب اآلتيةالعالقات  أكتب }5،4،3،2،1{أ= لتكن-1
 طريقة، ثم اجد مجال ومدى كل منها.

 ع: يساوي     

 يساوي  أومن  أكبرل:     

 }أ: س عامل من عوامل ص×أ ∈ص،س() {=م    

 }4 ≥أ: س +ص×أ ∈)ص،س(={ن    

 }11أ: س + ص=×أ ∈ص،س() {=ك    

 معرفة على أ غير التي ذكرت. أخرى اقترح عالقات 

 جميع العالقات الممكنة على المجموعة أ. أكتب }2،1{أ= لتكن-2
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  الخامسة:الحصة 

 الحصة: أهداف

 ( يمثل الطالب العالقة بالمخطط السهمي1
 بيانيا   ( يمثل الطالب العالقة2
 ( يوظف الطالب المفاهيم السابقة في حل تدريبات منتمية للمستوى الديكارتي3
تعرفنا في الحصة السابقة كيف نعبر)نكتب( عن العالقة على شكل مجموعة من  

 ؟أخرى للتعبير عن العالقة؟ اقترح طرق  أخرى المرتبة، هل هناك طرق  األزواج

 لحصة؟عزيزي الطالب هذا ما سندرسه في هذه ا

ه س ترتبط مع ص بالعالقة ع، هل ممكن أنع أي  ∈)س،ص( كان إذا: مثال*
 غير الزوج المرتب؟ أخرى التعبير عن العالقة بطريق 

تهاء في أنيمكن التعبير عن العالقة برسم سهم بين هاتين النقطتين ابتداء من س و 
 ص. 

 

 

 ؟أخرى ع، مثل الزوج المرتب بطريقة ∈ت )س،س( كان إذا: مثال*

 

 

 : تسمى هذه الطريقة بـ المخطط السهمي.استنتاج
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 10+9الكتاب صفحة  أمثلة: مناقشة مثال*

 الديكارتيعلى المستوى بيانياً طريقة مختلفة :مثل العالقة في المثالين السابقين بمثال*

 

 

 

 

 العالقة ممثلة داخل المنحنى المغلق.

 

   11: تدريبات صفية...صفحة واجب بيتي

 ل ومدى العالقات ل،ع الممثلة في المخطط السهمي بالشكلين ادناه:أجد مجا -1

 

 

 

 

 أمثل العالقة ع ، ل بطرق مختلفة.-2
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 12: تمارين ومسائل...صفحة واجب بيتي

 عن" معرفة على المجموعة: 5ت ع هي عالقة " يزيد بمقدار كان إذا(1

 }5أ:س=ص+×أ ∈)س،ص({ع= أنأي  }8،7،6،5،4،3،2،1{أ=

 ال تنتمي لها. أخرى أزواج مرتبة تنتمي للعالقة و عدة  أكتب

( لتكن ب=                                     2 : 

 من طريقة؟ أكثر"، وأمثلها بضالعالعالقة ع:" له نفس عدد األ أكتبأ(      

 من طريقة؟    أكثروأمثلها ب أخرى عالقات  حب( اقتر     
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   خواص العالقات          الثالث:الدرس 

 حصص 4الزمن:                                                                 

  السادسة:الحصة 

 الحصة: أهداف

 االنعكاسية( يتعرف الطالب مفهوم الخاصية 1  
 انعكاسية( يتعرف الطالب متى تكون العالقة غير 2  
 عالقة معطاة انعكاسية( يحاكم الطالب 3  
 تدريبات منتمية ( يحل الطالب4  

عزيزي الطالب درست في الدرس السابق العالقات، ولهذه العالقات عدة خواص في 
 هذا الدرس سوف نعرض أول خاصية من خواص العالقات.

 :االنعكاسخاصية 

 ع لجميع عناصر أ. ∈ت )س،س(كان إذاعلى أ  انعكاسيةتكون العالقة ع 

المعرفة على أ بواسطة المخطط  ةاآلتي، أي العالقات }4،3،2،1{: لتكن أ=مثال*
 على أ. انعكاسيةالسهمي 

 
 أ ∈أ، )س،س( ∈على أ لكل س انعكاسية( ع عالقة 1

 ع ∈(4،4ع ، ) ∈(3،3ع ، ) ∈(2،2ع ، ) ∈(1،1) أنأي 
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 ل ∄( 4،4) نأل انعكاسية( ل ليست 2

  

 :فكر 

 انعكاسية( نريد رسم عدة عالقات 1

 ةانعكاسي( نريد رسم عدة عالقات غير 2

 

 : واجب بيتي

 معرفة على مجموعة عددية انعكاسيةعلى عالقات  أمثلة إعطاء( نريد 1

 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداد) مجموعة اإل

معرفة على مجموعة عددية  انعكاسيةعلى عالقات غير  أمثلة إعطاء( نريد 2
 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عدادمجموعة اإل)

  السابعة:الحصة 

 الحصة: فأهدا

 ( يتعرف الطالب على خاصية التماثل1  
 ( يتعرف الطالب على العالقة الغير تماثلية2  
 ( يميز الطالب بين العالقة التماثلية والعالقة الغير تماثلية3  
ل خاصية من خواص العالقات وهي أو عزيزي الطالب درست في الدرس السابق  

 ي خاصية من خواص العالقات.أنرض ث، وفي هذا الدرس سوف نعاالنعكاسخاصية 
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 :تماثلخاصية ال

 تحقق الشرط االتي:  إذاتكون العالقة ع تماثلية على أ 

 أ ∈ع، حيث س ، ص  ∈)ص،س( فإن  ع ،  ∈)س،ص( كان إذا 

 ع ∄ع بينما )ص،س( ∈ وجد )س،ص( إذاوتكون العالقة غير تماثلية 

 اثلية على أ؟تم اآلتيةأي العالقات  }12،9،6،3{ت أ=كان إذا:مثال*

 }(6،6(،)6،4(،)6،2(،)4،4){ك=       }(2،4(،)6،6(،)4،2){ع=

 

  :فكر

 ( نريد رسم عدة عالقات تماثلية1

 ( نريد رسم عدة عالقات غير تماثلية2

 

 : واجب بيتي

على عالقات تماثلية معرفة على مجموعة عددية ) مجموعة  أمثلة إعطاء( نريد 1
 (أخرى وعة أو أي مجم صالصحيحة  عداداإل

على عالقات غير تماثلية معرفة على مجموعة عددية ) مجموعة  أمثلة إعطاء( نريد 2
 (  أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداداإل
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  الثامنة:الحصة 

 الحصة: أهداف

 ( يتعرف الطالب على خاصية التعدي1  
 ( يتعرف الطالب على العالقة الغير متعدية2  
 طالب بين العالقة المتعدية والعالقة غير المتعدية( يميز ال3  

ل خاصيتين من خواص العالقات وهي أو عزيزي الطالب درست في الدرس السابق 
والتماثل، وفي هذا الدرس سوف نعرض ثالث خاصية من خواص  االنعكاسخاصية 
 العالقات.

 :خاصية التعدي

 رط االتي:تحقق الش إذاالعالقة ع على المجموعة أ تكون متعدية 

 أ.  ∈ع حيث س،ص،ل  ∈ )س،ل( فإن  ع   ∈ ع ، )ص،ل(  ∈)س،ص(  كان إذا

 :أنأ بحيث   ∈وجد س،ص،ل إذاوتكون ع ليست متعدية 

 ع.  ∄ ولكن )س،ل(  ∈ ع ، )ص،ل(  ∈)س،ص( 

 على المجموعة أ متعدية: اآلتيةبين أي العالقات  }4،3،2،1{: لتكن أ=مثال*

 }(3،2(،)4،1(،)4،2(،)2،1) {( ع=1

 }(4،2(،)4،3(،)3،1(،)3،2(،)4،1(،)2،1){( ل=2
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 :فكر 

 ( نريد رسم عدة عالقات متعدية1

 ( نريد رسم عدة عالقات غير متعدية2

 

 واجب بيتي:

 

 على عالقات متعدية معرفة على مجموعة عددية  أمثلة إعطاء( نريد 1

 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداد) مجموعة اإل

 على عالقات غير متعدية معرفة على مجموعة عددية  أمثلة إعطاء( نريد 2

 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداد) مجموعة اإل
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  التاسعة:الحصة 

 الحصة: أهداف

 ( يتعرف الطالب على خاصية التكافؤ1  
 ( يتعرف الطالب على العالقة غير التكافئية على المجموعة2  
 حل تدريبات منتمية  ( يوظف الطالب الخواص السابقة في3  
عزيزي الطالب درست في الدروس السابقة ثالث خواص من خواص العالقات وهي  

من  أخرى والتماثل والتعدي، وفي هذا الدرس سوف نعرض خاصية  االنعكاسخاصية 
 خواص العالقات.

 :كافؤخاصية الت

 لية ومتعدية.تماث انعكاسيةت ع كان إذاالعالقة ع على المجموعة أ تسمى عالقة تكافؤ 

 أ كاالتي:×على أ أنع ، ل معرفت أنالعالقت }4،3،2،1{: لتكن أ=مثال*

 }(4،4(،)3،3(،)2،2(،)1،2(،)2،1(،)1،1){ع=

 }(2،2(،)1،1(،)1،2(،)2،1){ل=

 ع ، ل تكافؤ؟ أنأي العالقت

 

 :فكر

 ( نريد رسم عدة عالقات تكافؤ1

 ( نريد رسم عدة عالقات ليست تكافؤ2
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 : واجب بيتي

على عالقات تكافؤ معرفة على مجموعة عددية  أمثلة إعطاء( نريد 1
 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداداإل )مجموعة

 )مجموعةعلى عالقات ليست تكافؤ معرفة على مجموعة عددية  أمثلة إعطاء( نريد 2
 (أخرى أو أي مجموعة  صالصحيحة  عداداإل
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 اتقتراناال الرابع:الدرس 

 الزمن: حصة واحدة                                                              

  العاشرة:الحصة 

 الحصة: أهداف

 رمزا واصطالحا وتعريفا قتران( يتعرف الطالب على اال1  
 قتران( يحل الطالب تدريبات منتمية لال2  
 

 :اآلتية سئلةاألللعالقات من خالل طرح  طلبةمراجعة ال

 كيف نستطيع تمثيلها بطرق مختلفة؟ للعالقة خواص، أذكرها؟ ماهي العالقة؟ 

 ب: إلى: المخططات السهمية تمثل العالقات ع، ل،ق من أ مثال*

                                                تأمل العالقات وأالحظ الفروق بينهما .                                                                                         

 أي من هذه العالقات ارتبط كل عنصر من أ مع عنصر واحد فقط من ب؟ 

كل عنصر من أ ارتبط بعنصر واحد فقط  نب، أل إلىا من أ اقترانتسمى العالقة ق 
 في ب.

 ؟ماذا؟ لاقترانهل تسمى كل من العالقتين ع، ل 
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 : استنتاج

 قترانعناصر أ تسمى مجال اال. 
 و مجموعة صور عناصر أ تسمى قترانعناصر ب تسمى المجال المقابل لال ،

 المدى .
 نا نكتب ق)س(=ص.فإن  ق،  ∈)س،ص( كان إذا 

 المدى هو عبارة عن مجموعة جزئية من المجال المقابل. أن**على المعلم التنويه ب

 

 24+23: تمارين ومسائل..صفحة بيتي واجب

 .23حة تمارين ومسائل صف األول( السؤال 1

 الصحيحة: عدادمجموعة اإل صت كان إذا(2

 ص ← صق:                       

 1  ≥س+ج   ؛  جـ2 ←ق: س                      

 (1-( ، ق)2اجد ق) -أ 

 اجد مدى ق    -ب

 ؟1ت جـ=كان إذافما قيمة س  13ق)س(= كان إذا -ب
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 اتقتراناالواع أن الخامس:الدرس 

 حصص 3الزمن:                                                                 

  الحادية عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 الواحد لواحد قتران( يتعرف الطالب على اال1  
واع أنثالث  اتقتراناال، ولهذه اتقتراناالعزيزي الطالب تعرفنا بالحصة السابقة على 

 التناظر. قترانل واالالشام قتراناالواحد  لواحد واال قترانوهي: اال

 الواحد لواحد: قترانأواًل سنتعرف على اال

كل عنصر في المدى صورة  كان إذاه واحدًا لواحد أنب ب  ←ق: أ قتران*يسمى اال

 لعنصر واحد فقط في المجال.

 *أو يعرف بعبارة مكافئة:

 (2ق)س ≠( 1ق)س فإن   2س  ≠1س كان إذا

واحد لواحد، بين ذلك  قتراناالهل  2حيث ق)س(=س ص ← صق:  كان إذا:مثال*
 من طريقة. أكثرب

مثال موجودة في مدى ق، وهي صورة  4 نق ليس واحد لواحد أل قتراناال -1
 في المجال. 2-،2لعنصرين هما 

 



131 
 

 2-  ≠ 2 أن(   بالرغم من 2-( = ق)2ق) -2

 ليس واحد لواحد قترانفاال إذن     

 2ق)س(= س قتراننرسم اال -3

 

 

 

 

 

 

 

 

ه يقطع الشكل في نقطتين فإن  رسمنا خط مستقيم افقي يوازي محور السينات،  ذاإنالحظ 
 ليس واحد لواحد. اقتران قترانلذلك يسمى هذا اال

في هذه الحالة  قتراناال فإن  قطع الخط المستقيم الرسمة في نقطة واحدة فقط  إذا أما
 يسمى واحد لواحد.

 

 28: تدريبات صفية...صفحة بيتي واجب

 هي واحد لواحد: اآلتية اتقتراناال أنبعدة طرق  أثبت -1
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 صفر  ≥حيث س    1+2أ. ق)س(=س  

 2-س3ب. ق)س(= 

 ليست واحد لواحد: اآلتية اتقتراناال أنتدلل على  أمثلة أكتب -2

 ح ∈س                4أ. ق)س(= س  

 ح ∈س        1س+2-2ب.ق)س(=س 
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  ة عشر:الثانيالحصة 

 الحصة: أهداف

 الشامل قتران( يتعرف الطالب على اال1  
 ات معطاة.اقترانالواحد لواحد من عدة  قترانالشامل واال قتران( يميز الطالب اال2  

 الشامل. قترانوهو اال قترانلال الثانيعزيزي الطالب سنتعرف على النوع 

 مداه يساوي مجاله المقابل. كان إذاه شامل أنب ب ←ق: أ قترانيسمى اال

 شامل. اقترانق)س(  قترانهل اال }2،1،0{ب=      }1-،1،0{ت أ= كان إذا: المث*

 1ب حيث ق)س(= س+ ←ق: أ                    

 }2،1،0{المجال المقابل= المدى= ننعم، أل

 

غير شاملة معرفة من أ  أخرى ات شاملة و قترانال أخرى  أمثلة: أعط فكر    
 ب. إلى
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  الثالثة عشر:الحصة 

 الحصة: فأهدا

 التناظر قتران( يتعرف الطالب على اال1  
  التناظر قترانالواحد لواحد واال قترانالشامل واال قتران( يميز الطالب اال2  

 قترانوهو اال قترانعزيزي الطالب في هذا الدرس سنتعرف على النوع الثالث لال
 حقق الشرطين: إذاتناظر  اقترانب  ←ق:أ قترانالتناظر، يكون اال

 ا واحدًا لواحداقترانيكون ق  أن - 

 ا شامالً اقترانيكون ق  أن - 

 الواحد  لواحد والشامل. قترانباال طلبة**على المعلم مراجعة ال  

 

 29: تدريبات صفية...صفحة واجب بيتي

 }6،5{ب=      }2،1{لتكن أ=      

 ب. إلىالممكنة من أ  اتقتراناالجميع  أكتب -1  

 .أعالهفي الفرع  اتقترانااللواحد لواحد والشامل من بين ا اتقتراناالأحدد  -3
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 اتقتراناالتركيب  السادس:الدرس 

 حصص 3الزمن:                                                                

  الرابعة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 يين رمزا وتعريفا.اقترانيتعرف الطالب علي مفهوم تركيب ( 1  
 يناقتران( يستنتج الطالب قاعدة تركيب 2  
 ين.اقتران، لتوضيح مفهوم تركيب 33: شرح مثال الكتاب صفحة مثال*

ك يربط بين هذه العواصم  قترانوعواصمها، واال أنق يربط بين البلد قترانفي الشكل اال
 وأهم المعالم:

 

 
 

 

 التالي: مع عواصمها، كيف يمكن ذلك؟ الحظ الشكل أننريد ربط البلد
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 سنقوم باختصار المخطط السابق كما يلي: اآلن

 
 
 
 

 

 ين ق ، ك.قترانجديد وهو عبارة عن تركيب اال اقترانالمخطط يوضح ظهور 

 ق  وتقرأ ك بعد ق. oالتركيب بالرمز ك  قتران**مالحظة: يرمز ال

 ق:   o:في المخطط السهمي التالي أوجد ك مثال*

 

 

 

 

 

 

 3(=1ق() o)ك  أنأي 

 ق)س(= ه)ق)س(( o**تعميم:ه 
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  الخامسة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 ين.اقتران( يركب الطالب 1  
 (2ق) o، أوجد قيمة ه 3-س2ه)س(=  كانو  2-ق)س(=س كان إذامثال:

 لحل المثال من الممكن اتباع طريقتين:

 0(=2ق)  ←2-: ق)س(=ساألولى

                   3-=3-0×2=  (0( = ه)2ق) oه  ∴      

 ق)س(= ه)ق)س(( oه  ة:الثاني

 3-ق)س( ×2=                   

 3-(2-)س×2=                   

 7-س2=                   

 3-=7-2×2(= 2ق) oه  ∴      

 الطريقتين. إعطاء**على المعلم  

)استخدم  ه()س( o ،)قق()س( o )قق()س(، o )ه: جدواجب بيتي
 الطريقتين(:

 3= س+ ه)س(  ، س5 -2ق)س(= -1

   3=  س+ ه)س( ، 2(2ق)س(=)س + -2

 ه()س( o )ق  ≠ق()س( o )ه استنتاج:
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  السادسة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 .ييناقترانيحل الطالب تدريبات على تركيب ( 1  
من الكتاب  36في حل تدريبات صفية وتمارين ومسائل..صفحة  طلبةمناقشة ال
 المقرر.

 
 العكسي نقترااال السابع:الدرس  

 الزمن: حصة واحدة                                                              

  السابعة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 معلوم. قترانالعكسي ال قترانعلي اال الطالب يتعرف( 1  
 معلوم بطريقة التعويض. قترانالعكسي ال قتراناال الطالب يجد( 2  
 العكسي. قتراناال ىيبات علتدر  الطالب يحل (3  

عكس المسقطين للزوج  إذاه أنالزوج المرتب )س، ص( و  سابقاً  ناأخذعزيزي الطالب 
يسمى الزوج )ص ، س(؟ اقترح  ماذا)ص ، س(. ولكن   ≠المرتب فيكون )س ، ص(
 اسمًا لهذا الزوج المرتب؟

نا نوجد ن  فإ، }،ه(5،و(،)4،ف(،)3،ف(،)2،ع(،)1) {ت العالقة ع=كان إذا :مثال*
 المرتبة كما يلي: األزواجعكس هذه العالقة بعكس 
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 }(5(،)ه،4(،)و،3(،)ف،2(،)ف،1)ع،{= 1-ع 

 

؟ اقتران  1-؟ هل يسمى عكس العالقة ع اقتران:هل تسمى العالقة ع فكر
 .إجابتكوضح 
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 المحايد قتراناال الثامن:الدرس 

 الزمن: حصة واحدة                                                              

  الثامنة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 المحايد. قتراناال ( يتعرف على1  
 المحايد. قترانمعلوم بطريقة اال قترانالعكسي ال قتراناال الطالب يجد( 2  
 

 

 .محايداً  اً اقتران ه العكسي دائماً اقترانمع  اقترانتركيب أي  استنتاج:

ح وكذلك واحد لواحد وعليه  ←شامل من ح  قترانهذا اال فإن  )س(=أس+ب ق كان إذا

 الطريقتين: إحدىولحسابها من الممكن اتباع  اقترانموجودة وهي عبارة عن  1-ق  فإن  

بعين  خذاألحسب رأي الباحثة يعطى هذا الدرس كما هو في الكتاب المقرر، مع 

وفتح المجال الطالب للحل  ئلةساألاالعتبار عدم تحديد العلم لطريقة الحل في 

 بالطريقتين.
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 الثابت قتراناال التاسع:الدرس 

 الزمن: حصة واحدة                                                              

  التاسعة عشر:الحصة 

 الحصة: أهداف

 الثابت قترانيتعرف الطالب على اال( 1  
 ح ∈س ، جــ  ∀ق)س(= جــ  أن حيث ح ← حالثابت: ق)س(:  قتراناال

 غير ثابت؟ أيهاثابتة و  اآلتية اتقتراناال: أي مثال*

 2√( ق)س(=1

 7ذ0( ق)س(= 2

 2س 4( ق)س(= 3

 : سؤال

 ثابت. اقترانمختلفة على  أمثلة إعطاء( نريد 1

ليس ثابت. اقترانتلفة على مخ أمثلة إعطاء( نريد 2
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The impact of multiple solutions tasks on Mathematical creativity and 

democratic practices among Grade 9 Mathematics students in Qalqilya 

Governorate 

by 

Amal Ali Ahmad Abu-Asba 

Supervised by 

Dr.Wajeeh Daher 

   Abstract 

This study aimed to provide an environment rich of multiple solutionss 

tasks in mathematics. In addition, it aimed to investigate the effectiveness 

of these tasks on the mathematical creativity and democratic practices of 

ninth grade students in Qalqilia governorate, when they study the "relations 

& functions" unit. Specifically, the study tried to solutions the following 

question: What is the effect of multiple solutions tasks on mathematical 

creativity and democratic practices among ninth grade students in the 

"relations & functions" unit in Qalqilia schools. To solutions the study 

question and test the hypotheses related to it, the researcher applied quasi-

experimental design. The study population consisted of ninth grade 

students in Qalqilia governorate (2330) male and female students, where 

the study sample consisted of (144) students from two schools: Martyr 

Fatima Ghazal Basic School and Palestine Basic School. The students were 

selected as a purposue sample, and divided into two random groups. The 

experimental group studied the unit "relations and functions" using 

multiple aner tasks prepared by the researcher. The control group studied 
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the unit in the traditional learning method, without multiple solutionss 

tasks. The study conducted in the second semester of the academic year 

(2015/2016). 

Mathletics creativity pretest prepared by the researcher and judged by the 

specialist arbitrators was used to test the sample, and the coefficient of 

stability reached (0.71). The researcher used a measure of democracy 

judged by specialists, where the stability coefficient reached (0.66) using 

Cronbach's alpha formula. 

After the completion of testing the sample, another two tests, scale of 

creativity and scale of democracy were used once again, and the data were 

collected and analyzed using statistical software packages (SPSS). The 

study found the following results: 

• There are statistically significant differences at (α ≤ 0, 05) in both 

creativity and democracy between the experimental group (studied 

using multiple solutionss tasks)  ،  and the control group (studied using 

the traditional learning method). The total scores for creativity and 

democracy were in favor of the experimental group. 

• There are statistically significant differences at (α ≤ 0, 05) in both 

creativity and democracy in the experimental group due gender, while 

there are no significant differences attributed to the ability of the 

student in mathematics or to the interaction between sex and ability in 

mathematics. 
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Based on the findings that multiple solutionss tasks have positive effect on 

the practice of democracy in the mathematics class, which develops 

students' mathematical creativity, the study recommends to enrich math 

books with multiple solutionss tasks, as well as teachers' training of their 

students to practce solving such tasks. 

 

 

 

 

 

 

 




