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ـــى  ـــةهـــدف البحـــث إل ـــر معرف ـــیالت الریاضـــیة فـــي التحصـــیل  إســـتراتیجیة أث القـــوة و التمث

  .الخامس العلمي في مادة الریاضیاتالریاضیة لدى طالبات الصف 

) طالبـة وزعـوا بالتسـاوي إلـى مجمـوعتین، أخـذت عشـوائیًا ٦٠( تكونت عینة البحث من

، والثانیــــة ضـــابطة درســـت بالطریقــــة التمثـــیالت الریاضـــیة إســــتراتیجیةاألولـــى تجریبیـــة درســـت ب

واآلخـر تحصـیلي وكالهمـا  التقلیدیة، وأعد الباحث اختبارین أحدهما في مهارات القـوة الریاضـیة

  من نوع اختیار من متعدد.

ئج البحـــث تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة علـــى الضـــابطة فـــي التحصـــیل والقـــوة وكـــان مـــن نتـــا

  الریاضیة.

Abstract 
The aim of the present study is finding out empirically the effect of the 

mathematical representations strategy on the achievement and strength for the female 

students in the preparatory fifth scientific class in mathematics. 

The two groups of the study have been chosen randomly. The total number of the 

sample students was 60 girls equally. The experimental group students were taught 

according to the mathematical representations strategy while the control group students 

were taught according to the traditional (ordinary) strategy.  

The researcher himself has prepared, two research tools have been required, the 

first was testing the skills of the mathematical strength, the second was testing the 

achievement, both are in the Kind of choices. 

The results showed the superiority of the experimental group compared with the control 

group in achievement and mathematical strength. 
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هـــا، وفهم هامعظـــم الطلبـــة یواجهـــون مشـــاكل فـــي دراســـة الریاضـــیات واســـتیعاب أنحظ و لـــ

 اكهنــف ،طرائــق تدریســیة تخفــف مــن حــدة هــذا التجریــدالتصــافها بالتجریــد وعــدم اتبــاع المدرســین 

 أو ،وربط مواضیع الریاضیات فیما بینها ،ومهارات التواصل ،التفكیر فيضعفًا في قدرة الطلبة 

 الهــدف وهــذه بعــض مكونــات القــوة الریاضــیة التــي تعــد ،ةالحیــاة الیومیــ وأ األخــرى، مــع العلــوم

ــمالــرئیس لتعلــیم  فــي  هــذه المــادةلتعلــیم  ساســیاً أ هــدفاً القــوة الریاضــیة  ةتنمیــ صــبحتوأ ،هــذا العل

في التحصیل الطلبة  مستوى دنيتوقد ینعكس الضعف في القوة الریاضیة على  ،مراحلال میعج

ـــتهم -١٢٦ :٢٠١٠ (الـــدلیمي، أظهرتـــه نتـــائج دراســـة وهـــذا مـــا ،الریاضـــیات تعلـــم نحـــو ودافعی

ادیــــة كــــان أصــــغر مــــن ): أن متوســــط درجــــات القــــوة الریاضــــیة لــــدى طلبــــة المرحلــــة اإلعد١٢٧

مــــــادة یغلــــــب علـــــى تــــــدریس أنـــــه  ):٢٠١١ دراســــــة (الســــــاعدي، تر اشـــــوأ، المتوســـــط الفرضــــــي

ــم وتحكمــه فــي  الریاضــیات أســلوب العــرض المباشــر القــائم علــى اإللقــاء والشــرح مــن قبــل المعل

وعـــدم اعطـــائهم أي دور یقـــدم المعلومـــات جـــاهزة للمتعلمـــین  إذالنشـــاط الصـــفي بصـــورة تامـــة، 

قــدرتهم علــى إتقــان المعلومــات الریاضــیة  ضــعفممــا أدى إلــى للمشــاركة فــي العملیــة التعلیمیــة 

 إذ إن اكتســــابها، وكــــذلك ولــــد لــــدیهم اتجاهــــات ســــلبیة نحــــو الریاضــــیات،ضــــعف فــــي  مــــن ثــــمّ و 

ن كل ما سـبق أدى إ العملیات الریاضیة دون فهمها، و  جراءإ االعتماد في التدریس على الحفظ و 

فضــًال عــن  ،یهم ضــعفًا فــي رغبــة دراســتهادإلــى قصــور الطلبــة فــي الریاضــیات وبالتــالي ولــد لــ

ــــــــل المدرســــــــین بتــــــــدني تحال ــــــــي االمتحانــــــــات الشــــــــهریة أو شــــــــكوى مــــــــن قب صــــــــیل طالبهــــــــم ف

  )٢٢١ :٢٠١١ .(الساعدي،النهائیة

یالت التمثــ حدیثــة تعتمــد علــى النظریــة البنائیــة مثــل إســتراتیجیةب التــدریس قــد یكــون الــذ

 والمجلـس ،)NCTM 1989( یاضـیاتي لمدرسـي الر مالتي نادى بها المجلـس القـو و  ،الریاضیة

 ،الصـــعوبات للطلبـــة ومعالج���ةالعمـــل  أجـــلمـــن  )NAEP 2000( للتقـــویم ألتربـــويالقـــومي 

تخفیــف حــدة تجریــد المــواد  إلــىربمــا یــؤدي ، و یة ومهاراتهــاوتمكیــنهم مــن اكتســاب القــوة الریاضــ

تحسین وتنمیة مهارات القوة الریاضیة لدى طلبة الصف الخامس العلمي من خالل و  ،الریاضیة

ادة بـــدًال مـــن االعتمـــاد علـــى الحفـــظ التمثـــیالت لتـــذلیل العقبـــات وفهـــم المـــ أنـــواعاالعتمـــاد علـــى 

  :حث باإلجابة على السؤال اآلتيبالمشكلة  ُحددتتقدم  ما وبناًء على ،والتلقین

التمثـــیالت الریاضـــیة فـــي تـــدریس مـــادة الریاضـــیات لطالبـــات الصـــف  ســـتراتیجیةإل هـــل

 ؟نّ في التحصیل والقوة الریاضیة لدیه اهأثر الخامس العلمي 

:ا أ 

  اآلتي:في برز أهمیة البحث ممكن أن ت

١ 
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 أثــــــروهــــــي معرفــــــة  ،تواجــــــه معظــــــم مدرســــــي الریاضــــــیات أساســــــیةالبحــــــث مشــــــكلة  یعــــــالج -١

ومنهــــا التمثــــیالت الریاضــــیة وزیــــادة  ،مــــادة الریاضــــیات دیماالســــتراتیجیات الحدیثــــة فــــي تقــــ

  التحصیل والقوة الریاضیة لدیهم عن طریقها.

قبل الخدمة وخاللها باكتسـابهم بعـض  عدادعلى تدریب المدرسین في اإل قائمینتساعد ال قد -٢

فــي مــادة طرائــق  ینهاالتمثــیالت الریاضــیة وتضــم إســتراتیجیة لاعمة باســتالمهــارات المرتبطــ

 التدریس.

 ات المــؤتمرات والنــدوات التــي تــدعوهــذا البحــث اســتجابة لالتجاهــات العالمیــة وتوصــی یــأتي -٣

ـــة القـــوة الریاضـــیة  إلـــى  ،مهاراتهـــا الفرعیـــة كالتواصـــل أو ساســـیةبعـــض مكوناتهـــا األ أوتنمی

 وطلبتهم. ریاضیاتمدرسي ال لدى ،واالستدالل الریاضي ،والترابط

 ،وضوحًا وسـهولة أكثروجعلها  ،من صعوبة الریاضیات نسبیًا واستیعاب مفاهیمها التخفیف -٤

المتعلمــین بتوظیــف مكونــات القــوة الریاضــیة فــي تنــاول المحتــوى الدراســي واختیــار  وترغیــب

س التقلیـدي یدر تـال أسـلوبتغییـر سائل تعلیمیـة وتقنیـة قـادرة علـى وو  أنشطةو  سالیبأطرائق و 

 المبني على الحفظ والتلقین.

ــــى  لقــــيتُ  -٥ ــــا أحــــدالضــــوء عل ــــدریس الریاضــــیات ذات العالقــــة ببن ــــاهج  محتــــوى ةمعــــاییر ت من

 وتطویرها والمختصین في مجال التربیة والتعلیم ومدرسي الریاضیات. الریاضیات

الباحــث علــى دراســة  ثــرلــم یع إذْ وث ودراســات عراقیــة (علــى حــد علــم الباحــث) بحــ توجــد ال -٦

فقد یفـتح هـذا البحـث  لذا، مرحلة دراسیة أيموضوع التمثیالت الریاضیة في  تناولت عراقیة

فــي  أو ضــیات،للریا أخــرىالتمثــیالت الریاضــیة فــي متغیــرات  إســتراتیجیةللدراســة فــي  مجــاالً 

 لم تبحث في هذا النوع من التعلم . أخرى منهجیةمواد 

 إســتراتیجیة تتنــاولالعراقیــة والعربیــة مــن البحــوث والدراســات التــي  المكتبــةاحتیاجــات  یلبــي -٧

 .وتنمیة القوة الریاضیة في ضوء المعاییر العالمیة ،التمثیالت الریاضیة

والمختصـین  ومطوریهالواضعي المناهج  أهمیةذات  بحثلا اتكون نتائج هذ أنالممكن  من -٨

بالخصـــوص لتطـــویر المنـــاهج وتطـــویر  ،فـــي مجـــال التربیـــة والتعلـــیم ومدرســـي الریاضـــیات

معـاییر تـدریس الریاضـیات العالمیـة  أحـدالضـوء علـى  ُیلقـيالبحث  ألنَّ  ؛تدریس الریاضیات

 .القوة الریاضیة ومهاراتها فضًال عن
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  :إلىالبحث الحالي  یهدف

الخـــامس لـــدى طالبـــات الصـــف  یالت الریاضـــیة فـــي التحصـــیلالتمثـــ إســـتراتیجیة أثـــر معرفـــة -١

 .العلمي في مادة الریاضیات

الخـامس التمثیالت الریاضیة في القوة الریاضیة لـدى طالبـات الصـف  إستراتیجیة أثر معرفة -٢

 .العلمي في مادة الریاضیات

 ا:  

  :تیتینصیاغة الفرضیتین الصفریتین اآل تمالبحث  أهدافالتحقق من  لغرض

 نبــیّ  لتحصــیلااختبــار  فــي )0.05( عنــد مســتوى داللــة إحصــائیةیوجــد فــرق ذات داللــة  ال -١

التمثـــیالت  إســـتراتیجیةوفـــق  المجموعـــة التجریبیـــة اللـــواتي یدرســـنَّ  اتمتوســـط درجـــات طالبـــ

وفــــق الطریقــــة  الریاضــــیة ومتوســــط درجــــات طالبــــات المجموعــــة الضــــابطة اللــــواتي یدرســــنَّ 

 .(االعتیادیة) التقلیدیة

فـــي االختبـــار البعـــدي للقـــوة  )0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائیةیوجـــد فـــرق ذات داللـــة  ال -٢

 إســتراتیجیةوفــق  متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة اللــواتي یدرســنَّ  نالریاضــیة بــیّ 

ـــیالت الریاضـــیة ومتوســـط در  وفـــق  اللـــواتي یدرســـنَّ  طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة جـــاتالتمث

  .(االعتیادیة) الطریقة التقلیدیة

 ا :ود

  :البحث الحالي على یقتصر

 یریةالنهاریة التابعة للمد ةوالثانوی إلعدادیةالخامس العلمي في المدارس ا لصفا طلبة - 

الدراسي  الفصلفي  ،٢٠١٤- ٢٠١٣ الدراسي لعامل (مدینة الرمادي) نبارلتربیة األ العامة

من الكتاب المقرر لمادة الریاضیات لطلبة الصف  ولىالخمسة األ الفصولو  ،ألولا

 .٢٠١٣العلمي الطبعة الخامسة لسنة الخامس 

، التطبیــــق، التحلیــــل، (التــــذكر، االســــتیعاب مــــن تصــــنیف بلــــوم الســــتالمســــتویات المعرفیــــة  - 

 التركیب، التقویم)

 : تا  

  :وردت في متن البحثلمصطلحات التي یأتي تحدید معاني ا فیما
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 :أوا )Effect:(  

، هموسـلوك وقـع ظهورهـا علـى فكـر الطـالبهـو النتیجـة المت ):٢٠١٢ (الكبیسـي، :عرفه

: ٢٠١٢ (الكبیســي،.أو دراســة مــادة تعلیمیــة، بعــد إخضــاعهم لبــرامج ةوتفكیریــكحصــیلة تعلمیــه 

١٢(  

ـــف ـــي التعری تغیـــر فـــي  إحـــداثالتمثـــیالت الریاضـــیة فـــي  ةســـتراتیجیإقـــدرة هـــو  :اإلجرائ

 أو ،التحصــیل ومهــارات القــوة الریاضــیة لطالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة الریاضــیات

  .جموعتي البحث التجریبیة والضابطةدرجات م طيستو م نبی إحصائیاً هو الفرق الدال 

:م اا)Strategy:(  

الخطــــة التــــي تتضــــمن مجموعــــة مــــن الفعالیــــات بأنَّهــــا  ):٢٠١٢ أبــــو رومیــــة،( :عرفهــــا

 هــدافالوضــع المرغــوب لتحقیــق األ إلــىالتعلیمیــة التــي تمكننــا مــن االنتقــال مــن الوضــع الــراهن 

  )٨ :٢٠١٢ ،ومیةر  أبو( .التخطیط لها التي تمَّ 

 والتـي بقًا،المخطـط لهـا مسـ إلجـراءاتمجموعـة مـن الخطـوات واهي  :إلجرائيا التعریف

 التمثــــیالت إســــتراتیجیةداخــــل الصــــف علــــى وفــــق التتــــابع المعرفــــي لمراحــــل  درسیقــــوم بهــــا المــــ

 بحیــث یكــون فــي اســتطاعة ،المتاحــة مكانــاتاإل ضــوءالــدرس علــى  أهــدافلتحقیــق  ،الریاضــیة

  . المحتوى وفهمه إدراك طالبات الخامس العلمي

: تا ) اMathematical  Representations:(  

ملموســة فــي العــالم  أشــیاءنمذجــة  عملیــةبأنَّهــا :) Hwang & et., 2007(عرفهــا: 

 )Hwang & et., 2007: 192( .رموز أوالحقیقي من مفاهیم مجردة 

علـــى شـــكل  بإیضـــاحاتوالمفـــاهیم الریاضـــیة  فكـــاراأل دیجســـتهـــي  :إلجرائـــيا التعریـــف

 فـي بـدء العملیـة التعلیمیـة لمعتسـتجـداول  أوصـور  أورموز  أومخططات  أورسوم  أوكلمات 

  والمفاهیم وتسهل فهمها. ألفكارتلك ا إلدراك هاخالل أو

 :را) اAchievement:(  

بأنَّه المعرفة التي یحصل علیها الطالب من خالل برنامج أو  ):٢٠١١ (حسین، :عرفه

مــا یحصــل قصــد تكیفــه مــع الوســط التربــوي، ویقتصــر هــذا المفهــوم علــى بلمقــرر دراســي  مــنهج

علیــه الطالــب مــن معلومــات وفــق برنــامج معــد یهــدف إلــى جعــل الطالــب أكثــر تكیفــًا مــع الوســط 

فضـــًال عـــن إعـــداده للتكیـــف مـــع البیئـــة الدراســـیة بصـــورة عامـــة.  االجتمـــاعي الـــذي ینتمـــي إلیـــه،

  )١٧٦ :٢٠١١ (حسین،

) البحــث(عینــة طالبــات الصــف الخــامس العلمي اكتســبتهمــا  مقــدار :إلجرائــيا التعریــف

 ،(قیــد البحــث)ما تعلــم مــادةٍ  أثنــاءمهــارات ...)  –تعمیمــات –مــن المعلومــات الریاضــیة (مفــاهیم

  .یها الطالبة في اختبار التحصیل المعد لهذا الغرضبالدرجة التي تحصل عل ویقاس



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٨١ ( 

 

: ) ة ااMathematical Power(:  

اســــــتعمال التواصــــــل الریاضــــــي وٕادراك ): بأنَّهــــــا القــــــدرة علــــــى ٢٠٠٧ (عبیــــــدة، :عرفهــــــا

هــا بین وأ ،هــابین لتــرابطوفــي مجــاالت الریاضــیات وا ،مســتویات المعرفــة وبینهــا الترابطــات داخــل

 ســـباب،النتـــائج وتبریـــر األ لیــةمعقو  ٕادراكواالســتقراء واالســـتنتاج والتقـــویم و  خـــرىالعلـــوم األ وبــین

 (عبیــــدة،.الســــتدالل)وا ،والتــــرابط ،لوهــــذه القــــدرات تمثــــل العملیــــات الریاضــــیة الثالثــــة (التواصــــ

٥٩ :٢٠٠٧( 

فـي ضـوء استدالل)  –ترابط –(تواصل الثالثیة األبعاد الطالبات قدرة :التعریف اإلجرائي

 مقاسـة بالـدرجات التـي سیحصــلنّ  محتـوى ریاضـیات الخـامس العلمـيالمعرفـة المفاهیمیـة ضـمن 

  .الباحث أعدهعلیها في اختبار القوة الریاضیة الذي 

ا : تي ودرار مإط :ما  

  إطر مي:

ت: أوا ) اMathematical  Representations:(  

بوضـع مجموعـة  )NCTM 1989( األمریكي لمدرسي الریاضیات لقوميقام المجلس ا

ـــد المحتـــوى الریاضـــي  ـــرؤى تضـــمنت تحدی ـــةو مـــن ال  ،مـــا یتعلمـــه الطـــالب فـــي المراحـــل التعلیمی

قسـمین،  إلى سمتوخرجت هذه الجهود بمجموعة معاییر قُ  ،والطرائق التي یجب أن یتعلموا بها

ــــوى الریاضــــيتضــــمن الق ــــاهج) ســــم األول معــــاییر المحت األعــــداد،  ویشــــمل ،(مــــا تتضــــمنه المن

 والمعـــــــادالت، والهندســـــــة، والقیـــــــاس، وتحلیـــــــل التباینـــــــات، واالحتمـــــــاالت، روالعملیـــــــات، والجبـــــــ

 ،بتحدیــد معــاییر العملیــات اختصفــالصــف الثــاني عشــر، أمــا القســم الثــاني  ةلغایــالتفاضــلیة، و 

 ،والتـرابط ،والتواصل ،والبرهان والتفكیر ،حل المشكالت وتشمل ،والمتخصصة بعملیات التفكیر

معیـار  )NCTM( هذه المعاییر التي أكد علیها هذا المجلس نوكان من بیّ  الریاضي،والتمثیل 

كمعیــــار مســــتقل ضــــمن معــــاییر  )2000( وقــــد بــــرز هــــذا المعیــــار عــــام ،التمثــــیالت الریاضــــیة

، ویتضــمن معیــار ابقة متضــمنًا مــع المعــاییر األخــرىفــي حــین كــان فــي الســنوات الســ ،العملیــات

  :اآلتیةالطلبة من األهداف  مكنت )2000( التمثیالت الریاضیة لعام

 .هاوتوصیل هاوتسجیل  الریاضیة األفكار لتنظیم وأستعمالها التمثیالت الریاضیة بناء -١

 .یما بینها لحل المشكالتوالترجمة ف هاوتطبیق الریاضیة التمثیالت اختیار -٢

  )NCTM , 2000: 67( .هاوتفسیر  ،واالجتماعیة والطبیعیة الریاضیة الظواهر نمذجة -٣

والبصـــریة  للفظیـــةالتـــرابط بـــین المعلومـــات ا إلـــىالتمثـــیالت متعـــددة یرجـــع  إلـــى وحاجتنـــا

التمثـیالت تعـد طریقـة لتنظـیم المعلومـات  نوأ م،یحسـن مـن عملیـات الـتعل وأ فیقـويوالمحسوسة 

المـتعلم علـى تحـول كـم كبیـر مـن المعلومـات أو البیانـات إلـى  سـاعدبحیـث تُ  ،في صورة بصـریة



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٨٢ (   

 

تـــدریس متنوعــة تقلـــل مـــن  ســالیبأ یـــاروأن اخت ،عالقــات محـــددة هیكـــل بســیط یجمعـــهُ  وشــكل أ

لألفكـار  دراكمن قدرة الطالـب علـى الفهـم واإل یدویز  ،واالستظهار للمعلومات لدى الطلبة الحفظ

قدرة التعبیر عن المفهوم واألفكار التي تـدور فـي أذهـانهم، وباتفـاق  یهموتقوي لد ،بطرق متنوعة

 نیهــامعـاییر جدیــدة یــتم تب عمالیجــب اســت هُ الكثیـر مــن التربــویین والریاضـیین فــي دول مختلفــة أنَّـ

   .)٥٩٢ :٢٠٠٥ (زیتون، الطلبة وحاجاتهم. ولبناء المناهج المدرسیة تراعي می دعن

والمفـــــاهیم  فكـــــارریاضـــــي لأل یدتجســـــ هـــــيالتمثـــــیالت الریاضـــــیة المتعـــــددة ومعلـــــوٌم أن 

  .)Asli, 2001: 18( .لنفس المعلومات في أكثر من شك عطيلت ،الریاضیة

أ ات إا  تا:  

 تلفةویمكن للتوجیهات المخ ،على تنظیم أفكارهم ةبالتمثیالت تساعد الطل ستراتیجیةن إإ

یمكـن لتفكیــر الطالـب والتمثــیالت المعبـرة عــن هـذا التفكیــر  نَّــه، وأحأن ترسـم الفهـم والحــل الواضـ

فكـرة واحـدة، ویمكـن وصـف فكـرة أو مفهـوم ریاضـي بشـكل  ولتنـا عنـدبالتنوع بشكل كبیر حتـى 

رسـم ی آخـرو  ،عشـري سـاسعن طریق وحدات على أ بعرضها خرشفهي من أحد الطلبة ویقوم آ

علــى الحاســوب فــي تمثیــل وحـــل  تطبیقــاً  خــرآ فــي حــین یســـتعمل ،للمســألة صــورة توضــح حــالً 

وســائل  عمالتطیع الطالــب اســتیســ لكیعــده الطالــب، كــذ مببــرامج أ فراً اكــان متــو أ ســواء لة،المســأ

أن  ،حیـث)Fennel & Rowan, 2001: 290(عـرض معـین جـلإیضاح حیة وملموسـة مـن أ

  التمثیالت قائمة على: إستراتیجیة

 توضیحي بیاني لتمثیل المشكلة وتخطیطي أ شكل رسم. 

 یل العالقات الموجودة في المشكلةالمعادالت الالزمة لتمث تكوین. 

 شروط الواجب تحقیقها في الحل الصحیحالو  الموقف خرائط توضیحیة لعناصر إعداد. 

  .)٢٤٨: ٢٠٠١، مین(األ

 العالقـــــاتیســـــاعد علـــــى فهـــــم المفـــــاهیم و  الطـــــالبالمختلفـــــة لتمثیـــــل  شـــــكالأن تعلـــــم األ

 ،عالقــــــةالریاضـــــیة وتبلیـــــغ تفكیـــــرهم وحججهــــــم ویتعرفـــــون علـــــى التــــــرابط بـــــین المفـــــاهیم ذات ال

درتهم على التنقل بین التمثـیالت وق هاالواقعیة وتفسیر  تون الریاضیات لنمذجة المشكاللمعویست

 وبشــــكل مالئــــم، ویلخــــص بــــدوي الحاجــــةنها حســــب لو معرفــــة التــــرابط بــــین التمثــــیالت ویســــتومع

  :)١شكل ( تيالتمثیالت بالمخطط اآل همیةأ )٢٠٠٧(



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٨٣ ( 

 

  
  

أو  هاوتــدوین تنظــیم األفكــاري الریاضــیة فــ التمثــیالتتنــوع وظــائف ) ١(الشــكل یفســرإذ 

فــي حـــل  یفهـــاوالفیزیائیــة وتوظ جتماعیــةالظـــواهر اال رتفســی وها  للتواصــل مـــع النــاس أالمعاســت

التمثــیالت الریاضــیة  أنَّ  نــرىضــوء ذلــك  وفــي )٦١-٦٠ :٢٠٠٧ (بــدوي،. ائل الریاضــیةالمســ

ـــذهن المـــتعلم وتبنـــي تفاعـــل بـــی علومـــاتم فالمعلومـــات وتضـــی علـــمتَ  ســـهلتُ  ـــدة ل ن المعرفـــة جدی

ــ ثنــاءالمــتعلم أ یحتاجــهمــا  هــموأن أ ،وبــین البیئــة المحیطــة بــالمتعلم االریاضــیة فیمــا بینهــ  ةعملی

ویــتم ذلــك مــن خــالل ترجمتهــا  ،محسوســیة لدیــه كثــرجعــل األفكــار والمفــاهیم أ یفیــةالــتعلم هــو ك

 لــىممــا یــؤدي إ ،الرمــوز أو المحسوســات أو أو الصــور بالكلمــاتســواء  ،التمثیالت الریاضــیةبــ

وربــط  الــتعلموالمحتــوى الریاضــي والتغلــب علــى نقــاط الضــعف أثنــاء عملیــة  لمــادةتعمیــق الفهــم ل

المعلـــم ومــــن  قبـــلمــــن  تعملتســـ نالتمثـــیالت یمكـــن أوأن  ،بـــالواقع المحـــیط  بــــالمتعلم مفـــاهیمال

إلــى مجموعــات  لبــةففــي داخــل الصــف یتــوزع الط ،هداخــل الصــف وخارجــ صــحاباآلخــرین واأل

 فضـــلالتمثـــیالت واختیـــار التمثیـــل األمثـــل واأل عطـــاءفـــي إ آرائهـــم بـــداءبیـــنهم وإ فیمـــا مناقشـــة وال

  .بینهما

م :ةا ) اMathematical Power:(   

ومعرفـة قــدرة  ،لتقـویم الطلبـة اً حــدیث الریاضـیات المدرسـیة مـدخالً  فــي تعـدالریاضـیة  القـوة

الرمـــــوز والمصـــــطلحات  وترجمـــــة ،الصـــــف داخـــــلالطالــــب علـــــى التواصـــــل بـــــالحوار والمناقشـــــة 

علـــى شــــرح النتــــائج  والقــــدرة ،عالقــــات والصــــیغ الریاضـــیة وتفســــیرهاوالمســـائل اللفظیــــة وكتابـــة ال

الریاضــي بحیــث  ســتدالل، وكــذلك امــتالك الطالــب القــدرة علــى االلیهــاالتــي یتوصــل إ هاوتفســیر 

 خصـــائص واســـتنتاج أمثلـــة،الریاضـــیة للمفهـــوم وتمیزهـــا عـــن ال مثلـــةعلـــى إعطـــاء أ یكـــون قـــادراً 

التمثیالت 
الریاضیة

استخدام التمثیالت الریاضیة للنمذجــة 
وتفســیر الظواهــر الریاضــیة والفیزیائیــة 

واالجتماعیــة

اختیار وتوظیــف 
التمثیالت الریاضیة لحل 

مشكالت ریاضیة

الطرائق التي تمثـل بهـا 
األفكار الریاضیى هي اساس 
لكیفیة فهم واستخدام النــاس 

لتلك األفكار

انتاج واستخدام التمثیــالت 
الریاضیة لتنظیم وتسجیل األفكــار

الحاجة لتمثیالت 
متنوعة لتعمیق الفهــم

مراجعة استخدام التمثیــالت 
الریاضیة لتنمیة فهمنا 

لنقاط القوة والضــعف لــدینا

استعمال التمثیالت 
الریاضیة البد ان ینمو 

خالل السنوات

استخدام االدوات التكنولوجیــة یســمح 
باستكشاف مستوى أعلى من النمــاذج 

ـــة التكراری

استخدام النماذج یسمح 
بعرض المشــكالت

توظیـــف االدوات 
 لتوسیع التكنولوجیــة

التمثیالت الریاضیة

المساعدة في جعل 
األفكار الریاضیة
 اكثر محسوسیة

الحاجة للعمل على تطویر 
فھمنا لألفكار المعقدة خالل 

تمثیلھا بتمثیالت ریاضیة

أھمیة التمثیالت الریاضیة) ٢(شكلمخطط استخدامات التمثیالت الریاضـیة
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واكتشاف المغالطات  ،ولحاالت أخرى یدةبعض القوانین الجد ستنتاجالمفهوم وتطبیق القوانین ال

مـــن النتـــائج  والتأكـــدفـــي العملیـــات الریاضـــیة فـــي حلـــول بعـــض المشـــكالت والتقـــدیر  خطـــاءواأل

  )٢٥ :٢٠١٠ (السعید وعبد الحمید، .ومعقولیتها

 (مت) اة ا:  أد

  البعد األول: المعرفة الریاضیة: 

قــدرة الطالــب علــى تحدیــد وفهــم الــدور الــذي تلعبــه الریاضــیات للتوصــل إلــى أحكــام  هــي

بحیــث تفــي باحتیاجــات  ،والتعامــل معهــا ،الریاضــیات عمالوعلــى اســت ،تقــوم علــى أســس ســلیمة

  )٢٢ :٢٠٠٩ (بو جودة، .كمواطن فعال ومسؤول بتفكیر سلیم الطالب الحیاتیة

أنــواع مــن المعــارف والخبــرات هــي: المعرفــة المفاهیمیــة واإلجرائیــة وحــل  ةثالثــ وتشــمل

  .ویجب أن تراعى في بعد المحتوى الریاضي ،المشكالت

    الثاني: العملیات الریاضیة: البعد

  هي: ،ثالث مهارات وتشمل

عنـــد مواجهـــة موقـــف  لریاضـــیاتقـــدرة الفـــرد علـــى اســـتعمال لغـــة ا هـــو :التواصـــل الریاضـــي -١

 (بــــدوي، .والعالقــــات وفهمهــــا فكــــارعــــن األ رملمــــوس والتعبیــــ ومكتــــوب أو مرســــوم أو مقــــروء أ

٢ :٢٠٠٣( 

وربط المفـاهیم  ،جرائیةاإل أومعرفة الریاضیة النظریة بالعملیة ال ربط الترابط الریاضي: هو -٢

وربـط الریاضـیات بالحیـاة  ،خـرىالریاضـیات مـع حقـول المعرفـة األ بـطور  ،الریاضیة مـع بعضـها

  )٣٤ :٢٠٠٥ (حمدان،.الیومیة

اتخــاذ  أو ،التفكیــر الــذي یســتهدف حــل مشــكلة أنمــاطنمــط مــن  هــو االســتدالل الریاضــي: -٣

وتقتضــي  ،نتیجــة مــن مقــدمات معلومــة إلــىحــل ذهنــي عــن طریــق الرمــوز والوصــول  أو ،قــرار

تــــدخل العملیــــات العقلیــــة العلیــــا كالتخیــــل واالستبصــــار والتعمــــیم والتجریــــد واالســــتنتاج والتمییــــز 

  )١٤٣ :٢٠٠٥ بالذكاء.(النجدي، الصلةوثیق  أنَّهو  ،والتعلیل والنقد

  البعد الثالث: المحتوى الریاضي:  

تحصـیل  تقـویمل معـاییر )NAE 2000(ربـوي التلتقـویم  مریكـيقومي األمجلس الال حدد

 وخــواصفــي (الحــس العــددي  متمثلــةووصــف خمســة مجــاالت للمحتــوى الریاضــي  ،الریاضــیات

تحلیـــل البیانـــات واإلحصـــاء و  ،الهندســـة والحـــس المكـــانيو  ،القیـــاسو  ،والعملیـــات علیهـــا عـــداداأل

المعرفــة  بأبعــادكــل مجــال یتضــمن القــوة الریاضــیة  وأن ،)لجبریــةالجبــر والــدوال او  ،حتمــاالتواال

بــل تزویــد القــائمین  ،فصــله فــي المجــاالت الخمســة و، وهــي ال تعنــي تقســیم المحتــوى أیةالریاضــ
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، ویمكـن التعبیـر على تعلیم الریاضیات بخریطة مفیدة تصف السلسة الكاملة للمحتوى الریاضي

  )١٧٣ :٢٠٠٣ (بدوي، اآلتي: )٢عن مكونات القوة الریاضیة بالشكل(

  
  

  تنمیة القوة الریاضیة ومجاالتها :

فـــي فهـــم المفـــاهیم  ثلـــةالریاضــیة العامـــة والمتم قـــدراتالقـــوة الریاضـــیة مـــن خـــالل ال تنمــو

 وكیفیـةحـول القـوة الریاضـیة  اآلراء خـتالفامـن رغم علـى الـوالمعرفة اإلجرائیـة وحـل المشـكلة، و 

التي یجب مراعها من  سسلذا یوجد مجموعة من األ ،وأدائه درسعلى دور الم ةتنمیتها والمتفق

المدرس،  داءقوة تدریسیة عالیة تتضح في أ تطلبقبل المدرس لتنمیة القوة الریاضیة باعتبارها ت

الدراسات المختلفة أن أفضل مجال یبدأ به لتنمیة القوة الریاضیة هو المعـاییر المقدمـة  ظهرتوأ

 قویـــاً  طـــاراً تؤمن إفـــي الحیـــاة الحقیقیـــة فســـ بطبجدیـــة بتـــرا تعملســـتإذ ا )NCTM 2000( مـــن

ـــــم الریاضـــــیات هـــــو الجهـــــد المبـــــذول لزیـــــادة عـــــدد  نللریاضـــــیات فـــــي المراحـــــل الثانویـــــة، وإ  تعل

 یاتبینمــا قــوة الفــرد فــي الریاضــ ،العقلیــة لــدى الطالــب كمنــتج للریاضــیات المدرســیة رتباطــاتاال

 والتأملر التواصل والتفكی في المألوف منشخصیة الفرد التي تبدو مالمحها عند الخروج  عنيت

  )٧٧ :٢٠١٣ (ریاني، .من قبل المعلم ومعرفة مجاالتها دراكهاإ یجبلذا 
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 بعادأ ةالثتنمیة القوة الریاضیة تعمل بث نإلى أ )Gerald & Scouts , 1993(أشارا و 

  هي:

 لریاضـیاتا نویقصـد تغیـر رؤیـة الطـالب بـأ البعد األول: ماذا یـرى الطـالب حـول الریاضـیات:

منهـا (التقـدیر،  خـرىبـل الریاضـیات تشـمل أنشـطة وعملیـات أ ،مجموعة العملیات حول األعـداد

  ..... ).و، التنظیمو التصور والتخیل، و التخطیط وتحدید مسار العمل، و اكتشاف المعلومات، و 

رؤیـة المعلـم عـن كـون التـدریس  تغیـرویقصـد  الثاني: ماذا یرى المعلـم حـول الریاضـیات: البعد

 نشــطةاألو  ،(التعـاون االسـتراتیجیات المتنوعـة منهــا: دراكعلیــه إ وٕانمـا ،هـو نقـل أو عــرض خبـرة

 ،الــــذهني داءاألو  ،المشــــكالت حــــلو  ،مشـــاهدة النمــــاذج، و الحیــــاتيالتطبیــــق الــــواقعي و و  ،العلمیـــة

  ). و....

 لطالـبیؤدیهـا ا نویركز على مجموعة من األنشطة التـي یجـب أ الطالب: نشطةالثالث: أ البعد

 ،تحاشــي الحســابات الطویلــة والمعقــدةو  ،الوقــت الــالزم خــذأو  ،دواتالنمــاذج واأل عمال(اســتمنها:

  )...، و.من المناقشات كثارعدم اإلو  ،تجنب السرعةو 

للطالـب ویكثـرون مـن طـرح  مباشـرةمعلومـة  قـلالمدرسین هم الذین یعطـون أ فضلأ وٕان

 ,Gerald & Scouts(.بأنفسـهمویساعدون الطلبة على االكتشاف  جابةاألسئلة وینتظرون اإل

1993: 10-14(  

  : یأتيمجاالت تنمیة القوة الریاضیة تنحصر بما  إن

 . والحدس الریاضي) ،(الحس الریاضي ویشمل العقلي الریاضي: النمو -١

 . الترابط الریاضي واالستدالل الریاضي) ،الریاضيل (التواص ویشمل اللغوي الریاضي: النمو -٢

افة الریاضیات وطبیعة ثق ،الریاضیات ریخا(ت ویشمل االجتماعي الریاضي: النمو -٣

 )٦ :٢٠٠٣ (السعید، .الریاضیات)

 تدرا  

دأو :ت اا و ترا :  

 ):٢٠٠٣اهللا ( عوضدراسة  -١

استخدام التمثیالت  أثر(دراسة  إلىوهدفت  ،مصر العربیة جمهوریةالدراسة في  أجریت

 المرحلةالجبر لتالمیذ  أساسیاتالریاضیة من خالل طرق التدریس المتكاملة في تدریس بعض 

 منعینة الدراسة وتألفت  ،)التحصیلبوعالقة ذلك بالتفكیر االستداللي الریاضي و  االبتدائیة

نتائج الدراسة وجود فرق ذات داللة  وأظهرتالبتدائي، في الصف الخامس ا اً تلمیذ )44(
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بین متوسطي درجات تالمیذ االختبارین القبلي والبعدي في اختبار تحصیل المفاهیم  إحصائیة

بین متوسطي درجات  إحصائیةوجود فرق ذات داللة  وكذلك ،لجبریة ولصالح االختبار البعديا

الریاضي ولصالح االختبار  القبلي والبعدي في اختبار التفكیر االستداللي ینتالمیذ االختبار 

والتفكیر  صیلوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین التح إلىالدراسة  أشارت كما، البعدي

  )١٤٣-١٠٠: ٢٠٠٣ (عوض اهللا،. االستداللي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

 ):Hwang et. 2007دراسة هوانج وآخرون( -٢

 المتعددة التمثیالتمهارات  أثراستكشاف ( إلىالدراسة في تایوان، وهدفت  أجریت

سبورة الوسائط  عمالاست الطالب ومهارة حل المشكالت الریاضیة من خالل إبداععلى 

من المدارس االبتدائیة في مختلف  اختیروا تلمیذًا، )25( من دراسةعینة ال وتكونت ،)المتعددة

 تلمیذاً  )12(و ،عة تجریبیةمجمو ك تلمیذاً  )13( ،بعد اختیارهم على مجموعتین وزعوا ،المراحل

دة كمفتاح لحل المشكالت فعالیة التمثیالت المتعد دراسةنتائج ال وأظهرت ،مجموعة ضابطةك

متعددة الوسائط السبورة فعالیة و  بداعي،في تعمیق التفكیر اإل عالیتهاف وكذلك ،الریاضیة

  )Hwang et. 2007: 191-212( .التمثیالت الریاضیة الوسائط في تحسین

 ):Kuchemann & et. ,2011كوشمان واخرون ( دراسة -٣

التمثیالت الریاضیة والنماذج في  عمالاست أثر( إلى وهدفت ،في انكلتراالدراسة  أجریت

وتكونت  ،)عداد المزدوجةاأل خطوط عمالتعلم الجبر والمنطق المضاعف وتوضیح المعنى باست

 )(12-13بین  عمارهمأتقع  ذینالطالب ال الباحثونواختار  ،مدرسة )15( من دراسةعینة ال

، قام لمادة الریاضیات فضًال عن مدرسیهمفي مادة الریاضیات  سنة في الصف الثاني المتوسط

 برمن نماذج التمثیالت الریاضیة لتطویر مفاهیم الج مجموعةیتضمن  برنامج بإعدادالباحثون 

في زیادة ثقة  عملالبرنامج المست أثرالدراسة  أظهرتوقد  ،والمنطق المضاعف لدى الطالب

 عملالبرنامج المست فعالیةوكذلك  ،الطالب في التعامل مع المفاهیم الجبریة والمنطق المضاعف

 )Kuchemann & et., 2011: 85-90( .حل بعض المشكالت في

مة اا و تدرا ::  

 ):Marjolin & Marj ,2000دراسة مارجولین ومارجي (  -١

لكشف على كفاءة الطلبة في مادة الریاضیات (ا ىلإ وهدفت ،الدراسة في هولندا أجریت

 الترابطو للكشف عن القوة الریاضیة بمكوناتها التواصل الریاضي،  ُأعدَّ من خالل اختبار 



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٨٨ (   

 

سنة  )8-12( من عمر طالباً  )37( من دراسةتكونت عینة الو الریاضي)،  االستداللو الریاضي، 

معدل  أن دراسةنتائج ال أوضحتو  ،(ذوي االحتیاجات الخاصة) من المستویات الضعیفة

 إجابةمن  )%54( بنسبة أعلىالتساؤل  إثارةالصحیحة للفقرات عن طریق برنامج  إلجابةا

ب في الطال عند حاالت عجز وهناك ،)%36( الطالب على االختبار المدرسي الذي كان

ا عملو الطالب الذین است أجابفي االختبار المدرسي في حین  بعض األسئلة حلول إیجاد

  )Marjolin & Marj, 2000: 83-107( .برنامج التساؤل

 :)٢٠٠٩( دراسة جاد  - ٢

بناء برنامج مقترح في ( ىلإ وهدفت ،العربیة مصرجمهوریة في  الدراسة أجریت

 إذ ،)لتنمیة القوة الریاضیة لدى طلبة المرحلة المتوسطةالریاضیات قائم على النموذج البنائي 

لبناء وحدة المساحات في الصف الثاني المتوسط في ضوء البرنامج  اً الباحث برنامج أعد

ده على ح كل مجاالتهاعامة و  بصفةالبنائي لبیجز ومعرفة فعالیتها في تنمیة القوة الریاضیة 

ل مجال من ث اختبار للقوة الریاضیة واختبار لكالباح أعد ،لدى طلبة الصف الثاني المتوسط

 أظهرت، )تدالل الریاضياالسو ، الریاضي الترابطو (التواصل الریاضي،  مجاالت القوة الریاضیة

بین متوسطي درجات المجموعتین في اختبار القوة  إحصائیةوجود فرق ذات داللة  إلى نتائجال

 .)١٧٩- ١٣١ :٢٠٠٩ (جاد، .المجموعة التجریبیة حالریاضیة ولصال

 :)٢٠١٣( دراسة ریاني  -٣

ثرائي قائم على إبرنامج  أثر( إلىوهدفت  ،الدراسة في المملكة العربیة السعودیة أجریت

المتوسط بمكة  وللدى طالب الصف األ یاضیةعادات العقل في التفكیر االبداعي والقوة الر 

 أهداف ولتحقیق ،المتوسط ولفي الصف األ طالباً  )27( من دراسةعینة ال تكونتو ، )المكرمة

مهارة من مهارات  لكل اً وبعدی اً قبلی اً واختبار  ككل،للقوة الریاضیة  اً الباحث اختبار  عملالبحث است

 وأظهرت، تورانس للتفكیر االبداعي واختبار ،بنفسه طبق على عینة البحث أعدهالقوة الریاضیة 

تنمیة التفكیر االبداعي  عادات العقل في إلىالمستند  ثرائيفعالیة البرنامج اإل إلىنتائج الدراسة 

 ،یهاأشار الو العادات التي اختارها الباحث  عةطبی أوطبیعة البرنامج  إلىتعود  وقد ،وقدراته

القبلي والبعدي  ینالختبار ل راسةبین متوسطي عینة الد إحصائیةوجود فرق ذو داللة  وكذلك

بین  إحصائیةوجود فرق ذو داللة  وكذلك ،لبعدياضیة ككل ولصالح االختبار اللقوة الری

لریاضي، ا (التواصل مهارة من مهارات القوة الریاضیة الختبارین القبلي والبعدي لكلامتوسطي 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٨٩ ( 

 

- ١٢١ :٢٠١٣ (ریاني،) لصالح االختبار البعدي.الریاضي ، واالستداللالترابط الریاضي

١٣٩(  

ا ا : اءاوإ ا:  

  التصمیم التجریبي: 

 يذ یطلق علیه تصمیم المجموعات المتكافئة تجریبیاً  تصمیماً  وقد اختار الباحث

) ١( الجدوفي اختبار بعدي للتحصیل وكما موضح  االختبارین القبلي والبعدي للقوة الریاضیة و 

  :تياآل

  )التصمیم التجریبي للبحث١جدول(

 (اختبار) التابع المتغیر المستقل المتغیر تكافؤ المجموعة

  

 التجریبیة

  الزمني العمر -١

  السابقللعام العام  معدلال -٢

 ةالسابق یاتالریاض معلومات -٣

  الذكاء -٤

  القوة الریاضیة القبلي اختبار -٥

 الدراسي لألب واألم مستوىال -٦

التمثیالت  إستراتیجیة

 الریاضیة

  .بعدي في التحصیل -١

فـــــــــي القـــــــــوة  بعـــــــــدي  -٢

 الریاضیة

 التقلیدیة  الطریقة الضابطة

  

و ا :  

في المدارس  يالصف الخامس العلم وطالباتجمیع طالب مجتمع البحث یشمل 

 للعام الدراسي حافظة األنبارممركز  مدینة الرمادي في والحكومیة یةصباحوالثانویة ال عدادیةاإل

  وثانویة.  إعدادیة مدرسة) ٧٢( على موزعین ،)٢٠١٤- ٢٠١٣(

 تأخذ ،الثانویة واإلعدادیة في مدینة الرمادي المدارس بعد تحدید عینة البحث:

 أسماء وضعتو ، على األقل شعبتین بواقعالمدارس التي تحتوي على الصف الخامس العلمي 

في  ئنةثانویة العال للبنات والكا ظهرتو  ،سحب مدرسة عشوائیاً من ثمَّ تّم المدارس في كیس و 

 ،رسة شعبتین لطالبات الصف الخامس العلميالمدتوجد في الرمادي، إذ  في األسكانمنطقة 

 سَدرّ المجموعة التجریبیة التي تُ  لُتمثل(ب)  الشعبة اً عشوائیختیر وا ،طالبة) ٦٥( نَّ عددهوكان 



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٩٠ (   

 

وفق  سَدرّ المجموعة الضابطة التي تُ  لُتمثل(أ)  التمثیالت الریاضیة والشعبة إستراتیجیةوفق 

  ) طالبة .٣٠( وبعد استبعاد الطالبات الراسبات إحصائیًا بقیت في كل شعبة ة،تقلیدیالطریقة ال

:ا    

 نتائجالتي قد تؤثر في و في ستة متغیرات دخیلة  إحصائیاً مكافئة مجموعتي البحث تم 

 ،عام السابقالریاضیات لل ودرجة ،للعام السابقالعام  والمعدل ،(العمر الزمني التجربة وهي:

وللتحقق من تجانس  ،الدراسي للوالدین) مستوىوال ،السابقة للقوة الریاضیة والمعلومات والذكاء،

، واعتدالیة ال أم إحصائیةبین المتوسطین الحسابیین ووجود دالة  مقارنةوكذلك الالمجموعتین، 

 متغیر، (ف) المحسوبة والجدولیة لكل حساب قیمة النسبة الفائیة تمّ  التوزیع لكل من العینتین،

، وبعدها كافؤمتغیر من متغیرات الت لكلمستقلتین  لعینتین )T-test( تطبیقومعامل االلتواء، و 

) ٢( ) لكل متغیر، فوجدت كما موضح في جدول58( استخرجت القیمة الجدولیة بدرجة حریة

  اآلتي:

 لمتغیرات التكافؤ وقیمة االلتواء االختبار التائي والفائي نتائج )٢جدول(

  التكافؤ اتمتغیر 

مستوى   التائیة القیمة  الفائیة القیمة

الداللة 

0.05 

  االلتواء

سوبة
ح
الم

 

جدولی
ال

ة
  


ا

بة
 

جدولی
ال

ة
جریبیة  

ت
 

طة
ضاب

  
 0.31 0.19  دال غیر 2 0.703 1.6 1.103 الزمني العمر

  0.74 0.66-  دال غیر 2 1.004 1.6 1.064 للعام السابقالعام  المعدل

 1.06 0.7  دال غیر 2  0.784  1.6  1.262  السابقةالریاضیات  معلومات

 0.56  0.33-  دال غیر 2 0.253 1.6 1.402 الذكاء

 0.06 0.09-  دال غیر 2 1.212 1.6 1.403 القوة الریاضیة

  

  ):٢( ویتبین من الجدول

  َّولیة،من القیمة الفائیة الجد أصغرالقیمة الفائیة المحسوبة في جمیع المتغیرات الخمسة  إن 

  كافة.   تجانس المجموعتین في المتغیرات الخمسة إلىیشیر  مما



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٩١ ( 

 

  َّلذا یكون 3,3-للمجموعتین محصورتین بین [ هاقیمة االلتواء في المتغیرات جمیع إن [

 .   التوزیع للمجموعتین معتدالً 

  َّهاجمیع من القیمة التائیة الجدولیة في المتغیرات الخمسة أصغرالقیمة التائیة المحسوبة  إن، 

ن یالمجموعت أنَّ أي  ،درجات المجموعتین يد فرق دال بین متوسطجو أنه ال ی إلىیشیر  مما

 .هاجمیع المتغیراتن في افئتمتكا

 راى ابا و ا:  

على طالبات عینة  األمو  بالمتعلقة بالمستوى الدراسي لأل اتاستمارة المعلوموزعت 

أو ، كلیةأو ، معهدأو ، عدادیةإأو ، متوسطةأو ، ابتدائیةأو ، يمّ أُ ( وبالمستویات ثالبح

من تكافؤ  واألم وللتحققلألب  اسيالدر  المستوىعملیة الدمج لخالیا  وبعد ،علیا) دراسات

 ٢كامن قیمة  أصغرالمحسوبة  ٢كاقیمة  وكانت ،اختبار مربع كاي عملاستالمجموعتین 

ن في االمجموعتین متكافئت أنیعني  وهذا إحصائیة،دالة ذات تكون لیست  لذا ،الجدولیة

  .األمو  ألبمتغیري المستوى الدراسي ل

ت ا:  

من كتاب الریاضیات  ولىتحدید الفصول الخمسة األ تمَّ  تحدید المادة العلمیة (المحتوى): - ١

 .٢٠١٣/ لسنة بعة الخامسةطال

 متتفي المحتوى  تدریسها ةتحلیل المفردات المقرر  ضوء في السلوكیة: هدافاأل صیاغة - ٢

باالعتماد على تصنیف بلوم  سلوكیاً  اً هدف) ٢٢٤( بلغ عددها والسلوكیة  هدافیاغة األص

ة من عرضها على مجموع تمَّ  وقد ،تقویم)و ، یبتركو تحلیل، و تطبیق، و ، واستیعاب(تذكر، 

وحصلت على نسبة اتفاق  هاتدریسطرائق  الریاضیات و اختصاص المحكمین فيالخبراء 

 المحكمین.بعد إجراء التعدیالت من قبل الخبراء  بنفس العدداألهداف  بقیت، و فأكثر% ٨٠

 إلسـتراتیجیة ) خطة وفقاً ٤٦( ) خطة تدریسیة بواقع٩٢( إعدادتم : الخطط التدریسیة إعداد-٣

للمجموعـة  تقلیدیـةال لطریقـة) خطـة علـى وفـق ا٤٦و( ،التمثـیالت الریاضـیة للمجموعـة التجریبیـة

مـــن  عـــةعلـــى مجمو كـــال النـــوعین  مـــنلخطـــة تدریســـیة  نموذجـــاً الباحـــث عـــرض  وقـــد ،الضـــابطة

فـــي صـــالحیتها  أیهـــملبیـــان ر   هاطرائـــق تدریســـالریاضـــیات و  المحكمـــین فـــي اختصـــاصالخبـــراء 

  .المادة واألهداف ومدى مالئمتها ومحتوىلكل طریقة  للتدریس وفقاً 

  



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٩٢ (   

 

أدا ا:   

تناولت القوة  التي والبحوثبعض الدراسات على  االطالعبعد  اختبار القوة الریاضیة: - ١

ولعدم توفر  ،بحثال اهذ أهداف خدمی مالئماً  لم یجد الباحث اختباراً  ،الریاضیة ومهاراتها

 أعد ،اختبار جاهز لقیاس القوة الریاضیة لدى طلبة الصف الخامس العلمي في الریاضیات

 التواصل لمهارات فقرة) ٢٨( منها فقرة،) ٥٦( من ولیةبصورته األ كونت الباحث اختباراً 

) فقرة لمهارات االستدالل الریاضي ١٤(و ،) فقرة لمهارات الترابط الریاضي١٤(و ،الریاضي

%) ٢٥و( ،الریاضي الترابط%) لمهارات ٢٥(و ،الریاضي التواصل%) لمهارات ٥٠وبواقع (

فقرات االختبار  وكانت ،همجمیعالمحكمین  الخبراء وبتأیید ،الریاضي الستدالللمهارات ا

حسب المحكمین الباحث الخبراء  أغلب أییدلت وذلك ،من متعدد) یارموضوعیة (اخت هاجمیع

  .االختبارفقرات التي وجهت لهم مع  تبانةاالس

١- ١ اء  اق آراء ا) رات ا اا: (  

موافقة  من فأكثر%) ٨٠كل فقرة من فقرات االختبار التي تحصل على ( عتمدوتُ 

 حكمینعرض الباحث فقرات اختباره على عدد من الخبراء الم لذلك ،علیهاالمحكمین الخبراء 

حصلت جمیع الفقرات على القبول بعد تعدیل  وقد الریاضیاتبطرائق التدریس وطرائق تدریس 

  تم التحقق من صدق االختبار.  وبهذا ،بعضها من حیث الصیاغة

٢- ١ ا  ر:ا 

١- ٢- ١ ا ا ر: ولا  

) طالبة في ٣٢( من مكونةال ولىاألستطالعیة االعینة التطبیق االختبار على  تمّ 

بعد احتساب المعدل العام  نوتبیّ  لإلجابة،الصف الخامس العلمي لحساب متوسط الزمن الالزم 

 ،الفقرات واضحة ومفهومة وكانت دقیقة،) ٨٥( بلغحیث  كل الطالبات إلجابةللزمن المستغرق 

  .جابةاإل اتوكذلك تعلیم

٢- ٢- ١ ر ا ما ا:    

اختیرت عشوائیًا والمتمثلة  والتيالثانیة  ستطالعیةالعینة اال علىطبق الباحث االختبار 

العینة  أفرادعدد  أصبحعدد الطلبة الغائبین  وباستبعاد خارج عینة البحث بالمدارس

للفقرات  حصائيسوف تستعمل لغرض التحلیل اإل والتي ،) فرداً ١٦٥( االستطالعیة الثانیة

  ). ٢٨( درجة النجاح هي أن علماً  ،السیكومتریة لالختبار ائصوالتحقق من الخص



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٩٣ ( 

 

 واختـار ،حسب الدرجات الكلیة للطلبة ترتیبها تنازلیاً تّم االختبار و  أوراق صححتتطبیق ال وبعد

لتمثل  ت%) من الدرجا٢٧( وأدنى ،الدرجات لتمثل المجموعة العلیا من%) ٢٧( أعلىالباحث 

حیــث بلــغ عــدد  ،المجموعــة الــدنیا، بوصــفها نســبة معقولــة للمقارنــة بــین المجمــوعتین المتبــاینتین

 .اً ) فرد٤٥( مجموعة كل أفراد

الخاطئة في المجموعتین العلیا والـدنیا وتطبیـق المعادلـة  جاباتحساب اإل بعد معامل الصعوبة:

لكــل  حســاب معامــل الصــعوبة متــ ،الصــعوبة فــي الفقــرات الموضــوعیة مــلمعا إلیجــادالریاضــیة 

حـذفت الفقـرات التــي  لـذا ،)0.889 -0.089( تتـراوح بـین أنهــا نوتبـی ،فقـرة مـن فقـرات االختبـار

 ،١٧، ٥( الفقـــرات المحذوفـــة هـــي و )(0.20 مـــن أقـــل أو )0.80( مـــن أكبـــرمعامـــل صـــعوبتها 

٤٧.(  

الخاصـــــة بـــــالفقرات  عادلـــــةحســـــاب معامـــــل التمییـــــز بتطبیـــــق الم تـــــمَّ  الفقـــــرة: التمییزیـــــة القـــــوة

حـذفت الفقــرات التـي یقــل  وعلیــه، )0.133-0.689( مــا بـین تراوحـت أنهــا نتبـی إذ ،الموضـوعیة

وبـذلك یتبقـى خمسـون )، ٤٣، ٣٦، ٣٥( وهـي فقـرات ثالث وعددها )0.20( معامل تمیزها عن

  .لالختبار فقرة

الباحـث معادلـة  عملاسـت ،مـن فعالیـة البـدائل أكـدالت ألجـل ):البدائل الخاطئـة (المموهـات فعالیة

وبــذلك عــدت البــدائل  جمیــع القــیم لهــا ســالبة أن ووجــد ،فعالیــة البــدائل الخاطئــة للفقــرات جمیعهــا

  جمیعها فعالة لفقرات االختبار.

  ار:ق 

  :وهيصدق االختبار بعض أنواع ال من  ثالباح وتأكد

األولیـــة  بصـــیغتهالباحـــث فقـــرات اختبـــاره  عـــرضمـــن هـــذا النـــوع  للتحقـــق الظـــاهري: الصـــدق  . أ

 ،هاتدریسـ طرائـقو  الریاضـیاتفي مجال المحكمین على مجموعة من الخبراء  جابةاإل وتعلیمات

 لمهـــارات القـــوة الریاضـــیة مالءمتهـــا( :فـــي تقـــویم فقـــرات االختبـــار مـــن حیـــث أیهـــملبیـــان ر  وذلـــك

تعتمــد  إذْ )، تعلیمــات االجابــة وضــوحو  ،للمحتــوى تمثیلهــا مــدىو  ،للمرحلــة العمریــة لعینــة البحــثو 

علـى نسـبة  هـاجمیع الفقـرات وحصـلتمـن الفقـرات،  قـرةصـالحیة كـل ف لقبـول أكثر% فـ٨٠نسـبة 

 دائلتغییــر بــ أوبعــد تعــدیل بعضــها فــي الصــیاغة المحكمــین  الخبــراءمــن  %٨٠ أكثــر مــنقبــول 

  تم التحقق من صدق االختبار الظاهري.  وبهذا جابة،اإل

  :استخدمها الباحث منها البناءصدق  من للتحققعدة طرق  هناكو  :اءصدق البن  . ب



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٩٤ (   

 

ــات ــة: المقارن الفــروق بــین ین مســتقلتین الختبــار تــالتــائي لعین االختبــارالباحــث اســتعمل  الطرفی

التائیـــة  القـــیم) واســـتخرجت حـــذفها تـــم(عـــدا الفقـــرات التـــي  جمـــوعتین العلیـــا والـــدنیا لكـــل فقـــرةالم

بالقیمــة  رنتهــامقابو  )7.046-2.128( بــینالمحســوبة  )T( تراوحــت قــیم إذ ،المحســوبة لكــل فقــرة

لطــرفین تبــین أن  )0.05( مســتوى الداللــةبو  )88( حریــةالدرجــة عنــد  )1.99(البالغــة الجدولیــة 

أكبر مـن القیمـة الجدولیـة، أي ذات داللـة إحصـائیة، لـذا  الفقراتالقیمة التائیة المحسوبة لجمیع 

 .مقبولة هاعدت الفقرات جمیع

   :ار ت

  : باآلتي قام الباحث االختبار ثبات من قالتحق بهدف

 تصحیح وبعدطالب  )45( تطبیق االختبار على مجموعة من الطلبة وعددهم إعادة عملاست - 

 )0.845( كان معامل الثبات األول االختبارا وبین درجات وایجاد معامل ارتباط بینه إجاباتهم

  .مقبوالً  ثباتال معامل ُیعدلذا  ،ما یسمى بمعامل االستقرار أو

ثبات فقرات اختبار القوة  لحساب )٢٠-دسون(كیودر ریتشار  معادلة الباحث عملاست - 

 وكانالداخلي لفقرات االختبار  تساقالستخراج اال شیوعاً  كثرالطریقة األ أنها إذ ،الریاضیة

 أن إلى دبیاتتشیر األ إذْ  مقبول،و  عالٍ  ثبات معاملوهو  )0.87( الفقرات لهذهثبات المعامل 

  االختبار یتصف بالثبات. 

التمییزیة  والقوةمن استخراج معامل الصعوبة  حصائیةالمعالجات اإل إجراءتم  أن وبعد

االختبار جاهزًا للتطبیق  أصبحوالتأكد من الخصائص السایكومتریة لالختبار  رلفقرات االختبا

تكون من  إذ ،مهارات القوة الریاضیة لطالبات الصف الخامس العلمي لقیاسالنهائیة  تهبصور 

 .)٤٧ ،٤٣ ،٣٦ ،٣٥ ،١٧ ،٥( ن فقرة بعد حذف ست فقرات وهيیخمس

الریاضیات للصف الخامس  ابالباحث المادة العلمیة في كت حدد :حصیلالت اختبار -٢

  . وشملت الفصول الخمسة األولى ول،األالدراسي الفصل  - العلمي

 جدول المواصفات( الخارطة االختباریة): إعداد ١- ٢

) ٣( رئیســة إلعــداده وكمــا موضــح فــي جــدولأعــد الباحــث جــدول مواصــفات وفــق الخطــوات ال 

 اآلتي:

  

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٩٥ ( 

 

  المواصفات (الخارطة االختباریة) الخاصة باالختبار التحصیليجدول : )٣جدول (

صل
 الف

ص
ص

ح
عدد ال

 

حتوى
سبة الم

 ن
جموع نــــــــــــســـــــــــــبــــــــــــــــة االهـــــــــــــــــداف

 الم

1
0
0
%

 

المعرفة 

19% 

الفهم 

27% 

التطبیق 

40% 

 التحلیل

9% 

 التركیب

3% 

التقویم

2% 

١ف  7 ـــــ ـــــ 1 3 2 1 15% 12 

٢ف  9 ـــــ 1 1 3 2 2 17% 14 

٣ف  2 ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ 5% 4 

٤ف  14 ـــــ ـــــ 1 6 4 3 27% 22 

٥ف  30 36% 3 4 7 2 1 1 18 

 50 1 2 5 20 13 9 %100 82 مج

 

 تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة: ٢- ٢

صیاغة الفقرات كانت  أنتبین بعد تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة األولى 

معدل برصد  الختبارعن فقرات ا جابةوتم حساب الزمن المستغرق في اإل ومة،واضحة ومفه

 لإلجابةالوقت المطلوب  أنتضح اثم حساب متوسط الزمن بینهم و  ،كل الطالباتزمن االنتهاء 

أن تأكد الباحث من وضوح فقرات االختبار وتعلیماته  بعد، دقیقة )90( وعن فقرات االختبار ه

) طالبًا ١٦٧( البالغة بصیغته األولیة تم تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة الثانیة

ن الخصائص التحقق مو  ائیاً كان الغرض منه تحلیل فقرات االختبار إحص إذ، وطالبة

  .السایكومتریة لالختبار

 تبیناالختبار  فقراتمعادلة حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من  تطبیقبعد  الصعوبة:معامل 

ولــة وال تحتـــاج إلـــى حـــذف أو ، لــذا عـــدت جمیـــع الفقـــرات مقب)0.733-0.233( تـــراوح بـــینیأنــه 

  . تعدیل

ــــرة: ــــة للفق ــــوة التمییزی ــــم الق ــــار باســــتحســــاب معــــام ت ــــرات االختب ــــة ال عمالالت تمییــــز فق معادل

ویعنـي أن  )0.244-0.711( تتـراوح بـین أنهـاوجـد إذ  الموضـوعیةالخاصة بـالفقرات  اإلحصائیة

  فقرات االختبار مقبولة من حیث قدرتها التمییزیة.



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٩٦ (   

 

 ،هـاجمیع معادلـة فعالیـة البـدائل الخاطئـة لفقـرات االختبـار عمالاسـتتـمَّ  فعالیة البـدائل الخاطئـة:

عــدت جمیعهــا فعالــة  ولــذلكا، هــجمیع لفقـراتلمعــامالت فعالیــة البــدائل الخاطئــة ســالبة  أنووجـد 

 .من قبل الباحث دلفقرات االختبار المع

   ق ار:

على  جابةاختباره بصیغته األولیة وتعلیمات اإل تفقرا الباحث عرض :الظاهري الصدق   - أ

بمالحظاتهم  خذاألوتم  ،ئق تدریسهامجموعة من الخبراء المحكمین في تدریس الریاضیات وطرا

  فقرات االختبار من حیث الصیاغة. لحو 

 إلىتحقق من صدق المحتوى لالختبار بعد تحلیل المحتوى المعرفي ال تم :المحتوى صدق   - ب

  .)٣( جدول جدول المواصفات بإنشاءمكونات المحتوى وتحدید نسبة كل جزء  صغرأ

مؤشرات صدق البناء في االختبار التحصیلي بعدة  بعضالباحث من  تحقق :بناءال صدق   - ت

  طرق منها:

ــات ــة: المقارن لعینتــین مســتقلتین الختبــار الفــروق بــین اســتعمل الباحــث االختبــار التــائي  الطرفی

جمیعهـا أكبـر مـن  المجموعتین العلیا والدنیا لكل فقرة وتبین أن القیمـة التائیـة المحسـوبة للفقـرات

 الجدولیة لذلك عدت جمیع الفقرات مقبولة. القیمة التائیة

 (ت ار): ات

  الباحث معامل الثبات بطریقتین : حسب

(الفقرات ذات األرقام  جزأین إلىتم تجزئة فقرات االختبار  حیث: التجزئة النصفیة طریقة -

 بلغف حساب معامل ارتباط بیرسون بینهاتم ثم  ،الزوجیة) رقامالفردیة، الفقرات ذات األ

وهذا  )0.949( وقد بلغرتباط بمعادلة سبیرمان بروان التصحیح معامل ا تمّ  ثمّ  ،)0.903(

 .مؤشر جید على الثبات 

قیمته  توكانإلیجاد معامل الثبات  عملها الباحثاست ):٢٠-دسون(كیودر ریتشار  طریقة -

 وهي قیمة عالیة تطمئن الباحث إلى تطبیق اختباره. )0.924( المستخرجة

لـذا  المناسبة، اإلحصائیة، وٕاجراء التحلیالت من صدق وثبات االختبار التحصیلي تحققال وبعد

  .جاهزًا للتطبیق بصورته النهائیة عد االختبار

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

)٢٩٧ ( 

 

و ض ا :اا ا:  

أوض ا ::   

  من هذا الهدف الفرضیة الصفریة اآلتیة: شتقأ الهدف األول:

لتحصـیل بـین افـي اختبـار  )0.05( عنـد مسـتوى داللـة حصـائیةداللـة إ ویوجد فرق ذ ال

التمثیالت الریاضیة  استراتیجیةوفق  درْسنَ متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي یَ 

  . التقلیدیة طریقةالوفق  درْسنَ ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي یَ 

لـــدرجات طالبـــات  والتبـــاینمـــن هـــذه الفرضـــیة تـــّم إیجـــاد المتوســـط الحســـابي  وللتحقیـــق 

 )T-test( اختبـــار عمالاســـت تـــمّ و  ،المجموعـــة التجریبیـــة ودرجـــات طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة

 :تي) اآل٤( وكما موضح في الجدول قلتینلعینتین مست

(التجریبیة  البحثداللة الفرق بین متوسطي درجات اختبار التحصیل لمجموعتي : )٤جدول (

 والضابطة)

 المجموعة
 عدد

 الطالبات

 المتوسط

 الحسابي
  تباینال

 درجة

 لحریةا

 مستوى T-test قیمة

الداللة عند 

0.05 
 الجدولیة المحسوبة

  83.04 31.6 30 التجریبیة
  دالة 2 3.151 58

  63.566 26.633 30 الضابطة

  

وجــود فــرق بــین المتوســطین لصــالح المجموعــة التجریبیــة،  حظلــو ومــن الجــدول الســابق 

 ویتضـح لعینتـین مسـتقلتین )T-test( االختبـار عمالاست ولبحث داللة الفرق بین المتوسطین تمّ 

وفـق  رْسـنَ ذات داللة احصائیة بین درجات طالبات المجموعة التجریبیة اللـواتي دَ  اً هناك فرق نأ

وفــــق  رْســــنَ جــــات طالبــــات المجموعــــة الضــــابطة اللــــواتي دَ اســــتراتیجیة التمثــــیالت الریاضــــیة ودر 

 ةالفرضــی رفضولصــالح المجموعــة التجریبیــة، ولــذلك ُتــتحصــیل فــي اختبــار ال تقلیدیــةالطریقــة ال

التمثــیالت الریاضــیة علــى التحصــیل لــدى  إلســتراتیجیة ثــروجــود أ لــىالصــفریة، وهــذا مؤشــر ع

  .الخامس العلمي الصفطالبات 



   اا  ا د.أ.

..  ا        

 أاإ ا  ت اا   

 ة اوا  
 

 )٢٩٨ (   

 

لمعرفـــة حجـــم التـــأثیر لتطبیـــق التجربـــة علـــى  تـــاذلـــك قـــام الباحـــث بحســـاب مربـــع ای بعـــد

= ٢ایتا(ت) االحصائي التأثیر حجم :تیةاآل المعادلة عمالالمجموعتین التجریبیة والضابطة باست

ت²

	 ²ت 			د.ح�
     

  ٢- ٢+ ن١ن.ح = د.ح) درجة الحریة وتستخرج د(حیث

  )٤٢: ١٩٩٨(عفانة ،T-test            اختبار  عمال) القیمة التائیة المحسوبة عند استت(

 التأثیر  مستوى حجمیوضح  تي) اآل٥(والجدول

الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من : )٥( جدول

 التأثیر مقاییس حجم

 األداة المستعملة
 حجم التأثیر

 كبیر متوسط صغیر

 µ² 0.01 0.06 0.14مربع ایتا 

  یتامربع ا وبحساب  

=  ٢ایتا
(�.���)²

���(�.���)²
     =

�.���

��.���
  = 0.146  

  

ـــع ا نالباحـــث أ جـــدو  ـــد مقارنتهـــا بالجـــدول ،)0.146( یتـــاقیمـــة مرب نالحـــظ أن  )٥( وعن

التجریبیــة  جموعــةاالســتراتیجیة قــد نجحــت فــي التــأثیر علــى الم نالتــأثیر كبیــٌر جــدًا ممــا یعنــي أ

  بشكل كبیٍر في اختبار التحصیل. 

  :تیةاشتق من هذا الهدف الفرضیة الصفریة اآل الهدف الثاني:

فـــي االختبـــار البعـــدي  )0.05( مســـتوى داللـــة عنـــد حصـــائیةیوجـــد فـــرق ذات داللـــة إ ال

وفــق  رْســنَ لمهــارات القــوة الریاضــیة بــین متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة اللــواتي دَ 

 رْســنَ درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة اللــواتي دَ  ســطاســتراتیجیة التمثــیالت الریاضــیة ومتو 

  وفق الطریقة التقلیدیة.

لـــدرجات طالبـــات  تبـــاینحســـاب المتوســـط الحســـابي وال مّ مـــن هـــذه الفرضـــیة تَـــ وللتحقیـــق

) ٦( عـــة الضـــابطة، وكمـــا موضـــح فـــي الجـــدولالمجمو  اتالمجموعـــة التجریبیـــة ودرجـــات طالبـــ

 :تياآل



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار) (١اد (
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داللة الفرق بین متوسطي درجات االختبار مهارات القوة الریاضیة لمجموعتي : )٦جدول (

  (التجریبیة والضابطة) البحث

 المجموعة
 عدد

 الطالبات

 المتوسط

 الحسابي
  تباینال

 درجة

 الحریة

الداللة  مستوى T-test قیمة

  الجدولیة المحسوبة 0.05عند 

  26.806 28.833 30 التجریبیة
  دالة 2  2.431 58

  38.929 26.267 30 الضابطة

 

وجــود فــرق بــین المتوســطین لصــالح المجموعــة التجریبیــة،  حظلــو ومــن الجــدول الســابق 

 ویتضـح لعینتـین مسـتقلتین )T-test( االختبـار عمالاست ولبحث داللة الفرق بین المتوسطین تمّ 

وفـق  رْسـنَ ذات داللة احصائیة بین درجات طالبات المجموعة التجریبیة اللـواتي دَ  اً هناك فرق نأ

وفــــق  رْســــنَ اســــتراتیجیة التمثــــیالت الریاضــــیة ودرجــــات طالبــــات المجموعــــة الضــــابطة اللــــواتي دَ 

 رفضولصالح المجموعة التجریبیة، ولذلك تُ  ضیةفي اختبار مهارات القوة الریا تقلیدیةالطریقة ال

علـى مهـارات  ریاضـیةوهذا مؤشر على وجود تأثیر الستراتیجیة التمثـیالت ال ،فریةالص ةالفرضی

  .ة لدى طالبات الصف الخامس العلميالریاضی ةالقو 

الباحــث بحســاب مربــع ایتــا لمعرفــة حجــم التــأثیر لتطبیــق التجربــة علــى  ق��امذلــك  وبعــد

  :السابقة المعادلة عمالالمجموعتین التجریبیة والضابطة باست

  مربع ایتا وبحساب

=  ٢ایتا
(�.���)²

���(�.���)²
     =

�.��

����.��
  = 0.093  

  

 نهـاالحـَظ أ )٥( بالجـدول ارنتهـاوعند مق ،)0.093( هيقیمة مربع ایتا  نالباحث أ وَجدَ 

االســتراتیجیة قــد نجحــت فــي التــأثیر  ن(المعتــدل) ممـا یعنــي أ العــالي متوســطعلــى التــأثیر ال تـدلّ 

 .القوة الریاضیة تفي اختبار مهارا على المجموعة التجریبیة بشكل متوسط عالٍ 

ما  :  

 :أثر التمثیالت الریاضیة على التحصیل - ١

ل لــدى الریاضــیة علــى التحصــی التمثــیالتكبیــر الســتراتیجیة  ثــرأ ودالنتــائج وجــ أظهــرت

  ) وقد یرجع السبب في ذلك إلى واحدة أو تجریبیة(المجموعة الالخامس العلميطالبات الصف 
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  :تیةأكثر من النقاط اآل

 حل المسائل خالل ترجمة المسألة أو البات على الریاضیة أثرها في مساعدة الط تمثیالتلل

الفكرة إلى شكل جدید، وترجمة المخططات والنماذج المادیة إلى رموز أو كلمات، كذلك 

بالتعبیر  ةقوم الطالبت إذ ة أو تحلیل المسألة اللفظیة لتوضیح معناها وتسهیل حلها،ترجم

  هّن.زداد تحصیلا فیعن الفكرة في قالب بدیل یكون أكثر اكتماًال وقبوًال وٕاثارة لدیه

  للتمثیالت الریاضیة دورها في زیادة التحصیل والفهم فعندما تتفاعل الطالبات في استعمال

معنى  تالریاضیة لتمثیل مفهوم أو قاعدة أو فكرة أو موقف ریاضي بطریقة ذاالتمثیالت 

فان هذا یسهل الفهم وینمي القدرة المعرفیة وینظم األفكار مما یؤثر إیجابًا على زیادة 

 تحصیلهم.

 هنّ بقیامِ  اضیةالتمثیالت الری عمالالمستویات العلیا من التفكیر باست لىإ الباتالط ُرقي 

یة واالتفاق على خاللها المعلومات الریاض نم طرائق یمثلنَ  هنّ ومات واكتشافِ بتحلیل المعل

 .التمثیل المناسب

 أكثرالباحث بتوفیر بیئة تعلیمیة داخل الدرس تتضمن التفكیر الریاضي والبحث في  قیام 

على إیجاد التمثیل المناسب  نَ مما جعل الطالبات یتنافسْ  مكنمن طریقة للتمثیل إن أ

المتنوعة وهذا بدوره جعل الطالبات  فكارللوصول إلى الحل األفضل واألقصر، وطرح األ

 .لهًا بحُ أكثر اهتمامًا بالدرس و  كثرأ

 العمل في مجموعات خالل عملیة التمثیل المحسوس وشبه  ثناءالطالبات في أ تفاعل

بین  یةالفرص لكل طالبة في المجموعة للتمثیل یراعي الفروق الفرد تاحةن إالمحسوس وإ 

 المفهوم . وأ رةتمثیل للفك كثرالتعامل مع أ بالطالبات بسب

 تزید من  یلمثلت بأكثر من تمث ذاالفكرة الریاضیة أو المفهوم أو المعلومة الریاضیة إ إن

مما یرسخ تلك الفكرة أو  تمرونة الطالبة في التعامل مع الصور المختلفة لتلك التمثیال

 بینهنّ التنافس  بخلق یجابیاً المفهوم أو المعلومة في أذهان الطالبات ویعكس ذلك إ

 .نّ تحصیله علىبإحراز الدرجات العلیا فینعكس ذلك  واهتمامهنّ 

 للتعلم مما  نّ فضول الطالبات وزادت من دافعیته ثارتاستراتیجیة التمثیالت الریاضیة أ إن

تناسب  جعلهاالتعلیمیة بشكل فعال مما  نشطةمن مشاركة جمیع الطالبات في األ مساه

 .على اختالف مستویاتهم اتلباجمیع الط
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 يتنمّ  التي ناسبةالتمثیالت الم الختیارالجید الذي یستعد في التخطیط  رسالمدّ  أنموذج 

في الحل  مدرسخالل المشاركة الفعالة وبلورة سلوك ال من نّ وتفكیره اتلباوعي الط

الخطوات وتركیب المادة الریاضیة مما  عمالوسالسة است خطاءوالتفسیر وتصحیح األ

 . نّ لدیه داءتساعد على رفع مستوى األ التي للطالباتینعكس على العملیات العقلیة العلیا 

  :أثر التمثیالت الریاضیة على مهارات القوة الریاضیة - ٢

السـتراتیجیة التمثـیالت الریاضـیة علـى مهـارات  متوسـط عـالٍ  ثرالنتائج وجود أ أظهرت 

التجریبیــة) وقــد یرجــع الســبب  موعــة(المج ة لــدى طالبــات الصــف الخــامس العلمــيالقــوة الریاضــی

  :تیةإلى واحدة أو أكثر من النقاط اآل

  بالتمثیالت الریاضیة في عملیة التعلم وتقدیم المواضیع الریاضیة بأسالی عمالاست فاعلیة 

متعددة من التمثیالت المحسوسة وغیر المحسوسة  نواعأ عمالمتنوعة وغیر تقلیدیة باست

 .رًا من تفاعل الطالبات داخل الصفقدرًا كبی ضافأ والمجردة

   ّفي طالبات الصف الخامس العلمي  یجابیاً إ نعكسالتمثیالت الریاضیة ا عمالاست ثیرتأ إن

من المدرس مع طالباته،  ناقشةعملیة الم اءجر التواصل الریاضي من خالل إ مهاراتعلى و 

بین  العالقاتمهارة القراءة من خالل لفظ الرموز والتحدث عن معانیها وطبیعة  ٕاجراءو 

الكتابة  رةحل شفوي، وكذلك مها لىالتوصل إ والرموز ووصف مفهوم أو إعطاء مثال أ

ي الدفتر الخاص ف الكتابة أووالحلول  فكارمن خالل الكتابة على اللوحة لتوضیح األ

الكتابة في ورقة االختبار حصیلة  وحل التمارین أو كتابة األنشطة أ أو وريالسب للملخص

الریاضي من خالل ترجمة األفكار الریاضیة أو  لتمثیلالفهم للموضوع، وكذلك مهارة ا

 .خرالمفاهیم من تمثیل إلى آ

 أخذت بروابط من الحیاة الیومیة أو مع العلوم األخرى أو ربطت  إذاالتمثیالت الریاضیة  إن

 فكاروتقریب الصورة وترجمة األ لطالباتإلى ارتیاح ا دتفیما بین فروع الریاضیات أ

 التعلموتنظیم المعرفة الریاضیة وتحفیزهم على  فكاراأل تلكوتحقیق الترابطات بین 

 وحّلها مما یجعل تعلمهم ذا معنى. یةلریاضالمشكالت ا مناقشةوالمشاركة الفعالة في 

 سهل  قد تمثیلتوظیف استراتیجیة التمثیالت الریاضیة في عرض المواضیع بأكثر من  إن

 وجذبعلى التفسیر والربط  وشجعهنّ  لطالباتعملیات الفهم واالستدالل وأثار تفكیر ا

 .للتعلمالریاضي وزیادة الدافعیة  التفكیر نواعفي أ اتهنّ االنتباه، وتوسیع قدر 

 منعدیدة  شكالوطرح أ مجموعاتفي تنظیم الدروس بصورة مفردة أو على شكل  التنویع 

الدروس وهذا  سیرعلى  یجابیاً واألفضل انعكس إ األمثل التمثیلار یالممكنة واخت التمثیالت

 .جربةتنفیذ الت أثناء فيما لمسه الباحث 
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 بین  لتعاونعملیة الفهم وزرع روح ا أثناء فيالمستمر  روالمسیّ  هالمدرس الموجّ  دور

بین الطالبات  التنافس مبدألغرس الثقة وحب الریاضیات وخلق  یجابیاً الطالبات كان معززًا إ

 مستویاتهم . باختالف الطالباتالفروق الفردیة بین  اةومراع

 ًا مناسب راهالقاعدة بما ت والمفهوم أ أو الریاضیةالطالبة على تمثیل المعلومة  إدراك إن

والتغلب على الخجل  خرینفي تواصلها مع اآل وتساهمحسب الموقف تزید من ثقتها بنفسها 

والتقلیل من الخوف والرهبة التي تمتلك الكثیر من الطالبات نحو  فكارالتعبیر عن األ في

  .استهاعلى حب المدرس والمادة والرغبة في در  ینعكس مما یاتالریاض

ت: ا   

  :تیةالتوصل إلى االستنتاجات اآل تمّ بحث ال اعنها هذ سفرضوء النتائج التي أ في

الصف الخامس  اتاستراتیجیة التمثیالت الریاضیة في التأثیر على التحصیل لطالب فاعلیة -١

 .العلمي بشكل كبیر

استراتیجیة التمثیالت الریاضیة في التأثیر على مهارات القوة الریاضیة لطالبات  فاعلیة -٢

 .الصف الخامس العلمي بشكل متوسط عالٍ 

التمثیالت الریاضیة من شأنه تطویر مسارات التعلم لدى الطلبة والتي تمكنهم  عمالاست إن -٣

 ذلك وینعكسم األخرى والحیاة الیومیة والعلو  ضیاتمن بناء روابط معرفیة بین فروع الریا

 .بها بداعوحب المادة واإل ابنفسه ةالطالب ثقةزیادة  فيإیجابًا 

 فيتركیز مدرسي الریاضیات في المراحل الدراسیة على تنویع التمثیالت الریاضیة  قلة -٤

ضعف قدرتهم على صنع حیاة  لىإ ىالذي أدّ  رالمفتوحة لدروس الریاضیات األم المناقشات

 .متعة لىالطلبة وتحویل الحصة الدراسیة إ ااخل الصف لیتفاعل معهریاضیاتیة للطلبة د

بأنشطة ال  لقیامالتي تساعد المدرسین والطلبة على ا دواتمن الوسائل واأل سنامدار  افتقار -٥

كتب إثرائیة في و ، اضیاتأندیة الریو سفرات علمیة، و أدوات هندسیة، و صفیة (مكتبات، 

ات وتنمیة مهارات القوة من شأنها ترغیب الطلبة في تعلیم الریاضی التي...) والریاضیات، 

 .الریاضیة

المدرسین بصیاغة المشكالت الریاضیة والمسائل الریاضیة االثرائیة واالكتفاء  ماهتما قلة -٦

 فكارواسع وال یساعد على تولید األ غیرو  اً بالمحتوى مما یجعل تفكیر الطلبة محدود

 .القوة الریاضیة بعادمیة أتسهم في تن التيالریاضیة 

من محتوى المنهج بمساحة  والتحررتنظیم المحتوى التعلیمي واختیار التمثیالت المتنوعة  إن -٧

كافیة لطالبات المجوعة التجریبیة مع االلتزام باألهداف والقدرة على التكیف في تغیر بعض 

بناء بیئة تعلیمیة تتوافر  الباحث من نالتفاصیل واستبدالها وفق طبیعیة الموقف التعلیمي، مكّ 

 التواصلاالندماج باألنشطة والخبرات والتفاعل مما یساعد هذه المجموعة على  قوماتفیها م
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على  یجابیاً إ وانعكسالتفكیر واالستدالل الریاضي  تمهارا صقلوتنمیة اإلبداع والتمیز و 

ة الضابطة في تنمیة مهارات القوة الریاضیة وساعدهم على التفوق على طالبات المجموع

 .الریاضیة القوة مهارات

 الحاسوب( مثل مختلفة حدیثةتمثیالت متنوعة ووسائل وتقنیات  ستعمالاإلیجابي ال األثر -٨

 ،الحسیة كالنماذج الهندسیة والمواد Data Show ,Power Pointوجهاز العرض  لياآل

 .و....) على رفع مستویات الطلبة ،والرسومات ،والجداول ،والمخططات ،والصور

وزیادة الدافعیة  لمادةل نّ انتباه الطالبات وتسهیل فهمه جذبالتمثیالت الریاضیة في  ساهمت -٩

على تحقیق نتائج  یجابیاً إ رمما أثّ  نّ وخلق روح التنافس بینه اتنحو التعلم وحب الریاضی

مشاركة  طالبة كلجعلت من استراتیجیة التمثیالت  نالبحث المشار إلیها، ویرى الباحث أ

تعلم المادة العلمیة  وومناقشة وعنصر نشاط خالل سیر الدرس ومشدودة االندفاع عقلیًا نح

 .باحث في تطبیق تجربتهال هوهذا ما رآ

المرحلة تعیش  ذهكون الفئة العمریة في ه صوصیةخ اتذ عدادیةطالبات المرحلة اإل إن - ١٠

لتعلم المعرفة والتعامل مع  ندفاعإیجابیًا على سلوكهم واال ّثرذروة الحماس واإلبداع مما أ

 و.... . ،والتفكیر السلیم ،والتكیف ،والتوظیف ،المادة بترسیخ مهارات التنظیم

تراا :   

یمكــن الخــروج بالتوصــیات  الباحــث لیهــاواالســتنتاجات التــي توصــل إ النتــائجضــوء  فــي

  :تیةاآل

بتضــمین منــاهج  التربیــةلجــان تــألیف الكتــب فــي المدیریــة العامــة للمنــاهج فــي وزارة  اهتمــام -١

مـن فاعلیـة  تـهالتمثیالت الریاضیة بشكل أوسع للمراحل كافـة ِلّمـا أثبت استراتیجیةالریاضیات 

وزیـادة الدافعیـة  تویاتهمالطلبـة وجـذب انتبـاههم وتحسـین مسـ ذهـانفـي تحفیـز أ تمیزوتأثیر م

المادة وتنمیة قـدراتهم وخاصـة إذا  حبالعلوم والمعارف واكتشاف مواهبهم و  للتعلم وتحصیل

 .فعلي للوسائل التعلیمیة المالئمةاستعمال  هارافق

مدیریــة اإلعــداد والتــدریب فــي المحافظــات بــدورات وورش عمــل وبــرامج تدریبیــة متعــددة  قیــام -٢

ومنهــــا اســــتراتیجیة  لمدرســــي ومعلمــــي الریاضــــیات لتــــدریبیهم علــــى االســــتراتیجیات الحدیثــــة

ى الطلبـة ومهـارات القـوة الكبیـر علـى مسـتو  أثرهـاوتعریفهم في أهمیتهـا و  الریاضیةالتمثیالت 

 .الریاضیة
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اللجنـــــة العلمیـــــة الخاصـــــة بوضـــــع مقـــــررات كلیـــــة التربیـــــة بزیـــــادة تضـــــمین النمـــــاذج  اهتمـــــام -٣

ومنهــــا التمثــــیالت الریاضــــیة ضــــمن مفــــردات المنــــاهج  ،واالســــتراتیجیات التدریســــیة الحدیثــــة

 .ن تضمینها مهارات القوة الریاضیةوطرائق التدریس ألقسام كلیة التربیة فضًال ع

أم  ،أم تصـــویریة ،ملموســـة أكانـــتالمدرســـین للتمثـــیالت الریاضـــیة ســـواء  عمالاســـت ضـــرورة -٤

 المحتـوىتـدریس  أثنـاء يفـبشكل فعال  ،أم خارجیة ،أم داخلیة ،أم بصریة ،أم لفظیة ،رمزیة

 .یاتلتحقیق المعرفة العمیقة في الریاض

والمدرســین علــى  لمــینبشــكل مســتمر لتــدریب المع التدریســیة النــدواتالمــؤتمرات وعمــل  عقــد -٥

 هــدافلمســاعدتهم فــي تحقیــق األ یسكیفیــة اســتعمال هــذه االســتراتیجیات الحدیثــة فــي التــدر 

الحاصــلة فــي مجــال الصــف، ومواكبــة التطــورات المواقــف التعلیمیــة داخــل  إدارةالتربویــة فــي 

 .تدریس الریاضیات

تا :   

  :منهادراسات  جراءلهذا البحث یقترح الباحث إ استكماالً 

وفي مراحل مختلفة لمعرفة مدى  خرىالحالي في مواد دراسیة أ بحثللدراسات مماثلة  -١

 .متغیر أيّ  وعلىمرحلة  ةموضوع وألیّ  يّ الریاضیة في أ التمثیالت فاعلیة

كتساب أغیر التحصیل والقوة الریاضیة ك خرىأثر التمثیالت على متغیرات أ تبحثدراسات  -٢

الریاضیة أو أي نوع  المشكالت وحلّ  لمعلوماتا واستبقاءواالتجاه نحو الریاضیات  مفاهیمال

 التمثیالت على هذه المتغیرات. ثرأ لبیان الریاضيالتفكیر  نواعمن أ

استراتیجیة التمثیالت الریاضیة وغیرها من االستراتیجیات استعمال  ثربین أ دراسات مقارنة -٣

 .خرآ تغیرم يأو أ ،مهارات القوة الریاضیة حدىفي التحصیل أو في إ الحدیثة

متغیر لدى  يفي تدریس الریاضیات على أ لریاضیةا تالتمثیال عمالاست أثرلبیان ات دراس -٤

 .ذوي االحتیاجات الخاصة تالمیذ

مدرسي المرحلة  أو معلمي على التدریبیة الدوراتأو  التدریبیة البرامجأثر  تبحث اتدراس -٥

 علىالتمثیالت الریاضیة  استراتیجیة عمالاست في) اإلعدادیة(االبتدائیة، المتوسطة، 

 .لقوة الریاضیة لدیهم ولدى طلبتهممهارات ا وأ لتحصیلا

تقنیـــة  عمالباســـت المتعـــددة الریاضـــیةالتمثـــیالت  عمالاســـت ثـــرمعرفـــة أ لـــىدراســـات تهـــدف إ -٦

 .خرمتغیر آ يالحاسوب على صفوف دراسیة(طلبة الجامعة، اإلعدادیة، المتوسطة) على أ
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  المصادر:

ثر استخدام استراتیجیة سكمان في تنمیة بعض مهارات التفكیر أ): ٢٠١٢أبو رومیة، مصطفى محمد ( -١

كلیة التربیة الجامعة  غیر منشورة)،(الریاضي لدى طالب الصف الحادي عشر رسالة ماجستیر 
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 .، القاهرة المعرفة مجتمع في التربیة تكنولوجیا- التربي لتكنولوجیا العربیة للجمعیة العلمي المؤتمر وبحوث

المتمركز حول المشكلة في ): أثر استخدام استراتیجیة التعلم ٢٠١١( عمار طعمه جاسم، الساعدي -١٢
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القوة الریاضیة مدخل حدیث لتطویر تقویم تعلم الریاضیات في مراحل  :)٢٠٠٣( السعید، رضا مسعد -١٣
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