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 اإلهداء

إلى من حملتني .... إلى من أنارت لي بعينيها دروب األمل .....إلى من علمتني لغة الكالم

 وربتني وتعبت من أجلي

"أمي الغالية"  

 إلى سندي و قلبي والذي أحمل إسمه بكل فخر 

"أبي الحبيب"  

 إلى األقرب إلى قلبي وتوأم روحي ومصدر إلهامي 

"أختي لينا"   

 إلى أشقاء الروح وملح الفؤاد وسعدي في ديني ودنيتي

"أخوتي أحمد وعبداهللا ومحمد ومحمود"   

 إلى شريك عمري وحياتي إلى من ساندني ووقف بجانبي

"الغاليوجي ياسر ز"  

ة الروح مالكي األبيضبونور عيوني وحبي إلى مهجة قلبي  

"إبنتي تالين"   

 إلى أحالمي البعيدة التي تتحقق والنور يشرق عليها من جديد



 

 

 

:إقرار  

ُأقر أنا معدة الرسالة بأنها قُدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم 

  .لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر

 

 

  :التوقيع

سجدية عبير ابراهيم جميل  

7/12/2013: التاريخ  
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 شكر وعرفان

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة الفاضلة نني إلتمام هذا العمل المتواضع، الحمدهللا الذي أعا

، فقد خصصت لي من وقتها الكثير من أجل تقديم هعلى دراستي هذ تإيناس ناصر التي أشرف

.لك في ميزان حسناتهايضع ذالنصح والعون لي في كل مرحلة، فأسأل اهللا أن   

قسم التربية  /لدراسات العليادير والعرفان  للهيئة التدريسية في اكذلك أتقدم بجزيل الشكر والتق

.في جامعة القدس  

الى مدرسة خالد ابن الوليدفي مدينة بيت لحم  كما وأتقدم بالشكر الجزيل واإلحترام والتقدير

.لدراسةلمساعدتي في تطبيق هذه ا مدرسة الوأخص بالذكراألستاذ علي سليمان مدير   

كذلك أتقدم بالشكر إلى أعضاء  لجنة مناقشة هذه الرسالة لما قدموه من نصح وتوجيه، ولما 

.أضافوه من معلومات قيمة لهذه الرسالة، فلهم كل التقدير  

.كل خيروفّق اهللا الجميع ل  

 

    :الباحثة  

   عبير سجدية  

 

 

 ب



 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التفكير ما وراء المعرفي والتواصل  

وتم تطبيق هذه الدراسة . الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة بيت لحم

، وتكونت  2013-2012، في العام الدراسي  نة من طلبة الصف العاشر األساسيعلى عي

إناث ، موزعين على ) 102(ذكور ، و) 98(، بواقع  لبةالباً وطاط) 200(عينة الدراسة من 

  ) .172(والحكومية ) 28(نوعين من المدارس ، الخاصة 

وطورت الباحثة استبانة لقياس مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر    

ا أعدت اختباراً ، باإلضافة إلى أنه) مقياس شاراو للتفكير ما وراء المعرفي(األساسي ، 

  .للتواصل الرياضي لقياس مهارات التواصل الرياضي

واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، لمالءمته طبيعة الدراسة، وقد تم توزيع 

استبانة التفكير ما وراء المعرفي واختبار التواصل الرياضي لكل طالب من أفراد العينة ، وقد 

إلحصائية للعلوم االجتماعية من خالل حساب المتوسطات الحسابية تم استخدام برنامج الرزم ا

واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ، في حين استخدمت لإلجابة على الفرضيات التي 

للعينات المستقلة ، كما تم استخدام معامل ) ت(تحمل متغير الجنس، ونوع المدرسة اختبار 

  .كرونباخ ألفا في حساب معامل الثبات 

  وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التفكير ماوراء    

     ج



وجود فروق ذات داللة احصائية كذلك  ،نسالمعرفي، والتواصل الرياضي، تعزى لمتغير الج

لصالح المدارس  في متوسطات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير نوع المدرسة

وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التواصل الرياضي تعزى وأيضاً ،الحكومية

وجود عالقة كما وأظهرت نتائج الدراسة   لصالح المدارس الخاصة ،  لمتغير نوع المدرسة

بين متوسطات التفكير ما وراء المعرفي ومتوسطات التواصل الرياضي لدى طلبة الصف 

 .العاشر األساسي في محافظة بيت لحم

 على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات الجديدة التي وبناء

 . مباحث، ومتغيرات مختلفةلتفكير ما وراء المعرفي و التواصل الرياضي على تتناول ا
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The relationship between Metacognition thinking and Mathematical 
communication among the students of the tenth grade in Bethlehem. 

Prepared by: Abeer Ibrahim JamilSajdyeh. 

Supervisor: Dr. InasNaser. 

Abstract 

The aim of this study is to identify the relationship between Metacognition thinking 
and  Mathematical  communication  among  the  students  of  the  tenth  grade  in 
Bethlehem. This  study was applied   on a  sample of  students  in  the  tenth grade of 
primary schools in Bethlehem , in the academic year of 2012‐2013, the study sample 
consisted of 200 male and female students , by (98) males and (102) females, divided 
into two types of schools, private (28) and government (172). 

The researcher has developed a questionnaire to measure the level of Metacognition 
to  tenth grade students,  (sharaw scale  for Metacognition),    in addition  to  that she 
had  prepared  a  test  for  the  Mathematical  communication  to  measure  the 
mathematical communication skills. 

This study adopted a Relational descriptive approach, for its suitability to the nature 
of  the  study,  then  the  metacognition  questionnaire  and  the  mathematical 
communication questionnaire was distributed for each student  of the respondents. 
Spss  (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  )  has  been  used    by  calculating 
means, standard deviations and percentages , while  t‐test for Independent samples 
has  been  used  to  answer  the  hypotheses  that  carry  variable  gender,  and  type  of 
school  .  Cronbach's  alpha  coefficient  has  been  used  to  calculate  the  reliability 
coefficient. 

The  results  showed  no  statistically  significant  differences  in  the  average 
Metacognition and   Mathematical communication Due to the variable Gender    , As 
well  as  the  presence  of  statistically  significant  differences  in  the  average 
Metacognition  attributed  to  the  variable  type  of  school  for  the  benefit  of  public 
schools , And also the presence of statistically private schools and The results of the 
study showed a relationship between theaverages of Metacognition  and averages of 
Mathematical communication at the tenth grade students in Bethlehem. 

Based on the results of the study, the researcher recommended that further studies 
must  be  done  about  Metacognition  thinking  and    Mathematical  communication 
within  Investigation, and the different variables  . 
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 :المقدمة1.1

وقد حدث ذلك انعكاسا    في طبيعة الرياضيات ودورها، جوهرياًتغييراًخير شهد القرن األ   

والتقدم في مجال  ،التي تمثلت في التقدم التكنولوجيللمتغيرات التي تميزت بها هذه الفترة و

 الذي يدرس بالمدرسة ن التلميذ، كما أدم العلوم الرياضية ذاتهاه، وتقلي واستخداماتآلالحاسب ا

في الوقت من أهمية  الرياضيات الرياضية وذلك لما لمادة لى تنمية مقدرته بحاجة ماسة إ

  )2003بدوي،. (الحاضر

وعلى حسن اإلصغاء  العقل ، ويشجع المعلمون واآلباء المستنيرون األطفال على توظيف    

وهم يعلمونهم . ، واحترام آرائهم ومحاكمتها بالمنطق الواضح والحجة البينة لآلخرين 

وكيف يسألون ويجيبون ، أو يدلون بآرائهم من منطلق أن التفكير المنطقي  يستمعون ، متى

                والحوار السليم يقودان إلى النجاح ، وان الخطأ في التفكير يقود إلى خطأ في االستنتاج

  ).2011ابو شامة،(

خر فقد ظهرت في السنوات األخيرة العديد من االستراتيجيات التدريسية التي    وعلى الصعيد اآل

حققت نتائج ملموسة على المستوى التدريسي للمواد الدراسية، ومن أبرزها استراتيجية ما وراء 

 لما لها من أهمية بالغة في مساعدة التالميذ على فهم ما يقومون به ومساعدتهم في المعرفة وذلك

التعبير عن أفكارهم بطريقة أفضل، فحينما يتمكن التالميذ من التعبير عن تفكيرهم يصبح لديهم 

   .ومون بهوعي به ويصبحون قادرين على التوجه الصحيح ويدركون جيدا ما يق

  )2007السراي،(

المعرفة لمساعدة بضرورة االهتمام باستخدام استراتيجيات ما وراء ) 2000(جروان د    ويؤك

لى الحد الذي والتأمل ورفع مستوى الوعي لديهم إمساك بزمام تفكيرهم بالرؤية التالميذ على اإل
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تجاه الذي يؤدي الى بلوغ لى اإلتهم الذاتية وتعديل مساره إ وتوجيهه بميادر،يستطيعون التحكم فيه

  .دفاله

حداث نقلة  الوسيلة المثلى إلاء المعرفة يعدستراتيجيات ما ورتبني إ ويرى بعض التربويون ان    

 ،وتجعله محور العملية نها تركز على المتعلمعتبرة في تدريس الرياضيات وذلك ألنوعية م

في عملية يجابية وفعالة  تعلمه فيصبح بذلك مشاركا بصورة إلى تحمل مسؤولية وتدفعه إ،التعليمية

التعليم ، واستراتيجيات ما وراء المعرفة هي نمط من التدريس يسمح للمتعلم باستخدام مهاراته في 

وقد ظهر مفهوم ما وراء المعرفة  ،ن تحمل المسؤولية الذاتية لتعلمهتطوير تعلم مستقل يمكنه م

على ما وراء المعرفة أ ،وتمثل اً ملموساً ونجاحعلى يد فالفل في منتصف السبعينات والقى اهتماماً

 . ثناء التفكير في حل المشكلةه أمستويات النشاط العقلي الذي يبقي الفرد واعيا  لذاته ولغير

  )2002المنوفي،(

 

رياضية تدل اصطالحات  مواضيعه مفاهيم مجردة ومن العلوم التي تتضمن الرياضيات علم يعد و

اد عدوهي أيضا دراسة األ علم القياس،لك عرف بعض العلماء الرياضيات بأنها لذ على الكم،

 لى تفكير منطقي ومتسلسل في عدة خطوات مما يجعل األمر ممتعاًوأنماطها، وتحتاج هذه المادة إ

                لدى كثير من الناس الذين يتمتعون بسرعة البديهة والتفكير العميق والميول العلمية

 )/wiki/org.wikipedia.arترياضيا(      .  

والتواصل في الرياضيات يعني قدرة التلميذ على  وتشير مبادئ ومعايير الرياضيات العالمية ان   

فكار والعالقات وفهمها ويأخذ التواصل رموزها وبنيتها في التعبير عن األاستخدام مفرداتها و

او غير شكلي  و كتابية وقد يكون شكلياًأن تكون شفهية  مختلفة إما أالرياضي داخل الصف صوراً

              ).                                    2003بدوي،  (ميذ والمعلموبين التال
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ويؤكد ذلك ما جاء  ويعد التواصل الرياضي من بين أهم معايير تعلم الرياضيات في الوقت الحالي،

على ) 2010(الشريفخاصة بتعليم الرياضيات حيث أشار ضمن العديد من األدبيات التربوية ال

ية للمقدرة  لتنمية المهارات األساسضرورة تضمين مناهج الرياضيات في كل المستويات فرصاً

، والتي تمثل الهدف الرئيسي لتعليم الرياضيات، حيث تتضمن المقدرة الرياضية لدى المتعلم

ستدالل ى اإل على حل المشكالت والقدرة علته الرياضية والقدرةرياضية ثقة المتعلم بنفسه وبمقدرال

  .والتواصل الرياضي مع االخرين حول األفكار والحلول

 للصفوف من األول الى التاسع ودور 2005فريقيا وثيقة للمنهج وقد قدم قسم التربية بجنوب إ   

الرياضيات في التنمية الشاملة لثقافة مجتمع جنوب افريقيا، وقد أوصت الوثيقة بضرورة استخدام 

ل األفكار الرياضية والمفاهيم وعمليات التفكير ضمن مجموعة المعايير التي اللغة الرياضية لتوصي

 )2001الدردور، (.ينبغي توافرها عند تنفيذ المنهج

  :مشكلة الدراسة 2.1

شعرت الباحثة بوجود مشكلة في مظاهر التفكير الرياضي لدى الطلبة وذلك من خالل استطالع 

ارية واالختبارات الموحدة واالختبارات العالمية، كما احصائيات عن تحصيلهم في االختبارات الوز

اطلعت على آراء المعلمين والمعلمات حول مستويات التفكير لدى طلبة الصف العاشر االساسي، 

وتحاول الباحثة استقصاء مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالتواصل الرياضي لدى طلبة 

ما " :شكلة الدراسة باالجابة عن السؤال الرئيس التاليالصف العاشر االساسي، ولذلك تتحدد م

صل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر التفكير ما وراء المعرفي والتوامستوى العالقة بين 

  "األساسي في محافظة بيت لحم؟

 :سئلة الدراسة أ3.1
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 :جابة عن السؤال الرئيس التاليسعت الدراسة لإل

صل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر راء المعرفي والتواالتفكير ما ومستوى ما العالقة بين 

  ساسي في محافظة بيت لحم؟األ

  : تيةويتفرع عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية اآل

 ؟ في محافظة بيت لحمساسيالمعرفي لدى طلبة الصف العاشر األما مستوى التفكير ما وراء  )1

  ؟ في محافظة بيت لحمساسيشر األاضي لدى طلبة الصف العاما مستوى التواصل الري )2

في محافظة ساسي  لدى طلبة الصف العاشر األ التفكير ما وراء المعرفييختلف مستوىهل  )3

   باختالف الجنس؟بيت لحم

  في محافظة بيت لحمساسيالرياضي لدى طلبة الصف العاشر األالتواصل مستوى  ل يختلفه )4

  باختالف الجنس؟

ساسي في محافظة المعرفي لدى طلبة الصف العاشر األما وراء هل يختلف مستوى التفكير  )5

  بيت لحم باختالف نوع المدرسة؟

ساسي في محافظة بيت الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األهل يختلف مستوى التواصل  ) 6

  لحم باختالف نوع المدرسة؟

رياضي لدى طلبة التفكير ما وراء العرفي والتواصل المستوى  بين جوهرية هل توجد عالقة  )7

   ساسي في محافظة بيت لحم؟ األالصف العاشر

  :فرضيات الدراسة 4.1
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مستوى  متوسطاتفي  )α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ )1

تعزى لمتغير ساسي في محافظة بيت لحم األكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر التف

              .الجنس

مستوى  متوسطاتفي  )α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ )2

  . تعزى لمتغير الجنسساسي في محافظة بيت لحم لدى طلبة الصف العاشر األالتواصل الرياضي

  مستوى في متوسطات) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ )3

ساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير  لدى طلبة الصف العاشر األالمعرفيالتفكير ما وراء 

 .             نوع المدرسة

مستوى في متوسطات ) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ )4

ساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األالتواصل 

 .المدرسة

 بين التفكير ما وراء المعرفي ) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة وجد عالقة ذات داللة إالت )5

   . في محافظة بيت لحمساسي العاشر األ والتواصل الرياضي لدى طلبة الصف

  :هداف الدراسةأ 5.1 

  :هداف التالية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األ

  .ساسيي لدى طلبة الصف العاشر األالمعرف التفكير ما وراء التعرف على مستوى )1

  .ساسي لدى طلبة الصف العاشر األالتواصل الرياضي التعرف على مستوى )2

الرياضي لدى طلبة الصف العالقة بين التفكير ما وراء المعرفي والتواصل التعرف على  )3

  .في محافظة بيت لحمساسي العاشر األ
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توسطات مستوى التفكير ما وراء المعرفي استقصاء وجود فروق ذات داللة احصائية في م) 4

  ).الجنس ، نوع المدرسة(لدى طلبة الصف العاشر االساسي تبعاً لبعض المتغيرات الديموغرافية 

استقصاء وجود فروق ذات داللة احصائية  في متوسطات مستوى التواصل الرياضي لدى ) 5

 .) الجنس، نوع المدرسة (طلبة الصف العاشر االساسي تبعا لبعض المتغيرات الديمغرافية

 

 

  

  :همية الدراسةأ 6.1

استراتيجية مهمة لتدريس هميتها من كونها تلقي الضوء على ذه الدراسة أتكتسب هيمكن ان    

عتماد على نفسه المعرفة التي تشجع الطالب على اإلالرياضيات وهي استراتيجية ما وراء 

  .والتفكير في طريقة تفكيره

ر للطلبة وقد تفيدهم في تطويلى تنمية مهارات التواصل الرياضي ية تسعى إلدراسة الحالن اكما أ

  . الرياضيةثناء حل المسائلهذه المهارات بحيث يستخدمونها أ

قد تفيد هذه الدراسة المعلمين بصفة عامة ومعلمي الرياضيات بصفة خاصة في تطوير كذلك 

 الرياضي المطلوبة لدى الطلبة، بمهارات التواصل من خالل تزويد الطلبة تدريس الرياضيات

ن يضا قد تفيد الدراسة الحالية  الباحثين حيث ستشكل هذه الدراسة مرجع مهم قد يعتمد عليه موأ

إختبار ( يهتم بهذا الموضوع من الباحثين، خاصة وأن هذه الدراسة تضع بين أيدي الباحثين أداتين 

  .تمكّنهم من اإلستعانة بها لدراسات مشابهة) فيالتواصل الرياضي و إستبانة للتفكير ما وراء المعر

  حدود الدراسة : 7.1 

  :تتحدد حدود الدراسة بما يلي 
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 2012/2013لثاني من العام الدراسي  الفصل الدراسي ا تم تطبيق هذه الدراسة في :حدود زمانية

  . والخاصةمدارس بيت لحم الحكوميةتم تطبيق هذه الدراسة في : حدود مكانية

 في مدارس بيت لحم ساسي األالعاشرطلبة الصف تم تطبيق هذه الدراسة على : شريةحدود ب

  . والخاصةالحكومية

تتحدد نتائج هذه الدراسة بالفاهيم والمصطلحات والتعريفات االجرائية الواردة : الحدود المفاهيمية 

  .فيها

المستخدمة فيها ومدى صدقها تتحدد نتائج هذه الدراسة وتعميم نتائجها باالدوات : الحدود االجرائية
  .وثباتها

8.1 صطلحات الدراسةم:  

تفكير المتعلمين في تفكيرهم وقدراتهم على استخدام استراتيجيات :  هوالمعرفيالتفكير ما وراء 

تعلم معينة على نحو مناسب كما أنها تشمل عمليات ومهارات عقلية مستخدمة في حل مشكلة 

 ات استجابات افراد الدراسة على فقرات االستبانة التي ويعرف اجرائيا بانه متوسط، محددة

  ).2007السراي، (طورتها الباحثة لهذا الغرض

بنية الرياضيات في التعبير عن هو قدرة الفرد على استخدام مفردات ورموز و:التواصل الرياضي 

) واإلستماع التمثيل، والتحدث والكتابة، والقراءة ( ويشمل مهارات ،فكار والعالقات وفهمها األ

 الباحثة عدته أ الذيويعرف اجرائيا بانه متوسطات استجابات افراد الدراسة على فقرات االختبار 

 .)2003العبدالت،(لهذا الغرض 

  

  



  

  

  

 

  الفصل الثاني

  

  

  

  

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
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  :الفصل الثاني

___________________________________________________________ 

  : والدراسات السابقةطار النظرياإل

دب النظري المتعلق بالتفكير ما وراء المعرفي ، قد تم في هذا الفصل التحدث عن األل   

جنبية ذات الصلة لى الدراسات السابقة العربية واألتواصل الرياضي، كما سيتم التطرق إوال

  .بالموضوع

  طار النظري اإل1.2

  يجية ما وراء المعرفةاسترات: أوال

  :مفهوم استراتيجية ما وراء المعرفة

حيث عرفه بأنه معرفة الفرد لعملياته ) 1976فالفل،( لى فالفل صل هذا المفهوم إيعود أ    

ويقترح فالفل أن معظم األنشطة  وما يرتبط بذلك من انتاج معرفي،  ،الذهنية المعرفية الذاتية

والدوافع واالنفعاالت والمهارات الحركية الواعية منها وغير النفسية مثل العمليات المعرفية 

  .الواعية يمكن أن تكون ضمن ما وراء المعرفة

ير العليا التي تتحكم في توجيه وإدارة نه مفهوم يدل على عمليات التفكأ) 2000(جروانكما عرفه 

ير عن طريق وهو نوع من الحديث مع الذات والتفك تخاذ القرار،نشاطات حل المشكلة أو إ

  .داء ومراقبة تنفيذ الخطة والتقييمخطيط لألالت

  .نه التأمالت عن المعرفة والتفكير فيما تفكر وكيف تفكر  أ)2004(عبيد وعرفه

 فقد عرف استراتيجية ما وراء المعرفة على أنها عمليات عقلية يستخدمها  )2005(عبدالمجيدأما 

محتوى المعادالت والمتباينات فة الطالب المكتسبة في المتعلم لتخطيط وتنظيم ومراقبة وتقويم معر
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يضاح جوانب المعرفة وعلى إ عدته على التواصل الرياضي ،ستفادة منها من أجل مساواإل

  .الرياضية التي أدت به للحل الصحيح

ة وسيطرته على أعماله المعرفية أنها وعي الفرد بالعمليات المعرفي) 2002(سعيدكما عرفها 

   .نظيم التي يستخدمها في حل المشكالتليات التوآ

نه تفكير المتعلمين في  هو أوفي ضوء ما تقدم يمكن االستنتاج بأن مفهوم ما وراء المعرفة

لمام بها ، كذلك الحديث مع الذات ومراقبة النفس م ومعرفتهم عملياتهم الذهنية واإلتفكيره

  .والتخطيط

 االستراتيجيات المباشرة ومنها االستراتيجيات لى إاستراتيجية ما وراء المعرفة تنقسم       

ن وإ  استراتيجيات ما وراء المعرفة ،المعرفية ، واالستراتيجيات غير المباشرة ومنها

 ن االستراتيجيات المعرفية تعدالمباشرة يدعم بعضها بعضا ، كما أاالستراتيجيات المباشرة وغير 

حيان يحصل ففي كثير من األا لنجاح التعلم،  ضرورية جدهانضرورة لتعلم أي مادة جديدة كما أ

 المتعلمون المتعلمون على كم هائل من المعلومات الجديدة ، ونتيجة للكم الهائل من المعلومات يفقد

 .ستخدام الواعي المنظم الستراتيجيات ما وراء المعرفةإلاليهم التركيز والذي يعيده إ

  )2007السراي،(

                                                                                                            

 :استراتيجيات ما وراء المعرفة

تعليم والتعلم ومن هذه لإستراتيجية مختلفة ل) 31( ما وراء المعرفة تتضمن ةاستراتيجي

 :االستراتيجيات

  : تنشيط المعرفة السابقة- أ
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ن يصبحوا مستقلين في تنشيط معرفتهم السابقة من خالل ة على أاستراتيجية تساعد الطلب وهي 

  .تعرفهم المعاني الجديدة وتعلمها جيدا

   : عالقة السؤال والجواب- التساؤل الذاتي - ب

 المعلومات مما ةثناء معالجأعلم مجموعه من األسئلة لنفسه في هي استراتيجية تقوم على توجيه المت

مليات التفكير لبناء عالقات بين  بعيات التي يتعلمها ويخلق لديه الوعيجعله اكثر اندماجا مع المعلوم

لموضوعات جزاء المادة موضوع الدراسة وبين معلومات الطالب وخبراته ومعتقداته من جانب واأ

   .اخر جانب من الدراسية

  ):التمهيدية(المنظمات السابقة - ج  

 للطالب في بداية الدرس وتكون على مستوى وهي االستراتيجية المبنية على المعلومات التي تقدم

، وذلك بهدف ربط ومقارنة العام الى الخاصعال من العمومية والشمولية بصورة هرمية، ومن 

  )2003،فهمي( .القواعد الجديدة بالقديمة الموجودة في بنية الطالب المعرفية

  

  

  :  العصف الذهني- التفكير بصوت عالي -د

 نطالقا من خلفيتهم العلمية،حيثإستثارة أفكار المتعلمين وتفاعلهم إة تعتمد على هي خطة تدريسي

عداد المتعلمين لقراءة أو مناقشة يعمل كل واحد منهم كعامل محفز ألفكار اآلخرين ومنشط لها،إل

   . موجه لمسار التفكير وهو المعلمكتابة موضوع ما،وذلك في وجود وأ

  :  التدريس التبادلي- النمذجة - ـ ه
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مبدع عن طريق المحاكاة بدع الى غير المبداع والمهارة من اله االستراتيجية نقل اإلوتعني هذ

 .والتقليد

  :البنائية–التعلم التعاوني - و

 الخبرة  بهدف تطويراستراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعة صغيرة من الطالب يعملون سوياً

 .محور حول الطالبراتيجية تتقصى حد ممكن وهي استالتعليمية لكل عضو فيها إلى أ

  :شكال التوضيحية عمل األ- التلخيص - ز

حداث يضا إل وأرئيسية في النص المقروء ،فكار المام القارئ لتحديد األيح الفرصة أ استراتيجية تت

  .دراك العالقات بينهاة في النص ،من خالل تنظيم وإتكامل بين المعلومات المهم

   :V خرائط الشكل- ح

ن الجانبين العملي والمفهومي في إطار طه بغرض الربط وبيان التفاعل بيبناؤه وتخطيهو شكل يتم 

 وتنمية مهارات حداث ذات الصلة بموضوع دراسي معين ويهدف الى تأكيدمجموعة من األ

لى المعرفة العلمية ،وهو شكل تخطيطي ات العلم في التوصل إساليب عمليالتفكير وممارسة أ

 طبيعة العلم وضحجرائي بطريقة تكاملية تمفهومي واإلة بين عناصر الجانب اليوضح العالق

 )2008أبورياش وقطيط،(  .وخصائصه

   مهارات استراتيجيات ما وراء المعرفة

     المهارات ما وراء المعرفية بأنها قدرة الفرد على معرفة ما ) 2008أبو رياش، ( ف يعر

تاج المعلومات الالزمة، وعلى يعرف وما ال يعرف، وقدرته على تخطيط استراتيجية من أجل إن

أن يكون واعياً لخطواته واستراتيجياته أثناء عملية التعامل مع المشكالت، وأن يتأمل في مدى 
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إنتاجيته وتقييمه، مع العمل على إمكانية تطوير خطة عمل والمحافظة عليها لفترة من الزمن، ثم 

 .التأمل فيها وتقييمها عند اكتمالها

 : اء المعرفة ثالثة  مهارات تم تناولها بخطواتها المتسلسلة وهي الستراتيجيات ما ور

وتتعلق هذه المهارة بتحديد األهداف المرحلية للتعلم ووضع خطط يتم من  :التخطيطمهارة -أ

خاللها دراسة مادة علمية محددة وقد تكون هذه الخطط تعين المتعلم على تطوير نفسه وتساعده 

وقد توصلّت الدراسات الى أنه توجد عالقة بين مهارات ام عينه  وضع األهداف الرئيسة أمعلى

التخطيط عند المتعلمين وتحصيلهم في مجال الرياضيات وأن مستوى النمو المعرفي لديهم ال 

  .يتوسط هذه العالقة

  : مهام رئيسة هيعدةعملية التخطيط وتتضمن 

   . دقيقاًتحديد الهدف المراد تحقيقه تحديداً

  -. التنفيذ المناسبة للمهمة المطلوبة تنفيذهاةيجياختيار استرات 

   -.ترتيب تسلسل الخطوات أو العمليات

  .تحديد العقبات واألخطاء المحتملة

  .تحديد طرق معالجة الصعوبات

  -.التنبؤ بالنتائج المرغوبة

 

، وتخصص بعها المتعلم عند التعلم  وتعني مراقبة كل األفعال التي يتّ:المراقبة والتحكممهارة -ب

رتكبها، كما أنها هذه المهارة بمتابعة المتعلم ألدائه أثناء التعلم، ونقده له وتصحيحه األخطاء التي ي

ه، ونجاحه في تنفيذ الخطة ر أدائت التي يمنحها المتعلم لنفسه كلما رصد تطوكافآمتشير الى ال



 
 
 

15

لضمان تحقيق خططه ، كذلك تتعلق بالعقاب الذي يفرضه المتعلم على نفسه الموضوعة مسبقاً

  .وهي تتطلب درجات عالية من الوعي والشعور عند المتعلم

  : على مهارة المراقبة والتحكم وتشتمل

  .اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام -  

  .معرفة متى يتحقق هدف فرعي  - 

  .الحفاظ على تسلسل الخطوات أو العمليات - 

  يةمعرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التال  - 

  .اختيار العملية المالئمة - 

 .اكتشاف العقبات واألخطاء 

  التقييممهارة -ج

 أو هو عملية مقارنة النتائج المحققة مع عملية التأكد من مدى تحقق األهداف المعرفية المحددة سلفاً

 بعد ، وتشبه هذه المهارة المراقبة لكنها ال تكون في أثناء التعلّم ، لكن تكوناألهداف المعدة مسبقا

   :وهي تشتمل على أن ينتهي المتعلّم من عملية تعلمه،

  .تقييم مدى تحقق األهداف 

  كم على دقة وكفاءة النتائجالح...  

الئمة األساليب التي استخدمتتقييم مدى م.  

 

  .تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء 

  )2009عبدالعال،( .تقييم فاعلية الخطة أو اإلستراتيجية
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كنتيجة لتفاعل أربعة جوانب للسلوك المعرفي، وتقويمها م عملية مراقبة العمليات المعرفية وتت     

 : وهي

 :الوعي بمجموعة المعارف المتصلة بما وراء المعرفة: أوال

، وهذه المعارف التي البيئة المحيطة بنا  من معلومات ومدركات عن ذواتنا، وعن نملكه ما  تعني

  . واألشخاصعند تعاملنا مع المهام، واألهداف، واألفعال، والخبراتنستخدمها كأدوات معرفية، 

  

م فالفل معرفة ما وراء المعرفة إلى ثالث فئات من المتغيرات، هيوقس: 

  :Person Variables متغيرات متصلة بالفرد-

، مستوى تعلّمه وخبراته وقدراته ومعلوماتهعلى  الفرد تعرف تشير هذه المتغيرات إلى         

 . وذلك بوصفه معالجاً للمعرفة المختلفة،الحياتية عندما يتفاعل مع المواقف 

  :المطلوب إنجازها Task variables متغيرات متعلقة بالمهمة-

 من خالل الخبرة، وبأن األنواع المختلفة من المهام تتطلب أنماطاً يتعلّم الفرد تعني أن         

رد من معلومات متاحة عن المهمة أثناء الممارسة المعرفية من مختلفة من المعالجة، أي ما لدى الف

  .منظمة أم مشوشة، مألوفة أم غير مألوفة، شيقة أم مملة : حيث كونها 

  

  

التي تساعد على التقدم لتحقيق  Strategy Variables متغيرات متعلقة باالستراتيجية        -

  :األهداف
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،   من االستراتيجيات هما االستراتيجيات المعرفيةتتمثل هذه المتغيرات في نوعين        

 المعرفية وهي استراتيجية عمل استنتاجات، واستراتيجية انتقال .واستراتيجيات ما وراء معرفية

أثر التدريب واستراتيجية التساؤل الذاتي، ّأما ما وراء المعرفية فهي التي تم توضيحها في هذه 

 .الدراسة

  

      Metacognitive experience :المتصلة بما وراء المعرفةالوعي بالخبرات : ثانيا

 . أو معرفية تصاحب ممارستنا للنشاطات العقليةانفعالية يقصد بها أي خبرات 

 يقوله فرد مقابل إدراك الفرد أنه يشعر بالضيق نتيجة عجزه عن فهم شيء ما : والمثال على ذلك 

 : اد إنجازهاالوعي باألهداف أو المهام التي ير : ثالثا

ى لمام به وقدرة الفرد علا التفكير أو النشاط المعرفي واإلوتعني الموضوعات التي يدور حوله

  .نجازها بنفسهتحديد أهداف المهمة التي يريد إ

 Actions or strategies  :الوعي باألفعال أو االستراتيجيات : رابعا

تحقيق األهداف التي تم وضعها والمهام التي وتعني األساليب السلوكية التي يوظفها الفرد من أجل 

  .يريد انجازها ،أي بمعنى اخر ردة فعل الفرد واستجابته من أجل تحقيق أهدافه

  )2007ابورياش ،(و ) 2008قطيط،(

 

  مراحل تنمية قدرات ما وراء المعرفة1.4

سيمها الى ثالثة بشكل عام حيث تم تقما وراء المعرفة تناول إستراتيجية في هذه الدراسة  لقد تم 

 :مراحل 

  مرحلة ما قبل التعلم)1
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   ستجواب  اإلنهم على استخدام أساليبيبدأ المعلم بعرض موضوع الدرس على التالميذ، ثم يمر 

، وذلك بهدف تنشيط عمليات ما وراء المعرفة) أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها نفسه(الذاتي

ف على المجال المناسب والعالقة بين ق المعلم الطالب لخلْحفّز حيث يسبب للقيام به، كذلك التعر

العرفة الجديدة والمعرفة السابقة، وهذا كله بغرض التعرف على ما لديه من معرفة سابقة حول 

  .الموضوع

  مرحلة التعلم)2

    يحيث   الذاتي لتنشيط عمليات ما وراء المعرفةستجواب اإلن المعلم التالميذ على أساليب مر

كتشاف الجوانب غير المعلومة ، وتصميم طريقة للتعلم وبعد ذلك وضع خطة مناسبة يمرنهم على إ

لبلوغ الهدف، وكل ذلك يساعد على تنظيم معلومات الطالب وتذكرها وتوليد أفكار جديدة مما 

 .يجعله يفكّر في الخطوات التي تساعده على حل المشكالت

  مرحلة ما بعد التعلم)3

ط عمليات ما وراء ي الذاتي لتنشستجواب المعلم التالميذ في هذه المرحلة على أساليب االيمرن    

 حيث يمرنهم على اكتشاف الجوانب غير المعلومة ، وتصميم طريقة للتعلم وبعد ذلك المعرفة 

وضع خطة مناسبة لبلوغ الهدف ، وكل ذلك يساعد على تنظيم معلومات الطالب وتذكرها وتوليد 

    .)2003العبدالت،(ديدة مما يجعله يفكّر في الخطوات التي تساعده على حل المشكالتأفكار ج

                          

وحين تتوافر مهارات التفكير ما وراء المعرفي ويستخدمه الطلبة في تعلم الرياضيات ، تتكون   

ما يساعد على فهم لدى المتعلم معتقدات رياضية وكذلك يصبح لديه وعي ذاتي وتنظيم ذاتي م
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الطلبة المهمة وقدرته على حلها، وترجمة الرموز والمسائل الرياضية وتحليلها وهو ما يسمى 

                                                            ).2007السراي،(بالتواصل الرياضي 

  التواصل الرياضي: ثانياً 

درة الرياضية والتي تمكن الطالب من استخدام لغة حد مكونات المقيعد التواصل الرياضي أ    

الل و ملموس وتفسيره وفهمه من خلرياضيات عند مواجهة موقف مكتوب أو مرسوم أو مقروء أا

والتواصل الرياضي يعني قدرة الفرد .خرين المناقشات الرياضية الشفهية أو المكتوبة بينه وبين اآل

فكار والعالقات وفهمها وقد ات في التعبير عن األبنية الرياضيعلى استخدام مفردات ورموز و

،كما قد  او كتابياً مختلفة من اللغة فقد يكون شفهياًيأخذ التواصل الرياضي داخل الصف صوراً

  .و بين طالب واخر وبين الطالب والمعلم أ او غير رسمي،يكون رسمياً

رموزها وبنيتها ت الرياضيات ومفردابأنه قدرة الفرد على استخدام  )2002(حسام الدينوقد عرفه 

  .فكار والعالقات وفهمهافي التعبير عن األ

فقد عرفه أنه قدرة التلميذ على استخدام لغة الرياضيات بما تحويه من رموز ) 2003(فهميأما 

  .خرينار والعالقات وفهمها وتوضيحها لآلفكاألومصطلحات وتعبيرات للتعبير عن 

  وتحدثاً وكتابةًة التلميذ على التواصل بلغة الرياضيات قراءةًبأنه قدر) 2003(بدويوقد عرفه 

  .واستماعاً

أنه القدرة على ترجمة وتمثيل المعادالت والمتباينات بصورة مختلفة ) 2005(عبدالمجيدكما عرفّه 

لى صورة اللفظية ، ترجمة الصورة اللفظية إلى الصورة رية إمثل الترجمة من الصورة الجب

موعات الحل الخاصة بالمعادالت والمتباينات على خط األعداد، وترجمة الحل جبرية، تمثيل مج

  .لى صيغة جبرية للمعادالت والمتباينات إالممثل بيانياً
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وفي ضوء ما سبق يمكن يمكن تعريف التواصل الرياضي بأنه القدرة على التعامل مع مفردات    

كذلك نعني  ، واستماعاً وتحدثاًابةًخرين كترموزها ثم التعبير عن األفكار لآلالرياضيات و

نفسهم عن اضية بين المعلم وطالبه،والطالب أراء الريأفكار واألبالتواصل الرياضي تبادل اال

   .والتمثيل والكتابة، ، والقراءة واالستماع، التحدث ،: طريق 

لجودة تشير مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية الى مستقبل فيه جميع الطلبة يحصلون عالي ا

ويشمل ويشمل اربع سنوات لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية، ويحصل المعلمون ذوو 

وتتصف المعايير . الحصيلة العلمية الجيدة على دعم وتدريب مستمر في التطوير المهني

للرياضيات المدرسية تبعاً للمبادئ مجموعة من االهداف الشاملة لتدريس الرياضيات، وتمثل 

الخمسة االولى االهداف في مجاالت المحتوى الرياضي لالعداد والعمليات والجبر المعايير 

  .والهتدسة والقياس وتحليل البيانات واالحتمال الرياضي

وتصف الخمسة معايير االخرى االهداف لالجراءات المتعلقة بحل المشكالت والتحليل والبرهان 

 المهارات االساسية واالدراكية التي سوف والربط والتواصل والتمثيل ، وتصف المعايير مجتمعة

  .يحتاجها الطلبة ليصبحوا أكثر فاعلية في القرن الواحد والعشرين

  ) 2001عدس،(والتواصل الرياضي أحد هذه المعايير وقد تم تناوله بشكل مفصل في هذه الدراسة

  

 

  :ويتضمن التواصل الرياضي جانبين هامين هما

 الرياضيات ذاتها،وتتضمن التعبير عن بعض المواقف الرياضية التواصل بلغة الرياضيات حول- 1

 .بلغة الرياضيات
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خرى،وحول المواقف الحياتية،وتتضمن رياضيات حول المواد التعليمية اُألالتواصل بلغة ال- 2

 )2009عبدالعال،          (.توظيف مفردات اللغة الرياضية في التعامل اليومي

 :ن يخدم وظائف كثيرة منهاألتواصل في الرياضيات يمكن ن اإ

  .يساعد التواصل الطالب على تحسين وتعزيز فهمهم للرياضيات - 1

  .يساعد التواصل على توطيد الفهم المتشارك للرياضيات لدى الطلبة - 2

  .ن يدفع بقدرة الطالب نحو التعلميمكن للتواصل أ - 3

  .ن يولد بيئة تعليمية مناسبةمكن للتواصل أ - 4

ن تفكير طالبه تساعده على توجيه إتجاه التعلم كتساب بصيرة عل المعلم على إيساعد التواص - 5

روا عن أفكارهم واإلستماع لآلخرين وهم يتحدثون عن أفكارهم بتداع الجو المناسب للطالب ليعبإ(

  ).كتساب عناصر جديدة في التفكيرالبديلة مما يمكنهم من إ

  .ياضياتيساعد الطلبة على تحسين وتعزيز فهمهم للر - 6

  .تأكيد الفهم المشترك للرياضيات لدى الطلبة - 7

  .زيادة دافعيتهم نحو التعلّم - 8

  .توليد بيئة تعليمية ايجابية - 9

 .تعميق بصيرة المعلّم عن تفكير طالبه ومساعدته على توجيه التعلّم -10

  )2002حسام الدين، (و )1994العجلوني،(                                 

 :ات التواصل الرياضيمهار 

ل والقراءة والكتابة والتحدث تتضمن عملية التواصل الرياضي مهارات خمس هي التمثي

 .ستماعواإل
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  :مهارة التمثيل:أوال

  :ويقصد بها القدرة على

  و جدول للمعلومات شكل توضيحي أ(ضية الى صيغة جديدة ترجمة المسألة او الفكرة الريا- أ

  .)و نموذج حسيأو شكل بياني أ

  .لى رموز وكلمات رياضيةة الصورة الممثلة بشكل توضيحي أو خالفه إمترج- ب

  :ساسي ما يليثيل الرياضي في مرحلة التعليم األمثلة مهارة التمومن أ

  .)ات بالحزم بالنقودبعداد بالمكعبالم(عداد بصور مختلفة تمثيل األ- 1

  .لى رموز عدديةصور المختلفة لألعداد إترجمة ما تمثله ال- 2

و جداول للمعلومات أو نماذج حسية فظية إلى مصورات وأشكال توضيحية أترجمة المسائل الل- 3

 .و رموز ومعادالت جبريةأ

  .لى رموز وكلمات رياضيةترجمة المسائل المصورة إ- 4

  قطعة مستقيمة،مستقيم،مربع،مستطيل،مثلث،(لى رسوم هندسية  الصياغات اللفظية إترجمة- 5

  ).دائرة

  :التحدث والكتابةمهارتي :ثانيا

بصورة (مصطلحات والتراكيب للتعبير عن األفكار وتتضمن استخدام المفردات الرياضية وال

 ).و مصورةشفوية أو مكتوبة أ

  :ساسي ما يلي دث والكتابة في مرحلة التعليم األمثلة مهارتي التواصل بالتحومن أ

  .و هندسية بصورة شفوية عددية أنماطتقديم وصف أل- 1

  .وصف لموقف حياتي يتطلب عملية الجمع مثالتقديم - 2



 
 
 

23

  .تقديم وصف لفظي لكيفية حل مسألة لفظية- 3

  .كتابة رسالة من طالب لزميله يخبره فيها عما تعلمه من درس من دروس الرياضيات- 4

  :مهارتي القراءة واالستماع:ثالثا

سالة المستقبلة وتتضمن التفسير لما يعبر عنه االخرون بصورة رياضية صحيحة سواء كانت الر

  .مسموعة او مرئية

 لة الرموز والمصطلحات واالشكال،وتعني القراءة القدرة على قراءة سليمة وصحيحة وفهم دال    

ن لغة ن المعلم ومهارة من التلميذ حيث أ مى الصيغ الرياضية وهذا يتطلب جهداًدراك معنوإ

يدة للرياضيات تزيد من دافعية الرياضيات لها خصوصيتها التي تميزها، كما أن القراءة الج

  .التالميذ لتعلمها

ستماع الى ألفاظ مهمة لتعلم التواصل الرياضي ،فاإلشكال الما مهارة االستماع فتعتبر أحد األأ    

ضية الرياضيات المنطوقة بصورة صحيحة تعمل على تطوير مقدرة التلميذ على نطق األلفاظ الريا

وأفكار االخرين في تطوير استراتيجيات التعامل مع أنشطة راء بصورة صحيحة ،واإلستفادة من آ

                                                )2003فهمي،(الرياضيات

    :هداف تنمية مهارات التواصل الرياضيأ   

  بحيث تشمل المراحل المختلفة للتعليم لى مراحلاضي إتنقسم أهداف تنمية مهارات التواصل الري

  :وهي

  )5-1: (مرحلة االولىال

 للطالب لتنمية مهارات التواصل بحيث يصبح الطالب قادرون ن تقدم الرياضيات فرصاًينبغي أ

 :على
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  .فكار رياضيةمخططات البيانية بما يقابلها من أتمثيل المواد الفيزيقية والصور وال- 1

  .فكار ومواقف رياضية بوضوحا يفكرون فيه من أالتعبير عم- 2

  .تهم اليومية باللغة والرموز الرياضيةربط لغة حيا- 3

ستماع بلغة ة واإلبن التمثيالت الرياضية والمناقشات الرياضية والقراءة والكتاإدراك أ- 4

  .الرياضيات تعد جزء حيوي في تعلم وتوظيف الرياضيات

  )8-5:(المرحلة الثانية 

بالرسوم البيانية او نمذجة المواقف شفاهة وكتابة او باستخدام المحسوسات او بالصور او - 1

 .بالرموز الجبرية

  .فكار ومواقف رياضية بوضوحالتعبير عما يفكرون فيه من أ- 2

  .فكار الرياضية متضمنة فهم دور التعاريف الرياضيةنمو فهمهم لأل- 3

فكار لفحص والتبصر في تفسير وتقويم األتوظيف مهارات القراءة واالستماع والمشاهدة وا- 4

 .الرياضية

  .فكار الرياضية وتكوين حجج وبراهين حدسية ومقنعةاألمناقشة - 5

  .فكار الرياضيةموز الرياضية ودورها في تطوير األتقدير قيمة الر- 6

  )12-9: (المرحلة الثالثة

  .فكار والعالقات الرياضيةوصف وتوضيح تفكيرهم عن األ- 1

  .ستنتاجطريق اإلميمات التي يكتشفونها عن صياغة التعريفات الرياضية والتعبير عن التع- 2

  .فكار الرياضية شفاهة او كتابةالتعبير عن األ- 3

  .فهم النصوص الرياضية المقروءة- 4
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  .و االستماع اليهاحول الرياضيات التي يتم قراءتها أطرح التساؤالت الواضحة - 5

  )2003بدوي،.(الرياضية دراك قوة وقيمة الرموز الرياضية ودورها في نمو المعرفةإ- 6

   :اصل الرياضيمعايير التو

 : في أربعة معايير هي التواصل الرياضيصنّف المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

  .تنظيم التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة - 

  .نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخرين - 

 -مة من ِقبل اآلخرينتحليل وتقويم الحلول والمناقشات الرياضية المقد. 

   .استخدام اللغة الرياضية للوصف والتعبير عن األفكار الرياضية بوضوح- 

  :أنشطة ومداخل لتنمية التواصل الرياضي

  .استخدام التعلم التعاوني.1

  .تقديم الطالب تبريرات لحل المسائل أو األسئلة المفتوحة .2

  .عمل تمثيل للمواقف أو العالقات الرياضية .3

مسابقات ، اختبارات ، تدريبات . (ديم برنامج يركز على مفردات لُغة الرياضيات وفهمها تق.4

 ،(.....  

  .دمج أشكال التواصل الرياضي معا وفي المنهج.5

   .تقديم دروس تتضمن أنشطة التواصل الشفهي والكتابي وملفات اإلنجاز .6

  .لمفاهيم الحكايات والقصص الرياضية لمساعدة الطالب على إدراك ا.7

  .تدوين الطالب للمذكرات ولألفكار ومراجعتها وتأملها .8
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تقديم عدة أنماط من المشكالت المفتوحة مثل مشكالت تتطلب استخدام لغة وصفية لتوضيح .9

التعريف الرياضي ، تحليل ووصف عمليات الحل مع تقديم التبرير الرياضي ، مشكالت 

  )2003وي،بد       (.تتطلب إكمال النص الرياضي 

  :دور المعلم في دعم وتنمية التواصل الرياضي

 .تقبل طرق الحل المتعددة و السماح للطالب بتمثيل المسألة بطرق متعددة- 

  .إعطاء فرص للطالب للتبرير والتخمين وترجمة المسألة- 

   .حترام والثقة المتبادلة في الصفواإلإيجاد جو من األمان - 

  .للطالب منح حرية التفكير والمناقشة - 

 .إعطاء جميع الطالب فرصا متساوية للمساهمة في عملية المناقشة داخل الصف - 

  .ه ئ فرصا للتفكير والتفاعل مع زمالإعطاء واجبات منزلية تمنح الطالب- 

  )2010الشريف،(تكليف الطالب بكتابة ملخص يشرح فيه مفهوما صعبا لزميله الغائب - 

  : عن عالقة ما وراء المعرفة بتعلم الرياضيات وهيتوجد هناك ثالثة طرق عند الحديث

  .المعتقدات الرياضية )1

  .فهم المتعلم للمهمة وتعامله معها وقدرته على حلها )2

 الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي )3

    )2007السراي،( 

 

  

  : الدراسات السابقة2.2
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يع التفكير ما وراء المعرفي بعد أن اطلعت الباحثة على الدراسات السابقة المتعلقة بمواض   

  :والتواصل الرياضي قامت بتصنيف هذه الدراسات الى

  : الدراسات التي تناولت استراتيجية ما وراء المعرفة1.2.2

 :الدراسات العربية 1.1.2.2 

  )2013(قطامشدراسة 

جريت هذه الدراسة في مصر، حيث كان عنوانها الكشف عن مهارات ما وراء المعرفة لطلبة ُأ

لصف الثامن األساسي ، والهدف منها التعرف على أثر استخدام مهارات ما وراء المعرفة في ا

حل المشكالت لدى عينة من الطلبة ، وتكونت عينة الدراسة من طالب مدرسة األهرام الخاصة 

وكانت المتغيرات التابعة هي )  طالب مجموعة ضابطة12 طالب مجموعة تجريبية و 15(وبلغت 

ائج عدم النجاح في اتمام المهمة، وعدد األخطاء التي قام بها كل فرد، وتوصلت نتالنجاح أو 

 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في حل المشكالت حصائياًالدراسة الى وجود فروق دالة إ

  .لصالح المجموعة التجريبية

  )2012(دراسة األحمد

ة استخدام استراتيجيات ما وراء جاءت للتعرف على فاعلياجريت هذه الدراسة في االردن و 

الرياضيات وتنمية مهارات التفكير العليا لدى طالب الصف السابع األساسي ، المعرفة في تحصيل 

المقررة على طالب الصف السابع " الجبر"ولتحقيق ذلك الهدف أعاد الباحث صياغة وحدة 

تفكيرهم، ثم أعد الباحث األساسي في مادة الرياضيات بطريقة تساعد الطلبة على التفكير في 

بقت هذه الدراسة قبل وبعد تدريس اختبار تحصيلي في مهارات الوحدة،واختبار للتفكير، وطُ

 طالب 18 طالب مجموعة تجريبية و 18منهم (طالب ) 36(الوحدة على عينة مكونة من 
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المجموعة  بين أفراد حصائياًائج الدراسة على وجود فروق دالة إ، وقد دلّت نت)مجموعة ضابطة

  .التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح طالب المجموعة التجريبية

  )2011(محيسندراسة 

 الدراسة بهدف قياس فاعلية استخدام استراتيجيات ما  هذهجاءتاجريت هذه الدراسة في العراق و

اشر وراء المعرفة لتنمية الفهم القرائي والتحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الع

وأعدها باستخدام استراتيجية ما " الهندسة التحليلية"األساسي، ومن أجل ذلك اختار الباحث وحدة 

ي، عد الباحث اختبار للفهم القرائالقرائي، ولتقويم فاعلية الوحدة أوراء المعرفة لتنمية الفهم 

 48ونة من  طبق هذه األدوات على عينة الدراسة الكواختبار آخر للتحصيل في الرياضيات ثم 

 من طالب الصف العاشر ) طالب مجموعة تجريبية24 طالب مجموعة ضابطة و24(طالب 

لصالح المجموعة و حصائياًلى فروق دالة إوقد دلّت النتائج إالثانوية " بغداد"األساسي بمدرسة 

  .التجريبية

  )2002 (حسام الديندراسة 

 وراء المعرفة لتنمية الفهم القرائي وجاءت دراسة بهدف قياس فاعلية استخدام استراتيجيات ما

والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ولتحقيق ذلك اختارت الباحثة وحدة 

وأعدتها باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية الفهم القرائي، ولتقويم فاعلية " المادة"

، واختباراً آخراً للتحصيل في العلوم ثم طبقت هذه الوحدة أعدت الباحثة اختباراً للفهم القرائي

من طالب )  طالباً ضابطة48طالباً تجريبية ،  48  (طالباً، ) 96(األدوات على عينة مكونة من 

اإلعدادية المشتركة بالقاهرة، وذلك قبل تدريسها " سرس اللبان"الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة 

 النتائج إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية على أقرانهم وقد أشارت. للوحدة وبعد تدريسها لها
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طالب المجموعة الضابطة في كل من اختبار الفهم القرائي واالختبار التحصيلي في مستويات 

  .التذكر والفهم والتطبيق

   )2002 (زين العابديندراسة 

لى تحسين كتابة إ استراتيجية ما وراء المعرفة قد أدت ن    التي أكدت نتائجها صحة فرضية أ

طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم االبتدائي تخصص الرياضيات في كتابة المشكالت اللفظية، وقد 

يذ ، درست تلم) 25(لى ثالث مجموعات تلميذ قسموا عشوائيا إ) 75(سة من تكونت عينة الدرا

ن تجريبية الثانية مسئلة المعلم فقط ودرست المجموعة الالمجموعة التجريبية األولى باستخدام أ

لتدريس ، وقد ما المجموعة الضابطة درست بالطريقة المعتادة في اخالل التساؤل الذاتي للتالميذ أ

  .لى تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت التساؤل الذاتيتوصلت الدراسة إ

  

  )2000 (شهابدراسة 

راء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية جاءت للتعرف على فاعلية استخدام استراتيجيات ما و  

 الصف الثالث اإلعدادي، ولتحقيق طالباتبتكاري لدى يات العلم التكاملية والتفكير اإلمهارات عمل

 الصف الثالث طالباتالمقررة على " الصوت والضوء"هذا الهدف أعادت الباحثة صياغة وحدة 

ى التفكير في التفكير، وأعدت لذلك اختباراً اإلعدادي في مادة العلوم بطريقة تساعد عينة البحث عل

بتكاري، وطبقت واختباراً للتفكير اإلتحصيلياً في مفاهيم الوحدة، ومقياساً لعمليات العلم التكاملية، 

تجريبية،  طالبة 48منها (طالبة ) 93(هذه األدوات قبل وبعد تدريس الوحدة على عينة مكونة من 

 ). ضابطةطالبة  45
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ئج على وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعة التجريبية، وأفراد المجموعة وقد دلت النتا

  .لصالح طالبات المجموعة التجريبيةذلك الضابطة في جميع أدوات الدراسة المستخدمة، و

  )2000(فتحي  دراسة 

يجيات  بضرورة االهتمام باستخدام استراتت هذه الدراسةأكداجريت هذه الدراسة في االردن و    

والتأمل ورفع مستوى مساك بزمام تفكيرهم بالرؤية المعرفة لمساعدة التالميذ على اإلما وراء 

تهم الذاتية وتعديل مساره الى لى الحد الذي يستطيعون التحكم فيه وتوجيهه بمبادرالوعي لديهم إ

لعاشر صف اوتكونت عينة الدراسة من فصلين من طالبات ال. تجاه الذي يؤدي الى بلوغ الهدفاإل

خر  طالبة واآل35ة التجريبية وعددها حد الفصلين يمثل المجموعبمدرسة الخنساء باالردن ، أ

عدت الباحثة استبانة لتحديد مهارات التفكير   طالبة وقد أ37عة الضابطة وعددها يمثل المجمو

ألسئلة الموجهة ، تبار القراءة الناقدة وقائمة لول الثانوي واخلناقد والمناسبة لطالبات الصف األا

دوات الدراسة التي توصلت الى فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات وبتطبيق أ

  . التفكير الناقد

 بين أفراد المجموعة التجريبية ، وأفراد المجموعة حصائياًدلت النتائج على وجود فروق دالة إوقد 

  .لصالح طالبات المجموعة التجريبيةالضابطة في جميع أدوات الدراسة المستخدمة،وذلك 

 :الدراسات األجنبية 2.1.2.2

  ) Koch, 2001 ( دراسة كوتش

 هدفت التعرف إلى أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي في 

 30(طالباً ) 64(نصوص الفيزياء، وقد أعد لذلك اختباراً للفهم القرائي طبقه على عينة مكونة من 

قبل دراستهم للوحدة التي أعدها باستخدام استراتيجيات ما وراء )  طالباً ضابطة34طالباً تجريبية، 
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 وقد دلت النتائج إلى تفوق أداء طالب المجموعة التجريبية على ،المعرفة وبعد دراستهم لها

  .الضابطة في اختبار الفهم القرائيأقرانهم طالب المجموعة 

   (Garegory,2000)   دراسة جريجوري

 التي هدفت الى التعرف على فعالية استراتيجيات ما وراء اجريت هذه الدراسة في نيويورك   

لى ي لدى عينة من تالميذ المرحلة اإلبتدائية وتوصلت إالمعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائ

 في عدادياإللعلوم لدى تالميذ الصف الثاني تحسين مهارات الفهم القرائي والتحصيل في مادة ا

لى فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في نمو التحصيل وتحسين وحدة المادة وتوصلت الدراسة إ

نت عينة الدراسة من طالب جامعة ميدوسترن المبدعين الخاصة وتكومهارات الفهم القرائي ،

متغيرات  من قسم الرياضيات وكانت ال22 و العلومطالبا من قسم 22وكانت عينة الدراسة من 

وعدد الخطوات المتخذة نحو الوصول لحل ، عدد , التابعة النجاح أو عدم النجاح في إنجاز المهمة 

، والمتغير المستقل األخطاء التي قام بها كل فرد أثناء حل المشكلة ، وزمن إنجاز المهمة بالثواني

  .ت عدم وجود فروق بين المجموعتين في حل المشكالىة إل وتوصلت الدراسالجنس،

 (welliamson,2000)دراسة ويليام سون   

سئلة المعلم التي تشخص فهم اجريت هذه الدراسة في نيويورك واتت بغرض تحديد فعالية أ  

التالميذ النصوص ، والتساؤل الذاتي النشط الذي يشترك فيه التالميذ من خالل عمليات صنع 

تلميذ قسموا عشوائيا الى ) 60(سة من المعنى لدى تالميذ الصف الثامن، وقد تكونت عينة الدرا

سئلة المعلم فقط يذ ، درست المجموعة التجريبية األولى باستخدام أتلم) 20(ثالث مجموعات 

ما المجموعة الضابطة ن خالل التساؤل الذاتي للتالميذ أودرست المجموعة التجريبية الثانية م
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ة الى تفوق المجموعة التجريبية الثانية درست بالطريقة المعتادة في التدريس ، وقد توصلت الدراس

 .التي استخدمت التساؤل الذاتي

                        ) (Bestinger,1999بستنجـر  دراسة

 أثر ىوكان الهدف منها التعرف عل" الت معرفة وحل المشكالميتا" وكان عنوان الدراسة    

نة من طالب الجامعة المبدعين، استخدام مهارات ما وراء المعرفة في حل المشكالت لدي عي

وتكونت عينة الدراسة من طالب جامعة ميدوسترن المبدعين الخاصة وكانت عينة الدراسة من 

 من قسم العلوم والرياضيات وكانت المتغيرات التابعة 19طالبا من قسم اللغة اإلنجليزية و 19

نحو الوصول لحل ، عدد وعدد الخطوات المتخذة , النجاح أو عدم النجاح في إنجاز المهمة 

مهمة بالثواني وتوصلت الدراسة األخطاء التي قام بها كل فرد أثناء حل المشكلة ، وزمن إنجاز ال

 . عدم وجود فروق بين المجموعتين في حل المشكالتىإل

    (cozza,1996)دراسة كوزا

لمعرفة هدفت الدراسة الى الكشف عن مهارات ما وراء ااجريت هذه الدراسة في نيويورك و 

لتالميذ الصف الثالث االبتدائي وعمليات حل المشكالت العلمية ،والهدف منها صياغة نموذج 

مشكالت موضوع  أنشطة تتمثل في حل 6لباحث على تعليمي ميتامعرفي في البيانات، وقد اعتمد ا

تفع الدراسة،واستخدم الباحث خريطة مفاهيم قبلية وأخرى بعدية ،وبروتوكوالت التفكير بصوت مر

لقياس عمليات الميتامعرفة أثناء حل المشكالت ،كما استخدم أيضا خرائط المفاهيم ،وتقارير التأمل 

لقياس العمليات الميتامعرفة أثناء حل المشكالت ،كما استخدم أيضا خرائط المفاهيم،وتقارير التأمل 

  :ئج التاليةالباحث الى النتالقياس العمليات الميتامعرفية بعد ذلك وقد توصل بعد ذلك 

  .نمو األنشطة المعرفية والميتامعرفية لدى التالميذ- 
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نتقال للمفاهيم اليومية المعطاة الى عملية ارهم في التقارير والخرائط وحدث إسجل التالميذ أفك- 

  .التفكير

عطاء االقتراحات لبعضهم ذ بإاكتشف التالميذ تقدمهم مع مراقبة هذا التقدم ،كما قدم التالمي- 

  .البعض

  : الدراسات التي تناولت التواصل الرياضي2.2.2

 :الدراسات العربية 1.2.2.2

  )2013(الشقنقيريدراسة 

عداد برنامج مقترح من الرياضيات هدفت هذه الدراسة الى إاجريت هذه الدراسة في مصر و

 عدادلصف الثامن ووضع الباحث معايير إلختيار الطلبة المبدعين وقام بإللطلبة المبدعين في ا

ثرائية وتمارين حل المشكالت ودروس محوسبة لمعرفة تأثيره على إوحدة دراسية تتضمن أنشطة 

لى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية ياضي لدى الطلبة وتوصلت الدراسة إمهارات التواصل الر

اضي تقان مستويات التفكير العليا والتواصل الرير التعلم المتضمنة في البرنامج وإالتحصيل لعناص

  .لدى الطالب المبدعين من الصف الثامن األساسي

  )2012(المحسيريدراسة 

ية التواصل الرياضي لى استخدام استراتيجية مقترحة لتنموهدفت إأجريت هذه الدراسة في القاهرة 

تجاه نحو الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسي، وتم اختيار العينة من والتحصيل واإل

طالب وطالبة، والثانية ) 28(مثّلت المجموعة الضابطة وبلغ عدد طلبتها مدرستين احداهما 

طالب وطالبة، وقد أعدت الباحثة اختبار مهارات التواصل الرياضي، ) 28(تجريبية وعدد طلبتها 
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واختبار تحصيلي ومقياس لالتجاه نحو مادة الرياضيات، وأشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق 

 .المجموعة التجريبيةدالة احصائيا لصالح 

  ) 2007(السراي دراسة 

جريت الدراسة في العراق وهدفت إلى معرفة مدى توافر مهارات التواصل الرياضي لدى      ُأ

تم اختيار عينة من مدرسي الرياضيات من مدينة بغداد . مدرسي رياضيات المرحلة المتوسطة

مدرسة من خريجي ) 13( مدرسين و)10(مدرسا بواقع ) 23(بجانبيها الكرخ و الرصافة بلغت 

استخدم  أسلوب المالحظة المباشرة لقياس درجة توافر مهارات التواصل الرياضي . كليات التربية

لدى المدرسين إعتمادا على استمارة المالحظة ) والتمثيل,واإلصغاء , والكتابة ,والقراءة ,التحدث (

وبينت النتائج أن المدرسين لديهم .  وثباتهابعد أن تم التأكد من صدقها) 2003,بدوي(التي أعدها 

وتم ترتيب مهارات التواصل . مهارات التواصل الرياضي بمستوى يمكن أن يقال عنه انه ضعيف

  ). اإلصغاء , التحدث ,التمثيل ,الكتابة ,القراءة : (الرياضي حسب توافرها كما يأتي 

   )2005 (مرسيدراسة 

ت هذه الدراسة الى تعرف مدى توظيف المعلمين لمهارة وهدفاجريت هذه الدراسة في مصر     

خذ الباحث عينة لدراسة من طلبة الصف الثاني حيث أالقراءة في الرياضيات ، وتكون مجتمع ا

 طالبا وطالبة ،حيث استخدم الباحث المالحظة 52عشوائية طبقية من طلبة الصف الثاني عددها 

بتدائي تالميذ الصف الثاني اإل نتائجها ضعف قدرة وضحت هذه المهارة لدى الطلبة، والتي ألرصد

ن المعلمون يهملون قراءة التالميذ لكتاب الرياضيات ويرجع على قراءة الرياضيات المدرسي ، وأ

  .نظرهمالسبب في ذلك لضيق وقت تدريس الرياضيات بالنسبة للمقرر من وجهة 

  ) 2001(الرفاعي دراسة 
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دام إستراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي      أجريت في مصر وهدفت إلى استخ

يار العينة وتم اخت. والتحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

تلميذا وتلميذة ) 51(ا المجموعة التجريبية بلغ عدد افرادها مهاحداألساسية من مدرستين إ

  :اعد الباحث ثالثة اختبارات وهي. تلميذةتلميذا و) 51(واألخرى ضابطة بلغ عدد افرادها 

اختبار مهارات التواصل الرياضي ، واختبار تحصيلي ، ومقياس االتجاه نحو مادة 

  .الرياضيات

وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة 

أما الفرق بين مجموعتي ) صل الرياضي مهارات التوا(الضابطة من التالميذ على المتغير التابع 

 .الذكور واإلناث التجريبيتين فوجدت داللة بينهما لصالح مجموعة اإلناث التجريبية

   )1999 (خصاونة و ابو موسى دراسة 

نشطة والشروح  الستخراج األ   وهدفت هذه الدراسة الى تقويم كتب الرياضيات المدرسية

هارات االتصال الرياضي واللغة الرياضية ، حيث استخدمت والمسائل التي تقوم على استخدام م

الباحثة  المنهج الوصفي التقويمي لكتب الرياضيات المدرسية، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

فوف من الخامس الى كتب الرياضيات وعينة الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية لجميع الص

ف الكتب المدرسية بما تحتويه من لدراسة  الى ضعشارت نتائج االثامن، وبعد إجراء التقويم إ

 الرياضي واللغة الرياضية والتي تصالسائل تقوم على استخدام مهارات اإلنشطة وشروح ومأ

وصت بضرورة وجود انشطة بالكتاب تكون مقصودة لتشجع على التواصل الرياضي وتدريب أ

  . المعلمين والتالميذ

  



 
 
 

36

   ) 1995(فكرة  دراسة

ن هدفت هذه الدراسة الى تقصي مدى استخدام المعلميذه الدراسة في مصر و اجريت ه     

ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف األول نشطة التواصل الرياضي من قراءة وكتابة ، وتكوأل

تخدم  طالب وطالبة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  واس45عدادي حيث تكونت العينة من اإل

نشطة وأشارت نتائج الدراسة  إلى قلة وضعف استخدام المعلمين أل فقرة 25استبانة مكونة من 

بة نشطة الكتايذ القراءة والكتابة الرياضية، وأن معظم أالقراءة الرياضية واستراتيجيات لتعليم التالم

  .ت من النوع كتابة تقرير فمنعدمةعدادي كانالتي في كتاب رياضيات الصف األول اإل

   )1990 (ابو عميرةدراسة 

عداد برنامج مقترح من الرياضيات للطالب المتفوقين بالصف السابع    هدفت هذه الدراسة إلى إ 

من التعليم االساسي ووضعت الباحثة معايير الختيار الطالب المتفوقين بالصف السابع من التعليم 

ساسي االساسي ووضعت الباحثة معايير الختيار الطالب المتفوقين بالصف السابع من التعليم اال

ختيار الطالب المتفوقين وقامت بإعداد ثالث وحدات دراسية تتضمن ووضعت الباحثة معايير ال

ثرائية وتمرينات غير نمطية ودروس تطبيق البرنامج لمعرفة تأثيره على مستويات التفكير أنشطة إ

 لعناصر لدى الطالب المتفوقين وتوصلت الدراسة الى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التحصيل

التعلم المتضمنة في البرنامج وكذلك في تنمية واتقان مستويات التفكير العليا من تحليل وتركيب 

 .وتقويم لدى الطالبات المتفوقات من الصف السابع بالتعليم االساسي

  

  :الدراسات األجنبية 2.2.2.2

  (Johnson,2011) جونسوندراسة 
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عرف على مدى توفر مهارات التواصل الرياضي أجريت هذه الدراسة في لندن وكان هدفها الت

لدى معلمي الرياضيات للمرحلة العليا، وقد تم اختيار عينة الدراسة من معلمي الرياضيات من 

 معلمة من خريجي كلية العلوم تخصص 15 معلم و15مدينة لندن، تكونت عينة الدراسة من 

توفر مهارات التواصل الرياضيات، استخدم الباحث اسلوب المالحظة لقياس درجة 

لدى المعلمين اعتمادا على استمارة المالحظة التي ) التحدث ،القراءة والكتابة،التمثيل(الرياضي

لى أن المعلمون يمتلكون  وثباتها، وأشارت نتائج الدراسة إأعدها بنفسه بعد أن تأكد من صدقها

قراءة ال(افرها كما يأتيمهارات التواصل الرياضي بمستوى جيد، وتم ترتيب المهارات خسب تو

  ).والكتابة،التمثيل،التحدث

   )  jngzi & Sandra , 2005( جنجزي و ساندرادراسة 

 أجريت الدراسة في أميركا وهدفت إلى التعرف على  التواصل الرياضي من خالل مقارنة      

. الثانويةبين التراكيب المعرفية لمحادثة كل من المدرس والطالب في درس الرياضيات للمرحلة 

تم اختيار عينة من المدرسين الذين لهم خدمة التقل عن ثالث سنوات ولهم معرفة بمهارات 

تكونت . ياضي ومؤمنين بضرورة تحدث الطلبة في الدرس وكتابة أفكارهم الرياضية التواصل الر

طالبا وطالبة في كل مجموعة تم تدريسهم بطريقة لم ) 25(طالبا وطالبة بواقع ) 50(العينة من 

تختلف كثيرا عن الدروس التقليدية حيث يتم عرض المفهوم او الموضوع الرئيسي من المدرس 

وعند الدرس يتواصل .  األسئلة الرياضية التي حوله ومن ثم الواجب البيتيويقوم الطلبة بحل

الطلبة لحل المسالة وعلى األغلب فان المجاميع عند التواصل الرياضي تحدث ضوضاء نتيجة 

ولقياس األبنية المعرفية الحاصلة في دروس التواصل الرياضي تم عن طريق . المحادثات المتبادلة

أظهرت النتائج أن كل األبنية المعرفية ظهرت في حديث , ساعة) 65(قع درسا بوا) 51(تسجيل 
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وعندما يكون المدرس واعيا وفعال يدفع إلى أبنية معرفية عالية المستوى .المدرس في الرياضيات

  .لتكون لدى الطلبة

  

  : تعقيب على الدراسات السابقة3.2

لموضوع المطروح فقد استخلصت واستعراضها حول امن خالل تفحص وتحليل الدراسات السابقة 

  :الباحثة ما يلي

ضعف الكتب المدرسية بما تحتويه من أنشطة وشرح ومسائل تقوم على استخدام مهارات - 1

االتصال الرياضي واللغة الرياضية كما ورد في دراسة أمل خصاونة ومفيد أبو موسى اللذان قاما 

  .باجراء دراسة تقويمية لكتب الرياضيات

؛ ويليام 1994بستنجر، ،2011،محيسن،2012،األحمد،2013قطامش،(دراسات بالنسبة لل- 2

  ؛زين 2000؛فتحي،2000؛منى شهاب،1996؛كوزا ،2000سون،

  :فقد أوضحت ما يلي) 2001؛كوتش،2000؛جريجوري،2002لعابدين،

  .فاعلية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تحصيل الطلبة )أ

جود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي طبقّت دلّت نتائج الدراسات على و)ب

  .عليها استراتيجية ما وراء المعرفة

  .أدت الى تحسين كتابة الطلبة للمشكالت اللفظية)ج

  .تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة)د

  .تنمية مهارات حل المشكالت في الرياضيات)ه
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 1990أبو عميرة،،2011، جونسون،2012سيري،،المح2013الشقنقيري،(أما الدراسات -3

فقد ) 2007؛السراي،2005؛انجري وساندرا،2001؛الرفاعي ،1995؛فكرة،1999؛مرسي،

  :بينت بنود أهمها

  .توظيف مهارات التفكير العليا لدى الطلبة)أ

  .توظيف المعلمين لمهارات القراءة في الرياضيات)ب

  .وكتابةاستخدام أنشطة التواصل الرياضي من قراءة )ج

  .استخدام استراتيجيات مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل واالتجاه نحو الرياضيات)د

  .معرفة مدى توافر مهارات التواصل الرياضي لدى الطلبة)ه

دلّت النتائج على وجود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي طبقّت عليها )و

  .لرياضياستراتيجية تنمية التواصل ا

بمهارات التفكير العليا محدودة ،كذلك تركيز المعلمين على مهارات    يتبين مما سبق أن االهتمام 

  .القراءة والكتابة في الرياضيات كانت محدودة واقتصرت على اهتمامها بالتحصيل

جيات وفي الوقت الذي تتشابه فيه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تركيزها على استراتي   

ما وراء المعرفة والتواصل الرياضي،اال انها تتميز بأنها دراسة عالقة بين التفكير ما وراء 

المعرفي والتواصل الرياضي،كذلك تتميز باألدوات التي أعدتها الباحثة وهي اختبار للتواصل 

  .واستبانة تم تطويرها من مقياس شاراو للتفكير ما وراء المعرفي الرياضي تم بناؤه،

       

  



 

  

  

  الفصل الثالث

  

  

  

  

  اجراءات الدراسة
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  الفصل الثالث

___________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات 

  :  المقدمة 1.3

، وأدوات الدراسة وصدقها  ، وعينتها ومجتمعها تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،

والمعالجات اإلحصائية التي قامت  الباحثة  ، غيرات الدراسةوثباتها، وإجراءات التطبيق ومت

  .باستخدامها الستخراج النتائج 

  :  منهج الدراسة 2.3

  .قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة لمالءمته لطبيعة الدراسة

  :  مجتمع الدراسة 3.3 

ر األساسي في مديرية بيت لحم للعام الدراسي تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاش

طالبة ) 1993(طالبا ، و )1858(منهم  طالبا وطالبة،) 3851(والبالغ عددهم ) 2012/2013(

 )25(مدرسة ذكور خاصة، و )2(حكومية و مدرسة ذكور )20(مدرسة منها ) 78(موزعين على 

مدرسة  )13(تلطة حكومية ومدرسة مخ )17(مدرسة اناث خاصة ، و )2(مدرسة اناث حكومية و

 للعام وذلك حسب احصائيات مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ، مختلطة خاصة

2012/2013 .   
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  :  عينة الدراسة 4.3

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ) : 1.3(الجدول 

  

بالطريقة الطبقية العشوائية من أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم  قامت الباحثة باختيار عينتها

)  200(عينة بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ حجم ال%)  5(طالب وطالبة  و بنسبة  )3851(

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة) 2.3(طالب وطالبة، والجدول 

  

  

  

  

  

  

  المتغير العدد النسبة

 ذكور 98 % 49

 إناث 102 51%
  الجنس

  المجموع 200 100%

   العدد  النسبة

 الخاصة  28 14%

 حكومية 172 86%
  نوع المدرسة 

  المجموع 200 100%
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  :  أدوات الدراسة 5.3

   مستوى التفكير ما وراء المعرفياستبانة: أوالً

قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر 

الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وقد وذلك ب األساسي،

وقد تكونت االستبانة )  sharaw;1994(استعانت الباحثة بمقياس شاراو للتفكير ما وراء المعرفي 

فقرة، ملحق ) 30(فقرة، وبعد التحكيم تكونت بصورتها النهائية من ) 52(بصورتها األولية من 

 .)2(رقم 

ت فقرات االستبانة باالتجاه االيجابي حسب سلم خماسي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو وقد بني

  موضح     

  الوزن  درجة االمتالك 

  5  كبيرة جداً

  4  كبيرة 

  3  متوسطة 

  2  قليلة 

  1  قليلة جداً

وللتعرف على تقديرات الصف العاشر وتحديد مستوى التفكير ما وراء المعرفي لديهم، وفق قيمة 

  :المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

 )3.67(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو الفقرة اكبر من : درجة كبيرة  - 1

 )3-2.33(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين :درجة متوسطة - 2

  )2.33(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي اقل من : قليلةدرجة  - 3
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  : نة صدق االستبا

ا والسالمة تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ، وذلك للتأكد من صدق محتواه

  ).1(العلمية واللغوية لها، وقد تم األخذ بآراء واقتراحات المحكمين، ملحق رقم 

  ثبات االستبانة 

ي كان  بإيجاد معامل الثبات لالستبانه من خالل معامل كرونباخ ألفا والذة الباحثتقام:ثالثاً

  .وبهذا تصبح االستبانة مناسبة ألغراض الدراسة) 0.80(يساوي

   اختبار لقياس التواصل الرياضي: ثانيا 

حيث تم إعداده ، لتواصل الرياضي للصف العاشر األساسي كأداة قياساقامت الباحثة ببناء اختبار 

  وفق مهارات التواصل الرياضي بحيث تقيس أسئلته المهارات كلها وهي 

وتتمثّل في ترجمة المسألة الرياضية إلى صيغة جديدة، والصورة إلى رموز وكلمات : يلالتمث

  .رياضية، وقد تم قياسها في االختبار بالسؤال األول والثاني والثالث

وتتضمن استخدام المفردات الرياضية والمصطلحات للتعبير عن : مهارتي التحدث والكتابة 

و مصورة وقد تم قياسها في االختبار بالسؤال الرابع والخامس األفكار بصورة شفوية أو مكتوبة أ

  .والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر

وتتضمن التفسير لما يعبر عنه اآلخرون بصورة رياضية صحيحة : مهارتي القراءة واإلستماع

امن من سواء كانت الرسالة المستقبلة مسموعة أو مرئية، وقد تم قياسها في السؤال السابع والث

  .)4(ملحق رقم .  الرسالة
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  : صدق االختبار

ين والخبراء حكم على مجموعة من المختبار قامت الباحثة بعمل صدق لألداة من خالل عرض اإل

، وقد تم األخذ بمقترحاتهم )3(، ملحق رقم في المجال التربوي من مختصين  للجامعات وغيرهم

  .وآرائهم في تعديل األداة

  :  ثبات االختبار

ثم  طالبا من مجتمع الدراسة وخارج عينتها، )22(طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 

وحساب معامل الثبات بطريقة  أعيد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية نفسها بعد اسبوعين،

(Test‐Retest)،   0.810(حيث بلغ.(  

  : متغيرات الدراسة 6.3

  :المتغيرات المستقلة 

  )ذكر، وأنثى: ( وله مستويان سالجن

  حكومية خاصة  ،  :  نوع المدرسة  

  :المتغيرات التابعة

   .  مستوى التفكير ما وراء المعرفي* 

  التواصل الرياضي  مستوى* 

  : إجراءات تطبيق الدراسة   7.3

  : قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية

 العليا ، قسم التربية إلجراء الدراسة الحصول على موافقة من عمادة الدراسات -

)2012/2013 .(  
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من وزارة  ) 2012/2013(الحصول على قوائم بأعداد  الطلبة  مجتمع الدراسة لعام  -

 . التربية والتعليم العالي لحصر مجتمع الدراسة

 .خذ موافقة مديري المدارس لتطبيق الدراسةأ -

 .رض الدراسةتحديد منهج الرياضيات للصف العاشر  االساسي لغ -

اختيار مدرستين تحوي شعب للصف العاشر  بحيث تكون احدى المدرستين  ذكور   -

 .واالخرى اناث

 .  الدراسة بالصورة األوليةإعداد أداتا -

 .  الدراسة على مجموعة من المحكمينعرض أداتا -

 . إعداد أداة الدراسة بصورتهما النهائية -

 . تحديد أفراد عينة الدراسة -

  على العينة تطبيق االختبار -

 . جمع االختبارات  من أفراد العينة وتفريغها -

 . SPSS القيام بعملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  التحليل اإلحصائي  -

 

  : المعالجات اإلحصائية    8.3

من خالل حساب المتوسطات ة االجتماعيبرنامج الرزم اإلحصائية  للعلوم قامت الباحثة باستخدام 

االنحرافات المعيارية والنسب المئوية ، في حين استخدمت  لإلجابة على الفرضيات الحسابية و

معامل م استخدام تللعينات المستقلة ، كما ) ت(التي تحمل متغير الجنس ، ونوع المدرسة اختبار 

 .كرونباخ الفا في حساب معامل الثبات 



  

  

  

  الفصل الرابع

  

  

  

  نتائج الدراسة
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  الرابع الفصل

  :نتائج الدراسة

   المقدمة 1.4

  لنتائج التي توصلت إليها الباحثة الستجابة أفراد العينة على أداة الدراسة لتناول هذا الفصل عرضاً 

  :الدراسة نتائج 2.4

 في األساسيما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر  :السؤال األول 

  محافظة بيت لحم؟

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات توضح لتي االتالية الجداول نالحظ ؤالس على هذا اللإلجابة

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر  تقيس التية  االستبان لفقرات المعيارية

  ) التقويم، المراقبة ،ط تخطيال.( التالية للمجاالت  وفقا في محافظة بيت لحماألساسي

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطا) 1.4(جدول 

  األساسي مرتبة ترتيباً تنازلياًطلبة الصف العاشر 

ترتيب 

 مجاالت األداة  المجاالت 
المتوسط الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

  كبيرة  %79 0.84 3.95 التقويم بالمجال  المتعلق  1

 كبيرة  %78 0.78 3.90 المراقبة  بلمجال  المتعلق ا 2

 كبيرة  %74 0.98 3.7 التخطيطبالمجال المتعلق  3

  كبيرة  %77 0.87 3.85  الكلي

 األداة كلها وهي التي فقرات لالمعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 1.4( الجدول يوضح

األساسي ، حيث يظهر الجدول  العاشر مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصفتقيس 
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مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة السابق مجاالت األداة مرتبة ترتيباً تنازلي حسب 

وتبين أن أعلى ) 3.85(األساسي حيث كانت الدرجة الكلية كبيرة بمتوسط حسابي الصف العاشر 

ذا يعبر عن درجة كبيرة ومن ثم وه) 3.95(مجال المتعلق بالتقويم بمتوسط حسابي المجال هو 

وأيضا يعبر عن درجة كبيرة في مستوى ) 3.90(مجال المتعلق بالمراقبة بمتوسط حسابي ال

التفكير ما وراء المعرفي ، ومن ثم المجال المتعلق بالتخطيط وأيضا يعبر عن درجة كبيرة حيث 

  ).3.7(جاء بمتوسط حسابي 

  :النتائج المتعلقة بمجال التقويم : 1.2.4

وهذا يدل  ) 0.84(وانحراف معياري ) 3.95(المتعلق بالتقويم  بلغ المتوسط الحسابي للمجال 

على أن مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر في مجال التقويم في محافظة 

  .بيت لحم كان  بدرجة كبيرة

   المتعلق بالتقويم  المجالاتلفقر المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) : 2.4 (جدولال

الرقم 
الرقم في 
 االستبانة 

 الفقرات المتعلقة بمجال التقويم 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

  آبيرة  %84.6 0.73 4.23 ألخص ما قمت به قبل إنهاء المهمة 24 1

  آبيرة  %84.2 0.76 4.21 أجد نفسي مستخدما استراتيجيات مفيدة بشكل تلقائي 27 2

  آبيرة  %82.2 0.74 4.11 لدي قدرة تحكم جيدة في صنع القرار 21 3

  آبيرة  %80 0.84 4 اسأل نفسي أسئلة حول القرار قبل اتخاذه 23 4

  آبيرة  %79.8 0.86 3.99 أقّيم بشكل جيد مدى فهمي لألشياء 26 5

6 30 

ات اسأل نفسي فيما إذا أخذت باالعتبار جميع الخيار

 المتاحة بعد حل المشكلة
3.98 0.86 

  آبيرة  79.6%

  آبيرة  %76.8 0.8 3.84 أتوقف بانتظام لكي أتفحص استيعابي 28 7

8 22 

اعمل مراجعة دورية الن ذلك يساعدني على فهم العالقات 

 المهمة
3.74 0.85 

  آبيرة  74.8%

  آبيرة  %73.6 0.97 3.68 استطيع تحفيز نفسي على التعلم عندما احتاج ذلك 25 9

  متوسطة  %73.4 0.98 3.67 اسأل نفسي عن مدى انجازي لألهداف عندما انهي المهمة 29 10
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  آبيرة  %79 0.84 3.95 الدرجة الكلية 

  

 المجال فقرات من فقرة لكل، المعيارية واالنحرافات المتوسطات الحسابية أن )2.4(الجدول يوضح

 إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبةالمتعلق بالتقويم، 

 المجال لهذا الحسابي المتوسط بلغ حيث، كبيرة كانت   مستوى التفكير ما وراء المعرفيأن

  .) 0.84 (مقداره معياري انحراف مع) 3.95(

) 4.23( حسابي بمتوسط  " ألخص ما قمت به قبل إنهاء المهمة": الفقرات هذه مقدمة في جاء وقد

 بمتوسط  "أجد نفسي مستخدما استراتيجيات مفيدة بشكل تلقائي " ،)0.73 (معياري وانحراف

  ).0.76 (معياري وانحراف) 4.21 (حسابي

 بمتوسط "اسأل نفسي عن مدى انجازي لألهداف عندما انهي المهمة" الفقرات أدنى كانت حين في

  ).0.98(، وانحراف المعياري)3.67(حسابي

  

  

  

  

  

  : النتائج المتعلقة بمجال المراقبة  :2.2.4

وهذا يدل  ) 0.78(وانحراف معياري ) 3.90(المتعلق بالمراقبة  بلغ المتوسط الحسابي للمجال 

على أن مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر في مجال المراقبة  في 

  .محافظة بيت لحم كان  بدرجة كبيرة

   المتعلق بالمراقبة  المجاللفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية تالمتوسطا) : 3.4 (جدولال
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 المجال فقرات من فقرة لكل، المعيارية واالنحرافات المتوسطات الحسابية أن )3.4(الجدول يوضح

 إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبةق بالمراقبة، المتعل

 المجال لهذا الحسابي المتوسط بلغ حيث، كبيرة كانت مستوى التفكير ما وراء المعرفة  أن

  .) 0.78 (مقداره معياري انحراف مع) 3.90(

  " تلقاء نفسي لجعل المعلومات ذات معنى أضع أمثلة من": الفقرات هذه مقدمة في جاء وقد

  " استخدم االستراتيجيات المفيدة في وقتها ")0.75 (معياري وانحراف) 4.23 (حسابي بمتوسط

  ).0.74 (معياري وانحراف) 4.22 (حسابي بمتوسط

الرقم 
الرقم في 
االستبانة 

 الفقرات المتعلقة بمجال المراقبة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة  المئوية

1 19 

أضع أمثلة من تلقاء نفسي لجعل المعلومات 

 ذات معنى
4.23 0.75 

  رة آبي  84.6%

 آبيرة   %84.4 0.74 4.22 استخدم االستراتيجيات المفيدة في وقتها 18 2

 آبيرة   %82 0.78 4.1 أرآز على معنى وأهمية المعلومات الجديدة 20 3

 آبيرة   %80 0.77 4 أتعلم أآثر عندما أآون مهتما بالموضوع 17 4

5 14 

استخدم استراتيجيات متنوعة تعتمد على 

 الموقف
3.98 0.86 

 آبيرة   79.6%

 آبيرة   %79 0.75 3.95 أتمهل قليال عندما أواجه معلومات هامة 13 6

7 12 

أتمهل عند اتخاذ القرار لكي امنح نفسي وقتا 

 آافيا
3.84 0.8 

 آبيرة   76.8%

8 15 

أوجه أسئلة لنفسي عن الطرق األآثر سهولة 

 إلنهاء المهمة
3.84 0.76 

 آبيرة   76.5%

9 11 

ستراتيجيات ثبت فاعليتها في أحاول استخدام ا

 الماضي
3.76 0.81 

 آبيرة   75.2%

متوسطة  %61.8 0.74 3.09 أتوقف بانتظام ألتفحص قدرتي على الفهم 16 10

  آبيرة   %78 0.78 3.90 الدرجة الكلية 
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، )3.09( حسابي بمتوسط "أتوقف بانتظام ألتفحص قدرتي على الفهم" الفقرات أدنى كانت حين في

  ).0.74( ف المعياريوانحرا

  :النتائج المتعلقة بمجال التخطيط  : 3.2.4

وهذا يدل  ) 0.99(وانحراف معياري ) 3.70(  المتعلق بالتخطيطبلغ المتوسط الحسابي للمجال 

على أن مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر في مجال التخطيط  في 

  .محافظة بيت لحم كان  بدرجة كبيرة

   المتعلق بالتخطيط  المجاللفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) : 4.4 (جدوللا

الرقم 
الرقم في 
االستبانة 

 الفقرات المتعلقة بمجال التخطيط
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

1 6 

فه اسأل نفسي فيما إذا آان ما أقرؤه ذو عالقة بما اعر

 سابقا
3.85 1.1 

  آبيرة   77%

2 9 

احلل الموقف التعليمي وذلك بتحديد المظاهر الهامة للمادة 

 التعليمية 
3.83 0.77 

 آبيرة   76.6%

 آبيرة   %76.6 0.95 3.82 أحاول تجزئة العمل إلى مهام صغيرة ليسهل التعامل معها 7 3

 آبيرة   %75 0.86 3.75 لةاستخدم المعلومات بشكل منظم لتساعدني على حل المشك 4 4

 آبيرة   %74.8 1.09 3.74 أفكر بما احتاج تعلمه قبل أن ابدأ بالمهمة 1 5

 آبيرة   %74.4 0.93 3.72 اقرأ فهرس الموضوعات بدقة قبل البدء في التعلم 10 6

 آبيرة   %73.6 0.98 3.68 أفكر بالعديد من الطرق لحل المشكلة ثم اختار األفضل 8 7

  متوسطة   %72.8 1.06 3.64 دافا محددة قبل البدء بالمهمةأضع أه 2 8

 متوسطة   %71.2 1 3.56 اقرأ التعليمات بحرص قبل البدء بالمهمة 5 9

 متوسطة   %68.4 1.11 3.42 امتلك هدفا محددا لكل إستراتيجية استخدمها 3 10

  آبيرة   %74 0.99 3.70 الدرجة الكلية 

 المجال فقرات من فقرة لكل، المعيارية واالنحرافاتالحسابية  المتوسطات أن )4.4(الجدول يوضح

 إلى الجدول في الواردة الكلية الدرجة وتشير الدرجة، حسب تنازلياً ترتيباً مرتبةالمتعلق بالمراقبة، 

 المجال لهذا الحسابي المتوسط بلغ حيث، كبيرة كانت مستوى التفكير ما وراء المعرفة  أن

 اسأل نفسي فيما ": الفقرات هذه مقدمة في جاء وقد.) 0.99 (مقداره ريمعيا انحراف مع) 3.70(
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  ")1.1 (معياري وانحراف) 3.85 (حسابي بمتوسط  "إذا كان ما أقرؤه ذو عالقة بما اعرفه سابقا

) 3.83 (حسابي بمتوسط "احلل الموقف التعليمي وذلك بتحديد المظاهر الهامة للمادة التعليمية 

  ).0.77 (معياري وانحراف

 بمتوسط "امتلك هدفا محددا لكل إستراتيجية استخدمها" الفقرات أدنى كانت حين في

  ).1.11(، وانحراف المعياري)3.42(حسابي

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني3.4

   في محافظة بيت لحم؟األساسيما مستوى التواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر 

 التي النسب المئوية لفقرات االختبار  وضح الذي يالتالي الجدول نالحظ ؤال على هذا السلإلجابة

  وفقا في محافظة بيت لحماألساسيلدى طلبة الصف العاشر التواصل الرياضي مستوى تقيس 

  ) مهارة القراءة واالستماع، مهارة التحدث والكتابة ،مهارة التمثيل  .( التاليةمهارات لل

  األساسي  لدى طلبة الصف العاشر التواصل الرياضي ى مستوالنسب المئوية  ل) 5.4(جدول 

  مرتبة ترتيباً تنازلياً

 النسب المئوية  مهارات األداة ترتيب المجاالت 

  %75.8 المجال  المتعلق بمهارة التمثيل  1

  %75.2 المجال  المتعلق بمهارة القراءة واالستماع  2

  %69.3 المجال المتعلق بمهارة التحدث والكتابة 3

 التواصل الرياضي مستوى  االختبار الذي يقيس فقراتالنسب المئوية  ل) 5.4( الجدول يوضح

األساسي ، حيث يظهر الجدول السابق مهارات األداة مرتبة ترتيباً لدى طلبة الصف العاشر 

األساسي حيث كانت مهارة  لدى طلبة الصف العاشر التواصل الرياضي مستوى تنازلي حسب 

،كما كانت مهارة القراءة واالستماع في المرتبة )  % 75.8(ي المرتبة االولى بنسبة  التمثيل ف
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، في حين جاءت  مهارة التحدث والكتابة  في المرتبة الثالثة وبنسبة )  %75.2(الثانية وبنسبة 

)69.3% . (  

  :  النتائج المتعلقة بالفرضيات 4.4

في   (α= 0.05)   عند مستوى داللةئيةإحصاال توجد فروق ذات داللة : الفرضية األولى 

 في محافظة بيت لحم تعزى األساسيمتوسطات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر 

  لمتغير الجنس

  المستقلة للعينات) ت (اختبارت الباحثة استخدم الفرضية فحص جل أمنو

ي لدى طلبة  الصف العاشر  مستوى التفكير ما وراء المعرف) ت (نتائج اختبار) : 6.4 (الجدول

  .حسب متغير الجنس 

  

 االنحراف المتوسط العدد الجنس

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 المحسوبة 

 98 3.87 0.22 ذكور

 102 3.87 0.21 إناث

198  0.01 0.616 

  

ر من مستوى ، وهي أكب )0.616(أن مستوى الداللة  المحسوبة ): 6.4 ( الجدول منيالحظ 

متوسطات ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في  )0.05( الداللة اإلحصائية 

تعزى لمتغير  في محافظة بيت لحم األساسيالتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر 

  . الجنس
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لمتوسط ، في حين كان ا)0.22(، وبانحراف معياري )3.87(و بلغ المتوسط الحسابي للذكور 

  ).  0.22(وبانحراف معياري  ) 3.87(الحسابي لإلناث 

في  (α= 0.05)   عند مستوى داللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة  : ثانيةالفرضية ال

 في محافظة بيت لحم تعزى األساسيمتوسطات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر 

   نوع المدرسة لمتغير

  المستقلة للعينات) ت (اختبارت الباحثة استخدم يةالفرض فحص جل أمنو

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة  الصف العاشر  ) ت (نتائج اختبار) : 7.4 (الجدول

  .حسب متغير المدرسة  

  

نوع 

المدرسة

 االنحراف المتوسط العدد

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 المحسوبة 

 28 3.69 0.29 خاصة 

 172 3.89 0.18 حكومية

198  4.831 0.002 

  

، وهي اقل من مستوى الداللة  )0.002(أن مستوى الداللة  المحسوبة ): 7.4 ( الجدول منيالحظ 

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة  وجود فروق في  )0.05( اإلحصائية 

تعزى  في محافظة بيت لحم األساسي طلبة الصف العاشر متوسطات التفكير ما وراء المعرفي لدى

وكما يالحظ أن الفروق كانت لصالح المدارس الحكومية حيث  بلغ المتوسط . لمتغير نوع المدرسة
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، في حين كان المتوسط )0.18(، وبانحراف معياري )3.89(الحسابي للمدارس الحكومية  

  ). 0.29(ري وبانحراف معيا ) 3.69(الحسابي لمدارس الخاصة  

  

في متوسطات  (α=0.05)  عند مستوى داللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثالثة  

   في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنساألساسيلدى طلبة الصف العاشر   التواصل الرياضي

  المستقلة للعينات) ت (اختبارت الباحثة استخدم الفرضية فحص جل أمنو

لدى طلبة  الصف العاشر  حسب  التواصل الرياضيمستوى ) ت (نتائج اختبار) : 8.4 (الجدول

  .متغير الجنس 

  

 االنحراف المتوسط العدد الجنس

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 المحسوبة 

 98 2.68 0.56 ذكور

 102 2.85 0.50 إناث

198  2.293  0.113 

  

، وهي أكبر من مستوى  )0.113( مستوى الداللة  المحسوبة أن): 8.4 ( الجدول منيالحظ 

متوسطات ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في  )0.05( الداللة اإلحصائية 

  . تعزى لمتغير الجنس في محافظة بيت لحم األساسيلدى طلبة الصف العاشر  التواصل الرياضي

، في حين كان المتوسط )0.56(انحراف معياري ، وب)2.68(و بلغ المتوسط الحسابي للذكور 

  ).  0.50(وبانحراف معياري  ) 2.85(الحسابي لإلناث 
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في متوسطات  (α=0.05)  عند مستوى داللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الرابعة 

 نوع  في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيراألساسيلدى طلبة الصف العاشر   التواصل الرياضي

  لمدرسة ا

  المستقلة للعينات) ت (اختبارت الباحثة استخدم الفرضية فحص جل أمنو

لدى طلبة  الصف العاشر  حسب  التواصل الرياضيمستوى ) ت (نتائج اختبار) : 9.4 (الجدول

  .متغير المدرسة  

  

نوع 

المدرسة

 االنحراف المتوسط العدد

 المعياري

 درجة

 الحرية

) ت(

 المحسوبة

 الدالة قيمة

 سوبة المح

  28 3.00 0.53 خاصة 

 172 2.73 0.52 حكومية

198  0.926 0.009 

  

، وهي اقل من مستوى الداللة  )0.009(أن مستوى الداللة  المحسوبة ): 9.4 ( الجدول منيالحظ 

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة بوجود فروق في  )0.05( اإلحصائية 

تعزى  في محافظة بيت لحم األساسيلدى طلبة الصف العاشر  رياضيمتوسطات التواصل ال

وكما يالحظ أن الفروق كانت لصالح المدارس الخاصة حيث  بلغ المتوسط . لمتغير نوع المدرسة

، في حين كان المتوسط الحسابي )0.53(، وبانحراف معياري )3.00(الحسابي للمدارس الخاصة  

  ). 0.52(اف معياري وبانحر ) 2.73(لمدارس الحكومية  
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بين التفكير  ( α=0.05)  عند مستوى داللةإحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  ال: الفرضية الخامسة

  . في محافظة بيت لحماألساسيما وراء المعرفي والتواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر 

  .  الصف العاشرلدى طلبة التواصل الرياضيمستوى  العالقة  نتائج اختبار) : 10.4 (الجدول

   التواصل الرياضي    

  0.216  معامل االرتباط 

  التفكير ما وراء المعرفي  0.002  مستوى الداللة 

  200  حجم العينة 

، وهي اقل من مستوى  )0.002(أن مستوى الداللة  المحسوبة   ):.410 ( الجدول منيالحظ  

ية وتقبل الفرضية البديلة  بوجود ، وعليه ترفض الفرضية الصفر )0.05( الداللة اإلحصائية 

لدى طلبة الصف  متوسطات التواصل الرياضيعالقة  بين متوسطات التفكير ما وراء المعرفي  و 

   في محافظة بيت لحماألساسيالعاشر 

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة كما يلي

 لمتغير عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التفكير ما وراء المعرفي تعزى-1

  .الجنس

وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير نوع -2

  . ولصالح المدارس الحكوميةالمدرسة

  . عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التواصل الرياضي تعزى لمتغير الجنس-3

واصل الرياضي تعزى لمتغير نوع   وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الت-4

  .ولصالح المدارس الخاصةالمدرسة 
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وجود عالقة بين متوسطات التفكير ما وراء المعرفي ومتوسطات التواصل الرياضي لدى طلبة -5

  .الصف العاشر األساسي في محافظة بيت لحم
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  :الفصل الخامس

________________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

ضي لدى هدفت هذه الدراسة الى استقصاء العالقة بن التفكير ما وراء المعرفي والتواصل الريا

 .طلبة الصف العاشر األساسي

  :ة النتائج المتعلقة بالفرضية االولى مناقش1.5

التفكير ما مستوى وسطات في مت) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ

  .ساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنساألوراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر 

أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التفكير ما وراء 

 في دراستها عينة المعرفي تعزى لمتغير الجنس ويمكن رد هذه النتيجة الى أن الباحثة قد تناولت

من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية والخاصة، والطلبة جميعهم في نفس المرحلة 

العمرية لذلك لديهم نفس مستوى التفكير تقريبا و المعلومات التي قد مرت عليهم خالل الصفوف 

 لدى عينة السابقة هي نفسها أيضا فمن المعقول  أن ال يكون هناك فروق في مستويات التفكير

الذي أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2000جرجوري،(وهذا يتفق مع دراسة  الدراسة،

حسام (ع دراسة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء المعرفي، وتعارضت هذه الدراسة م

ق دالة إحصائيا في مستويات التفكير ماوراء روأظهرت نتائجها وجود فالتي ) 2002الدين،

   .ى لمتغير الجنسيعز  المعرفي
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  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  مناقشة2.5

في متوسطات مستوى التواصل ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

ذات داللة احصائية في متوسطات التفكير ما وراء  أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق 

ويمكن رد هذه النتيجة الى أن  لصالح المدارس الحكومية،و المعرفي تعزى لمتغير نوع المدرسة 

وزارة التربية والتعليم تركز بشكل كبير على الدورات والتهيئة والتدريب للمعلمين وهذا يؤدي إلى 

امهم استراتيجيات تدعو إلى التفكير والتفكّر ، كذلك المعلمين التشجيع على التفكير وبالتالي استخد

لتركيز على لفي المدارس الحكومية يخضعون باستمرار إلى رقابة وإشراف مستمر مما يدعوهم 

) 2000فتحي،(وتوافقت هذه النتائج مع دراسة  التفكير ومهارات التفكير العليا لدى طلبتهم،

 دالة إحصائيا في مستويات التفكير ما  فروق نتائجها وجودالتي أظهرت ) 2011محيسن،(ودراسة 

  .وراء المعرفي لصالح نوع المدرسة 

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  مناقشة3.5

 التفكير  مستوى في متوسطات) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إ

ساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المعرفي لدى طلبة الصف العاشر األما وراء 

  .المدرسة

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التواصل 

الرياضي تعزى لمتغير الجنس ويمكن رد هذه النتيجة الى أن الباحثة قد تناولت في دراستها عينة 

والخاصة، والطلبة جميعهم في نفس المرحلة من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية 

 خالل الصفوف السابقة بهمالتي قد مرت الرياضية العمرية لذلك لديهم نفس مستوى المعلومات 
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لدى عينة ى التواصل الرياضي هي نفسها فمن المعقول  أن ال يكون هناك فروق في مستو

سة  نفسها مما االل مراحل الدرالدراسة، كذلك المهارات والمفاهيم الرياضية التي مرت بهم خ

التي أظهرت ) 2001الرفاعي،(ضت هذه الدراسة مع دراسة روتعا يجعل لذلك منطقي للنتيجة،

  .نتائجها وجود فروق لصالح اإلناث

  :فرضية الرابعة  مناقشة النتائج المتعلقة بال4.5

التواصل مستوى في متوسطات ) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إ

  .ساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المدرسةالرياضي لدى طلبة الصف العاشر األ

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات التواصل الرياضي 

لى أن مهارات س الخاصة، ويمكن رد هذه النتيجة إلصالح المداروتعزى لمتغير نوع المدرسة 

لتواصل الرياضي تحتاج إلى تواصل مباشر ومستمر بين المعلمين وطلبتهم ، وهذا ما يتوفر في ا

ل نسبياً اب منها أن عدد الطالب محدود وقليالمدارس الخاصة  بشكل ملحوظ  وذلك بعود لعدة أسب

ة مما يتيح الفرصة لإلتصال والتواصل المستمر، كذلك البيئة المحيطة غني، في المدارس الخاصة 

بالموارد وذات إمكانبات مادية جيدة تمكن المعلم من توفير وسائل وأوراق عمل مشجعة ومحفزة 

لدى الطلبة وتساعد في تنمية مهارات التوصل الرياضي المتمثلة في القراءة والكتابة واإلستماع 

تي ال) 2012المحسيري ،(و دراسة ) 2001الرفاعي،( النتائج مع دراسة توافقت وقد  والتحدث،

  .أظهرت نتائجهما وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية  

   :الفرضية الخامسة مناقشة نتائج 5.5

بين التفكير ما وراء المعرفي  ) α≥0.05(حصائية عند مستوى داللة التوجد عالقة ذات داللة إ) 5

  .مساسي في محافظة بيت لح العاشر األوالتواصل الرياضي لدى طلبة الصف 
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بين متوسطات التفكير ما وراء المعرفي دالة إحصائيا أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة 

ومتوسطات التواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة بيت لحم، ويمكن 

رد هذه النتيجة الى أن التفكير ما وراء المعرفي يعتمد على مستويات التفكير العليا والتفكر في 

التفكير  كذلك التواصل الرياضي يعتمد أيضاً على التفكير والممارسة وترجمة التفكير إلى رموز 

رياضية ، كذلك يعتمد كل منهما على حل المشكالت في المسائل الرياضية واستخدام استراتيجيات 

 وهذا يتفق تعلم تدعو إالى التعبير عن األفكار والعالقات وفهمها، مما يجعل العالقة بينهما منطقية

أظهرت نتائجها أن كل األبنية المعرفية  التي )  jngzi & Sandra , 2005( دراسة مع دراسة 

وعندما يكون الشخص واعيا وفعال يدفع إلى أبنية .ظهرت في حديث المدرس في الرياضيات

  .معرفية عالية المستوى لتكون لدى الطلبة

  توصيات ومقترحات الدراسة 6.5

  :يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية لت إليه الدراسة من نتائج،   في ضوء ما توص

  :توصيات لمركز المناهج

  :توصي الباحثة مركز المناهج بما يلي

  .توفير أنشطة وأبحاث تدعو الستخدام استراتيجية ما وراء المعرفة وحل المشكالت-1

الرياضي جميعها وتساعد تضمين المنهاج أسئلة وتمرينات مختلفة تشمل مهارات التواصل -2

  .الطلبة في التدرب عليها

  :توصيات لوزارة التربية والتعليم

  :توصي الباحثة وزارة التربية والتعليم بما يلي
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توجيه المشرفين التربويين والمعلمين إلى أهمية استخدام استراتيجيات ما ووراء المعرفة أثناء -1

  . التواصل الرياضي لديهمالتدريس، كذلك تدريب الطلبة على تنمية مهارات

عتماد الطالب على نفسه ، وعلى حل يات حديثة في التعليم تعتمد على إتبني استراتيج-2

  .المشكالت

  :توصيات لمدراء المدارس الخاصة والحكومية

  :توصي الباحثة مدراء المدارس الخاصة والحكومية بما يلي

رياضي لديهم، كذلك تطوير مستوى  عقد دورات للمعلمين بهدف تطوير مهارات التواصل ال-1

  .التفكير ما وراء المعرفي لديهم، مما ينعكس ايجاباً على طلبتهم

  . تفعيل استراتيجيات حديثة تعتمد على مهارات التفكير العليا وحل المشكالت-2

  :توصيات للمعلمين

  :توصي الباحثة المعلمين بما يلي

حو تضمين أسئلة وتمرينات تدعم كل التدرب على مهارات التواصل الرياضي والسعي ن-1

 .مهارة منها

توظيف استراتيجية ما وراء المعرفة بجميع مستوياتها لتدريب الطلبة على حل المشكالت -2 

 .كير في التفكيرتحفيزالتففي المسائل الرياضية وبالتالي 

رات تقدير قيمة وأهمية استراتيجيات ما وراء المعرفة وأهميتها في تطوير مهارات وقد-3

الطلبة الرياضية مما يدعم المسيرة التعليمية، وتنمية مهارات التفكير مما يؤدي إلى زيادة 

  .التفاعل الصفي ودافعيتهم نحو التعلم
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  :توصيات للباحثين

  :لباحثين بما يليتوصي الباحثة ا

التفكير ما إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول العالقة بين مستوى -1

  .وراء المعرفي والتواصل الرياضي على مستويات صفية مختلفة ومباحث أخرى

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول العالقة بين مستوى التفكير ما -2

  .كالمعدل التراكمي للطالب وراء المعرفي والتواصل الرياضي على متغيرات مختلفة،
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  المالحق

  )1(ملحق رقم

 

  حكيم فقرات استبانة التفكير ما وراء المعرفي للصف العاشر األساسيت

  

  

  

  ة/الحترم_________________________ ة/حضرة السيد

  

مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالتواصل الرياضي لدى " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

تطلب للحصول على درجة ، وذلك كم "طلبة الصف العاشر االساسي  في محافظة بيت لحم

  .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

  

  

  

لذا ومن أجل ذلك يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه اإلستبانة وإبداء الرأي في 

 .فقراتها، وحذف وإضافة ما ترونه مناسباً

 

  وشكرا لكم على حسن تعاونكم

  عبير سجدية: الباحثة 
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  )2(ملحق رقم 

  فكير ما وراء المعرفياستبانة الت

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

   القدسجامعة

  الدراسات العلياعمادة

  استبانة

  ـ:عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة

 الصف طلبة لدى الرياضي بالتواصل وعالقته المعرفي وراء ما التفكير مستوى"  الباحثة بدراسة بعنوان تقوم

كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من ، وذلك  "لحم بيت محافظة في  االساسي العاشر

 .سجامعة القد

 من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل االستجابة عن جميع فقرات االستبانة، بوضع يرجى

بحث  لغايات الستستخدمأمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علما بان جميع إجاباتك ) X(إشارة 

 .العلمي فقط

  

   لكم على حسن تعاونكموشكرا

   سجديةعبير : الباحثة

  : األولالقسم

 . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة :  العامة المعلومات

       أنثى ذكر               :                الجنس .1

  

  حكومي درسةم                        خاصة مدرسة:        المدرسة نوع .2
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  :الثاني القسم

 اطالقا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرات م

      التخطيط : اوال 

      بالمهمة ابدأ ان قبل تعلمه احتاج بما افكر 1

      بالمهمة البدء قبل محددة اهدافا اضع 2

      استخدمها استراتيجية لكل محددا هدفا امتلك 3

 حل على لتساعدني منظم بشكل المعلومات استخدم 4

 المشكلة

     

      بالمهمة البدء قبل بحرص التعليمات اقرأ 5

 اعرفه بما عالقة ذو اقرؤه ما آان اذا فيما نفسي اسأل 6

 سابقا

     

 التعامل ليسهل صغيرة مهام الى العمل تجزئة احاول 7

 معها

     

      ضلاالف اختار ثم المشكلة لحل الطرق من بالعديد افكر 8

 الهامة المظاهر بتحديد وذلك التعليمي الموقف احلل 9

 التعليمية للمادة

     

      التعلم في البدء قبل بدقة الموضوعات فهرس اقرأ10

      المراقبة: ثانيا 

      الماضي في فاعليتها ثبت استراتيجيات استخدام احاول11

      آافيا وقتا نفسي امنح لكي القرار اتخاذ عند اتمهل12

      هامة معلومات اواجه عندما قليال اتمهل13

      الموقف على تعتمد متنوعة استراتيجيات استخدم14

 النهاء سهولة االآثر الطرق عن لنفسي اسئلة اوجه15

 المهمة

     

       بانتظام ألتفحص قدرتي على الفهمأتوقف16

      الموضوعب مهتما اآون عندما اآثر اتعلم17

      وقتها في المفيدة االستراتيجيات استخدم18

      معنى ذات المعلومات لجعل نفسي تلقاء من امثلة اضع19

      الجديدة المعلومات واهمية معنى على ارآز20

      التقويم: ثالثا 

      القرار صنع في جيدة تحكم قدرة لدي21
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 فهم على يساعدني لكذ الن دورية مراجعة اعمل22

 المهمة العالقات

     

      اتخاذه قبل القرار حول اسئلة نفسي اسأل23

      المهمة انهاء قبل به قمت ما ألخص24

      ذلك احتاج عندما التعلم على نفسي تحفيز استطيع25

      لالشياء فهمي مدى جيد بشكل أقّيم26

      تلقائي بشكل مفيدة استراتيجيات مستخدما نفسي اجد27

      استعيابي أتفحص لكي بانتظام أتوقف28

 انهي عندما لالهداف انجازي مدى عن نفسي اسأل29

 المهمة

     

 الخيارات جميع باالعتبار اخذت اذا فيما نفسي اسأل30

 المشكلة حل بعد المتاحة
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 )3(ملحق رقم

 واصل الرياضي للصف العاشر األساسيتحكيم فقرات اختبار الت

  

  ة/الحترم_________________________ ة/حضرة السيد

  

مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بالتواصل الرياضي لدى " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة  "طلبة الصف العاشر االساسي  في محافظة بيت لحم

  .ي أساليب التدريس من جامعة القدسالماجستير ف

  

لذا ومن أجل اختبار مستوى التواص الرياضي أعدت الباحثة هذا االختبار ، ونظراً لما 

عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية،  يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا اإلختبار  وإبداء 

  .الرأي في فقراته، وحذف وإضافة ما ترونه مناسباً

 

   على حسن تعاونكموشكرا لكم

  

  

  

  عبير سجدية: الباحثة 
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  )4(ملحق رقم 

  اختبار التواصل الرياضي 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

  اختبار التواصل الرياضي

  

  ـ:ة/ة المحترم/حضرة الطالب 

بالتواصل الرياضي لدى مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقته " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة  "طلبة الصف العاشر االساسي  في محافظة بيت لحم

 .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل االستجابة عن جميع فقرات 

 .ايات البحث العلمي فقطاالختبار، علما بان جميع إجاباتك ستستخدم لغ
 

 

 عبير سجدية:                                                         الباحثة
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  تعليمات االختبار

  

  

  .............عزيزتي التلميذة/عزيزي التلميذ

  

الهدف من هذا االختبار هو قياس مهاراتك في التواصل الرياضي لديك من خالل 

  :ة الرجاء اتباع ما يليمجموعة من االسئل

  

  .اقرأ السؤال جيدا وبتمعن)1

  التزم باالجابة بالمكان المخصص)2

  .دقيقة) 60(زمن االختبار )3

  :اآتب اسمك ومدرستك وصفك في الجدول التالي)4

  :.....................................االسم

  

  :...................................الصف

  

  ........................:........المدرسة
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84
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 )5(ملحق رقم 

 :أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة  التحكيم

 

  مكان العمل  اإلختبار  اإلستبانة  التخصص  اإلسم

مناهج وأساليب تدريس   ابراهيم الصليبي.د

  الرياضيات

  أبوديس/جامعة القدس   √  √

مناهج وتكنولوجيا   م عرمانابراهي.د

  المعلومات

  أبوديس/ جامعة القدس  √  √

  أبوديس/ جامعة القدس  √  √ مناهج وطرق تدريس العلوم  زياد قباجة.د

  أبوديس/ جامعة القدس  √  √ مناهج وطرق تدريس العلوم  عفيف زيدان.د

ماجستير أساليب تدريس   علي سليمان.أ

  اللغة االنجليزية

  حةجامعة القدس المفتو    √

  ابوديس/جامعة القدس     √  إرشاد نفسي وتربوي  عمر الريماوي.د

  أبوديس/جامعة القدس  √  √  دآتوراة تربية علمية  غسان سرحان.د

ماجستير أساليب تدريس   ليلى هندي.أ

  الرياضيات

  جامعة القدس المفتوحة  √  √

ماجستير أساليب تدريس   ماجد الشاعر.أ

  الرياضيات

  جامعة القدس المفتوحة  √  √

ماجستير أساليب تدريس   ماجد عساآرة.أ

  اللغة االنجليزية

  التربية والتعليم    √

  أبوديس/جامعة القدس  √  √ مناهج وطرق تدريس العلوم  محسن عدس.د

ماجستير أساليب تدريس   مصطفى قنيص.أ

  الرياضيات

  التربية والتعليم  √  √

  أبوديس/جامعة القدس    √  إرشاد نفسي وتربوي  عبدالهادينبيل .د

  جامعة القدس المفتوحة  √    ماجستير رياضيات  وسام قمصية.أ
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 كتاب تسهيل مهمة الباحثة) 6(ملحق رقم 
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  فهرس الجداول

       41                             توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات2.1الجدول رقم 

لمعيارية لمستوى التفكير ما وراء المعرفي  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات ا1.4الجدول رقم 

  47                                      لدى طلبة الصف العاشر األساسي مرتبة ترتيباً تنازليا

    50 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات المجال المتعلقة بالتقويم2.4الجدول رقم 

ة واإلنحرافات المعيارية لفقرات المجال المتعلقة   المتوسطات الحسابي3.4الجدول رقم 

  50بالمراقبة

  51المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات المجال المتعلقة بالتخطيط 4.4الجدول رقم 

  52 النسب المئوية لمستوى التواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي5.4الجدول رقم 

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر ) ت(بار  نتائج اخت6.4الجدول رقم 

                حسب متغير الجنس

53  
رفي لدى طلبة الصف العاشر مستوى التفكير ما وراء المع) ت( نتائج اختبار 7.4الجدول رقم 

  54                                                              المدرسةاألساسي حسب متغير

مستوى التواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي ) ت( نتائج اختبار 8.4الجدول رقم 

           55                                                                        حسب متغيرالجنس

مستوى التواصل الرياضي  لدى طلبة الصف العاشر األساسي ) ت(تائج اختبار   9.4دول رقم الج

    56                                                                     حسب متغير المدرسة

 57نتائج اختبار العالقة مستوى التواصل الرياضي لدى طلبة الصف العاشر 10.5الجدول رقم 

  



 
 
 

88

  

 

  فهرس المالحق

  

)1(ملحق رقم       70   

)2(ملحق رقم  71   

     74 )3(ملحق رقم     

)4(ملحق رقم         75   

)5(ملحق رقم  85   

)6(ملحق رقم          86                     
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:فهرس المحتويات  

          أ                                                            اإلقرار

 الشكر والعرفان ب 

 الملخص بالعربية ج 

 الملخص باإلنجليزية ه 

 الفصل األول 

  المقدمة1.1 2 

  مشكلة الدراسة2.1 4 

  أسئلة الدراسة3.1  4 

  فرضيات الدراسة4.1 5 

  أهداف الدراسة5.1 7 

  أهمية الدراسة6.1 7 

  حدود الدراسة7.1 7 

  مصطلحات الدراسة8.1 8 

 الفصل الثاني

  االطار النظري1.2 10 

  الدراسات السابقة2.2 26 

  الدراسات التي تناولت استراتيجية ما وراء المعرفة1.2.2 26 
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  الدراسات العربية1.1.2.2 26 

  الدراسات األجنبية2.1.2.2 30 

  الدراسات التي تناولت التواصل الرياضي2.2.2 32 

  الدراسات العربية1.2.2.2 32 

  الدراسات األجنبية2.2.2.2 36 

  تعقيب على الدراسات السابقة3.2 37 

 الفصل الثالث

  المقدمة1.3 40 

  منهج الدراسة2.3 40 

  مجتمع الدراسة3.3 40 

  عينة الدراسة4.3 41 

  أدوات الدراسة5.3 42 

  متغيرات الدراسة6.3 44 

  إجراءات الدراسة7.3 44 
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