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في تحصيل طلبة الصف السابع " الكتابة من أجل التعلم "أثر استخدام إستراتيجية 
  األساسي في الرياضيات وتفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضيات
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 اإلهداء
  

ال في سويداء القلب قناديل العلم، وأنارا حياتي بمصابيح األمل  الحبيبين اللذين أشعإلى والدي
 الحالم، وجميل العطاء 

  
  واـاة وكانـوم، فشَقُّوا درب الحيـوني ذات يـائي الذين أغمضت عليهم جفـإلى أبن

  عالمات وفاء  عليه

   
  إلى زوجي الذي كان لي نعم الرفيق والمعين في درب الحياة الطويل

   إلى عمي الغالي
   

إلى زميالتي وزمالئي الذين كانوا لي سندا وذخرا وغمروني بالمحبة والدعاء    

  
.إلى كل طالب علم ال تثنيه عقبات الحياة وعراقيلها عن المثابرة وبلوغ الهدف  

  
  هذا الجهدأهدي

  
  
  
  
  
  

  :الـبـاحـثــة
  رين الرجعيـ نس

  



أ  

  



ب  

  شكر وعرفان
  

  تمام هذه الرسالةالحمد والشكر هللا الذي منحني القدرة إل
  

 منحني من وقتـه      الذي ستاذي الدكتور محسن عدس   شكر الجزيل والعرفان بالجميل أل    أتقدم بال 
دقائق ثمينة، ومن جهده فيض عطاء، ومن نصحه الكريم ومتابعته الحثيثة ما تم به هذا الجهد                

  .الذي أدعو اهللا أن تقر به عينه
 سـرحان   غسان والدكتور عادل ريان،    ة الدكتور وأتقدم بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقش     

  . بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائها بتقديمهم النقد والنصح واإلرشادالتفضلهم
   

  : وأتقدم بالشكر موصوال إلى
  .ل عطائهمـلهم وبجميـروني بفضـإذ غم دسـ في جامعة الق يـأساتذت

  الدكتور بحث، وبخاصةوبعظيم االمتنان إلى جميع المحكمين ألدوات هذا ال
  .اده رغم بعده في غزةـفما بخل علي بنصحه وإرش المشهراوي يمـ إبراه

  والدكتور صالح ياسين والدكتور نبيل المغربي
  

 زمـالء قـسم      وبخاصـة  -الزمالء في مكتب تربية جنوب الخليـل       جميع   وبوافر الثناء إلى  
  .لمساعدتهم وتقديمهم التسهيالتاإلشراف 

  

، ألساسية وذكور ابـن سـينا األساسـية       إدارة مدرستي بنات األقصى ا     أشكروال يفوتني أن    
لمـا   وأخص بالشكر المعلم محمد التالحمة، والمعلمة هالة السويطي، والمعلمة منال السويطي          

  بذلوه من جهد في تطبيق التجربة في المدرستين
  

لما قدمته من  " زايـداـيان"التي طبعت الرسالة، وإلى " مـيرا"بنتي ال وافر الشكر والثناءو
  .مساعدة في الترجمة

  
   الشكر والوفاء جميعاًفلهم

  

  :البـاحـثــة
  نسرين الرجعي

  



ج  

 الملخص

  
في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في " الكتابة من أجل التعلم"أثر استخدام إستراتيجية 

  الرياضيات وتفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضيات

  
فـي تحـصيل   " الكتابة من أجل التعلم" إلى تقصي أثر استخدام إستراتيجية       هدفت هذه الدراسة  

طلبة الصف السابع في الرياضيات وفي تفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضيات مقارنة     
  . بالطريقة التقليدية

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وأعدت أنشطة كتابية على وحـدة          , ولتحقيق هدف الدراسة  
من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي، كما وأعدت اختباراً للتحصيل واختبـاراً            الجبر  

) 327(للتفكير الرياضي ومقياساً لالتجاهات، وطبقت أدوات الدراسة على عينة قصدية بلغت            
شعبتان من مدرسة الـذكور مجموعـة       : طالباً وطالبة من مدارس جنوب الخليل في فلسطين       

, وشعبتان تدرس بالطريقة التقليدية   , إستراتيجية الكتابة من اجل التعلم    تجريبية تدرس باستخدام    
من شهري نيسان وأيار مـن      )  أسابيع 7(وبعد انتهاء فترة التجربة     , وكذلك في مدرسة اإلناث   

، تم تحليل البيانات وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليـل           2007عام  
أظهرت الدراسة النتائج اآلتيـة عنـد مـستوى الداللـة           ، و ANCOVAالتغاير المصاحب   

)α≤0.05:(  
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في نتائج اختبار التحـصيل واختبـار        . 1

  .التفكير الرياضي ومقياس االتجاهات
  .تفوق الذكور على اإلناث في نتائج اختباري التحصيل والتفكير الرياضي. 2
  .لى الذكور في نتائج مقياس االتجاهات نحو الرياضياتتفوق اإلناث ع. 3
تفوق طلبة من المستوى ممتاز على طلبة باقي المستويات في نتائج اختبـاري التحـصيل             . 4

  .والتفكير الرياضي ومقياس االتجاهات
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة في التحـصيل واالتجاهـات والتفكيـر              . 5

تفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل ولصالح المستوى ممتـاز مـن           الرياضي تعزى لل  
  .المجموعة التجريبية

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة في التحصيل واالتجاهات والتفكيـر             . 6
  .الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس أو بين مستوى التحصيل والجنس



د  

ياً بين متوسطات الطلبة في التحصيل واالتجاهات والتفكيـر         عدم وجود فروق دالة إحصائ    . 7
  .الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل

الكتابـة  "وبناء على النتائج السابقة أوصت الباحثة التربويين بالعمل على توظيف إستراتيجية            
دراجها ضمن المقـررات    في جميع فروع الرياضيات والمباحث األخرى، وبإ      " من أجل التعلم  

  .الدراسية وتدريب المعلمين على استخدامها
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Abstract 

 
Effect of "Write to learn Strategy" on 7

th
 Grade Students 

Achievement in Mathematics, their Mathematical Thinking, And 

Attitudes Toward Mathematics. 

 

This study aims at investigating the effects of using Writing -to -Learn  
on 7th Grade Students Achievement in Mathematics, their Mathematical 
Thinking, And Attitudes Toward Mathematics. 

 
To achieve the aims of the study, the researcher used the experimental 
method. Multiple instruments were used; an achievement test, 
mathematical thinking test, and attitude questionnaire.  These instruments 
were applied in a purposive sample of (327) male and female students  
from two schools of south Hebron District in Palestine. At the end of the 
experiment, which lasted for seven weeks over April and May in 2007, 
the researcher used means, standard deviation, (ANCOVA) to analyze the 
data. The results have shown that: 

 
1. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between 
the means students on achievement test, mathematical thinking test, and 
attitudes towards Math's in favor of the experimental group students. 
2. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) on the 
students’ achievement test and mathematical thinking test due to gender 
in favor of the male students. 
3. There were  statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the 
attitudes due to gender in favor of the female students. 
4. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the 
achievement test, mathematical thinking test, and attitudes due to 
students’ level in favor of high-level students. 
5. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between 
students’ average in the achievement test, mathematical thinking test, and 
attitudes due to the interaction between groups and achievement level in 
favor of high-level students in the experimental group. 
6. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between 
students’ average in the achievement, attitudes, and mathematical 
thinking tests due to interaction between groups and gender and 
interaction between achievement level and gender. 
7. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between 
student's average in the achievement, attitudes, and mathematical 
thinking tests due to interaction between groups, gender and the 
achievement level. 



و  

In light of the previous results, the researcher recommends that educators 
look to employ ‘Writing to Learn’ strategies in the teaching of all 
subjects, particularly in mathematics; where it should be included it in the 
teaching curriculum and teachers should be trained up on how to use it. 
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  راتاختصاال
  
هي المعايير التي أصدرها المجلس الوطني لمعلمي الرياضـيات فـي            :NCTMمعايير   �

 ," National Council of Teacher of Mathematics"  وهي اختصاراً لـ أمريكا
ات الطالب من معرفته والقيام بـه     والمعايير هي وصف لما يجب أن يمكن تعليم الرياضي        

على الدول العربية منها دول الخليج العربي واألردن حيث تبنت          ويمتد تأثير تلك المعايير     
 . وال تزال2003تلك الدول هذه المعايير لتطوير مناهج الرياضيات في عام 

� :WAC Writing Across Curriculum حركة الكتابة عبر المناهج . 

� WID :Writing In Disciplinesحركة الكتابة في المباحث . 

� TIMSS :The Third International Mathematics and Science Study. 

� :ATMI Attitudes Toward Mathematics Inventory. 
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  الفصل األول 

  

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  : المقدمة1.1
  

, فعندما نريد أن نتخذ قراراً ما في حياتنا       ,  في عالم تتواجد فيه الرياضيات في كل مكان        نعيش اليوم 
وهي تعد من المقررات التي تخاطب عقل الطالب وتنمـي فيـه            , منا للرياضيات فإننا نعتمد على فه   

كما أنها تعتمد على الفهـم      , والقدرة على التعامل المنطقي مع ما حوله      , وحل المشكالت , االكتشاف
و توصف بأنها أكثر المواد الدراسية جموداً وتجريداً وصـعوبةً          , والتطبيق أكثر من الحفظ والتذكر    

أو ال يحصل , وفي بعض األحيان يشعر الطالب بأنه ال يتعلم الرياضيات التي يحتاجها    , على الطالب 
ومن هذا المنطلق نجد عدم القبول واالستيعاب مـن         , على الفرصة ألن يتعلم رياضيات ذات معنى      

مما كان له األثر األكبر في البحث عن األسباب التي تحول بين الطالب وفهمه لمـادة                , الطالب لها 
  .اضياتالري
  

وكل فرد يحتاج أن يكون قادرا علـى اسـتخدام          , يمتلك الطلبة قدرات وحاجات واهتمامات مختلفة     
وكل الطلبة لهم الحق لكي تكون لهم       , الرياضيات في حياته الشخصية واليومية في العمل والدراسة       

 بإبـداع   التي تجعلهم يحسبون بدقة وبراعة ويحلون المـسائل       , فرصة لفهم قوة وجمال الرياضيات    
  ).2007, أحمد(
  

ولم يعد الهـدف منهـا تنميـة    , وأشار التربويون إلى أن  تعلم الرياضيات لم يعد غايةً في حد ذاته        
وإنما أيضاً وسيلة فعالة في تنمية المهارات الفكرية أكثر , المهارات الحسابية وحل المشكالت فحسب 

  .من مجرد إظهار شفهي لها
  

منها إعادة النظر , ات حركة تطوير وتغيير مهمة في العقدين األخيرين      وقد شهد تعلم وتعليم الرياضي    
في المهارات األساسية التي ينبغي تنميتها لدى الطلبة من خالل دراستهم لمادة الرياضيات حـسب               

 باإلضافة –ونتيجةً لذلك تم توسيع قائمة المهارات األساسية في الرياضيات لتشمل. NCTMمعايير 
إدراك , لتواصل بلغـة الرياضـيات     : مهارات جديدة مثل   –ه من مهارات تقليدية   إلى ما تعودنا علي   
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الحـسابات الذهنيـة          , التقـدير التقريبـي   , الحس العددي , التفكير الرياضي , االرتباطات الرياضية 
  ).2007, ؛ المقبل1987, ؛ موريس2007, السعيد(
  

. ز على التواصل فـي تعليمهـا وتعلمهـا        واهتمت االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات بالتركي      
)NCTM, 1989 (     حيث شهدت مناهج الرياضيات تطورا واتـساعا فـي المحتـوى والعمليـات

الرياضية تتمثل في الوثائق الصادرة عن المؤسسات التربوية والمجالس الوطنية، والتي كان أبرزها             
 حيـث   1989ات المتحدة عـام      في الوالي  تالوثيقة الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيا      

التفكيـر  , حـل المـسألة  , االتصال الرياضـي : اشتملت على أربعة معايير في مجال العمليات هي       
  ).  Buschman, 1995(الربط , الرياضي

              
التعبير الكتابي، التعبير اللفظي، القـراءة،  وتقيـيم         : وتتضمن عملية االتصال مهارات أساسية هي     

 أن تظهر هذه المهارات كأجزاء متكاملة في غرفة الصف، من خالل تشجيع المعلم              ويجب. األفكار
 & Rubenstein(والطلبة وحثهم للتعبير عن طريقة تفكيرهم لفظيا و كتابيا بشكل طبيعي وسلس 

Thompson, 2002.(  
  

  :ومن مظاهر االتصال الرياضي 
 إلى توضـيح األفكـار      ويتضمن التعبير عن طريقة الحل باإلضافة     : االتصال الكتابي  ⋅

 .وتطوير فهم أعمق للمحتوى الرياضي

ويتضمن إعطاء فرصة للتحدث رياضيا والتفاعل مع اللقاء الـصفي          : االتصال اللفظي  ⋅
 . باالستماع، إضافة إلى توضيح أفكاره لآلخرين

 .(NCTM, 1989 )وتتضمن قراءة المحتوى والعبارات الرياضية : القراءة ⋅

  
التركيب، التفسير، الترجمة، التحليل    : رات عقلية في التواصل الكتابي مثل     ويستخدم الطالب عدة مها   

والتقويم وينمي االستخدام المستمر لهذه المهارات فهم الطلبة للمفاهيم الرياضية، ويحسن من قدرتهم             
  .2005 ), إبراهيم (في التعبير عما فهموه 

  
أمثال  بة من أجل التعلم وأوجد المناصرين لها      وهذا ما حذا بالتربويين إلى االهتمام بإستراتيجية الكتا       

الـذين تبنـوا الكتابـة      ) WID(وحركة الكتابة في المباحث     ) WAC(حركة الكتابة عبر المناهج     
  ).2005عرار، (كإستراتيجية تدريسية وشكالً من أشكال التعلم 
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 إلـى أنـه يمكـن تطبيـق     (Rivard & Straw, 2000)وقد أشارت دراسة ريفـارد و سـترو   
 فـي  Language based learning strategiesتراتيجيات التعليم والتعلم المستندة إلى اللغـة  إس

الصفوف لتحقيق أغراض البنائية ، في بناء المعرفة فرديا وجماعيا من خالل نشاطات قائمة علـى                
  .االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة لتعزيز التعلم ذي المعنى

  
ستراتيجية الكتابة يتضمن انخراطاً فعلياً في التعلم، واختياراً دقيقاً لألفكـار           كما أن التعلم باستخدام إ    

والكلمات، والكتابة تجعل الطلبة يكونون معاٍن جديدة لما يتعلمونـه، وتنمـو خبـراتهم، وتتكامـل                
  ).Lawwill, 1999(معلوماتهم، إضافة إلى المتعة التي تولدها الكتابة 

  
الـذي يلبـي طموحـاتهم      , ود طالبنا بأفضل تعليم ممكن للرياضـيات      لذا أصبح لزاماً علينا أن نز     

الذي يعمل على تنمية وتطوير استراتيجيات فاعلة       . وأهدافهم العملية في عالم دائم التغير     , الشخصية
وإتاحة الفرصة لهم إلظهار طاقاتهم     , وجعلهم يفكرون ويتأملون ويكتبون ليتأملوا في تفكيرهم      , لديهم

من خالل توجيهها إلى الطرق التي تكسبهم مهارات        , ستراتيجيات تفكيرهم المختلفة  وشرح ا , الكامنة
  .تمكنهم من حل مشاكلهم والتكيف مع بيئتهم التي يعيشون فيها

   
  .ومن أجل هذا كله فقد اهتم التربويون بإستراتيجية الكتابة من أجل التعلم في مادة الرياضيات

 يعطي الطلبة فرصة حقيقية لبناء معرفتهم بما فيها من نقاش حيث أن استخدام الكتابة في الرياضيات
ومن خالل الكتابة . وجدال ومراجعة لفهم األنظمة المعقدة، وتطوير طرق جديدة لحل المشكالت

أيضاً تكون هناك فرصة للطالب لتكوين أسئلة واستفسارات مع استجابات مختلفة، وتعطي أيضاً 
تصال، التنظيم، الفهم، الربط، التوضيح، التخطيط، ترجمة اال: الفرصة للطالب لممارسة مهارات

كما أنها تساعد الطالب على اإلحساس بالرياضيات ألن الرياضيات نفسها تساعد . الرموز وكتابتها
 Writing helps students make sense of"الطالب على اإلحساس بالعالم وفهمه 

mathematics.  Mathematics helps students make sense of the world" 
(Countryman, 2007).                                                                                        

  
أهمية في تنمية الـتـفكـير ودورا محتمال فـي صـقله وتهذيبـه ،     كما أن للكتابة من أجل التعلم  

رصة للطلبة للتأمل والنقاش واإلقناع، من خالل تقـديم         وإمكانية حدوثه بمستوى أعلى عند إتاحة الف      
األدلـة، ويتفق المنظرون والمطبقـون على حد سواء على أن الكـتابة تعزز التعــلم والتعلـيم                     

 Prain & Hand, 1996).(  
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 كما أن العمل على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى جميع الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة              
يعد من األهداف الرئيسة لتعلم الرياضيات والتي أوصى بها أيـضا المجلـس القـومي لمعلمـي                  

 (2003)وأكدت عليها المعايير القومية للتعليم في مصر في عـام   (NCTM, 2000) الرياضيات
  .وغيرهم) 1997؛ شوق، 1998؛ عبيد،  1989أبو زينة،(واهتمت بها األدبيات التربوية، 

  
ة يتفق مع آراء علماء التربية والرياضيات في تنمية وتقوية اإلدراك المعرفي والتعلم واستخدام الكتاب

 للعالم فان هيـل   وهي فكرة مستمدة من نظرية التعليم الهندسي        ". التأمل ومعاودة التأمل    " من خالل   
ـ                  ى الذي يرى بأن المتعلم عندما ينتقل من مستوى فكري في الهندسة إلى مستوى أعلى فإنه يعود إل

  ).1989جونز، (المفاهيم نفسها إال أنه يعطيها معاني جديدة في كل مرة 
  

فالتفكير الرياضي ليس أسلوبا من أساليب التفكير فحسب، بل يعد أهم أساليب التفكير على اإلطالق،             
حيث أن أهمية الدور الذي يقوم به المتعلم في حل التمرينات والمشكالت الرياضية وذلك باستخدام               

ل والتأمل وإدراك العالقات بين المتغيرات في المشكلة، واستخدام الرموز في التعبير عـن              االستدال
المصطلحات الرياضية وكذلك البرهان الرياضي، باإلضافة إلى أنه يساعد علـى تفهـم األزمـات               
ـ                 ة المعقدة في حياتنا، ويعد طريقا إلدراك العلم وجعله ذا معنى، كما أنه وسيلة إلبراز القوة الرمزي

  ).Turner, 1997(التي تساعدنا على إدراك األنماط وتنظيمها عقليا ورمزيا واستيعابها 
  

وإن اكتساب أساليب التفكير الرياضي وتنمية القرارات اإلبداعية قد جاء منذ دخلـت الرياضـيات               
 وأنها  ويبرر وجودها بأنها تهدف إلى أن يكتسب الطلبة األساليب الرياضية في التفكير           , التعليم العام 

  ).2002, عقيالن(ترقى بتلك  األساليب كلما تقدم الفرد في دراسة الرياضيات 
  

ولالتجاهات أهمية كبرى في تعلم الرياضيات، فالمعلم الجيد يستطيع مالحظة أن نجـاح أو فـشل                
الطالب في حل المشكالت الرياضية غالباً ما يكـون مرتبطاً بثقته بنفسه ودافعيته وإصراره علـى               

 Kislenko(م والحـل، وليـس مرتبطاً بالـمعـلومات التـي يمتلكها الطالب في الرياضيات التعل

& Lepik, 2007.(  
            

وقد اهتمت التربية الحديثة بموضوع االتجاهات بشكل عام واالتجاهات العلمية تحديداً وتنميتها لدى             
ربوية التعليمية في المجاالت العلمية، إال      طلبة المدارس وذلك باعتبارها هدفاً أساسياً من األهداف الت        

أن المعلمين ال يولون هذا الجانب الوجداني أهمية تذكر سواء عند التخطيط أو التنفيذ أو عند قياس                 
  ).1988زيتون، (النتائج 
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وقد اختلف علماء التربية وعلم النفس في تحديد مفهوم االتجاه وهناك عدة تعريفات لالتجاه منها 
 بأنه حالة استعداد عقلي وعصبي تنظمها الخبرة Alport، حيث عرفه ألبورت )1990الطواب، (

أما , السابقة وهذه الحالة توجه استجابات الفرد نحو المواضيع والمواقف واألشخاص المرتبطة بها
 فعرفه بأنه رد فعل إيجابي أو سلبي نحو موضوع مادي أو مجرد ونحو قضية Bruvoldبريفولد 
  .جدلية

  
   :شكلة الدراسة م2.1
  

 وانطالقاً من مجال    ,مشرفة تربوية للمباحث العلمية للمرحلة األساسية الدنيا      عمل الباحثة   من خالل   
ات وتكوين اتجاهـات ايجابيـة       واهتمامها بتغيير نظرة الطلبة إلى الرياضي      ,تخصصها الرياضيات 

لرياضيات مهم جـداً فـي    التنويع في االستراتيجيات المستخدمة في تدريس ا      فهي ترى بأن    . نحوها
وخاصة تلك االستراتيجيات التي تركز على الفهم والتعمق في         , الموضوعفهم   علىمساعدة الطلبة   

م الخاصة عن المعرفة     بطريقته ونيعبر الموضوع والتأمل فيه، وفي طريقة تفكيرهم وتعلمهم بحيث       
زيادة  على ةل المعلم تساعد الطلبوهذه الكتابة الموجهة من قب. التي تعلموها وما وراء المعرفة أيضاً
  .عملية االتصال الفكري والرياضي قوةً
فقد لمست تركيز المعلمـين علـى العمليـات الحـسابية           , ومن خالل مشاهداتها للحصص الصفية    

والتي هي أساس البنية    , أكثر من تركيزهم على المفاهيم الرياضية وفهم الطلبة لها        , والخوارزميات
حثة أنه من الضروري البحث عن أساليب تجعل الطلبة يقبلـون علـى مـادة               وترى البا . الرياضية

  .التي تتصف بالتجريد والجمود من وجهة نظرهم. الرياضيات
 الحاجـة إلـى   ,)NCTM( حـسب  تؤكد معايير المنهاج والتقييم في الرياضيات المدرسـية   كما و 

الكتابة , القراءة, المحادثة, ستماعاال:  وتتضمن هذه المهارات   ,ااالهتمام بمهارات االتصال و توجيهه    
  .والفهم الرياضي والقدرة على حل المشكالت

وأنه يبني المعرفة   , وفيه تطبيقات لتوجهات الفكر البنائي من اعتبار الطالب محور العملية التعليمية          
  .بنفسه وليس مستقبالً لها فقط

الكتابة من اجـل     " إستراتيجية ومن هذا المنطلق تمحورت مشكلة الدراسة في استقصاء أثر استخدام         
 واتجاهـاتهم نحـو    وفي تفكيرهم الرياضي  في تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات        " التعلم

  .الرياضيات
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  : أهداف الدراسة3.1

  
في تحـصيل طلبـة     " الكتابة من أجل التعلم   "تراتيجية  أثر استخدام إس  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة      
 مقارنـة   رياضيات وتفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضـيات      الصف السابع األساسي في ال    

  :بالطريقة التقليدية، وتحديداًً هدفت إلى
ل طلبة الـصف    تحصيفي  " الكتابة من اجل التعلم     " التعرف على أثر استخدام إستراتيجية       �

 .السابع في الرياضيات

 طلبة الـصف    اتجاهاتفي   "الكتابة من اجل التعلم     " التعرف على أثر استخدام إستراتيجية       �
 .السابع نحو الرياضيات

تنمية التفكير الرياضـي  في " الكتابة من اجل التعلم " التعرف على أثر استخدام إستراتيجية       �
  .لدى طلبة الصف السابع

  أو مستوى التحصيل في الرياضيات أثـر       لجنسفيما إذا كان لطريقة التدريس أو ا      التعرف   �
 .في تفكيرهم الرياضي نحوها ومرياضيات واتجاهاته في الةلبفي كل من تحصيل الط

  
  : أسئلة الدراسة4.1
  

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي
في تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضـيات  " الكتابة من اجل التعلم   "ما أثر استخدام إستراتيجية   

  ؟ الرياضياتواتجاهاتهم نحو وفي تفكيرهم الرياضي
  :اآلتية هذا السؤال حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية جابة عنولإل

ل طلبة الـصف    في تحصي " الكتابة من أجل التعلم      " ما أثر استخدام إستراتيجية   : السؤال األول 
السابع في الرياضيات، وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومستوى 

 اعل بينها؟التحصيل في الرياضيات والتف

 تنمية التفكير الرياضـي     في"الكتابة من أجل التعلم     " ما أثر استخدام إستراتيجية     : السؤال الثاني 
ى طلبة الصف السابع في الرياضيات، وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس             لد

 والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟

 طلبة الـصف    اتجاهاتفي  " الكتابة من أجل التعلم     " دام إستراتيجية   ما أثر استخ  : السؤال الثالث 
هل يختلف هذا األثر باختالف طريقـة التـدريس والجـنس            السابع نحو الرياضيات، و   

  ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟   
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  : فرضيات الدراسة5.1
  

  :ترجمت أسئلة الدراسة إلى الفرضيات الصفرية اآلتية
  متوسـطات في) α ≤0.05( عند مستوى الداللة الة إحصائياًدال توجد فروق : ية األولىالفرض

سـتراتيجية  استخدام إ ب(لى طريقة التدريس     األساسي تعزى إ   تحصيل طلبة الصف السابع   
والجنس ومستوى التحصيل في الرياضـيات والتفاعـل        ) تقليدي /الكتابة من أجل التعلم   

 .بينها

متوسـطات  في ) α ≤0.05( عند مستوى الداللة دالة إحصائياًجد فروق ال تو: الفرضية الثانية
اسـتخدام  ب(لـى طريقـة التـدريس    إ طلبة الصف السابع تعـزى  التفكير الرياضي لدى    

والجنس ومستوى التحصيل في الرياضـيات      ) تقليدي /ستراتيجية الكتابة من أجل التعلم    إ
  .والتفاعل بينها

متوسـطات  في ) α ≤0.05( عند مستوى الداللة لة إحصائياًداال توجد فروق : الفرضية الثالثة
اسـتخدام  ب( طريقـة التـدريس      اتجاهات طلبة الصف السابع نحو الرياضيات تعزى إلى       

والجنس ومستوى التحصيل فـي الرياضـيات       )تقليدي /ستراتيجية الكتابة من أجل التعلم    إ
 .والتفاعل بينها

 

  : أهمية الدراسة6.1
  

  :اسة في هذه الدروتكمن أهمية
الطلبة على التوازن المعرفي، والتفكير التـأملي       أهمية التكامل بين أجزاء المعرفة لمساعدة        -

  .واالستبصار
. "الكتابـة مـن اجـل الـتعلم         " تيجية   استرا متقدم للمعلمين أنشطة كتابية مقترحة الستخدا      -

  .لى استخدامها في تدريس الرياضياتوتساعدهم ع
معلم و المتعلم تساعدهم على تخفيف جمود مادة الرياضـيات و           تقدم مادة إثرائية لكل من ال      -

  .إلى أشكال كتابية جديدةتجريدها وذلك بتحويلها 
هي من الدراسات األولى في المنطقة على حد علم الباحثة والتـي تبحـث فـي اسـتخدام                   -

 .في مادة الرياضيات تحديداً" م الكتابة من اجل التعل" استراتيجية 

وضوع التفكير الرياضي ومكوناته والذي يعتبر أحد المعايير األربعة         تسليط الضوء على م    -
 1989.الصادرة في سنة (NCTM)  الرئيسة في مجال العمليات حسب معايير
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  :  محددات الدراسة7.1
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على
يـة   مدرستي بنات األقصى األساسية، وذكور ابن سينا األساسية في مدينة دورا التابعة لمدير             -

  .جنوب الخليل في فلسطين
 .2006-2007 في الفصل الثاني من العام الدراسي  طلبة الصف السابع الذين درسوا-

  من مقرر الرياضيات للصف السابع األساسي من المنهاج الفلـسطيني          الجبر/ الوحدة السابعة  -
 .للفصل الثاني

  .يها هذه الدراسة بأدواتها المستخدمة فتحدد -
  التعميم، االستقراء، االستنتاج، الترجمة،: التفكير الرياضي فيها على مجاالت اقتصر اختبار -

  .   واستخدام الرموز، التفكير المنطقي، البرهان الرياضي
   اقتصر مجال البرهان الرياضي فيها على التبرير والتفسير، وإعطاء أمثلة تنفي أو تثبت   -

  .س   صحة عبارات معطاة، والبرهان بالمثال المعاك
   
  : التعريفات اإلجرائية8.1

  
خلتهـا  داإلسـتراتيجية التـي أ  هي  :"Writing to Learn"إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم 
 الفهم بـالتعبير الكتـابي عمـا        علىلمساعدتهم   الصف السابع    الباحثة كمعالجة تجريبية على طلبة    

 للتفكير بعمق والتأمل فيما يتعلمونـه       وإدخال الكلمات مع الرموز الرياضية والربط بينهما      , يتعلمونه
 مـن   .بحيث يسهل عليهم التواصل مع اآلخرين في الموضوع نفسه وأثناء تنفيذ األنشطة الكتابيـة             

عن أهم مجريات الحصة وطريقة تعلمهـم  " Journal"خالل كتابة وظائف محددة ووظائف مفتوحة      
  .للرياضيات بشكل عام وللمفاهيم الرياضية لكل درس بشكل خاص

 

 الدماغ عنـدما يتعـرض لمثيـر         هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها        :التفكير الرياضي 
وقد يكون هـذا الموقـف ظـاهراً أو         , معنى في الموقف أو الخبرة    وهو عملية بحث عن      ,رياضي
تويات وقد اعتمدت الباحثة المس    .ويتطلب التوصل إليه تأمالً في الخبرة التي يمر بها الفرد          ,غامضاً

, التفكير المنطقي , )الترجمة(التعبير بالرموز   , االستنتاج, االستقراء, التعميم: اآلتية للتفكير الرياضي  
ويقاس التفكير الرياضي بالعالمة التي حصل عليها الطالب على اختبار التفكير           . البرهان الرياضي 

 .الرياضي الذي أعدته الباحثة وطبقته على عينة الدراسة
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نحو األمور التي   , د لالستجابة بأنماط سلوكية محددة     نزعات تؤهل الفر   : نحو الرياضيات  االتجاهات
وتقاس اتجاهات الطلبة نحو الرياضـيات      , )2005, العبسي (يحبها أو التي ال يحبها في الرياضيات      

في هذه الدراسة بالعالمة التي حصلوا عليها على مقياس االتجاهات نحو الرياضيات، الذي أعدتـه               
 .باحثة لهذا الغرضال

 

في وحدة الجبر بما فيها من معارف   هو ناتج ما اكتسبه الطلبة من المادة التعليمية:التحصيل
، ويقاس بالدرجة التي " إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم"ومهارات ، بناء على تقديم المادة وفق 

  .هذا الغرضل حصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة
 

 هي من نظريات التعلم المعرفي التي ترى أن المتعلم هو المحور األساس في عملية التعلم                :البنائية
وهي تركز على اإلجراءات الداخلية للتفكير وعملية بناء المعرفة الداخلية للمـتعلم، وقـد عرفهـا                

في نظرية التعلم ونمـو  رؤية "بأنها  ) 1:1992,زيتون وزيتون (المعجم الدولي كما وردت في كتاب       
قوامها أن الطفل يكون نشطا في بناء أنماط التفكير لديه، نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مـع                , لالطف

: وذلك من خالل محاولته اإلجابة عن السؤال التالي       " جان بياجيه   "وتأسست البنائية على يد     . الخبرة
ن سؤاله من خـالل دراسـته للنمـو         كيف يكتسب الفرد المعرفة؟ وقد توصل إلى إجابة محتملة ع         

، وهو يرى أن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية نشطه مستمرة تـتم مـن                "المعرفي لألطفال 
التمثل (خالل تعديل المنظومات أو التراكيب المعرفية للفرد، ومن خالل آليات عملية التنظيم الذاتي              

  .وط المعرفية البيئيةوتهدف إلى تكيف الكائن المعرفي مع الضغ) والمواءمة
هو معدل الطالب في مادة الرياضيات للفصل الدراسي األول لعام :  في الرياضيات التحصيلىمستو

  :وتم تحويل المعدل إلى تقدير وفق التدريج اآلتي, 2006 / 2007
  . ضعيف– 50دون 

  . متوسط50 – 69
  . جيد70 – 79
  . جيد جدا80ًً – 89

  . ممتاز90 – 100
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  الفصل الثاني

              
  الخلفية النظرية والدراسات السابقة

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم في تحـصيل طلبـة                 

ويتنـاول هـذا    . الصف السابع األساسي في الرياضيات وتفكيرهم الرياضي وفي اتجاهاتهم نحوها         
  : الفصل
  . النظرية المتعلقة بالكتابة من أجل التعلم من حيث استخدامها واآلراء التربوية فيها الخلفية- 
  . الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الكتابة من أجل التعلم في الرياضيات والعلوم- 
  .مفهومه، مكوناته، مهاراته:  الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير الرياضي– 
  .لتي تناولت موضوع التفكير الرياضي الدراسات السابقة ا- 
  . الخلفية النظرية المتعلقة بموضوع االتجاهات- 
  . الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتجاهات نحو الرياضيات- 
  . تعقيب على الدراسات السابقة- 

  
  الكتابة من أجل التعلمب الخلفية النظرية المتعلقة 1.2 
  

 خالل اللغة، ويحدث تبادل بين اللغة العادية واللغة الرياضية، حيـث         يتعلم األطفال الرياضيات من    
تبنى اللغة الرياضية على شكل ومنطق اللغة العادية  الموجودة، من خالل الـربط بـين خبـرات                  

القـراءة، الكتابـة، المحادثـة    ( واللغة بمهاراتهـا المختلفـة   . ( Moyer, 2000 )الطالب ولغته 
هماً في تعلم الطلبة وتعليمهم نوهت إليه البنائيـة، وأكـدت علـى أهميـة               تمثل جانباً م  ) واالستماع

 المعلومات  (Processing)األنشطة الصفية التي تستند إلى عناصر اللغة، واعتبرتها تعزز معالجة           
باإلضافة إلعطائهم الفرص لتوضيح أفكارهم في بيئة اجتماعية، بيئة .  عميقة وليست سطحيةةمعالج

يعون خاللها بناء المعرفة وتحقيق الفهم لألفكار العلمية األساسية وهم يشاركون في            تعلم فعالة يستط  
الحوار الصفي ويتفاعلون معا كأقران ويتعاونون في حل مـشكالت حقيقيـة مرتبطـة بـواقعهم                

)(Rivard & Straw, 2000.     
  

 الجانب الكتابي أمراً    ر الجانب المحكي فيها بالدرجة األولى واعتبا      ىوبينما تتجه اللغات للتركيز عل    
ثانوياً، إال أن الكتابة في الرياضيات ليست أمراً ثانوياً وهي أفضل من الكالم لما فيها من تعبير عن                  
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ويحتـل التواصـل    ).  2004,جابر( األفكار الرياضية بشكل أكثر دقة وأقل عرضة لسوء التفسير        
وين المفاهيم، ويتعدى تواصـل اللغـة       ركيزة أساسية في تنمية ثقافة الرياضيات وبناء المعاني وتك        

 التي تشجع الطالب على أن يعبر عما لديه، فكتابة الطالب في سـجالته،              ةالشفهية إلى اللغة المكتوب   
  ).2006 , جابر(ورصد تأمالته وعثراته ونجاحاته من شأنه أن يجعله متواصال مع غيره 

  
حاء العالم وحتى وقت متأخر هـي مـا    إن النظرة التي كانت مسيطرة على نظم التعليم في جميع أن          

حيث يستقبل المتعلم المعرفة المنقولة ) Knowledge Transmission(سمي بنموذج نقل المعرفة 
ولكن النظرة تغيرت   .  عند فعل الكتابة بطريقة تقليدية     إليه من المعلم أو الكتاب المدرسي ويستدعيها      

رية البنائية بتوجهاتهـا    ماعية نشطة تبنتها النظ   اآلن وأصبحت النظرة إلى التعلم كعملية معرفية اجت       
، وقد اعتبرت النظريـة     ة والبنائية االجتماعية الثقافية   البنائية المعرفية، البنائية االجتماعي   : المختلفة

وقد أشارت الدراسات في الفترة األخيرة . التعلم نشاطين فرديين واجتماعيينالبنائية كال من الكتابة و 
  .(Ochsner &Fowler, 2004)ن الكتابة والتعلم ليست بسيطة إلى أن العالقة بي

  
، حيث تعطـي اللغـة الفرصـة        ن دور اللغة ومهاراتها في التعلم     ما طرحته البنائية م   ضوء  وفي  

، وتعطي  خالل مجموعات تعاونية مع اآلخرين    لتوضيح األفكار والمساهمة في الحوار الصفي من        
وحركة ) WAC(فقد ظهرت حركة الكتابة عبر المناهج       ،  ك لتوصيل األفكار لآلخرين   الفرصة كذل 

  .WID ((Hand & Prain, 1999)(الكتابة في المباحث
  

   الكتابة والتعلم1.1.2
  

ومن أهـم   , تنوعت النماذج التي عبرت عن وجهة النظر المعرفية في العالقة ما بين الكتابة والتعلم             
  ):Tynjala, Mason & Lonka, 2001(هذه النماذج كما وردت في 

  
وبحسب هذا النموذج فإن الكتابة تتضمن ثالث :  Hayes & Flowerنموذج هيز وفلور  )1

األولى أن الكتابة تتم في ضوء أنواع من المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلـة              : عمليات
األمد، والثانية أن هذه المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة األمد هي معرفـة مفاهيميـة               

اليب اللغوية، ومعرفة ذاتية تتعلق بالكاتب نفسه، أما ثالـث العمليـات فهـي              ومعرفة باألس 
 .المتعلقة بأثر البيئة، وبخصائص القراء الذين يكتب لهم
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وقد : Bereiter & Scardamaliaالنموذج التـطويــري لبريتـر وسكـاردامـاليا  )2
بين نوعين من أكد على عمليات حل المشكلة في الكتابة الفعالة، وتم فيه التمييز 

وتحويل المعرفة وتمثيلها )  (Knowledge tellingاإلخبار عن المعرفة: االستراتيجيات
(Knowledge transforming) وتستخدم اإلستراتيجية األولى من جانب األطفال والكتاب 

والمبتدئين ويكتب فيها الفرد كل ما يعرف وتستدعي فيها األفكار بسهولة، أما في 
الثانية فينبغي وضع أهداف عامة وفرعية، ثم يختار المحتوى في ضوء هذه اإلستراتيجية 

  .األهداف
  ): Keys, 1999(وفيما يلي تفصيل لخطوات كل من اإلستراتيجيتين 

  
  :أوالً
  : وخطواتهاKnowledge – tellingإستراتيجية اإلخبار عن المعرفة  �

 ).تمثلها ذهنياً( فهم مهمة الكتابة  )1

 .عتوليد محددات الموضو )2

 .استخدام تلك المحددات في خزن المعلومات واسترجاعها )3

  
                          :         ثانياً

  :Knowledge – transformingإستراتيجية تحويل المعرفة  �

فإنه يزيد من اكتسابه للمعرفة من , فعندما يشارك الطالب الذي يكتب في نموذج تحويل المعرفة
ففي مجال المحتوى تؤخذ بعين االختبار , وعملية المخاطبة, توىخالل عملية معالجة المح

وفي مجال الخطاب تؤخذ باالعتبار المشكالت المتعلقة , المشكالت المتعلقة بالمعرفة والمعتقدات
ويمكن تمثيلها . بكيفية التعبير عن المحتوى، والناتج من كل مجال يستخدم كمدخل للمجال اآلخر

 ).Keys, 1999) (1.2(كل على النحو المبين في الش
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  )Keys, 1999(نموذج تحويل المعرفة : 1.2الشكل 
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    Writing in Mathematics    الكتابة في الرياضيات2.1.2
  

الكتابة أداة مهمة جداً في عملية التعلم بصفة عامة، وتعلم الرياضيات بصفة خاصة إذ أنهـا تجبـر            
ريث، الذي يعمل على تحسين عملية التفكير والفهم، كما أن الكتابة في الرياضـيات              الطلبة على الت  

تعطي الطلبة القدرة على التعبير عن األفكار والمفاهيم والعالقات الرياضية وتوصيل ذلك لآلخرين،             
وبذلك تعد الكتابة أداة تواصل مهمة تساعد المعلم على مـد تالميـذه بخبـرات مكتوبـة وحلـول                

الـسعيد،  (، كما يستخدمها الطلبة في تسجيل أفكارهم واستجاباتهم في المواقف التعليميـة             للمشكالت
2005.(  

  
إن الكتابة بالنسبة للرياضيين تعتبر شيئاً أساسياً وليست شيئاً ثانوياً كما في اللغات األخرى، ويرجع               

الخطأ في تفسيرها أقل من ذلك إلى أن الكتابة تنقل األفكار الرياضية بطريقة أكثر دقة، كما أن نسبة 
  ).Chapman, 1996(نسبة الخطأ في تفسير التحدث 

  
) Burns, 1988(والحصول على إجابة السؤال ليس الهدف الوحيد في تدريس الرياضيات ويقترح 

إدخال الكتابة في الرياضيات داخل غرفة الصف ألنها تساعد الطلبة على تطـوير قـدراتهم علـى     
  .ن خالل تفسير إجاباتهم وتوضيح كيفية الحصول على اإلجابةالتفكير وفهم المضمون م

وتميز تدريس الرياضيات بحركة رائدة تمثلت في االستخدام الواعي لألنشطة التعليميـة الـصفية               
 وتركز ،Active learning من خالل استراتيجيات تعليم تقوم على مفهوم التعلم النشط ،والالصفية

سة في تعليم وتعلم الرياضـيات      نساني الذي يؤكد في مضامينه الرئي     على توجهات الفكر البنائي اإل    
  :على
 صناع المعرفـة وليـسوا   الطلبة، فمعلم إلى الطلبة لم يعد مقبوالًأن مفهوم نقل المعرفة من ال   : أوالً 

ـ        اًلمعلم ليس حامالً للمعلومات وموزع    مستقبليها، وا  ات  لها، ولكنه ميسر ومدعم إلعادة بناء التكوين
  .فية والتنظيمات المفهومية للفردالمعر
، ومن ثم فإن األنشطة التعليمية التي       تماعيإن تعليم الرياضيات بفاعلية ال يتم إال في سياق اج         : ثانياً

، والتعبير عـن األفكـار      تستهدف بناء الفهم والفكر يجب أن تتيح للتالميذ فرص الحوار والتواصل          
  .ومناقشتها

  يجب أن يتمكن من ربطها بواقع عالمهالطالبت المدرسية معنى لدى  أنه لكي يكون للرياضيا   : ثالثاً
   .2001)، اإلمام( وبما يعرفه فعالً 
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ضمن المهـارات األساسـية فـي       ) NCTM(ويعتبر االتصال الرياضي الذي تم إدراجه من قبل         
ات الرياضيات، تطبيقاً على الكتابة فيها، حيث يتضمن تعريف االتصال حسب هذه المعايير مهـار             

 :كتابية تمكن الطلبة مما يلي

 . تنظيم وتعزيز تفكيرهم الرياضي من خالل االتصال-

 . نقل تفكيرهم الرياضي بطريقة مترابطة إلى اآلخرين-

 . تحليل وتقييم أفكار اآلخرين واستراتيجياتهم-

 . استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة-

  

ضي أيضاً تطبيقاً على الكتابة في الرياضـيات، والـذي يتـضمن تعريفـه               كما يعتبر التمثيل الريا   
  :مهارات كتابية من خالل مساعدة الطالب على التمكن من األهداف اآلتية

 . بناء واستخدام التمثيل الرياضي لتنظيم وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضية-

  . اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية لحل المسألة-
   NCTM, 2000)؛Heath, 1997( نمذجة وتفسير الظواهر الرياضية والطبيعية واالجتماعية -
  

  الكتابة ونموذج ليش في تعلم المفاهيم الرياضية  3.1.2
  

بين تمثـيالت المفهـوم   فيه الربط عني ي و,عرض ليش التمثيل المتعدد لنموذج الفهم في الرياضيات     
 وهي عادة إما تمثل باللغـة أو بـالرمز أو بالـصورة             ،ضيالمختلفة التي يظهر بها المفهوم الريا     

ي اكتشف  ذواألخيرة هي المصدر الرئيس ال    . والشكل، أو بالنموذج المحسوس أو باألوضاع الحقيقية      
وعمل الروابط بين هذه التمثيالت المختلفة مثل تحويل اللغة إلى رمز، أو تمثيل             . من خالله المفهوم  

وضع الحقيقي إلى نموذج مصغر، أو توضيح رموز رياضية بمثـال           الرموز بالصورة، أو تبسيط ال    
 رابطة بين التمثيالت الخمس السابقة      )20 (وهناك. حقيقي من واقع البيئة المحلية، أو وصفها باللغة       

  :التي يوضحها الشكل المرافقوللمفهوم 
  

  صور وأشكال
  نماذج محسوسة
  رموز مجردة

  لغة، قراءة، كتابة
  وضع حقيقي

  

  التمثيل المتعدد للمفهوم حسب نموذج ليش :2.2شكل ال
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كمـا   ، تحويل المفهوم من تمثيل إلى آخر عند الحاجـة         فيعملية الفهم على قدرة الطالب      تتوقف  و
. يتوقف حل التمارين الرياضية والتطبيق وحل المسائل على الروابط بين هذه التمثيالت المختلفـة             

وأن معنى المفهوم الرياضي يمكن     . ثيالتها الخمس السابقة  وعلى معلم الرياضيات شرح المفاهيم بتم     
النمط مضافاً إليه   .  التدريس عند أعاله    الترابطات المختلفة الناتجة من التمثيالت      تعدد أن يتعمق من  

  .المفاهيم السابقة التي سيتم ربط تعلم المفهوم الجديد بهابالخاص 
  

جانب يقوم  كل  أن  كيف  و. ر ووظائف كالً منهما   وهذا يتطابق مع عمل جانبي الدماغ األيمن واأليس       
بوظائف محددة، فمثالً يقوم الجانب األيسر بعمل األشياء المتمثلة بالتحليل اللفظي والرموز، بينمـا              

من الفروق السابقة لعمل    و. يقوم الجانب األيمن بالنواحي التركيبية مثل الرسوم واألشكال، والصور        
مل الروابط بين الصورة والرمز والعكس هو خزن المفهوم فـي           جانبي الدماغ نستطيع القول أن ع     
باإلضافة إلى عمل الروابط بين اللغة والمحـسوس هـو خـزن            . منطقتين من الدماغ وليس واحدة    

أي أن المفهوم أصبح مخزوناً في أربع مواقع مختلفـة مـن         . المفهوم في منطقتين من الدماغ أيضاً     
وهذا ما تركز عليـه تعلـيم الرياضـيات         . زين بالرموز فقط  الدماغ وليس واحدة فقط، إذا تم التخ      

  : يوضح وظائف جانبي الدماغ كما ذكرها سبيريتيل اآلشكوال. التقليدية
  

 الجانب األيسر الجانب األيمن

 اللغة باأللفاظ صور وأشكال

 رموز وأرقام أنماط ونماذج

 جزئيات كليات

 لفظي بصري

  
  لبشريوظائف جانبي الدماغ ا :3.2شكل ال
  

ويمكن االستنتاج أنه لن يتم تعلم وتعليم فعال إال إذا تم الربط بين الجانبين التحليلي والتركيبي، أي 
لمفاهيم الرياضية لالربط بين األلفاظ والرموز والصور والمحسوس لترسخ عملية إدراك الطلبة 

  .)2007, ياسين (هارهم لـزيادة قوة تذكو
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  ياضياتالكتابة في الروظائف  4.1.2
  

 ,Chapman؛ جابمـان Gordon & Macinnis, (1993)جوردون وماكينز( لقد تحدث كل من 

عن وظائف الكتابة فـي  ) Elliott, (1996)؛إيليوت )2005(؛ السعيد، )2003(؛ ضاهر، (1996)
  :الرياضيات ويمكن تلخيصها في

 :التواصل في صف الرياضيات. 1

وبعضهم البعض، بين    الطلبة بين   ،المعلم وطالبه تتيح التواصل بين    الكتابة في الرياضيات    
عندها يظهـر   : عندما يكتب الطالب يتضح تفكيره لمعلمه، ألترابه ولنفسه       الطالب ونفسه، ف  

  . عن موضوع الدرسبوضوح ما يعلمه الطالب وما ال يعلمه
  :وسيلة لمعرفة الطالب. 2

، يتمكن المعلـم مـن      ياضياتالكتابة في الر  نتيجة للتواصل بين المعلم وطالبه الذي تتيحه        
 واإلجرائيـة  )Conceptual Knowledge( االطالع على معرفة الطالـب المفاهيميـة  

)Procedural(،          ،وعندها يستطيع أخذ    ومن تقويم هذه المعرفة بما فيها من فهم وسوء فهم
وهي تـزود الطلبـة بفـرص للتعـرف،     .  أو ليقومها  قرارات مالئمة ليعزز معرفة طالبه    

ــشة، ــديهم   المناق ــاطئ ل ــم الخ ــشف الفه ــاهيم، وتك ــار أو المف ــف األفك   . وص
بـشكل منفـرد عبـر       إليهالتوجه  تمكن المعلم من     اإلطالع على معرفة كل طالب       كما أن 
  .مجلته

  :دروسالوسيلة لتخطيط  .3
 يقرر ماذا يفعل في الدرس التالي، هل        على أن المعلم   في نهاية الدرس تساعد      الطلبةكتابة  

  .الطلبةاً أم يعلق على الدرس السابق ليزيل سوء فهم يقدم درساً جديد
  :تقويم طرق التعلم .4

التي يعتقد أنهـا    الضعف  و من تقويم نقاط القوة      إن كتابة الطلبة في الرياضيات تمكن المعلم      
على اتخاذ قرارات تختص بطرق تعليمـه، وتحـسين           طالبه، مما يساعده   متؤثر على تعل  
  .أسلوبه التعليمي

  :رق التعليمتعزيز ط .5
 من التقـدم حـسب سـرعته        تعزز تعلم الطالب فهي تمكنه     تشجع و  الكتابة في الرياضيات  

وكتابة الطلبة في    ,الخاصة ومن الوصول لفهم المفاهيم الرياضية مستعمالَ تجاربه الخاصة        
ـ         م تجعلهم واعين ل   الرياضيات ي الـذي   ا يعرفونه وما ال يعرفونه من الموضـوع الرياض

وسؤاله عما ال يعرفونه وبهذا     ,  يمكنهم من التركيز على شرح المعلم التالي       يتعلمونه، وهذا 
يقل خوفهم من الرياضيات، كما أن تجربة الطلبة في الكتابة في الرياضيات أدت إلى تحسن     
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واضح في ترتيب إجاباتهم مما جعلها أسهل للقراءة، ويمنحهم فرصة التعرف علـى فهـم               
  .طريقة معالجتها من جوانب مختلفةالطلبة المتنوع للفكرة نفسها، و

  :التعبير عن الجانب العاطفي تجاه الرياضيات وتنمية االتجاه االيجابي نحوها .6
فالكتابة تمكن الطلبة من التعبير عن إحباطاتهم بالنسبة لتعلم أفكار رياضية معينـة، وعـن     

اباتهم الرياضية  طلبهم العون من المعلم ليخرجوا من اإلحباط، وقد عبر بعض الطلبة في كت            
الحرة عن مشاعر وعواطف شخصية، ونتيجة ذلك قد تبنى عالقات شخصية بـين المعلـم        

  .وطالبه
  : االحتياجات الخاصة ذويالطلبةتناسب  .7

, "غير المتكلمين "الكتابة أسهل من التحدث وجهاً لوجه مع المعلم بالنسبة للطالب الخجولين            
لب مجاالً لكتابة استفساراته عن األمور الغامـضة        ويرجع السبب إلى أن الكتابة تفسح للطا      

بالنسبة له، ويرى المهتمون بالكتابة أنها قناة أكثر سهولة للتعبير عن النفس من المحادثـة               
  .الشفهية

  
   الكتابة في الرياضياتأنواع  5.1.2

  
  :توجد تصنيفات عديدة للكتابة الرياضية من أهمها

  :  Miller & England تصنيف ميلر وإنجالند: أوالً

 وتعني الكتابة عن فكرة ما تتطلـب مـن   Content area:الكتابة في مجال محتوى معين . 1
 .الطلبة التفكير فيها والتركيز عليها وعلى المفاهيم المتضمنة بداخلها

وهذا النوع من الكتابة يعمل على : Writing across Curriculumالكتابة عبر المحتوى . 2
بة بصفة عامة من خالل فروع العلم المختلفة، أي أنها ال تقتصر علـى              تحسين نوعية الكتا  

وبصفة عامة فإن الكتابة في الرياضيات تساعد علـى فهـم        , محتوى خاص في مادة معينة    
أعمق لما يدرسه المتعلم كما أنها تدفعه إلى ما هو أبعد من حفظ القوانين وتعريف المفاهيم،               

الرياضية بصورة روتينية، إذ تساعد الطلبـة علـى         أو تطبيق بعض المبادئ والتعميمات      
إدراك أسبـاب تلك الخطـوات التي يكتبـونها عنـد حـل الـمـشكالت الـرياضــية     

)Miller & England, 1989.( 

  :Azzolinoتصنيف أزولينو : ثانياً

وتكون هـذه الطريقـة     .  ويعني إعطاء الطلبة بداية جملة ليكملوها      Completion:اإلكمال  . 1
 .اسبة للتلخيص والمقارنة والتعبير عن المشاعرمن
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وفيها يعطى الطلبة جمل كاملة ثم يطلب منهم إكمـال  : Lead Sentencesالجمل المرشدة . 2
 .جمل أخرى تالية لها

هي أسئلة تمهيدية يجيب عليها الطلبة استعدادا لتلقي أسئلة أكثر : Wormupsأسئلة اإلحماء   . 3
 .تعقيدا

 وفيها يعطي الطلبة جملة أو تعريـف أو إجـراء أو    Rewording:اغة جمل إعادة الصي. 4
 .سؤال أو عالقات ويطلب منهم إعادة تقديمه بالكتابة عنه بطريقتهم الخاصة

 وفيها يعطي الطلبة قائمة كلمات رياضية ويطلب منهم كتابة Word Banks:بنوك الكلمات . 5
وهذا النشاط يساعد على ربط األفكـار       جملة أو فقرة مستخدمين بعض كلمات هذه القائمة،         

 .الرياضية بعضها ببعض

وفيها يكتب الطلبة أفكاراً ألحد الموضوعات الرئيسة التـي  :  Debriefingإعادة التلخيص . 6
  ).Azzolino, 1990(قرؤوها أو خـطـوات حلهم للـمشـكلة وتلخيصاً لهذه الخطوات 

  : Baroodyتصنيف بارودي : ثالثاً

  :الكتابة فيه إلىحيث تم تصنيف 
 وتركز على عملية تبادل وإيـصال األفكـار   Transactional writing:الكتابة التبادلية . 1

 .لآلخرين ويندرج هذا النوع من الكتابة تحت المنهج التواصلي

وتركز على عمليات التفكير، وتكون لالسـتخدام  : Expressive writingالكتابة التعبيرية . 2
 ).Baroody, 1993( النوع من الكتابـة تحت المنهج التفكيري الشخصي، ويندرج هذا

  :)Davison ( دافيجينتصنيف: رابعاً

  :هي اعتبر أن هناك خمسة استخدامات للكتابة في الرياضيات
 .استخدام اللغة المباشرة، وذلك بإعادة تسجيل المعلومات نفسها. 1

 .اتالترجمة اللغوية من الرموز الرياضية إلى لغة الكلم. 2

 .التلخيص أو إعادة صياغة النص بلغة الطالب الخاصة. 3

 .استخدام اللغة في تطبيقات مثل إعادة صياغة المشكلة الرياضية بلغة أبسط أو بشكل آخر. 4

فليس شرطاً في هذا النوع من الكتابة حل المشكلة بشكل مباشـر،            , االستخدام اإلبداعي للغة  . 5
أو التعبير عن المسألة بقصة أو قطعة نثريـة         . نفسهولكن يمكن نظم الشعر في الموضوع       

)Davison & Pearce, 1988.( 

  ):Zinnsser ( زينسر تصنيف:خامساً

  :فقد حدد خمسة أنواع للكتابة هي
 .كتابة المجلة، حيث يسجل الطلبة آرائهم حول أعمالهم وطريقة تعلمهم وطريقة تفكيرهم. 1

 .لبة عن طريقة حلهم وحصولهم على اإلجابةحل المشكالت الرياضية وفيها يكتب الط. 2
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توضيح األفكار الرياضية، فمن خالل دعوة الطلبة للكتابة عن فكرتهم الشخصية عـن             . 3
مفهوم معين، يتعرف المعلم على طريقة تفكيرهم، ويستفيد منهم الزمالء أيضاً بتقـديم             

 .وجهات نظر جديدة

وع درس الرياضيات أو قصة، و هنـاك        الكتابة اإلبداعية، مثل كتابة مقاالت عن موض      . 4
 :ثالثة أسباب إليجاد هذا النوع من الكتابة

عند تكليف الطلبة بوظيفة غريبة ومثيرة تجعلهم يفكرون بالرياضيات بشكل جديد            �
 .لم يخطر ببالهم من قبل

 .بعض الطلبة يستمتعون بالكتابة نفسها أكثر من الرياضيات �

 .ات وطريقة تفكيرهم بهاتوسع آفاق الطلبة في نظرتهم للرياضي �

حيث يكتب الطلبة ما أعجبهم وما لم يعجبهم في حـصص الرياضـيات             : الكتابة العامة . 5
 ).Zinnsser, 1995(بشكل عام 

  
  الدراسات السابقة المتعلقة بالكتابة من أجل التعلم 2.2

  

 تطوير فهم   التي هدفت إلى استقصاء أثر الكتابة في الرياضيات على        ) 2007(دراسة ليم وكولجان    
طلبة الصف العاشر لموضوعات الرياضيات التطبيقية في تورنتو في كندا ،قام الباحثـان باختيـار               
عينة قصدية من طلبة الصـف العـاشر الـذيـن يـدرسون الرياضيات التـطبـيقية وعـددهم            

  ). إناث5 ذكور و10(طالباً ) 15(
 

الذي  الدراسة    عينة  ألفراد  دقيقاً وصفاًيتطلب  واستخدم الباحثان المنهج النوعي في دراستهما والذي        
: ال يمكن للطرق اإلحصائية قياسه بسهولة، وكانت أدوات الدراسة المستخدمة لجمع البيانات هـي             

 Math(سير الحياة الخاصة بالطلبة ) Free writing(، الكتابة الحرة )Journal(الصحائف اليومية 

autobiography(   سمية وحقائب األداء    ، التعيينات الكتابية الر)Portfolio .(    وقد دلت النتائج على
أن فهم الطلبة قد تحسن من خالل ممارستهم للعديد من األنشطة الكتابية المتنوعـة، كمـا أن تلـك          
األنشطة قدمت دليال على تطور المهارات وراء المعرفية، كما وأسهمت األدوات المـستخدمة فـي               

يات في مساعدة الطلبة على تطوير فهمهـم واتجاهـاتهم نحـو      التأكيد على دور الكتابة في الرياض     
  .الرياضيات

  



 21

 إلى معايير المجلس الوطني لمعلمي هدفت إلى تطوير نموذج تقييمي مستنداً) 2005(دراسة العبسي 
وقياس أثره في التحصيل والتفكير الرياضي واالتجاهات لدى طلبة الصفين          ) NCTM(الرياضيات  

  : وقد تكون النموذج التقييمي من. شلة الغوث الدولية في محافظة جرالثامن والعاشر في وكا
  .ومشاريع الوحدة االستقصائية,  اختبارات قبلية واختبارات تهيئه وأخرى تكوينية-   
  حل ,الترابط, االتصال, التبرير: علم حول كتابات الطلبة في مجاالت مالحظات الم-   

  .      المسألة والتمثيل
,  االتـصال  ,التبريـر : فسه بالنسبة للعمليات الرياضـية    الطالب وانطباعاته عن ن   مالحظات   - 

  . الرياضيالتمثيل حل المسألة، ,الترابط
 طالبـا وطالبـة مـن       )153( و ، طالبا وطالبة من الصف الثامن     )158( عينة الدراسة من     تتكونو

هاء فترة الدراسـة  وبعد انت. قسموا إلى مجموعتين  ضابطة وتجريبية من كل صف       . الصف العاشر 
والخضوع لالختبارات البعدية كانت النتائج لصالح المجموعات التجريبية في الصفين في مجال كل             

  .لرياضي واالتجاهات نحو الرياضياتمن التحصيل والتفكير ا
بينما لم يكن هناك فرق دال إحصائيا بين إناث المجموعة الضابطة وإناث المجموعة التجريبية فقط               

وقد خرج الباحث بتوصيات أهمهـا اعتمـاد النمـاذج التقييميـة المـستندة إلـى                . منللصف الثا 
  فيها  الجوانب الكتابية وتعبير الطالب     التنويع في التقويم وخاصةً    والتي تركز على  ) NCTM(معايير

  .بعدة طرق
  

لوم  إلى التعرف على االستراتيجيات الكتابية التي يستخدمها معلمو الع         هدفت) 2005(عرار  دراسة  
عينة قصدية مكونـة مـن عـشرة         األساسية العليا في تدريسهم، قامت الباحثة باختيار         في المرحلة 

 طالباً و طالبة من الصف التاسع من مدارس وكالة          )157(وعينة قصدية أخرى مكونة من    , معلمين
 وقـد   .إناث وعينة ضابطة ذكـور وإنـاث       عينة تجريبية ذكور و    و قسمتها إلى  , الغوث في األردن  

 فقد استخدمت   الطلبة أما   معلمين ومقابالت ومالحظة صفية   استبانه لل  :ستخدمت أدوات دراسة منها   ا
تفكيـر  واختبـار ال  , ، اختبار االتجاهات العلميـة    اختبار فهم المفاهيم العلمية    :معهم ثالثة اختبارات  

  .العلمي
  

فـي االتجاهـات    الكتابة  وكانت نتائج الدراسة ايجابية لصالح طريقة التدريس باستخدام إستراتيجية          
دالة إحصائيا للتفاعل بين استخدام استراتيجيات الكتابة والجـنس فـي           بينما ال توجد فروق     العلمية  

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة فـي           . اتجاهات الطلبة العلمية  
قة التعلم أو للتفاعل بين طريقـة الـتعلم   فهم الطلبة للمفاهيم العلمية أو التفكير العلمي يعود إلى طري      

  .والجنس
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الكتابـة علـى مهـارات    , )Herrick, 2005(دراسة هيريك 
المعرفة وما وراء المعرفة ومهارات حل المشكالت لطلبة المرحلة الثانوية العليا، وهـي دراسـة               

ابة في صفوف الرياضيات واإلقبال الواسع عليهـا        وتحدثت عن أهمية الكت   . تحليلية لدراسات سابقة  
عليها والمطالبة بالكتابة في الرياضيات فقـد ظهـرت مئـات           ) NCTM(خاصة مع تأكيد معايير     

المقاالت في المجالت وإجراء الكثير من الدراسات ورسائل الماجستير وعروض كثيرة عن الكتابة             
، بعضها نظري وبعضها على شكل قصص ومعظم هذه األدوات موضوعية وفاعلة. في الرياضيات 
وكثير منها يزودنا بأفكار عامة أو أفكار محددة عن كيفية تكامـل الكتابـة فـي                . وحكايات شعبية 

  .الرياضيات
  

على موضوع الكتابة في الرياضيات من المرحلة       ) الرقمية(وترى الباحثة أن جميع البحوث الكمية       
  :ار المعنوية وكانت النتائج مختلفةالمتوسطة وحتى مستوى الكليات تعرضت الختب

 :فقد أظهرت النتائج عدم وجود أي تأثير ذو داللة إحصائية للكتابة على. 1

 .التوصل إلى التعميمات الرياضية �

 .االتجاهات نحو الرياضيات �

 .االحتفاظ بالمعلومات الرياضية والمهارات �

  .لكتابة على التحصيل      إضافة إلى ذلك ال توجد أي دراسة وجدت أثرا سلبيا من ا
  :يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للكتابة على. 2

 .تقليل قلق الرياضيات �

 .اكتساب مهارات حل المشكالت �

 .استخدام لعمليات المعرفة وما وراء المعرفة �

  .أظهرت النتائج في التحليل أن الكتابة تفيد الطالبات اإلناث والطلبة من المستوى  المتدني. 3
 .تابة لها اثر إيجابي ذو داللة إحصائية على مستوى تحصيل الطلبةالك. 4

وأظهرت الدراسة أن النتائج التي ظهرت ليست نهائية وذلك بسبب قلة عدد الدراسات التي تكـون                
  .ضمن المعايير، واالختالف في التعريفات اإلجرائية للمتغيرات التابعة

  
فة كيفية تحقق معياري التمثيـل واالتـصال         هدفت هذه الدراسة إلى معر    , )2004(دراسة حشاش   

الرياضيين لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن فـي ضـوء مبـادئ ومعـايير منـاهج                  
في الواليـات   ) NCTM(الرياضيات المدرسية الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات         

  .2000المتحدة لعام 
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فـي األردن، مدرسـة   ) عجلون(رستين من نفس المنطقة حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية لمد   
ثم اختيار خمـسة    . ذكور وأخرى إناث، واختيار شعبتين من الصف الثامن والتاسع من كل مدرسة           

طالب متفوق، طالب جيـد، طالـب       (طالب من كل شعبة كأفراد ومشاركين من مستويات مختلفة          
  ). متوسط، وطالب دون المتوسط

  : كانتأما أدوات الدراسة فقد
 .نموذج مشاهدة لمالحظة مهارات االتصال والتمثيل الرياضيان لدى الطلبة المشاركين �

ملخصات الطلبة المشاركين وأوراق اختباراتهم حيـث تـم         : تحليل وثائق الطلبة الكتابية    �
البحث في هذه الوثائق عن مهارات التعبير الكتابي والتنظيم والترجمة والنمذجة لألفكار             

 .الرياضية

وقـد حللت البيانات . قام الباحث بدور المالحظ المشارك من خالل معايشة الموقف والتفاعل معه      و  
بطريقة نوعية بـتصنـيفها في بعدين رئيسيـين هما المحتوى والمهارة، ثم جرى تحليل البيانـات         

 فـي مجـالي     2000 لعـام    NCTMالمصنفة وفق معايير اشتقها الباحث باالعتماد على معـايير          
  .ال والتمثيلاالتص

  
عدم الدقة في التعبير الشفوي اللفظـي       : وتوصلت الدراسة إلى اكتشاف األنماط التالية في االتصال       

عن المفاهيم والتعميمات، رفع اليد لألعلى وهز الرأس للتعبير عن الفهم، قراءة غير سليمة للمقادير               
 الرياضية، عدم الدقة في التعبيـر       الجبرية والجذور والمتباينات، محاوالت تقييم غير دقيقة لألفكار       

  .باإلشارات والرموز الجبرية والهندسة وحل المسألة
  : أما في مجال التمثيل فقد خلصت النتائج إلى اكتشاف األنماط اآلتية

عدم الدقة في تنظيم وترتيب المسائل الجبرية، حل المسائل الرياضية دون تنظيم، عدم الدقـة فـي                 
  .برية وترجمة التعميمات الهندسية إلى رموز وأشكالالترجمة بين المقادير الج

  
هدفت هذه الدراسة إلى فهم الدور الذي تلعبه الكتابة فـي  , )Johanning, 2000(دراسة جوهاننج 

أثناء حلهم للمـسألة الرياضـية وكتـابتهم        , تطوير التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة المتوسطة      
وكيف توصلوا إلى اإلجابة؟ وهدفت هذه الدراسة بـصفة         , توصيفا يتضمن اإلجابة عن أسئلة لماذا     

خاصة إلى بحث مخرجات الكتابة قبل وبعد المشاركة في مجموعـات تعاونيـة لطلبـة المرحلـة                 
طالباً اختيروا من مدرسة متوسطة، مـنهم       ) 48(شارك في الدراسة    . المتوسطة في مساق تمهيدي   

لصف الثامن، وتضمن برنامج الدراسـة مـساقاً        طالبا من ا  ) 34(طالباً من الصف السابع و      ) 14(
وقـام  . تمهيدياً في الجبر، قام الطلبة من خالله باإلجابة على األسئلة المفاهيمية، وأسئلة حل المسألة         

المعلم بتوضيح الشكل المطلوب للكتابة والذي يشتمل على توصيف الطلبة لحلولهم لتتضمن ما الذي              
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) 17(ملية التحليل حل المسائل غير الروتينية فقط، وقد بلغـت           فعلوه؟ ولماذا فعلوا ذلك؟ وشملت ع     
في كل مسألة يقوم الطلبة بكتابة الحل في اليوم األول بـشكل فـردي،              . مسألة خالل العام الدراسي   

وفي اليوم الثاني يناقشون الحلول التي كتبوها في اليوم األول في مجموعات تعاونيـة، ويـشارك                
والمناقشات بين  . ة المناقشة لتقديم االقتراحات ومراجعة كتابات الطلبة      المعلم كل مجموعة خالل فتر    

طالب مرتين في كل مسألة، وكانت المقابلـة  ) 7(الطلبة خالل المجموعات، كما قام الباحث بمقابلة    
وجرى تفريغ األوراق والمقابالت واألشرطة أوال بأول، وتحليـل         . تجري قبل حل المسألة وبعدها    

 نوعية، والحصـول على أنماط تصنـيـفية للبيانات في مجاالت رئيسة، وأظهرت البيانات بطريقة 
  :النتائج ما يلي

فهم الطلبة لخبرة الكتابة كطريقة لحل المسألة وإظهار معقولية ما يفعلونه ولمـاذا يفعلـون               . 1
طائهم ذلك؟ باإلضافة إلى إدراك الطلبة لفوائد الكتابة المتمثلة في مساعدة الطلبة في إيجاد أخ             

 .وتذكر المسألة بشكل أفضل

. فهم الطلبة لخبرة المجموعات التعاونية من خالل مناقشة الحلول المكتوبة وتبادلها وتقييمها           . 2
واستنتج الباحث أن استخدام الكتابة في هذه الدراسة تقدم طريقة جديـدة لتطـوير التفكيـر                

 .ةالرياضي وتساعد الطلبة ليصبحوا أكثر فعالية في حل المسأل

  
 فعاليـة معرفـة مـدى    هذه الدراسة إلى  هدفت)Abd El-Rahman, 1999(عبد الرحمن دراسة 

 فـي   التحضيرية  لتالميذ المرحلة     ات الرياضي  في الكتابة من اجل التعلم على التحصيل     إستراتيجية  
 في ، و معرفة األنواع المختلفة من األنشطة الكتابية التي يمكن استخدامها، ومعرفة أثر الجنسمصر

استخدمت الباحثة مجموعة تجريبية باستخدام األنشطة الكتابية ومجموعة         .التحصيل في الرياضيات  
ضابطة باستخدام الطريقة التقليدية، كما أنها استخدمت استراتيجيات مختلفة فـي تنفيـذ األنـشطة               

وي في وحدة طبقت الباحثة دراستها على طلبة الصف األول ثان. )لعمللكمجموعه أو كفرد (الكتابية 
 وأنشطة كتابية على عينة الدراسـة       اً تحصيلي اًالجبر في المرحلة التحضيرية بعد أن صممت اختبار       

ث، عملت بكتابـة    إنا )47( و  ذكور )45(تجريبية  : المجموعة األولى : المكونة من ثالث مجموعات   
ابة أنشطة فريـق     إناث عملت بكت   )40( ذكور و    )44(تجريبية  : المجموعة الثانية . األنشطة الفردية 

  ).مجموعات( العمل
  . إناث، ال تستخدم أي نوع من األنشطة الكتابية)41( ذكور و )51(ضابطة : المجموعة الثالثة

األنشطة الفردية  (وكانت نتائج الدراسة لصالح استخدام استراتيجيات الكتابة من أجل التعلم بنوعيها            
لة إحصائية في التحصيل بين المجموعتين      ، حيث كانت هناك فروق كبيرة وذات دال       )والمجموعات

  .التجريبيتين والمجموعة الضابطة
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يمية والمقاالت التقي استخدام الخرائط المفاهيميةهدفت إلى معرفة أثر ) Bolte, 1999( بولت دراسة
طالباً وطالبة مـن    ) 108(تكونت عينة الدراسة من     , )وهي من األنشطة الكتابية     ( في الرياضيات   

ات شمال غرب أمريكا، الذين درسوا موضوعات البنية الرياضية، وتـم فيهـا تقـديم               إحدى جامع 
 وقـد   مجموعة من المفاهيم الستخدامها في كتابة مقالة تفسر العالقات في الخارطـة المفاهيميـة،             

ته على وظيفـة    أظهرت نتائج تحليل مقاالتهم وجود ارتباط عال بين عالمة الطالب النهائية وعالم           
  .فاهيميةالخريطة الم

  
بدراسة هدفت إلى وصف خبرة معلمة فـي اسـتخدام إسـتراتيجية    ) Lawill, 1999(قامت كينث 

وكانت . الكتابة من اجل التعلم واالرتقاء التعاوني والتشاركي بين معلمي العلوم في المدارس العليا              
ية فيرجينيا في   هذه الباحثة هي معلمة علوم في إحدى المدارس العليا في مدينة بالك سبورغ في وال              

الواليات المتحدة، حيث استخدمت هذه المعلمة إستراتيجية الكتابة من اجل الـتعلم فـي التعليمـات                
اليومية لتلك المدرسة واشتملت هذه اإلستراتيجية على تحسين قراءة واستيعاب المفهوم وإعادة كتابته 

وكانت ... من؟ كيف؟ ماذا؟    : عامةبلغة الطالب الخاصة وتنشيط المعلومات السابقة باستخدام أسئلة         
القبلية للخبرات السابقة والبعدية لتقييم الخبرات      (الكتابة تتم قبل الدرس وبعده حول األنشطة الصفية         

وكانت تطبق اإلستراتيجية في جلسات غير رسمية مثل استراحة الغداء وكانت المشاركة            ). الجديدة  
تم اختيارهم لفترة طويلـة  ) 4(عضاء الكلية، منهم عضوا من أ) 18(تطوعية بين المعلمين، حوالي    

، وكانت النتائج تناقش مع المعلمين يتبعها تحليل نتائج في السنوات التي تليها ويـتم               )لسنوات تالية (
  .متابعتها واالستفادة منها

  
وهدفت إلى استقصاء أثر استخدام الكتابة كأسلوب في تدريس , )Geeslin, 1999(دراسة جيسلين 

تكونت عينة الدراسة من مجموعـة مـن طـالب          . ضيات في تحصيل الطلبة في الرياضيات     الريا
حيث وجد الباحث   . من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، في والية ميناسوتا في أمريكا          : الصفوف

أن الطلبة يتعلمون األساسيات في الرياضيات ويواجهون مشاكل في المهام الكتابية المختلفـة، وأن              
تحصيل ال تكشف عن الفهم الخاطئ للمفاهيم الرياضية لديهم، لذلك تم تكليفهم بوظـائف    اختبارات ال 

كتابية ضمن برنامج محدد حسب مقرراتهم الدراسية، ومن خالل اطالع الباحث على كتابات الطلبة              
أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة الكتابة خاصة في تعلم المفاهيم الرياضية تنمـي تعلـم                وتحليلها

  .بة لها بصورة صحيحة، وترفع من مستوى تحصيلهم في الرياضياتالطل
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أنمـاط أخطـاء الطلبـة فـي     ) Gordon, 1998(دراسة جوردون 
  :مجموعات) 6(وقد تكونت عينة الدراسة من . الرياضيات في مادة الجبر
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ه التشابه واالخـتالف    ثالث مجموعات استخدم الباحث فيها وظائف كتابية في تحديد أوج          �
 .بين العمليات الحسابية في الجبر

 .ثالث مجموعات لم تعط أنشطة كتابية وإنما أعطيت مسائل إضافية �

وقام الباحث بتحليل األخطاء، ولم تظهر النتائج أي اختالفات مميزة بين المجموعتين التـي كتبـت              
ررة مع المجموعة التي لـم تـتعلم        ولكنه وجد أخطاء بسيطة متك    . الوظائف الكتابية والتي لم تكتب    

وقد عبر طلبة المجموعة التجريبية عن استمتاعهم بالنقاشات حول التشابهات واالختالفات           . بالكتابة
كما أن الباحث الحظ أن المشكلة كانت نتيجة قراءة الطلبة وكان سـهالً             . التي وردت في االمتحان   

وأوصت الدراسة باستخدام الكتابة في الـتعلم   . ةعليه تحديد األخطاء من خالل قراءته لكتابات الطلب       
  .وخاصة المقارنات وكتابة أوجه الشبه واالختالف

  
 على استراتيجيات الكتابة من  هذه الدراسةركزت,  )Prain & Hand, 1996(دراسة برين وهاند 

ير انطباعات  تغيالمدارس الثانوية هدفت إلى تحديد أثر استخدام الكتابة في           العلوم في    أجل التعلم في  
حيث تم خالل الدراسة استخدام و تجريب و تقويم عدد من المهمات الكتابية التي . الطلبة عن تعلمهم

 معلمـين   )8(وقد شملت عينـة الدراسـة       . و مراجعة فهمهم للمفاهيم العلمية    يقوم بها الطلبة ببناء     
و , لمقابالت وكتابات الطلبةا, لبيانات من خالل المالحظة الصفيةوقد تم جمع ا, صفاً) 11(بمشاركة 

ادة فهمهم للعلـوم وتعميـق   أظهرت  النتائج  اهتمام الطلبة بالمهارات الكتابية و استمتاعهم بها وزي       
  .تفكيرهم

  
، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثـر اسـتخدم كتابـة المجلـة     )Human, 1992(دراسة هيومان 

)Journal (      ت، وتكونت عينة الدراسـة مـن        على تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيا)14 (
  .أسبوعاً وذلك بعد إعطاء مقدمة عن الكتابة للطالب) 18(طالباً واستمرت التجربة لمدة 

 وجدت  t-testوقد استخدمت الباحثة امتحان قبلي وآخر بعدي وبعد التحليل اإلحصائي واستخدام                
  : أن

 نتيجة استخدامها الكتابة في     هناك تأثير دال إحصائيا على تحصيل الطلبة في الرياضيات         �
 ).Journal(المجلة 

عملية الكتابة المصححة تزيد من القدرة فوق المعرفية خاصة مع الطلبة ذوي التحـصيل               �
 .المنخفض

 .ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في التحصيل في القدرة فوق المعرفية �
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تعاون بين معلم البيولوجيا ومعلـم  التم ) Hotchkiss  &  Nells, 1988( هوتشكس ونيلز  دراسة
حيث زود معلم البيولوجيا الطلبة بقائمـة  , الكتابة لتعليم الطلبة كيف يكتبون في مادة بيولوجيا الخلية  

موضوعات حصل عليها من مراجعة مجالت األحياء، وطلب من كل طالب تقديم ملخص بعد ثالثة               
قة التي نشرت في السنوات بحاث والمقاالت ذات العالأسابيع عن أحد الموضوعات يتضمن جميع األ

وقد ساعد معلم الكتابة الطلبة في إتمام هذه الملخصات حيث عقد ورشة عمـل ولقـاءات                , األخيرة
وبعد تسليم الكتابة للمـرة     , فردية مع الطلبة الذي يحتاجون إلى مساعدة في تحسين  تنظيم كتاباتهم           

ثم بعد التغذية الراجعة التي قدمت لهم       , تابة الطلبة وعلق عليها   لمعلمين ك األولى قوم كل واحد من ا     
 ثم سلموا الواجب وقد عبر العديد من الطلبة كما أشـارت          ,  بإجراء التعديالت في كتابتهم    قام الطلبة 

 .  الدراسة عن تعلمهم لمهارات الكتابة الجيدةنتائج

  
   الخلفية النظرية المتعلقة بالتفكير الرياضي3.2

  

  :لتفكيرا 1.3.2
  

 عن غيره من الكائنات الحية هي قدرته على التفكير، وهي تلك القدرة التي              نإن أهم ما يميز اإلنسا    
يف مع البيئة والظروف     من التك  مكنته من بناء حضارات متعددة ومتنوعة على مر الزمن، وتمكنه         

  .المحيطة وهو مفتاح البقاء والمحافظة على الحياة وتطورها
 سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عنـدما يتعـرض               التفكير عبارة عن  

لمثير يتم استقباله عن طريق واحده أو أكثر من الحواس، بحثا عن معنى في الموقف أو الخبـرة،                  
لمعرفيـة  اوهو سلوك هادف وتطوري يتشكل من داخل القابليات والعوامل الشخصية، والعمليـات             

مفهوم معقد يتألف من وهو . لمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يجري حوله التفكير   وفوق المعرفية وا  
ثالثة عناصر تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المـشكالت،  واألقـل تعقيـدا                

، مع تـوفر االسـتعدادات والعوامـل        فة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة     كالفهم والتطبيق، باإلضا  
  ).2004, جبر(وال سيما الميول واالتجاهات فة الشخصية المختل

ومن األهداف العامة لمادة الرياضيات العمل على تنمية التفكير العلمي لدى األفراد ليتمكنـوا مـن                
وتضع النظم التربوية على سلم أولوياتها العمل علـى         , ياة في المستقبل بجميع مجاالتها    مواجهة الح 

بة واالرتقاء بها، وتحث معظم الدراسات على تعلـيم مهـارات           تنمية المهارات التفكيرية لدى الطل    
التفكير وعملياته وقد اتخذت البرامج واالستراتيجيات الخاصة بتنمية التفكير اتجـاهين فـي تعلـيم           

  :مهارات التفكير وعملياته
 .اتجاه يدعو إلى تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر ومستقل: األول -
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  .يم مهارات التفكير من خالل المحتوى الرياضياتجاه يدعو إلى تعل: الثاني -

دة طالبهم على التفكير بشكل جيـد  ويتفق الطرفان على أن التفكير قابل للتعلم وعلى المعلمين مساع       
  ).2004؛ جبر، 2004نجم، (

 جميع المهارات والعمليات واألنماط التفكيرية المختلفـة دفعـة          الطلبةومن الصعب بمكان إكساب     
 بد من العمل على تقديمها بالتدريج وذلك منذ الـسنوات األولـى اللتحـاق الطالـب                 واحدة، بل ال  

روبرت، (مراحل المتقدمة من دراسة الطالب      بالمدرسة، وتستمر هذه العملية بالتوسع تدريجيا في ال       
1996.(  

فكير الت ،يالتفكير العالق ير التأملي،   التفك :)2005( حسبما ورد في حمادة      ومن صور التفكير العلمي   
  .التفكير الرياضي، التفكير الناقد، االستداللي

                               .وسوف تركز الباحثة في دراستها على التفكير الرياضي ومكوناته
  

  التفكير الرياضي 2.3.2
  

  :تعريفه

  .تعددت التعريفات الخاصة بالتفكير الرياضي وتحديد أنماطه ومهاراته
التفكير الرياضي شكل من أشكال التفكير أو النـشاط العقلـي الخـاص              أن   (1991)فيرى الطويل   

 –االسـتقرائي   ( بالرياضيات والذي يعتمد على مجموعة من المظاهر الخاصة بالتفكير االستداللي         
 ي و  التفكير الرمزي واالحتمالي والعالقي، والتـصور البـصري واإلدراك المكـان           و) االستنباطي

  . البرهان الرياضي
  

فقد عرفه بأنه سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض             ) 2005(بسي  أما الع 
لمثير رياضي، وهو عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة، وقد يكون هذا المعنـى ظـاهراً           

  .حيناً وغامضاً حيناً آخر ويتطلب الوصول إليه تأمالً في الخبرة التي يمر بها الفرد
بأنه نشاط عقلي مرن قوامه عمليات عقلية خاصة بالرياضيات تتمثل فـي            ) 2005(دة  وعرفه حما 
والتعميم وإدراك العالقات والبرهان الرياضي والمنطق الشكلي       )  االستنباط -االستقراء  (االستدالل  

  .والترجمة الرياضية والتأمل
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   مهارات التفكير الرياضي ومكوناته 3.3.2
  

  :رات التفكير الرياضي ومكوناته، فمثالًلقد تعددت تصنيفات مها
  :بتصنيف مهارات التفكير على النحو (Schielak, Chancellor & Childs, 2000 )قام شايلك 

 ويتضمن ذلك اسـتخدام الجـداول، الـصور، التمثـيالت البيانيـة،       Modeling مذجة ن ال- 
  ... المخططات الهندسية

  .وصول إلى التعميمات والذي يتضمن الInference االستدالل - 
  .Symbolism التعبير بالرموز - 
  . والذي يتضمن مقارنة النتائجLogical Analysis التحليل المنطقي - 
  .Abstraction التجريد - 
  . Optimization) األقل كلفة واألكثر فعالية (  الوصول إلى الحل األفضل - 

عتبر المستويات  حيث اات للتفكير الرياضي فقد استخدم مهارWilliams  ( 2006 )أما في دراسة 
  : وهيعليا لبلوملاالدنيا منها بعض المستويات المعرفية 

  Comprehending          التعميم         -
  Applying        التطبيق          -

 Analyzing              التحليل     -

  - Analyzing  Synthetic         التحليل التركيبي -

 Evaluative - Analyzingلتقييمي          ا التحليل -

  Synthesizing          التركيب        -

  Evaluating           التقييم          -

 في دراسته إلـى بعـض تـصنيفات مهـارات التفكيـر الرياضـي فمـثال        ) 2004(و أشار نجم    
Chancellor      و مهـارات   ,  اإلبداعي مهارات التفكير : ناعتبر أن مهارات التفكير الرياضي تتضم

.  evaluation والتقويم   synthesisالتركيب   ,analysisالتحليل  : التفكير العليا لتصنيف بلوم وهي    
والبحـث عـن   ، التعميم: اعتبرت أن التفكير الرياضي تضمن المهارات اآلتية       pittو أشار إلى أن     

كما .  في ضوء الحقائق المعطاة    وتقويم األنماط , والبحث عن النمط  , المعاني المختفية تحت السطور   
يعتبـران مـن   , إلى أن حل المسائل الرياضية التطبيقيـة والنمذجـة      )  Careira ( أشارت كاريرا 

  .المظاهر الدالة على نمو التفكير فوق المعرفي لدى الطلبة
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 ؛)1986( أبو زينـة     :ولقد أكدت معظم الدراسات والكتابات المتخصصة في تربية الرياضيات مثل         
)1998(Luttfie و ؛ )NCTM,1989( ؛ و)Mubarak, 2005( وآخرون إلى عدد من مكونات ؛

  :وهي باختصار, التفكير الرياضي
) قـانون -نظرية-نتيجة(وهي عملية يتم عن طريقها الوصول إلى قاعدة عامة    : االستقراء. 1

من خالل عدد كاف من الحاالت الفردية واستخراج الخاصية التي تـشترك فيهـا هـذه                
 .االتالح

ة خاصة اعتمادا على مبدأ عـام، أو     جيتنويقصد به الوصول إلى     : الستنتاجاالستنباط أو ا  . 2
 .هو تطبيق القاعدة العامة على حالة خاصة من الحاالت التي تنطبق عليها القاعدة

ويعني صياغة عبارة رياضية تحدد عالقة بين مفهومين أو أكثر مـن المفـاهيم              : التعميم. 3
والفارق بين التعميم واالستقراء هـو       .ك بمالحظة بعض الحاالت الخاصة    الرياضية وذل 

 بوضع النتيجة فقط والتي قد      تعميم، وأما في االستقراء فيكتفي    الصياغة للنتيجة في حالة ال    
 .تكون عددا أو مقدارا جبريا وما إلى ذلك

مه ثم تحليلـه    وهي عملية عقلية تقوم على تصور الفرد للموقف المشكل الذي أما          : التأمل. 4
إلى مجموعة من العناصر والعالقات ورسم الخطط الالزمة لفهمه حتى يصل إلى جميع             
الحلول الممكنة التي يتطلبها هذا الموقف ، ثم تقويم هذه الحلول في ضوء الخطط التـي                

 .وضعت له

ويقصد بها القدرة على التوصل إلى عالقات استنتاجيه بـين المقـدمات            : إدراك العالقات . 5
 .والنتائج وإقامة التعليالت والبراهين المنطقية للتوصل إلى الحل

وتعني التعبير عن األفكار والمعلومات الرياضية في وسيلة اتصال ما          : الترجمة الرياضية . 6
 باعتبارها وسـيلة    -أي هي تغيير شكل لغة      . إلى وسيلة أخرى مكافئة وموازية لألولى     

 . ل رمزي إلى شكل آخر دون أن يتأثر المعنى إلى شكل لغة أخرى، أو من شك–اتصال 

ويقصد به دراسة منطق العبارات تبعا لشكلها، حيث تمثـل          : المنطق الشكلي أو الصوري   . 7
العبارات ونفيها وأدوات الربط المنطقية بالرموز، وتطبيق النتائج النهائية علـى جميـع             

لنوع من التفكير الذي يتم به      هو ذلك ا  : والتفكير المنطقي . العبارات التي لها الشكل نفسه    
الوصول إلى نتيجة من مقدمات تتضمن النتيجة بما فيها من عالقات، ويخضع استخالص          

 .النتائج لقواعد تعرف بقواعد المنطق الشكلي

عبارة عن معالجة لفظية أو رمزية تتمثل في تتبع من العبارات تستنبط : البرهان الرياضي. 8
) مثل المـسلمات والنظريـات    (إلى شواهد معترف بصحتها     كل منها عن سابقتها استنادا      

البرهـان المباشـر،    : ومن أنواع البرهان الرياضـي    . واستنباطا بأساليب يقرها المنطق   
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عاكس اإليجـابي، البرهـان بالتنـاقض،    مالبرهان غير المباشر الذي يتضمن البرهان بال      
  .  دام االستقراء الرياضيالبرهان باستبعاد الحاالت األخرى وهناك أيضا البرهان باستخ

 

ـ    ا المهـارات التي حددها كل مـن      د استخدمت في دراسته   ـا الباحثة فق  ـأم ؛ (1986) ه أبـو زين
(1998) Luttfie 2005(؛ (Mubarakوأبو الهدى  ؛)وهي ست مهارات) 1985:  

 Generalization       التعميم         . 1

 Induction             االستقراء. 2

 Deduction      نتاج       االست. 3

  أو الترجمة Symbolism   التعبير بالرموز     . 4

 Logical Thinking      التفكير المنطقي. 5

   Mathematical proof     البرهان الرياضي. 6
 

وكل مهارة من هذه المهارات األساسية لها مجموعة من المهارات الفرعية التي يمكن أن يمارسـها      
  .طبقها بشكل منفصل أو متكامل مع بقية المهارات األخرىالطالب وي

لم تستخدم المهارات الفرعيـة بمجملهـا ولكنهـا         ) للبرهان الرياضي (إال أن الباحثة في استخدامها      
استخدمت أدنى المستويات وهو إعطاء التبريرات أو األمثلة على مدى صحة أو عدم صحة عبارات 

  . معطاة
 وتعدد قوائم التصنيفات التي تناولت مهاراتـه        كثيرة للتفكير الرياضي  رغم من وجود تعريفات     وبال

وعملياته إال أنها بالمجمل تدعونا إلى االرتقاء بالعملية التعليمية من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافـة                
  .اإلبداع والتفكير

  
  الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير الرياضي 4.2
  

والتي هدفت إلى معرفة أثر اختالف الثقافات في الـصفوف  ) Williams, 2006( دراسة وليامز 
  .على أنماط التفكير الرياضي لدى األطفال

وكانت . سنوات) 7-8(مجموعات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ) 4(أجريت الدراسة على 
  .مجموعات تجريبية بأربع ثقافات مختلفة) 3(المجموعات واحدة تقليدية و 

  .قليدية باستخدام الكتب المدرسيةت: األولى
  .باستخدام حل المشكالت التقليدي: الثانية
  .باستخدام تقديم تقرير عن اإلستراتيجية المستخدمة: الثالثة
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  .باستخدام الحوار والمناقشة: الرابعة
التعميم، التطبيق، التحليل،   : وقد استخدم الباحث سبعة أنماط أو مهارات تفكير رياضي مختلفة وهي          

  .لتحليل التركيبي، التحليل التقييمي، التركيب، التقويما
وقد أظهرت النتائج اختالفات في نوعية التفكير الرياضي المـستخدم بـين المجموعـة التقليديـة                
والمجموعات التجريبية الثالث حسب طبيعة أنماط النقاشات التي ظهرت في الصف ومـن أكثـر               

تالفات الموجودة بـين الـصف التقليـدي والـصفوف          النتائج أهميةً هي التي أظهرت أهمية االخ      
  :التجريبية
فاألطفال الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية غالباً ما يوظفون الخبرات السابقة بشكل مقبول             �

 .واالستدعاء يتطلب فقط تذكر المعلومة وال يمكن اعتباره نوعاً من التفكير العالي

في حل المـسألة  " غير المقصود   " المعلم  في مجموعة حل المشكالت التقليدي كان تدخل         �
يوجد موقفاً يختفي فيه التحدي الرياضي ويتخلص فيه الطالب من الحاجة إلى توظيـف              

 .التفكير من المستوى العالي

في مجموعة التقرير عن اإلستراتيجية كان نمط النقاش يتأرجح بين المعلم والطالب وهذا              �
 معين ولكنه ال يشجع على تطـوير التعـاون        يوجد موقف يعبر فيه الفرد عن نمط تفكير       

 .المركزي المطلوب

كان ) إثارة الجدل والبرهان واإلقناع     ( أشارت النتائج إلى أنه في ثقافة الحوار والمناقشة          �
هناك إعطاء الطلبة فرصة حقيقية في تكوين المعنى لتطوير أرضية عامة يستطيع الطالب 

 :كير الطالب في هذه الثقافة عدة أنماط منهامن خاللها تكوين فهم مشترك وقد تضمن تف

 ). تحليالت تقييمية(احتواء طريقة أو نتيجة مقترنة بأسباب ومناقشة منطقية لإلجابة . 1

 ).تحليلي ترتيبي(جمع األفكار معاً إلصدار األحكام واتخاذ القرار . 2

رتيبـي،  تحليلـي، ت  (تقوية الروابط بين وجهات النظر المختلفة نحو الرياضـيات          . 3
 ). تقييمي

 ).تقييم النتائج(التحقق من صحة النتائج . 4

  .           وهذا يعتبر عملية إنشاء معنى رياضي مشترك
  

وهي دراسة تجريبية هدفت إلى معرفـة مـدى فاعليـة اسـتخدام             ) 2005(دراسة قام بها حمادة     
لم النـشط فـي نـوادي       واالستقصاء القائمتين على أسلوب التع    ) فكر، زاوج، شارك  (إستراتيجيتي  

الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكير الرياضي واختزال قلق الرياضـيات لـدى تالميـذ     
) 3(حيـث اسـتخدم الباحـث       . حدائق القبة فـي مـصر     /المرحلة اإلعدادية في مدرسة النقراشي    

  :مجموعات
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فكر، زاوج، (طالب تتعلم باسـتخدام إستراتيجية     ) 44(مجموعة تجريبية أولى مكونة من       �
 ).شارك

 .طالب تتعلم باستخدام إستراتيجية االستقصاء) 40(مجموعة تجريبية ثانية مكونة من  �

 .طالب تتعلم بالطريقة التقليدية) 42(مجموعة ضابطة مكونة من  �

  :أما األدوات التي استخدمها الباحث فقد كانت
االسـتقراء، االسـتنباط،    : (ليـة اختبار مهارات التفكير الرياضي وقد اعتمد الباحث المهارات التا        

، ومقيـاس قلـق     )التعميم، الترجمة، إدراك العالقات، البرهان الرياضي، التأمل، المنطق الـشكلي         
  .الرياضيات وهي من إعداد الباحث

  :أظهرت نتائج الدراسة
 األولى والتي درسـت باسـتخدام       ةارتفاع متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبي      �

في اختبار التفكير الرياضي البعدي عنه فـي القبلـي          )  زاوج، شارك  فكر،(إستراتيجية  
للمهارات بمجملها ولكن بنسب متفاوتة للمهارات الفرعية فقد كانت %46  بزيادة نسبتها 

 ثم التعمـيم    %50 ثم االستقراء    %57 ثم المنطق الشكلي     %60أعالها في مهارة التأمل     
 وأدناها فـي مهـارة      %38العالقات   ثم إدراك    %40 االستنباط   %41 والترجمة   46%

 .%36البرهان الرياضي 

ارتفاع متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية والتي درسـت باسـتخدام              �
إستراتيجية االستقصاء في االختبار البعدي للتفكير الرياضي عنه في القبلي بزيادة نسبتها            

لمهارات الفرعية من األكثر زيـادة      وجاءت الزيادة مرتبة في ا    .  للمهارات بمجملها  39%
، التعمـيم   %43، االسـتقراء    %48 المنطق الشكلي    %52التأمل  : إلى األقل على النحو   

 .%28 وأخيرا البرهان الرياضي %29 االستنباط %34، الترجمة 41%

 .كما أظهرت النتائج اختزال قلق الرياضيات باستخدام كال اإلستراتيجيتين �

  
الـصف   وكانت بعنوان التفكير والتحصيل الرياضـي لطلبـة  ) Mubarak, 2005(دراسة مبارك 

  :الحادي عشر علمي في األردن وهدفت تحديداً إلى
 .التعرف على مظاهر التفكير الرياضي المختلفة وعالقتها بالتحصيل �

مدينة، ضواحي المدينـة،    (معرفة أثر اختالف كل من الجنس والموقع المكاني للمدرسة           �
 .لطلبة الرياضي وتحصيلهمعلى تفكير ا) القرية

حيث عمل تكافؤ بين المجموعات حسب عالمات فصلية سابقة للطلبة وبحث فـي األدب التربـوي               
استعمال كتب خاصـة، خبـرة      : والخلفية النظرية لموضوع التفكير الرياضي واعتمد في ذلك على        
   .)TIMSS(والباحث الشخصية، أدب تربوي لألبحاث والدراسات، واالنترنت، 
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 طالب  )500( واختار   )2003\2004(ع الباحث المعلومات عن الصف الحادي عشر في العام          وجم
 مدرسة تم اختيارها بطريقة عشوائية في محافظة إربد فـي األردن، ثـم              )20(بين ذكر وأنثى من     

 معلم ومعلمة لمعرفة وجهة نظرهم في مظاهر التفكير الرياضي الشائعة وهل            )13(عمل مقابلة مع    
 )4(اختار العينة وهي مكونـة مـن        . ، ونظرتهم أيضاً للموضوع    الموجود الطلبة واقع   تتطابق مع 

  : للعمل معها وكانت النتائجالطلبةمجموعات من 
، استخدام التعميم، االستقراء، االستنتاج: وجد أن هناك ستة مظاهر للتفكير الرياضي وهي �

 .الرموز، التفكير المنطقي، والبرهان الرياضي

 كانت أعلى في مجـال التفكيـر المنطقـي          الطلبةوجد أن عالمات    : عباألسهل واألص  �
 .وأصعب شيء كان البرهان الرياضي

األكثر أهمية كان التعميم والبرهان الرياضي وثاني أهم مجـال كـان اسـتخدام              : األهم �
 .الرموز والتفكير المنطقي، أما األقل أهمية فكان االستقراء واالستنتاج

اضي على من عالمات الذكور في ثالث مجاالت من التفكير الري         نسبة عالمات الطالبات أ    �
 .وأيضاً في التحصيل) دالة إحصائياً(

ر الرياضـي    من مجاالت التفكي   )4(كانت نتائج المدارس في منطقة الضواحي أعلى في          �
 .وفي التحصيل أيضاً) أكثر من المدن والقرى(

 كما أنه وجد اتفاقاً بين أراء المعلمين في         ووجد الباحث أن المظاهر الستة هي مهمة جداً للتحصيل،        
  .تحديد أهمية مظاهر التفكير الرياضي واختالفاً بالنسبة لصعوبة المظاهر

واقترح دمج مظاهر التفكير الرياضي في المنهاج لتصبح نهجاً فـي التـدريس وخاصـة التعمـيم             
  .والبرهان الرياضي

 

ر الرياضي في كتب الرياضيات المدرسـية       وهدفت إلى استقصاء واقع التفكي    ) 2004(دراسة نجم   
لمرحلة التعليم األساسي في األردن وذلك من أجل الكشف عن مدى فعالية هذه الكتب فـي تجـسيد              

وذلك من خالل دراسة . توجهات التطوير التربوي فيما يتعلق بتنمية المهارات، التفكيرية لدى الطلبة  
ر الرياضي، ومعرفة أنمـاط ومهـارات التفكيـر         مدى مراعاة الكتب لتنمية أنماط ومهارات التفكي      

الرياضي السائدة في الكتب ومعرفة فيما إذا تختلف أنماط ومهارات التفكير الرياضـي بـاختالف               
  .صفوف المرحلة من الرابع إلى العاشر

  
وقد تكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من الرابع إلى العاشر والمفـرزة    

في المدارس الحكومية في األردن ولجمع البيانات صمم الباحث         ) 2004/2003(الدراسي  في العام   
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أداة لتحليل محتوى كتب الرياضيات، حيث تكونت من ست فئات تحليلية والتي جاءت في مجملهـا                
  :لتوضح أنماط ومهارات التفكير الرياضي اآلتية

 .االستنتاج �

 .البرهان الرياضي �

 .التفكير المنطقي �

التفسير، المقارنة، تكوين أسئلة واإلجابة عنها،      (والذي تضمن   ) السببية(والتبرير  التعليل   �
طرح أمثلة متنوعة، تمييز المعطيات الزائدة أو المعطيات الناقصة ذات العالقة بالسؤال،            

 ).اقتراح عدة حلول والمفاضلة بينها، توضيح موضع الخطأ في حلول وعبارات معطاة

 .الميةحل المسألة الرياضية الك �

  :وبعد التحليل أشارت النتائج إلى
اهتمام كتب الرياضيات المدرسية بتقديم المحتوى الرياضي بما يتـضمنه مـن مفـاهيم               �

وتعميمات وخوارزميات ومهارات ومسائل، دون إعطاء اهتمام مـواز لتنميـة أنمـاط             
 .ومهارات التفكير الرياضي

 األساسي تتابعا أو تدرجا فما تتضمنه  عدم تقديم كتب الرياضيات المدرسية لمرحلة التعليم       �
من أنماط ومهارات التفكير الرياضي وذلك ألن اهتمامها تركز حـول تقـديم المعرفـة               

 .الرياضية فقط

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام األلغـاز  ) Lewkowicz, 2001(دراسة ليوكويز 

افعية لدى طلبة المرحلة الجامعية المتوسطة في        في تنمية التفكير الرياضي والد     Intrigueالرياضية  
  .مساق الجبر

 Georgiaتكونت عينة الدراسة من طلبة كلية جامعية في جورجيا في الواليات المتحدة األمريكية 

Perimeter College حيث درس هؤالء )2000(، والمنتظمين في الدراسة في فصل الربيع العام ،
دام مجموعة من األلغاز الرياضية والتي يتطلب حلها اسـتخدام          الطلبة مساق الجبر من خالل استخ     

  .المفاهيم والعمليات الجبرية
 ومقابالت لقياس   ت، واستبيانا )المفاهيم الجبرية (تكونت أدوات الدراسة من اختبار التفكير الرياضي        

  .ميول الطلبة ودافعيتهم نحو الرياضيات عامة ومساق الجبر خاصة
لى أن استخدام األلغاز الرياضية قد أدى إلى تنمية التفكير الرياضـي لـدى              أشارت نتائج الدراسة إ   

  .الطلبة، وإلى تحسين ميول الطلبة ودافعيتهم نحو الرياضيات عامة ومساق الجبر خاصة
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هدفت هذه الدراسة إلى تنميـة  )Schoenberger & Liming, 2001(دراسة شونبيرغر و ليمنغ 
طلبة من خالل تطوير برنامج أعد خصيصا لذلك، يعتمـد علـى            مهارات التفكير  الرياضي لدى ال     

تكونت عينة الدراسة من طلبة الصفين السادس   . استخدام المصطلحات الرياضية والعمليات الحسابية    
قام الباحث بتطوير البرنـامج     . والتاسع والموزعين على مدرستين إحداهما متوسطة واألخرى عليا       

لرياضي بعد استقصاء العوامل التي تقف وراء تدني مـستويات          المخصص لتنمية مهارات التفكير ا    
ضعف المهـارات اللغويـة، تـدني       : التفكير الرياضي لدى طلبة الصفين السادس والتاسع، ومنها       

والمتعلقة بالمفاهيم الرياضية، تدني مشاركة الطلبة في تنفيذ النشاطات ) التعلم القبلي(المعرفة السابقة 
تائج الدراسة إلى نجاح البرنامج في تحسين مهـارات التفكيـر الرياضـي         وقد أشارت ن  . الرياضية

  .وتنميتها لدى الطلبة
  

وهدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي معد   لتطـوير  ) Kazemi, 2000(دراسة كاظمي 
الفهم لدى معلمي الرياضيات حول طبيعة التفكير الرياضي لدى الطلبة، وذلك من خالل قيام معلـم                

  .اضيات بالبحث واالستقصاء داخل غرفة الصف وخارجهاالري
تكونت عينة الدراسة من معلمي الرياضيات في إحدى المدارس، والذين تم توزيعهم إلى مجموعات              

، وتقوم هذه المجموعات بااللتقاء شهرياً وعلى مدار العام الدراسـي           Workgroups) بحثية(عمل  
 بينها، ولتناقش أداء الطلبة للمهمات الرياضـية الموكلـة          لتبادل الخبرات واآلراء والمقترحات فيما    

  .إليهم، حيث تم هنا تكليف جميع الطلبة بأداء نفس المهمات الرياضية
وقد تم جمع المعلومات الخاصة بهذه الدراسة النوعية، من خالل تحليل الوثـائق الخاصـة بـأداء                 

  .مجموعات العمل ككل، وتلك المتعلقة بأداء المعلم منفرداً
أشارت نتائج الدراسة إلى نجاح البرنامج في تطوير الفهم لدى معلمـي الرياضـيات وتبـصيرهم                
بطبيعة التفكير الرياضي لدى طلبتهم، وكيف يمكن لهؤالء المعلمين العمل على تنمية هذا التفكيـر               

  .واالرتقاء به
  

رسـية   ينمـي      والتي هدفت إلى اقتراح برنامج في الرياضـيات المد        ) 1999(دراسة المشهراوي   
وإلى التعرف علـى أثـر هـذا        . التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن بمدارس غزة بفلسطين        

البرنامج في تنمية التفكير الرياضي وكذلك التعرف على أثـر متغيـر مـستوى التحـصيل فـي                  
  .الرياضيات في تنمية التفكير الرياضي

االسـتقراء،  : ر الرياضي في ستة أنماط هي     ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث بتحديد ووصف التفكي       
كما حدد الباحث أيضا المقـصود      . التعميم، الترميز، االستنباط، التفكير المنطقي، البرهان الرياضي      
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ومن ثم قام . بكل نمط من هذه األنماط بناء على ما توفر لديه من األدب التربوي والدراسات السابقة 
  . ثالث وحدات في األنماط الرياضية والمنطق والبرهانببناء البرنامج المقترح وتحكيمه، وهو

 10\2أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية من طلبة الصف الثامن بمحافظة غزة في الفترة من 
بمعدل ثالث حصص أسبوعيا واستخدم الباحث أيـضا اختبـار تفكيـر            ) (1998 من عام    24\4 –

 وتحليل التباين األحادي وقـد أظهـرت        t-testاستخدام  رياضي قبلي وبعدي ثم قام بتحليل النتائج ب       
  :النتائج

أن البرنامج المقترح له تأثير فعال في تنمية التفكير الرياضي لدى جميـع الطلبـة مـن                  �
 .مختلف المستويات

أن هناك أثرا لمستوى التحصيل في الرياضيات على نمو التفكير الرياضي لصالح الطلبة              �
 .ذوي التحصيل المرتفع

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر كل من مستوى الـصف  ) Luttfie, 1998(ة لطفي دراس

 فـي الواليـات     Nebraskaوالجنس على التفكير الرياضي لدى طلبة المدارس العليا في نبراسكا           
المتحدة األمريكية، كما هدفت الدراسة إلى تطوير أداة لقياس مهارات وأنماط التفكير الرياضي لدى              

  .لمدارس في المرحلة العلياطلبة ا
والذين تم اختيـارهم      مـن           )9-12(طالبا وطالبة ن الصفوف     ) 239(تكونت عينة الدراسة من     

  .مدرسة عليا من مدارس نبراسكا) 18(
وقد قامت الباحثة بتطوير أداة لقياس التفكير الرياضي لدى الطلبة، حيث احتوت هـذه األداة علـى                 

التعميم، االستقراء، االستنتاج، التعبير بالرموز التفكير      : للتفكير الرياضي األنماط والمهارات اآلتية    
  .المنطقي، البرهان الرياضي

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى اآلتي
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الرياضي، وذلك لـصالح الـصفوف          �

صف الحادي عشر على طلبـة      حيث تفوق طلبة ال   ) 12(و  ) 11(ما عدا الصفين    (العليا  
 ).الصف الثاني عشر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمـات الطلبـة ومتوسـط عالمـات                 �
 .في اختبار التفكير الرياضي) في جميع المستويات الصفية(الطالبات 

  
لـى  وهدفت إلى معرفة أثر تدريب تالميذ الصف الخامس االبتدائي ع         ) 1994(دراسة قنديل والباز    

التفكير في مسألة أبسط ، ورسـم شـكل تخطيطـي           (اثنتين من استراتيجيات حل المسائل اللفظية       
المسائل المحتوية على أنماط، والمـسائل المحتويـة علـى       (من خالل نوعين من المسائل      ) للمسألة



 38

على تنمية بعض أشكال التفكير الرياضي لدى هؤالء الطلبة، وكذا علـى تنميـة              ) معلومات زائدة 
وقد وضع الباحثان ثالثة عشر فرضية صـفرية        . رتهم على حل كال النوعين من المسائل اللفظية       قد

  .الختيارها من خالل الدراسة التجريبية
شـعب  ) 4(تلميذا من تالميذ الصف الخامس موزعين على        ) 32(أما عينة الدراسة فقد تكونت من       

ة كأربع مجموعات مـستقلة كـل منهـا         تلميذا وقد تم التعامل مع الشعب األربع      ) 33(في كل منها    
تختص بالتدريب على واحدة من استراتيجيات حل المسائل من خالل أحد نوعي المسائل اللفظيـة                

  . موضع االهتمام في الدراسة
  :أما أدوات الدراسة فكانت

 بطاقة للمسائل المحتوية على أنماط و       17(بطاقات للتدريب على استراتيجيات حل المسائل       . 1
 ).قة للمسائل المحتوية على معلومات زائدة بطا16

لقيـاس  ) Wilmot(اختبار التفكير الرياضي حيث استخدم الباحث صورة معدلة من اختبار  . 2
التفكير الكمي، إدراك األنماط، التفكير االستقرائي، التفكير : ومجاالته هي. التفكير الرياضي

 .االستنباطي

 .مسائلاختبار قياس قدرة الطلبة على حل ال. 3

  : وقد طبق اختبارات قبلية وأخرى بعدية على عينة الدراسة وكانت النتائج
فيما يتعلق بتنمية التفكير الرياضي بأشكاله موضع االهتمام في الدراسة نتيجة التـدريب              �

على إستراتيجيتي حل المسألة فقد أظهرت النتائج تفوق إستراتيجية التفكير فـي مـسألة              
 .م شكل تخطيطي في ذلكأبسط على إستراتيجية رس

تفوق المسائل المحتوية على أنماط على مسائل المعلومات الزائدة من حيث تنمية قـدرة               �
 .التفكير الرياضي لدى طلبة عينة الدراسة

ليس هناك تأثيرا على تنمية قدرة التفكير الرياضي للتفاعل بين متغيري إستراتيجية حـل           �
 .المسألة

  
إلى تحديد النمو الحاصل في القدرة على التفكير الرياضي بتقـدم           وهدفت  ) 1986(دراسة أبو زينة    

الطلبة في الدراسة األكاديمية من المرحلة الثانوية إلى مرحلة التعليم الجامعي، كما هدفت أيضا إلى               
وتكونت عينة الدراسـة مـن      . معرفة أثر برنامج دراسة الطالب في مقدرته على التفكير الرياضي         

، الصف  )علمي وأدبي (الصف األول ثانوي    : ضمن المستويات التعليمية اآلتية   طالبا وطالبة   ) 854(
مـستوى  (، طلبة الكليات الجامعية المتوسطة ، وطلبة المرحلة الجامعية )علمي وأدبي(الثاني ثانوي  

وقد تم اختيار مدارس ثانوية للبنين والبنات       . في تخصصات العلوم والرياضيات   ) سنة ثانية ورابعة  
واسـتخدم الباحـث كـأداة      . يات الجامعية المتوسطة في مدينة إربد، وجامعة اليرموك       وبعض الكل 
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للدراسة اختبار للتفكير الرياضي تم إعداده لهذه الغاية وقد تناول االختبار مظاهر التفكير الرياضي              
) يالـصور (، التعبير بالرموز، المنطق الـشكلي       )االستدالل(االستقراء، التعميم، االستنتاج    : اآلتية

وأشارت النتائج إلى وجود تحسن ونمو في القدرة على التفكير الرياضي بتقدم الطلبة في الدراسـة                
من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية وإلى تفوق طلبة المسار العلمي على طلبة المسار األدبي               

سنة الجامعية في المرحلة الثانوية وتفوق طلبة تخصص الرياضيات على طلبة تخصص العلوم في ال  
  .الرابعة، وتفوق طلبة الجامعة في السنة الثانية على نظرائهم في الكليات الجامعية المتوسطة

كما أظهرت النتائج إلى أن أعلى أداء للطلبة عموما في اختبار التفكير الرياضي كان فـي مهـارة                  
  .التعميم ثم االستقراء وأدناها كان في مهارة البرهان الرياضي

  
  ية النظرية المتعلقة باالتجاهات الخلف5.2

  
  :االتجاهات 

رغم تركيز التعليم على المجالين المعرفي والنفس حركي أكثر من تركيزه على تعليم االتجاهـات               
ومهارات المجال االنفعالي، فإن هذا المجال يفوق في أهميته كافة المجاالت األخرى، وذلـك ألنـه          

  ).  2006المغربي، (على طبيعة ذلك المتعلم يترك أثراً واضحاً فيما يتعلمه الطلبة و
أما االتجاهات نحو العلم فهي تلك المشاعر التي تتولد لدى الفرد نحو دراسة العلم أو موضـوعات                 
علمية معينة، وهذا ما نطلق عليه الميل ، فهو حالة انفعالية تتصف بالحب والكراهية أو الرغبة أو                  

ن االتجاهات من حيث أن االتجاهات عميقة الجذور فـي          عدمها، وفي هذا الجانب تختلف الميول ع      
نفس الفرد يؤمن بها بشكل عقالني أكثر منها بشكل انفعالي كما في الميول، إذ تجمع األدبيـات أن                  
الميول عبارة عن اهتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل الطالب يعطي انتباهاً واهتماماً لموضوع معين 

ة ترتبط به حيث يشعر بقدر من االرتياح فـي ممارسـته لهـذه              ويشترك في أنشطة عقلية أو عملي     
  .األنشطة

ويمكن القول بأن االتجاه كظاهرة نفسية تربوية، عبارة عن مجموعـة مـن المكونـات المعرفيـة         
و كيفية تلك   ... واالنفعالية والسلوكية التي تتصل باستجابة المتعلم نحو قضية أو موقف أو موضوع           

وإجرائياً يمكن تعريف االتجاه بأداء الفرد أو       ). مع أو ضد  (ول أو الرفض    االستجابات من حيث القب   
استجابته اللفظية المعلنة أو المالحظة على مقياس االتجاه المتعلق بموضوع االتجاه المـراد قياسـه     

  ).1988زيتون، (
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   مكونات االتجاه 1.5.2
  

  :لالتجاه ثالثة مكونات تتفاعل فيما بينها وهي
وهو الشعور العام لدى الفرد نحو الشيء أو الشخص، ويؤثر          ): الوجداني(عاطفي  المكون ال . 1

 .وليس من الضروري أن يكون هذا المكون منطقياً. في تقبل الشخص أو الشيء أو رفضه

وهو المعلومات والمعارف التي تنطوي عليها وجهـة نظـر الـشخص            : المكون المعرفي . 2
و الفكرة ذات العالقة بموقفه، وكلما كانت المعلومات        صاحب االتجاه نحو الشيء أو الحادثة أ      

 .والحقائق حول موضوع االتجاه دقيقة وصحيحة، وكان االتجاه مبنياً على أسس سليمة

وهو الفعل الذي يقوم به الفرد والـذي يـشير إلـى األشـياء              : المكون السلوكي أو األدائي   . 3
داً على اتجاه الطالب نحو المدرسة أو       ويعد المكون السلوكي مؤشراً جي    . واألشخاص واألفكار 

المواد الدراسية، إذ أن ما يقوم به الطالب من أفعال سلوكية يدل على موقفه من هذه القضايا                 
 ).1992جامعة القدس المفتوحة، (التربوية 

 

  : االتجاهات نحو الرياضيات2.5.2
  

نحو موضـوعات مـادة     االتجاهات نحو الرياضيات هي مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد           
الرياضيات، ويسهم في تحديد مدى حرية الفرد المستقلة تجاه مادة الرياضيات من حيث القبـول أو                

  . الرفض
وتعتبر االتجاهات نحو الرياضيات من األهداف االنفعالية ممكنة التحقيق في العملية التعليميـة، وال             

 في األهمية، حيث تشير بعض الدراسـات        تقل أهمية عن الجوانب المعرفية والحركية وربما تفوقها       
إلى أن تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الرياضيات من أهم أهـداف تـدريس مـادة الرياضـيات                 

  ).Johnson, 1971؛ 1985الشناوي، (
ولتنمية االتجاهات نحو الرياضيات فإن هناك عدداً من المؤشرات التي تسهم في إيجابية االتجاه من               

  :أهمها
اتجاهات موجبة نحو الدقة والتنظيم والثقة واالعتماد علـى الـنفس فـي حـل               اكتساب  . 1

 .المشكالت والموضوعية في الحكم على المواقف

 .تكوين الدافعية والرغبة لدى المتعلم في مواصلة الدراسة وتعلم الرياضيات. 2

االستمتاع تنمية التذوق الجمالي والتناسق في الرياضيات لدى المتعلمين، وتوفير الفرص و          . 3
 .بها من خالل دراسة األنماط الرياضية، واألشكال الهندسية
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أن يتعرف المتعلم على الرياضيات كموضوع حيوي يتطور باستمرار، ويتم بناؤه علـى             . 4
 .أساس الخبرات والتجارب

أن يقدر المتعلم الدور الحضاري واالجتماعي للمعرفة الرياضية، وإسهاماتها في التقـدم            . 5
 ).1989عبيد، (والثقافي لألمم والشعوب الحضاري 

  :ويمكن تعديل اتجاه الفرد نحو الرياضيات إذا تحقق ما يأتي
فيما يتعلق بالفرد نفسه، يجب أن يكون لدى الفرد قابلية لما يتعلمه ويكون أكثـر انفتاحـاً        . 1

 .على ما سيتعلمه

تى يستطيع تكوين اتجـاه     فيما يتعلق بالمادة، يجب أن تكون ذات أهمية في حياة الفرد ح           . 2
 .ايجابي نحوها

فيما يتعلق بالمدرس، يجب أن يظهر أهمية المادة التي يقدمها، بأن يقدم المحتوى بطريقة              . 3
 .تناسب هذا المحتوى والمتعلم نفسه

هناك مقاييس خاصة تهدف إلى تعرف اتجاهات الطلبة، وقد قسمت هذه المقاييس تبعـاً لموضـوع                
نحو الذات، نحو المدرسة والتربية بصفة عامة، نحو اآلخـرين، ونحـو            : (ساماالتجاه إلى أربعة أق   
  ).االهتمامات العامة

االستبانات، والتقـارير، والمقـابالت الشخـصية، والـسجالت        : ومن أهم أدوات قياس االتجاهات    
  ).1986بلقيس، (

وأن هـذه   وقد أكدت البحوث وجود عالقة موجبة بين االتجاهات ومستوى التحـصيل المدرسـي،              
العالقة وظيفية وليست سببية، أي أن التحصيل المرتفع والنجاح المدرسي قد يؤديان إلـى تكـوين                
اتجاهات إيجابية نحو الدراسة، وبالمثل فإن االتجاهات اإليجابية قد تؤدي إلى رفع مستوى التحصيل          

  ).2006المغربي، (
  

  باالتجاهاتالدراسات السابقة المتعلقة  6.2
  

وهدفت إلى معرفة االتجاهات الوالدية نحـو مـادة الرياضـيات وعالقتهـا            ) 2007(دراسة قزيط   
. 2003باالتجاهات والدافعية واإلنجاز الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض لعام          

حيث يرى الباحث أنه ال يمكن إغفال أثر اتجاهات الوالدين ودورهم في تكوين اتجاهات إيجابية لدى 
  .م نحو مادة الرياضياتأبنائه

طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة من      ) 300(وإلجراء الدراسة اختارت الباحثة عينة البحث من        
  : واستخدمت األدوات اآلتية لجمع المعلومات. المدارس الحكومية في مدينة الرياض وأولياء أمورهن
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 ).احثةمن إعداد الب(مقياس االتجاهات الوالدية نحو مادة الرياضيات  �

 ).من إعداد الباحثة(مقياس ودافعية اإلنجاز الدراسي  �

 ).من إعداد أبو زينة وحطاب(مقياس اتجاهات الطالبات نحو مادة الرياضيات  �

  :واستخدمت الباحثة التحليالت اإلحصائية المناسبة وخرجت بالنتائج
مادة الرياضيات وجود فروق دالة إحصائياً بين االتجاهات الوالدية واتجاهات الطالبة نحو      �

 .لصالح اتجاهات الوالدين

وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين االتجاهات الوالدية نحو مادة الرياضيات ودافعيـة              �
 .الطالبات لإلنجاز الدراسي

وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين اتجاهات الطالبات نحو مادة الرياضيات ودافعيتهن             �
 .لإلنجاز الدراسي

  
وهدفت إلى تحليل ودراسة اتجاهـات الطلبـة   ) Zan & Martino, 2007(مارتينو دراسة زان و

االيجابية والسلبية نحو الرياضيات وهي دراسة تحليلية لمجموعة دراسات في موضوع االتجاهات             
حيث قام الباحثان بتحليل هذه . نحو الرياضيات، وحدثت في قسم الرياضيات في جامعة بيزا بإيطاليا

يث كيفية تقييمها لالتجاهات، وأدخلت فيهـا مالحظـات ومقترحـات المـشروع             الدراسات من ح  
تحليل ظاهرة في الثقافة في األلفيـة  : االتجاهات السلبية للرياضيات): Italian Project(االيطالي
ومن خالل الخلفية النظرية للموضوع اتضح وجود نقص في النظريات التي ترتكز ). الجديدة(الثالثة 

 االتجاهات، وكذلك اختالف في تعريف االتجاهات نحو الرياضيات، وماذا يعني كل            عليها دراسات 
  :وقد تم جمع المعلومات بطريقتين. من االتجاه السلبي واالتجاه االيجابي فعلياً وبعمق

يدرسون عدة مستويات في المدارس من      )  معلم ومعلمة  146(من المعلمين عن طريق استبانة      : أوالً
لتوجيهي، حيث يقدمون من خاللها المعلومات التي يعرفونها عـن اتجاهـات            االبتدائي وحتى ا  

  .الطلبة السلبية نحو الرياضيات
أنا والرياضيات، عالقتي مع الرياضيات، : من الطلبة أنفسهم، عن طريق كتاباتهم لمقاالت مثل: ثانياً

مقاالت مـن   ) 1304(حيث تم جمع    . الخ... أحب في الرياضيات، ال أحب، أقدر، ال أستطيع،         
  .طلبة الصفوف االبتدائية وحتى الثانوية

  
  : وقد عرضت الدراسة بعض آراء الطلبة السلبية نحو الرياضيات وأسبابها، وقد أظهرت النتائج

أن نظرة الطلبة للرياضيات تختلف عن اتجاهاتهم نحوها، وإن اتجاهاتهم نحو الرياضـيات أيـضاً               
ومـن مقترحـات هـذه      .  مرتبطة بنظرتهم للرياضيات   تختلف عن عاطفتهم نحوها، وأن عاطفتهم     

, من المهم جداً معرفة ما هي االتجاهات الحقيقية والفعلية نحـو الرياضـيات            : الدراسة وتوصياتها 
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وكيف يتم تقييمها، ومن المهم أيضاً معرفة المعلم لنظرة الطلبة للرياضيات لمساعدته على معرفـة               
  .لتدريسهاالطريقة المناسبة أو األسلوب المناسب 

  
وهي دراسة تحليل ومقارنة هدفت إلـى  ) Kislenko & Lepik, 2007(دراسة كيسلينكو و ليبيك 

تحليل اتجاهات الطلبة ومعتقداتهم نحو الرياضيات ومقارنتها بين مجموعتين من الطلبة بفارق زمني 
) 1995(ام  مقارنة بين اتجاهات طلبة الصف التاسع نحو الرياضيات في النرويج ع          (سنوات  ) 10(

أي هل تغيرت اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات خالل السنوات العـشر األخيـرة أم              ) 2005وعام  
  .بقيت كما هي

ومن منطلق أن تقييم تعلم الطلبة في الرياضيات ال يتم بالشكل الصحيح إال إذا كان المعلـم واعيـاً                   
من ) 273( عينة تكونت من     أخذت) 1995(في عام   . باتجاهات الطلبة ومعتقداتهم نحو الرياضيات    

من طلبة الصف التاسع، حيث تم جمع المعلومات منهم عن طريـق            ) 234(طلبة الصف السادس و   
وكانت النتائج باختصار أنه غالباً ما يكون الطلبـة الـذين اتجاهـاتهم             . فقرة) 125(استبانة تحوي   

  .ايجابية نحو الرياضيات تكون معدالتهم أعلى
السابع، التاسـع، األول    : طالباً من الصفوف  ) 370(د أجريت الدراسة على     فق) 2005(أما في العام    
) 126(مدارس من مدن النرويج، وجمعت المعلومات عن طريق اسـتبانة تحـوي             ) 6(ثانوي في   

 1995وأظهرت نتائج المقارنة بين اتجاهات طلبة صفوف التاسع نحو الرياضيات من عـام              . فقرة
اضيات ما زالت أنها مملة رغم استخدام التكنولوجيا فيها وتطوير           أن نظرة الطلبة للري    2005وعام  

  .أساليب تدريسها، وفي نفس الوقت الجميع لديهم دافعية لدراستها لشعورهم بأهميتها
  

والتي هدفت إلى معرفة أثر مشروع تحفيز التفكير الذهني علـى بعـض             ) 2006(دراسة المغربي   
وكانت المتغيـرات   . ة المرحلة األساسية العليا في فلسطين     المتغيرات المعرفية والوجدانية لدى طلب    

وكانـت عينـة    ). مستوى الذكاء، مستوى التفكير، التحصيل، االتجاهـات      (التابعة التي بحث فيها     
مدارس من المدارس المشاركة في مشروع تحفيز التفكير الـذهني فـي الرياضـيات،              ) 6(الدراسة

) شمال، وسط، جنوب(إلناث وحسب التوزيع الجغرافي موزعة هذه المدارس مناصفة بين الذكور وا 
بحيث شملت كل مدرسة شعبة تجريبية وشعبة ضابطة، وقد استخدم الباحث أدوات الدراسة اآلتيـة               

، )جليـسر -على نمط اختبار واطسن   (اختبار ذكاء، اختبار التفكير الناقد      : لجمع المعلومات المطلوبة  
  . الرياضياتاختبار التحصيل، ومقياس االتجاهات نحو

، )عـامين دراسـيين   (وقد طبق الباحث هذه األدوات قبل بداية المشروع وفي منتصفه وبعد انتهائه             
  : واستخدم التحليالت اإلحصائية المناسبة ومن أهم النتائج
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وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء والتحصيل واالتجاهات لصالح المجموعة التجريبية            �
 .ما ال توجد فروق بينهما في التفكير الناقدالمشاركة في المشروع، بين

يوجد فرق لصالح ذكور المجموعة التجريبية في التحصيل بينما ال يوجد فرق لديهم على               �
 .مقاييس الذكاء واالتجاهات والتفكير الناقد

 .يوجد فرق لصالح إناث المجموعة التجريبية على المقاييس األربعة �

 واإلنـاث فـي التفكيـر الناقـد والتحـصيل           يوجد فرق بين متوسطات درجات الذكور      �
 .واالتجاهات لصالح اإلناث، بينما ال يوجد فرق بينهما في الذكاء

  
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة    ) 2004(دراسة عفانة والخزندار    

بة نحوها، فاشـتملت    مرحلة التعليم األساسي بغزة، وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات وميول الطل         
طالباً وطالبة من الصف األول إلى الـصف العاشـر األساسـي فـي              ) 1387(عينة الدراسة على    

المدارس الحكومية بغزة، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلـي،             
الرياضيات، ومقياس الميل   للذكاوات المتعددة، واختبار التحصيل في      " تيلي"قائمة  : واألدوات التالية 

: وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي    . نحو الرياضيات، واستخدم الباحثان األساليب اإلحصائية المناسبة      
أن عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بدرجات مختلفة بالنسبة لمرحلة التعليم األساسي بغزة، ففـي               

الموسيقي، والذكاء الضمن شخصي، والـذكاء      هذه المرحلة يتضح أن هناك اتفاقاً بين ترتيب الذكاء          
البين شخصي عند الذكور واإلناث، وتفوق الذكاء البين شخصي عن الذكاء الضمن شخصي عندهم،  
بينما اختلف ترتيب الذكاء اللغوي اللفظي، والذكاء المنطقي الرياضي، والذكاء المكـاني، والـذكاء              

اء المنطقي الرياضي والذكاء الجسمي حركي      الجسمي حركي عند الذكور واإلناث؛ حيث تفوق الذك       
وأوضحت . عند الذكور عن اإلناث، والذكاء اللغوي اللفظي والذكاء المكاني عند اإلناث عن الذكور            

النتائج كذلك أنه توجد عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي والتحـصيل فـي الرياضـيات،                
لدى طلبة الصف العاشـر     ) االتجاهات(ي والميل   وأيضاً عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي الرياض      

  . األساسي بغزة
  

وهدفت إلى إيجاد آلية لقياس االتجاهات ) Tapia & Marsh, 2004(دراسة قام بها تابيا ومارش 
نحو الرياضيات في أمريكا، حيث قدمت الدراسة تقريراً عن تاريخ استخدام آليات لقياس االتجاهات              

 الذي كان يقيس شعور Dutton Scaleواستخدام مقياس داتون ) 1954(نحو الرياضيات منذ العام 
  ).ATMI(حتى تطوير المقياس في هذه الدراسة وهو ) 2004(إلى العام ... الطلبة نحو الرياضيات

إناث من طلبة الصف    ) 243(ذكور و ) 302(طالب ثانوي منهم    ) 545(وتكونت عينة الدراسة من     
فقرة واسـتخدمت نظـام     ) 49(ع المعلومات من خالل استبانة فيها       وتم جم , الثامن إلى الثاني عشر   
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شهور على الطلبـة    ) 4(ليكارد الخماسي وتم توزيعها على الطلبة أفراد العينة وإعادة توزيعها بعد            
الثقة بالنفس، قيمـة الرياضـيات،      :مجاالت وهي ) 6(إلى  ) 4(وكان المقياس يتأرجح بين     , أنفسهم

حيث تم تحديد هذه المجاالت األربعة بالشكل النهائي بعد أن كانت           . افعيةالمتعة في الرياضيات، الد   
و ) 4(وتأرجح المقياس بين    . القلق، وتوقعات األهل والمعلمين   : مجاالت حيث كان مضافاً إليها    ) 6(
وتم حذف المجالين األخيرين إذ     ) المذكورة أوالً (مجاالت  ) 4(مجاالت إال أنه ثبت أخيراً على       ) 6(

 مجال توقعات األهل والمعلمين أعطي أهمية كبيرة بناء على الدراسـات الـسابقة، إال أن                تبين أن 
  . الطلبة في هذه المرحلة يتأثرون بأقرانهم أكثر من األهل

  
وهدفت إلى بحث العالقة بين مستوى التفكير االبتكاري وكل من التحـصيل            ) 1999(دراسة اخليل   

ى بحث أثر الجنس على نمو قدرة طلبـة الـصف العاشـر       واالتجاه نحو الرياضيات، كما هدفت إل     
طالباً وطالبة من طلبة الـصف      ) 196(تكونت عينة الدراسة من     . األساسي على التفكير االبتكاري   

والتـابعين للمـدارس    ) 99/98(طالبة في العام الدراسي     ) 96(طالب، و   ) 100(العاشر األساسي   
  .الحكومية في منطقة بيت لحم

ع البيانات اختباراً تحصيلياً ومقياساً لالتجاه نحـو الرياضـيات ومقياسـاً للتفكيـر       أعد الباحث لجم  
االبتكاري في الرياضيات الذي أعده الهباهبة، واستخدم معامالت ارتباط بيرسـون بـين التفكيـر               

 الختبار أثر الجنس على نمو قدرة الطلبة        tاالبتكاري وكل من التحصيل واالتجاه، واستخدم اختبار        
  .التفكير االبتكاريعلى 

  :وقد أظهرت النتائج
 .وجود ارتباط موجب بين التفكير االبتكاري والتحصيل في الرياضيات �

 .وجود ارتباط موجب بين التفكير االبتكاري واالتجاه نحو الرياضيات �

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة على كل من اختبار التفكيـر                 �
 .ياس االتجاهات واختبار التحصيل تغزى إلى الجنساالبتكاري ومق

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين التفكير الرياضي وكـل            ) 1985(دراسة أبو الهدى    

من االتجاهات نحو الرياضيات، والتحصيل في الرياضيات، كما هدفت إلـى التعـرف إلـى أثـر                 
 على نمو قدرة طلبة المرحلة الثانوية على التفكير         )علمي، أدبي (المستوى التعليمي ومسار الدراسة     

األول الثـانوي   : طالباً وطالبة في الـصفوف اآلتيـة      ) 799(تكونت عينة الدراسة من     . الرياضي
، وقد تم اختيار عينة الدراسة )علمي و أدبي(، الثالث ثانوي )علمي و أدبي(األكاديمي، الثاني ثانوي 

واسـتخدم ألغـراض   . يمية في مدارس حكومية في مدينة عمانمن صفوف المرحلة الثانوية األكاد 
االستقراء، التعمـيم، االسـتدالل، التعبيـر       : الدراسة مقياس للتفكير الرياضي تناول المظاهر اآلتية      
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وقد أشـارت نتـائج     . كما استخدم مقياس لالتجاهات نحو الرياضيات     . بالرموز، البرهان الرياضي  
ي داللة إحصائية بين كل من التفكير الرياضي واالتجاهات نحو          الدراسة إلى وجود ارتباط موجب ذ     

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق    . الرياضيات، وبين التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات      
ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختبار التفكير الرياضي، حيث كان أعلـى أداء                

كما تبين  . لعلمي، في حين كان أدنى أداء لدى طلبة الثاني والثالث األدبي          لدى طلبة الثاني والثالث ا    
عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة ومتوسط أداء الطالبـات فـي اختبـار                  

  .التفكير الرياضي
  

   تعقيب على الدراسات السابقة7.2
  

  :وجدت الباحثة عدة مالحظات تتعلق بالدراسات السابقة وهي
الكتابة مـن   "  من جميع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع استخدام إستراتيجية           يتضح �

فاعلية هذه اإلستراتيجية في التحصيل وارتفاع عالمـات الطلبـة فـي مـادة              " أجل التعلم   
 ).1999 (Geeslin؛ ,Blote) 1999(؛ )2005(الرياضيات كما في دراسة العبسي 

لبة في التعبير الكتابي واالتصال فـي الرياضـيات،         بعض الدراسات كشفت عن واقع الط      �
، )2004(وأظهرت تدني المستويات الموجودة في هذه المهارات كما في دراسـة حـشاش              
 .وأن دروس الرياضيات تفتقر إلى أنواع التواصل المختلفة بما فيها التواصل الكتابي

ن الكتابة بشكل غيـر  بعض الدراسات التي ربطت بين اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات وبي    �
مباشر من خالل الكتابة حيث أظهرت دالالت إحصائية بزيادة اهتمامات الطلبة واستمتاعهم            

 ).1996 (Prain & Handودراسة ) Gordon) 1998باألنشطة الكتابية كما في دراسة 

توسـع آفـاق   " الكتابة من أجل التعلم   " وهناك دراسات كشفت عن أن استخدام إستراتيجية         �
بة وتعمق فهمهم للموضوع، وتعمق تفكيرهم أيضاً وتعمل على تطوير مهارات المعرفة            الطل

ودراسـة  ) Hotchkiss & Nells) 1988وما وراء المعرفة لديهم، وذلك كما في دراسة 
Herrick) 2005 ( ودراسة عرار)2005.( 

أساسية اختلفت المراحل التي أجريت عليها الدراسات من معلمين، مدارس ثانوية، مدارس             �
ولم تجد الباحثة أية دراسة في موضوع استخدام الكتابة على الطلبـة دون             . متوسطة وعليا 
أظهرت دراسات التفكير الرياضي تفاوتاً في المراحل التي طبقت عليها  بينما. الصف الرابع

ومراحل أساسـية متوسـطة     ) 2006 (Williamsسنوات كما في دراسة     ) 7-8(من عمر   
 ).1986أبو زينة ،(حلة الثانوية وجامعة كما في دراسة وعليا، وطلبة المر
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تنوعت الدراسات بين الدراسات الكمية والدراسات النوعية في هذا المجال، حيث الحظـت              �
ليم : الباحثة أن هناك دراسات يغلب عليها التحليالت الكيفية التي تعطي عمقاً للموضوع مثل

؛ )Prain & Hand, 1996(؛ )Lawill, 1999(؛ )2004(؛ حشـاش )2007(وكولجان 
)Gordon, 1998( ؛ نجم)(؛ )2004Williams, 2006 .(   بينما هناك دراسـات أخـرى

؛ )Human, 1992(؛ )2005(؛ عرار )2005(العبسي : كمية وتحليالتها رقمية مثل دراسة
 ).2006(؛ المغربي )2004(؛ عفانة والخزندار )2005(حمادة 

تبحث في استخدام إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم فـي          لم تجد الباحثة أية دراسة عربية        �
 : الرياضيات بشكل مباشر، ولكنها وجدت دراسات فيها جوانب كتابية مثل

   التنويع في استخدام أدوات التقويم والتركيز على األنشطة الكتابية مثل كتابة الطالب -
  ير واالتصال والترابط   عن انطباعاته وعن نفسه بالنسبة للعمليات الرياضية والتبر

  ).2005(  والتمثيل، من خالل تطوير نموذج تقييمي مثل دراسة العبسي 
   معرفة مدى تحقق معياري االتصال والتمثيل الرياضيين في ضوء معايير -
)  NCTM (            والذي يتضمن كل منهما مهارات كتابية، وذلك كما في دراسـة)  ،حـشاش

2004.( 

، وخـرائط   Journalتخدمة في الدراسات مـا بـين كتابـة          تنوعت األنشطة الكتابية المس    �
مفاهيمية، كتابات الطالب عن نفسه في مجال التبرير واالتصال، عمل ملخصات، وظـائف             
الطلبة، كتابات في حل المسألة، إعادة الكتابة بلغـة الطالـب، قـصص وحكايـات فـي                 

 .الرياضيات، تشابهات واختالفات، وكتابات رياضية متنوعة

والتفكير الرياضي، كما  ) غير المباشرة (احثة أن هناك دراسات ربطت بين الكتابة        وجدت الب  �
حيث أن النتيجة كانت لـصالح المجموعـة التجريبيـة التـي            ) 2005(في دراسة العبسي    

أمـا دراسـة    . استخدمت النماذج التقييمية المقترحة والتي تعتمد علـى كتابـات الطالـب           
Johanning) 2000 (    مباشر بين استخدام الكتابة ودورها في تطـوير        فكانت تربط بشكل

التفكير الرياضي في حل المسألة الرياضية تحديداً، ولكون الدراسة نوعية فقـد أظهـرت              
 .النتائج فهماً أكثر للطلبة في حل المسائل الرياضية ومعقولية الجواب

سـتخدام  تنوعت المتغيرات المستقلة التي تمت دراسة أثرها في التفكير الرياضـي مثـل ا              �
وحمـادة  ) 1994(استراتيجيات مختلفة في تدريس الرياضيات كما في دراسة قنديل والباز           

، وأثر مستوى الصف والجنس كمـا  )1986(، وأثر النمو كما في دراسة أبو زينة     )2005(
، وأثـر األلغـاز الرياضـية كمـا فـي دراسـة ليوكـونز               )Luttfie) 1998في دراسة   

)Lewkowicz, 2001(امج رياضي مقترح كما في دراسة المشهراوي، ولكـن  ، وأثر برن
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) 1985(أكثر الدراسات ربطت بين التحصيل والتفكير الرياضي كما في دراسة أبو الهدى             
 ).2005(والعبسي 

أجمعت نتائج دراسات التفكير الرياضي على أن األنماط غير التقليدية في التـدريس فـي                �
ة تعمل على تنمية التفكير الرياضي، سواء كانت المجموعات التجريبية في الدراسات المختلف

 .استخدام إستراتيجيات مختلفة أو ألغاز أو برامج لتنمية التفكير

تعددت الدراسات التي بحثت في االتجاهات نحو الرياضـيات، سـواء فـي أثـر بعـض                  �
ومـشروع  ) 2007قزيط،  (اتجاهات األهل نحو الرياضيات     : المتغيرات المستقلة فيها مثل   

أو في عالقتها ببعض المتغيرات مثل الـذكاء المتعـدد          ). 2006المغربي،  (يز الذهني   التحف
، وعالقة التفكيـر االبتكـاري      )1985أبو الهدى،   (والتحصيل  ) 2004عفانة والخزندار،   (

 ) 1999اخليل، (بالتحصيل واالتجاهات نحو الرياضيات 

تجاهـات أبـو الهـدى       هناك دراسات جمعت بين كل من التفكير الرياضي والتحصيل واال          �
 .، ولكن مع متغيرات مستقلة متنوعة)2005(والعبسي ) 1985(

كانت معظم الدراسات تدل على عالقة ايجابية طردية بين كل من التحصيل واالتجاهـات               �
نحو الرياضيات، فكلما ازدادت عالمات الطالب في التحـصيل ازدادت اتجاهاتـه نحوهـا         

 .عالية نحو الرياضيات ازدادت عالماته في التحصيلوأيضاً كلما كانت اتجاهات الطالب 

وقد تبين للباحثة من جميع الدراسات السابقة أهمية كل من الكتابة من أجل التعلم فـي الرياضـيات    
وأهمية العمل على تنمية مهارات التفكير الرياضي وكذلك العمل على تنمية االتجاهـات االيجابيـة      

  .نحو الرياضيات
  

لية فقد اهتمت بأثر استخدام الكتابة في كل مـن التحـصيل والتفكيـر الرياضـي                أما الدراسة الحا  
  .واالتجاهات نحو الرياضيات

  
وتميزت في كونها الدراسة األولى التي بحثت في أثر استخدام الكتابة في الرياضيات في المنطقة أو         

ـ    على استخدام مهارات اال   والتي تعتمد    ,باللغة العربية على حد علم الباحثة      م يتصال الكتابي في تعل
 ، والدراسة الوحيدة التي جمعت بين كل من الكتابة كمتغير مستقل من جهة، وبين كـل                 الرياضيات

  .من التحصيل والتفكير الرياضي واالتجاهات
  

 بكونها دراسة تجريبية في حين أن معظم الدراسات التـي تطرقـت إلـى               كما تميزت هذه الدراسة   
حليلية، تقوم على تحليل كتابات الطلبة لمالحظة فهمهم وتعمقهم فـي      موضوع الكتابة هي دراسات ت    

كما وتميـزت   . الموضوع، أو لمالحظة تعبيرهم عن اتجاهات معينة أو طريقة تعبيرهم بشكل عام           
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بأدواتها التي استخدمت فيها، سواء األنشطة الكتابية لوحدة الجبر التي قامت بإعدادها بعد دراسـة               
، ولوحدة الجبر في كتاب الرياضيات للـصف الـسابع، أو           "بة من أجل التعلم   الكتا"عميقة لموضوع   

اختبار التفكير الرياضي لمستوى طلبة الصف السابع، وكذلك استبانة االتجاهات واختبار التحصيل،            
  .وجميع هذه األدوات من إعداد الباحثة
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات
  

في تحصيل طلبـة    " الكتابة من أجل التعلم     "أثر استخدام إستراتيجية    هذه الدراسة إلى معرفة     هدفت  
، مقارنةً  تفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضيات    في  الصف السابع األساسي في الرياضيات و     

اسـة  وقد تناول هذا الفصل منهج الدراسة وطريقة اختيـار العينـة، أدوات الدر            , بالطريقة التقليدية 
وطرق إعدادها، تصميم الدراسة، إجراءاتها، متغيراتها، التحليل اإلحصائي الذي استخدم الستخراج           

  .النتائج
  

  :منهج الدراسة 1.3
  

  . اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته لهذا النوع من الدراسات
  

    :مجتمع الدراسة 2.3
  

ساسي في مدارس مديرية جنـوب الخليـل        تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األ        
والمسجلين رسمياً لدى مديرية التربية والتعليم في منطقة جنوب الخليل التعليمية في الفصل الدراسي 

طالبة ) 2554(طالباً و ) (2820منهم  )5374(وعددهم ) 2006/ 2007(الثاني من العام الدراسي 
مدرسة مختلطـة  ) 37(مدرسة إناث و) 29(مدرسة ذكور و  ) 29(مدرسة منها   ) (95موزعين على   

  ).2006/ 2007(كما رصد في سجالت قسم التخطيط في مكتب المديرية للعام الدراسي 
  

  :عينة الدراسة3.3 
  

اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية وهي مدرسة ذكور ابن سينا األساسية، ومدرسة بنات              
  :سباب اآلتيةاألقصى األساسية، وكان االختيار قصدياً لأل

 .قرب المدارس لمنطقة سكن وعمل الباحثة �

 .تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيق �

 .وجود شعبتين فأكثر في كل مدرسة بحيث يدرسها نفس المعلم و المعلمة �

 .موافقة المديرية على التطبيق �
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  :        وكان توزيع عينة الدراسة
الصف السابع من مدرسة بنات األقصى األساسية، وتم اختيـار شـعبتين            شعب من طالبات    ) 4 (-

  .ضابطة وشعبتين تجريبية بطـريقة عـشوائية
شعب من طلبة الصف السابع من مدرسة ذكور ابن سينا األساسية، حيث تم اختيار شـعبتين                ) 4 (-

  .ضابطة وشعبتين تجريبية بطـريقة عـشوائية أيضاً
من مجتمع الدراسة، مـنهم  % 6.4 طالباً وطالبة ، أي ما نسبته ) 327(وتكونت عينة الدراسة من 

و . مجموعة تجريبية ) 78(مجموعة ضابطة و    ) 77(طالبة من مدرسة بنات األقصى منها       ) (155
والعينـة  . مجموعة تجريبية ) 86(مجموعة ضابطة و    ) (86طالباً من ذكور ابن سينا منهم       ) (172

  :موزعة كاآلتي
  

   أفراد عينة الدراسة في مدرستي الذكور واإلناث توزيع1.3:جدول 
  

  المجموعة  العدد  الشعبة  المدارس
  تجريبية 40  أ
  ضابطة 39  ب
  ضابطة 38  ج

  مدرسة بنات األقصى

  تجريبية 38  د
   155  المجموع  

  ضابطة 42  أ
  تجريبية 42  ب
  تجريبية 44  ج

  مدرسة ذكور ابن سينا

  ضابطة 44  د
   172  المجموع  

   327    لمجموعا
  

  :أدوات الدراسة4.3 
  

اختبار تحصيل، واختبار تفكير رياضي، : استخدمت الباحثة ألغراض الدراسة أدوات البحث اآلتية
  .وجميعها من إعداد الباحثة. واستبانة اتجاهات، مادة األنشطة الكتابية لوحدة الجبر

  
  .اختبار تحصيل في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات1.4.3 
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من كتاب الرياضيات  المقـرر      ) الجبر(مت الباحثة ببناء اختبار تحصيلي في الوحدة السابعة         قا

وبلغـت  ) 2002هـزو،   (للصف السابع األساسي، الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي          
فقرة من نوع االختيار من متعدد وقد أعطيت عالمـة          ) 20(فقرات االختبار بصورته النهائية     

، ونموذج اإلجابات   )1(، ملحق   )20أي العالمة الكلية لالختبار هي      (ابة صحيحة   واحدة لكل إج  
  :وقد مر إعداد االختبار وفق تسلسل الخطوات اآلتية). 2(الصحيحة، ملحق 

  
  :   جدول مواصفات االختبار التحصيلي. 1    

ة حـسب       أعدت الباحثة جدول مواصفات لالختبار التحصيلي فقسمت محتوى المـادة الدراسـي           
عناوين الدروس، وبالمقابل عناصر تحليل المحتوى في الرياضيات والمتفق عليها بين معلمـي             
ومشرفي الرياضيات، ومعتمدة من قبل مركز القياس والتقويم ووزارة التربيـة والتعلـيم فـي               

وزارة التربية والتعليم العالي،    (معرفة مفاهيمية، معرفة إجرائية، حل مشكالت       : فلسطين وهي 
  ).3(ملحق , ، وقامت باشتقاق األهداف لكل درس)2006\2007

  
وقامت الباحثة باشتقاق األهداف لكل درس، ثم احتـساب أوزان الـدروس بالنـسبة للوحـدة                

فكانـت كمـا   . وكذلك بحساب أوزان المستويات الثالث بالنسبة لتوزيع األهداف فيها   ) التركيز(
  : يأتي
  

  أوزان محتوى وحدة الجبر: 2.3جدول 
  

  

  
أما أوزان الدروس بالنسبة للوحدة وفقاً لعدد الحصص، وعدد الصفحات، وإجماع الخبراء، 

  :وتقدير المشرفين التربويين، وأهمية كل درس، فقد كانت كاآلتي
  
  
  

  الوزن  لمستوى المعرفيا
   %19  معرفة مفاهيمية
   %67.5  معرفة إجرائية
   %13.5  حل مشكالت
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  أوزان الدروس: 3.3جدول 
  

  النسبة المئوية  عدد الحصص  الدرس
 11.1 2  مفهوم الحد الجبري

 5.6 2  القيمة العددية للمقادير الجبرية

 5.6 2  الحدود الجبرية المتشابهة 

 11.1 2  جمع الحدود الجبرية وطرحها

 11.1 2  قانون توزيع عملية الضرب

 8.3 2  ضرب المقادير الجبرية

 13.9 2  ةحل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيح

 13.9 2  الفرق بين مربعين

 16.7 3  التحليل بإيجاد العامل المشترك 

 2.7 2  تمارين عامة

  
في وزن كـل مـستوى      ) األفقي(بضرب وزن الدرس الواحد     : وقد تم بناء جدول المواصفات    

 ليصبح 5فأعطى عدد فقرات االختبار من مئة، لذلك تم قسمة كل خلية على            ) العمودي(معرفي  
وبالتالي تم تحديد عدد األسـئلة حـسب الـدروس          . بعد التقريب ألقرب عدد صحيح    ) 20(من  

  ).4(ومستويات األهداف، ملحق 
  
  :صدق االختبار. 2

والتـي  ) 5(للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرضه على لجنة من المحكمين، ملحـق              
ضيات، مدرسين لمـادة    معلمي رياضيات للصف السابع، مشرفين تربويين لمبحث الريا       (شملت  

، وقـد   )الرياضيات أو أساليب الرياضيات في الجامعات، وجميعهم من ذوي الخبرة الطويلـة           
  :أعطي كل منهم صورة من االختبار بشكله األولي من أجل تحكيم

 .مدى مناسبة الفقرات لمحتوى المادة �

 .مدى وضوح الفقرات من الناحيتين الرياضية واللغوية �

 .قرات لمستوى الطلبةمدى مالءمة لغة الف �

التنوع في مستويات . (مدى مراعاة فقرات االختبار لجدول المواصفات الذي كان مرفقاً �
 ).فقراته حسب عناصر تحليل المحتوى
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 .إبداء أية مالحظات أخرى �

    وقامت الباحثة بتعديل كلمات وبعض الخيارات في األجوبة حسب اآلراء التـي أجمـع عليهـا                
، وإضـافة كلمـة     )34(وتم تغيره إلى    ) 7(في السؤال الثاني كان     ) أ(ار  المحكمون، مثل الخي  

) 8(إلى العبارة في نص السؤال الثالث، وحذف سؤال لسهولته وإضافة سؤال رقـم              " الجبرية"
  ). 1(مكانه، حتى أصبح االختبار في صورته النهائية، ملحق 

  
  :ثبات االختبار. 3    

احثة بتطبيقه على عينة استطالعية من مجتمـع الدراسـة           للتحقق من ثبات االختبار قامت الب     
البرج الثانوية ومن خـارج إطـار   .طالباً ويمثلون الصف السابع في مدرسة ذ) (36مكونة من   

العينة، حيث تم إجراء االختبار وتصحيحه من قبل الباحثة وتم حساب الزمن التقريبي لالمتحان              
) 45(دقيقة والطالب األخير مع نهايـة الحـصة         ) 30(حيث أنهى الطالب األول االمتحان بعد       

دقيقة تكفي لحل جميع األسئلة     ) 40(دقيقة وتم حساب الزمن الالزم لجميع الطلبة وكان بمعدل          
  ).حصة دراسية(

  ). 0.92(، وكان معامل الثبات )test - r-test(وقد استخدمت الباحثة االختبار وإعادة االختبار 
، ومعامــل التمييـز     )0.20-0.55(ل الصعوبة وتراوح بـين      كما قامت الباحثة بحساب معام    

  .، وجميعها قيم مقبولة لمعامالت الصعوبة والتمييز)0.35-0.75(وتراوح بين 
  

  . اختبار التفكير الرياضي2.4.3
      

الموجـودة فـي    (من خالل مراجعة األدب التربوي والبحث في دراسات التفكيـر الرياضـي             
ختباراً للتفكير الرياضي يناسب مستوى طلبة الصف السابع األساسي         لم تجد الباحثة ا   ) المراجع

فقامت بإعداد اختبار التفكير الرياضي حـسب مكوناتـه الـست التـي             . وإنما أعلى من ذلك   
التعميم، االستقراء، االستنتاج واالستنباط، الترجمة واسـتخدام الرمـوز، التفكيـر           : استخدمتها

تفادت الباحثة من أداة التحليل ألنماط ومهـارات التفكيـر          المنطقي والبرهان الرياضي، وقد اس    
 ,Mubarak(ومن اختبار تفكير رياضي للمرحلة الثانوية من دراسة ) 2004نجم، (الرياضي 

المـشهراوي،  : (ومن دراسة مهارات ومكونات التفكير الرياضي من دراسات كل من         ). 2005
، كمـا  )Luttfie, 1998(و لطفي ) Williams, 2006(و وليامز ) 2005حمادة، (و) 1999

قامت الباحثة أيضاً بدراسة مقررات الرياضيات المدرسية للصف السابع والـصفوف الـسابقة             
لمعرفة المعارف الرياضية التي يمتلكها طلبة الصف السابع لتصميم فقرات االختبار ضـمنها،             

معرفي من جهـة    وبحثت في مناسبة كل فقرة للمجال من جهة ولمستوى طلبة الصف السابع ال            
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فقرة موزعة على المجـاالت الـست ) 30(أخرى وتكون االختبار في صورتـه النهـائية من 
  ).6(، ملحق ) فقرات لكل مجال5(
  

    وللتحقق من مقروئية األسئلة قامت الباحثة بتجربة االختبار على طلبة عدة مدارس من مجتمـع    
ع الطلبة يواجهون صعوبة في سؤال مـا،        الدراسة لكن خارج عينة الدراسة، وعندما كان جمي       

 3كما في فقـرة     (كانت الباحثة تقوم بتقديم تسهيالت للسؤال نفسه ليكون ضمن مستوى الطلبة            
من مجال االستقراء، حيث وضعت الباحثة المعلومات بين القوسين للتسهيل على الطلبة، كذلك             

أصعب، وكذلك فقـرات مجـال       في المجال نفسه لم يكن بهذه الصورة وإنما كان بشكل            5رقم  
  ).وهكذا... البرهان الرياضي تم إعادة تبسيطها

  
      صدق االختبار 

   قامت الباحثة بعرض االختبار بصورته األولية على مجموعة من المحكمـين، وطلبـت مـنهم               
  :تحكيمه من حيث

 .مالءمة كل فقرة من فقرات االختبار لمستوى قدرة الطالب في الصف السابع �

 .كل فقرة من فقرات االختبار للمجال الذي وضعت فيهمالءمة  �

 .مالءمة صياغة كل فقرة لغوياً ورياضياً ووضوحها بالنسبة للطالب �

 .إبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام �

وزودت الباحثة كل محكم بنشرة عن التفكير الرياضي بـشكل عـام، وعـن مكوناتـه التـي              
فقرة ) 18(مناسبة مثل زيادة عدد فقرات االختبار من        ثم قامت بالتعديالت ال   . استخدمتها الباحثة 

من مجال االستقراء إلى مجال التعميم مع تغييـر المطلـوب           ) 3(فقرة، ونقل الفقرة    ) 30(إلى  
) 6(فقـرة موزعـة علـى       ) (30: ليناسب هذا المجال، حتى أصبح االختبار بصورته النهائية       

  ).6(واالختيار من متعدد، ملحق مجاالت وهي متنوعة ما بين الكتابة والحل والرسم 
كما تم إعطاء ثالث عالمات لكل إجابة صحيحة عن كل فقرة، وبذلك تكون العالمـة الكليـة                 

  ).90(لالختبار هي 
  

  :ثبات االختبار

وللتحقق من ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية مـستقلة مـن مجتمـع          
 36البرج الثانوية وعـددهم     . الصف السابع في مدرسة ذ     طلبة(الدراسة وخارج عينة الدراسة     

دقيقة تكفي لحـل جميـع      ) 50(وكان بمعدل    حيث تم حساب الزمن التقريبي لالمتحان     , )طالباً
دقيقة وتم حساب   ) 60(دقيقة واألخير بعد    ) 35(األسئلة حيث أنهى الطالب األول االمتحان بعد        



 56

باسـتخدام   وحساب معامل الثبـات   , بتصحيحه   حثةثم قامت البا   ).الزمن الالزم لجميع الطلبة   
  ).0.88(طريقة التجزئة النصفية وكان 

  
  :إجراءات تصحيح االختبار

عالمات لكل إجابـة صـحيحة      ) 3(قامت الباحثة بتصحيح جميع االختبارات حيث تم احتساب         
ن األسئلة كاملة سواء كانت حل أو رسم أو تفسير أو إعطاء مثال أو اختيار اإلجابة الصحيحة م

الموضوعية، وعالمتان لكل إجابة صحيحة غير كاملة، وعالمة واحدة لإلجابة التي يوجد فيها             
بعض المعلومات الصحيحة، وعالمة صفر لإلجابة التي ال يوجد فيها شيء مـن الـصحة أو                

  .للدائرة الخطأ من األسئلة الموضوعية
  

  . اتجاهات نحو الرياضيات استبانة3.4.3
  

 اتجاهات في دراسات مختلفة     تحثة من األدب التربوي في هذا المجال ومن استبانا        استفادت البا 
في بناء بعض فقرات االسـتبانة،  ) Aiken, 1974(و ) 2004(وحرب ) 2006(مثل المغربي 

كما قامت الباحثة باستقراء وجهات نظر وآراء طلبة من مجتمع الدراسة خارج عينـة البحـث           
، في حصة الرياضيات، ما الذي يعجبهم، وما الذي ال يعجبهم،           )مدرسة بنات الطبقة األساسية   (

  .ما الذي يحبونه في الرياضيات وما الذي ال يحبونه فيها
  .ثم قامت الباحثة بتضمين استجابات الطلبة لفقرات االستبانة بعد صياغتها بشكل مناسب

  
  :صدق االستبانة

، وطلبت منهم تحكيمها    )5(، ملحق   قامت الباحثة بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين       
  :من حيث
 .مالءمة فقرات االستبانة للموضوع والمحتوى �

 .صياغة كل فقرة لغوياً ووضوحها بالنسبة للطالب �

 .مناسبة كل فقرة لالتجاهات نحو الرياضيات �

 .إبداء أية مالحظات أخرى �

ا النهائية، وتـضم        ثم قـامت الباحـثة بتعديل بعض الفقرات حتى أصبحت االستبانة بصورته         
أمـا  ) 30,29,28,27,26,21,19,16,15,14,6(فقرة سلبية وأرقامها    ) 11(فقرة، منها   ) 30(

  ).7(ملحق , باقي الفقرات فهي إيجابية
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    وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكارت الخماسي لالستبانة، بحيث أعطت أدنى درجـة العالمـة              
، وأعلـى عالمـة هـي       )30(أدنى عالمة هي    ، وبذلك تكون    )5(، وأعلى درجة العالمة     )1(
)150.(  

  
  :     ثبات االستبانة

وللتحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة،              
 36البرج الثانويـة، وعـددهم      . طلبة الصف السابع في مدرسة ذ     (ولكن خارج عينة الدراسة     

وهي ) 0.94(ريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وكانت تساوي        ، واستخدمت الباحثة ط   )طالباً
  .مقبولة في البحث التربوي

  

   إعداد أنشطة الكتابة من أجل التعلم 4.4.3
  

لوحدة الجبر من كتاب الصف السابع األساسي،       " الكتابة من أجل التعلم   " بإعداد أنشطة    قامت الباحثة 
: ب التـربوي المتعلـق بالمـوضــوع مثــل       ، وذلك بـعـد االطـالع علـى األد     )8(ملحق  

)Abd El-Rahman, 1999( ؛)  ،(؛ )2005الـسعيد،  (؛ )2003ضـاهرChapman, 1996( ؛
)Macinnis, 1993 & Gordon( ؛)Cook & Craig, 1991 (و)Crannel, 1993( ؛) وزارة

  ).1998التربية والتعليم الفلسطينية، 
ثم , ن أجل التعلم بشكل عام وعن رأي التربويين فيها        حيث قامت الباحثة بإعداد نشرة عن الكتابة م       

ثم إرفاق جدول أنـشطة     , أنواع األنشطة الكتابية التي من الممكن استخدامها في حصة الرياضيات         
، وتم إعـادة صـياغة   )5(كتابية محددةً  حسب الدروس، ثم قامت بعرضها على المحكمين، ملحق  

  .توضيح بعض الكلمات الغامضة في النشرةبعض العبارات لتصبح أكثر دقة وتحديداً، و
وتم الجلوس مع المعلم والمعلمة كل في مدرسته ومناقشة المادة مع كل منهمـا بعـد أن أصـبحت         
بصورتها النهائية، وتوضيح كيفية تنفيذها واالستفادة منها بالمراجعة اليومية لكتابات الطلبة بـشكل             

  :  كما قامت الباحثة بـما يأتيفردي قدر اإلمكان والمناقشات الجماعية أيضاً،
  . تدريب المعلم والمعلمة على تنفيذ األنشطة-
  . عرض حصة صفية لكل من المعلم والمعلمة على كيفية التنفيذ-
 مشاهدة حصة صفية لكل من المعلم والمعلمة للتعرف على كيفية تنفيذهم لألنشطة وتقديم التغذية               -

  .المطلوب في تنفيذ التجربةالراجعة المناسبة لهم، للمضي باالتجاه 
  . اإلجابة عن أي استفسار يطرحه المعلم أو المعلمة-
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  :متغيرات الدراسة 5.3
  

  : المتغيرات المستقلة هي1.5.3
  

، والتـدريس   "الكتابة من أجل التعلم   "التدريس باستخدام إستراتيجية    : طريقة التدريس ولها مستويان   
 .بالطريقة التقليدية،

 .ذكر وأنثى: يانالجنس وله مستو. 1

ممتاز، جيد جداً، جيـد، متوسـط،       : (مستويات) 5(وله  : مستوى التحصيل في الرياضيات   . 2
 ).ضعيف

 

  : المتغيرات التابعة2.5.3
  

 .التحصيل في الرياضيات. 1

 .التفكير الرياضي. 2

  .االتجاهات نحو الرياضيات. 3
 

  :إجراءات الدراسة 6.3
  

  :تيهذه الدراسة وفق التسلسل اآلسارت 
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم التربية في جامعة القـدس، موجـه إلـى وزارة        . 1

التربية والتعليم لتنفيذ االختبارات والتجربة في المدارس التي تم اختيارها، ومن ثم الحصول 
على الموافقة بتطبيق التجربة وأدوات الدراسة، من قسم التعليم العام في مديريـة جنـوب               

 ).9(لحق الخليل، م

  .إعداد أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. 2
  .اختيار عينة الدراسة. 3
  .تطبيق أدوات الدراسة القبلية على كل من المجموعات التجريبية والضابطة. 4
ومناقشتهم فيهـا وتـدريبهم عليهـا       , تزويد كل من المعلم والمعلمة بمادة األنشطة الكتابية       . 5

  .الحصةوتوضيح أدوارهم في 
وبملفـات خاصـة    , وتزويدهم بنشرة توضيحية   تعريف طلبة المجموعة التجريبية بالتجربة    . 6

  . لتنفيذ األنشطة الكتابية
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تنفيذ التجربة بتطبيق األنشطة الكتابية أثناء تدريس وحدة الجـبر حيث بدأت تقريبـاً فـي               . 7
لمستمرة وتقديم التغذية  وكانت الباحثة تقوم بالمتابعة ا22-5-2007 وانتهت في 2007-4-8

الراجعة لكل من المعلم والمعلمة عن طريقة تنفيذ األنشطة ومتابعتها من خـالل االطـالع               
  .على كتابات الطلبة أوالً بأول

  .تطبيق أدوات الدراسة البعدية لكل من المجموعات التجريبية والضابطة. 8
  .تحليل البيانات واستخراج النتائج. 9

 

  :تصميم الدراسة7.3 
  

مدرسة ابن سـينا  "قامت الباحثة بإتباع المنهج التجريبي، فاختارت قصدياً مدرستين إحداهما للذكور        
، وكل مدرسة فيها أربع شعب من طلبة        "مدرسة بنات األقصى األساسية   "واألخرى لإلناث   " األساسية

رس ومن ثم تم اختيار شعبتين عشوائياً كمجموعة تجريبية مـن كـل مدرسـة تـد        . الصف السابع 
وشعبتين كمجموعة ضابطة، تدرس بالطريقة التقليدية،      " إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم    "باستخدام  

  :ثم قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة وفق التصميم اآلتي
A: O1 O2 O3  X  O1 O2 O3                                                                                                                         
B: O1 O2 O3       O1 O2 O3                                                                                                                           

  .المجموعة التجريبية: A:  حيث
        B :المجموعة الضابطة.  
        X:المعالجة التجريبية .  
       O1 :اختبار التحصيل.  

O2              :اختبار التفكير الرياضي.  
      O3  :استبانة االتجاهات.  

  
  : المعالجة اإلحصائية8.3

  

، واسـتخدمت   )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة    ( اإلحصاء الوصفي    استخدمت الباحثة 
 ومعامل الثبات، كرونبـاخ     ANCOVAار تحليل التغاير المصاحب     اختب(كذلك اإلحصاء التحليلي    

  ).L.S.Dألفا، تحليل 
  

  



 60

  :الفصل الرابع

  

  :نتائج الدراسة 

  
في تحصيل طلبة الصف    " الكتابة من أجل التعلم   "أثر استخدام إستراتيجية    هدفت الدراسة إلى معرفة     

مقارنة بالطريقـة   , و الرياضيات السابع األساسي في الرياضيات وتفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نح       
ومستوى التحصيل فـي    ) طريقة التدريس ( التقليدية، ومعرفة أثر كل من متغير الجنس والمجموعة       

ومستوى التحصيل في الرياضـيات     ) طريقة التدريس (المجموعة   وأثر تفاعل كل من   , الرياضيات
ي عرض للنتائج  بالتسلسل     وفيما يأت , والجنس،في كل من التحصيل والتفكير الرياضي واالتجاهات      
  ).α ≤0.05(حسب أسئلة الدراسة، وذلك باختبارها عند مسـتوى الداللة 

  
  :السؤال األولاإلجابة عن  النتائج المتعلقة ب1.4

  

  :والسؤال األول هو
ما أثر استخدام إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم في تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات،               " 

ذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومـستوى التحـصيل فـي الرياضـيات           وهل يختلف ه  
  "والتفاعل بينها؟ 

  : الذي انبثقت عنه الفرضية اآلتية
 تحصيل طلبة الـصف   متوسطاتفي) α ≤0.05( عند مستوى الداللة الة إحصائياًدال توجد فروق "

 )إستراتيجية الكتابة من أجل الـتعلم       باستخدام  / تقليدي(لى طريقة التدريس     األساسي تعزى إ   السابع
  ." والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة فـي             
  ):1.4(االختبار القبلي والبعدي للتحصيل، وكانت النتائج كما في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيل القبلي والبعدي حـسب          : 1.4جدول  
  المجموعة والجنس

  
  التحصيل البعدي  التحصيل القبلي    الجنس  المجموعة
 7.930 6.744   الحسابيالمتوسط  ذكر  الضابطة

 86 86  العدد    

 4.008 2.266  االنحراف المعياري    

 7.934 6.208  المتوسط الحسابي  أنثى  

 76 77  العدد    

 3.320 2.035  االنحراف المعياري    

 7.932 6.491  المتوسط الحسابي  المجموع  

 162 163  العدد    

 3.690 2.169  االنحراف المعياري    

  9.081 6.280  المتوسط الحسابي  ذكر  التجريبية
 86 86  العدد    

 4.728 1.986  االنحراف المعياري    

 9.442 6.154  سابيالمتوسط الح  أنثى  

 77 78  العدد    

 4.889 1.914  االنحراف المعياري    

 9.252 9.220  المتوسط الحسابي  المجموع  

 163 164  العدد    

 4.794 1.947  االنحراف المعياري    

 8.506 6.512  المتوسط الحسابي  ذكر  المجموع

 172 172  العدد    

 4.408 2.137  االنحراف المعياري    

 8.692 6.181  سط الحسابيالمتو  أنثى  

  153 155  العدد    
 4.238  1.969  االنحراف المعياري    

 8.594 6.355  المتوسط الحسابي  المجموع  

 325 327  العدد    

 4.324 2.063  االنحراف المعياري    
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وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة فـي االختبـار القبلـي            
  ):2.4(، حسب المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات، وذلك كما هو في الجدول والبعدي

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة فـي االختبـار القبلـي            : 2.4جدول  

  والبعدي حسب المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات
  

  التحصيل البعدي  التحصيل القبلي    المستوى  المجموعة
 4.980 6.220  المتوسط الحسابي ضعيف  الضابطة

 50 50  العدد    

 2.774 1.810  االنحراف المعياري    

 7.241 6.433  المتوسط الحسابي متوسط  

 29 30  العدد    

 2.668 1.851  االنحراف المعياري    

 8.111 5.704  المتوسط الحسابي جيد  

 27 27  العدد    

 2.778 2.334  االنحراف المعياري    

 9.808 6.692  المتوسط الحسابي جيد جداً  

 26 26  العدد    

 2.899 2.168  االنحراف المعياري    

 11.733 7.533  المتوسط الحسابي  ممتاز  

 30 30  العدد    

 2.815 2.556  االنحراف المعياري    

 7.932 6.491  المتوسط الحسابي المجموع  

 162 163  العدد    

 3.690 2.170  االنحراف المعياري    

 5.167 6.071  المتوسط الحسابي ضعيف  التجريبية

 42 42  العدد   

 2.094 2.362  االنحراف المعياري    

 6.978 6.261  المتوسط الحسابي متوسط  

 45 46  العدد    

 2.454 1.705  االنحراف المعياري    

 9.813 5.750  المتوسط الحسابي جيد  

 16 16  العدد    
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 3.526 2.049  االنحراف المعياري    

 10.0 5.963  المتوسط الحسابي جيد جداً  

 27 27  العدد    

 3.126 2.261  االنحراف المعياري    

 16.667 6.788  المتوسط الحسابي ممتاز  

 33 33  العدد    

 1.472 1.193  االنحراف المعياري    

 9.252 6.220  المتوسط الحسابي  المجموع  

 163 164  العدد    

 4.794 1.947  االنحراف المعياري    

 5.065 6.152  المتوسط الحسابي ضعيف  المجموع

 92 92  العدد    

 2.475 2.071  االنحراف المعياري    

 7.081 6.329  المتوسط الحسابي متوسط  

 74 76  العدد    

 2.525 1.754  االنحراف المعياري    

 8.744 5.721  المتوسط الحسابي جيد  

 43 43  العدد    

 3.148 2.207  االنحراف المعياري    

 9.906 6.321  المتوسط الحسابي جيد جداً  

 53 53  العدد    

 2.989 2.226  االنحراف المعياري    

 14.318 7.143  المتوسط الحسابي ممتاز  

 63 63  العدد    

 3.316 1.983  االنحراف المعياري    

 8.594 6.355  المتوسط الحسابي  المجموع  

 325 327  العدد    

 4.324 2.063  االنحراف المعياري    

  
كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب            

، ملحـق   )25.4(المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات، وذلك كما هو في الجدول            
  ).10(رقم 
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هنـاك أثـر السـتخدام    لمعرفة فيما إذا كان    ) ANCOVA(وتم استخدام تحليل التغاير المصاحب      
وإذا كان هذا األثر يختلف باختالف الجـنس  , في تحصيل الطلبة " استراتيجية الكتابة من أجل التعلم    "

  ): 3.4(ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها، وكانت النتائج كما في الجدول 
  

لمجموعة والجنس  لمتغير التحصيل حسب ا   ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير     : 3.4جدول  
  ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها

  

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  *0.00 20.87 134.42 1 134.42  المجموعة 
  *0.00  15.81 101.85 1 101.85  الجنس

  *0.00 118.71 764.59 4 3058.34  #المستوى
  0.23 1.45 9.36 1 9.36  الجنس*المجموعة
  *0.00 9.25 59.56 4 238.25  المستوى*المجموعة

  0.27 1.30 8.37 4 33.50  المستوى*الجنس
  0.31 1.19  7.69 4 30.76  الجنس*المجموعة*المستوى
     6.44 304 1958.05  الخطأ

       325 30059.00  المجموع

       324 6056.39  المجموع المعدل
  )α ≤0.05(إحصائياً عند مستوى الداللة دالة * 
  المستوى هو مستوى التحصيل في الرياضيات# 

  
المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبة المجموعتين الضابطة    ) ف(أن قيمة   ) 3.4(ويالحظ من الجدول    

وهذه القيمة أقل مـن مـستوى الداللـة             ) 0.00= (، وأن مستوى الداللة     )20.87(والتجريبية هي   
)α ≤0.05 .(     أي أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبـة كـل مـن المجمـوعتين

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة    ) 4.4(الضابطة والتجريبية، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول        
  :لالختبار البعدي حسب المجموعة
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  ير التحصيل حسب المجموعةالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغ: 4.4جدول 
  

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المجموعة
 0.22 8.39  الضابطة

 0.22 9.80  التجريبية

  
وهو أكبـر مـن     ) 9.80(أن المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية هو       ) 4.4(ويالحظ من الجدول    

 المجموعـة   وبذلك تكون الفروق بين المجمـوعتين لـصالح       ) 8.39(متوسط المجموعة الضابطة    
  .التجريبية

وأن مستوى  ) 15.81(المحسوبة لمتغير الجنس هي     ) ف(أيضاً أن قيمة    ) 3.4(ويالحظ من الجدول    
وبذلك يكون هناك فرقاً داالً ) α ≤0.05(وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ) 0.00(الداللة يساوي 

ب المتوسطات المعدلـة، ويبـين   إحصائياً بين الذكور واإلناث، ولمعرفة مصدر الفروق فقد تم حسا 
  :المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب الجنس) 5.4(الجدول 

  
  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب الجنس: 5.4جدول 

  
  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  الجنس
 0.22 9.70  ذكر

 0.21 8.48  أنثى

  
أكبر منه لإلناث الـذي قيمتـه       ) 9.70(أن المتوسط المعدل للذكور وهو      ) 5.4(لجدول  يالحظ من ا  

  .مما يدل على أن الفروق الموجودة هي لصالح الذكور) 8.48(
) ف(أيضاً أن قيمة    ) 3.4(وفيما يتعلق بمستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات فيالحظ من الجدول           

وأن مستوى الداللـة يـساوي      ) 118.71(ات هي   المحسوبة لمتغير مستوى التحصيل في الرياضي     
أي أن هناك فروقاً دالة إحصائياً تعزى لمستوى تحصيل الطلبة ) α ≤0.05(وهي أقل من ) 0.00(

، وقد تم حـساب المتوسـطات المعدلـة         )ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف     (في الرياضيات   
  :يوضح ذلك) 6.4(لتحصيل جميع المستويات، والجدول 
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحـصيل حـسب مـستوى            : 6.4ول  جد
  التحصيل في الرياضيات

  
  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المستوى
 0.29 5.02  ضعيف

 0.31 6.93  متوسط

 0.42 9.27 جيد

 0.36 10.05 جيد جداً

 0.33 14.18 ممتاز

  
  ): 7.4( وكانت النتائج كما في الجدول L.S.Dدام اختبار  ولمعرفة مصدر الفروق تم استخ

  
 لبيان مصدر الفروق في متغير التحصيل حسب مستوى التحصيل         L.S.Dنتائج اختبار   : 7.4جدول  

  في الرياضيات
  

  فرق المتوسطات  )2(المستوى   )1(المستوى 
  2-1)(المستوى

  الداللة

 0.0 *1.90- متوسط  ضعيف

  0.0 *4.25-  جيد  
  0.0 *5.03- داًجيد ج 
  0.0 *9.16-  ممتاز  

  0.0 *1.91  ضعيف  متوسط
  0.0 *2.35-  جيد  
  0.0 *3.13- جيد جداً  
  0.0 *7.26- ممتاز  

  0.0 *4.25  ضعيف جيد
  0.0 *2.35 متوسط  
  0.83 0.78- جيد جداً  
  0.0 *4.91-  ممتاز  

  0.0 *5.03 ضعيف جيد جداً
  0.0 *3.13  متوسط 
  0.83 0.78 جيد 
  0.0 *4.13-  تازمم 
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  0.0 *9.16  ضعيف  ممتاز
  0.0 *7.26  متوسط 
  0.0 *4.90  جيد 
  0.0 *4.13 جيد جداً 

  )α ≤0.05(دالة عند مستوى الداللة * 

  
أن مصدر الفروق في المقارنة بين مستوى الممتاز وكل من المـستويات            ) 7.4(يالحظ من الجدول    

از، وفي المقارنة بين مستوى جيد جداً وكل من         هو لصالح الممت  ) جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف    (
هو لصالح المستوى جيد جداً، بينما ال يوجد فرق دال إحصائياً بالمقارنـة بـين         ) متوسط، ضعيف (

  ).α ≤0.05(مستوى جيد جداً وجيد حيث الداللة أكبر من 
لـصالح  يالحظ أن الفروق    ) متوسط وضعيف (وفي المقارنة بين المستوى جيد وكل من المستويين         

  .وهي لصالح المستوى متوسط عند مقارنته بالمستوى ضعيف. المستوى جيد
  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس
) 1.45(للتفاعل ما بين المجموعـة والجـنس هـي          ) ف(نجد أن قيمة    ) 3.4(بالعودة إلى الجدول    

ه ال يوجد أثر أي أن) α ≤0.05(وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.23(ومستوى الداللة يساوي 
  .للتفاعل بين المجموعة والجنس

  
   :مستوى التحصيل في الرياضياتالتفاعل بين المجموعة و

أي أن  ) 0.00(وأن مستوى الداللـة يـساوي       ) 9.25(هي  ) ف(أن قيمة   ) 3.4(يالحظ من الجدول    
ـ               يات هناك فروقاً دالة إحصائياً تعزى إلى التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل فـي الرياض

  )8.4(وتوضيح ذلك يوجد في جدول 
  

المتوسطات الحسابية واألخطاء المعيارية للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في   : 8.4جدول  
  الرياضيات لمتغير التحصيل

  
  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى  المجموعة
 0.42 4.78  ضعيف الضابطة

 0.49 4.94  متوسط  

 0.54 8.64 جيد  

 0.51 9.80 جيد جداً  

 0.48 11.76 ممتاز  
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 0.41 5.26  ضعيف  التجريبية

 0.38 6.91  متوسط  

 0.64  9.91 جيد  

 0.52 10.31 جيد جداً  

 0.44 16.59 ممتاز  

  
) 16.59(أن المتوسطات المعدلة للمستوى ممتاز في المجموعة التجريبية         ) 8.4(يالحظ من الجدول    

وكذلك مستوى جيد جداً في المجموعة      ) 11.76(أعلى منه لمستوى الممتاز في المجموعة الضابطة        
وهكـذا لجميـع    ) ... 9.80(أعلى منه لنفس المستوى في المجموعة الضابطة        ) 10.31(التجريبية  

  .المستويات في المجموعة التجريبية، فهي أعلى منها للمستويات المقابلة في المجموعة الضابطة
نتيجة تفاعل متغيري المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات بيانياً، فكما ) 1.4(ويظهر الشكل 

هو واضح من الرسم البياني تفوق جميع المستويات من المجموعة التجريبيـة علـى المـستويات                
  .المناظرة لها من المجموعة الضابطة
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  ي الرياضيات لمتغير التحصيلالتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل ف: 1.4الشكل 
  

  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات

أي أعلـى   ) 0.27(وأن مستوى الداللة يساوي     ) 1.30(هي  ) ف(أن قيمة   ) 3.4(يالحظ من جدول    
لذلك ال توجد داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس ومستوى التحـصيل فـي   ) α ≤0.05(منه لقيمة 
  .الرياضيات

  :مستوى التحصيل في الرياضياتل بين المجموعة والجنس والتفاع
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للتفاعل ما بين المجموعة والجنس ومستوى التحـصيل    ) ف(نجد أن قيمة    ) 3.4(بالعودة إلى جدول    
أي أنها غير ) α ≤0.05(وهي أعـلى من ) 0.31(وأن مستوى الداللة ) 1.19(في الرياضيات هي 

  .ن المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضياتدالة إحصائياً وال يوجد أثر للتفاعل بي
  

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4 
  

  :والسؤال الثاني هو
في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الـصف        " الكتابة من أجل التعلم     " ما أثر استخدام إستراتيجية     "

ف طريقة التـدريس والجـنس ومـستوى        هل يختلف هذا األثر باختال     السابع نحو الرياضيات، و   
  "التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟

  :الذي انبثقت عنه الفرضية اآلتية
 متوسطات التفكير الرياضي لدىفي ) α ≤0.05( عند مستوى الداللة دالة إحصائياًال توجد فروق " 

ستراتيجية الكتابة  دام إ استخب/تقليدي( طريقة التدريس    طلبة الصف السابع نحو الرياضيات تعزى إلى      
  ".والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها) من أجل التعلم

والختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لعالمـات الطلبـة فـي     
 كما في   االختبار القبلي والبعدي للتفكير الرياضي حسب متغيري المجموعة والجنس، وكانت النتائج          

  ).9.4(الجدول 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التفكير الرياضي القبلي والبعـدي       : 9.4جدول  
  حسب المجموعة والجنس

  
  التفكير البعدي  التفكير القبلي    الجنس  المجموعة

 31.988  29.72  المتوسط الحسابي

 86 86  العدد

  ذكر

 14.862 14.99  ياالنحراف المعيار

 31.130 33.21  المتوسط الحسابي

 77 77  العدد

  أنثى

 14.631 12.95  االنحراف المعياري

 31.583 31.37  المتوسط الحسابي

 163 168  العدد

  الضابطة

  المجموع

 14.714 14.13  االنحراف المعياري
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  37.930 28.20  المتوسط الحسابي
 86 86  العدد

  ذكر

 19.122 14.61  حراف المعيارياالن

 34.15 31.68  المتوسط الحسابي

 78 78  العدد

  أنثى

 20.20 13.89  االنحراف المعياري

 36.13 29.86  المتوسط الحسابي

 164 164  العدد

  التجريبية

  المجموع

 19.67 14.33  االنحراف المعياري

 34.96 28.97  المتوسط الحسابي

 172 172  العدد

  ذكر

 17.33 14.77  االنحراف المعياري

 32.65 32.44  المتوسط الحسابي

  155 155  العدد
  أنثى

 17.66  13.41  االنحراف المعياري

 33.67 30.61  المتوسط الحسابي

 327 327  العدد

  المجموع

  المجموع

 17.50 14.23  االنحراف المعياري

  

نحرافـات المعياريـة الختبـار التفكيـر     تم حساب المتوسطات الحسابية واال )10.4 (وفي الجدول 
  : الرياضي القبلي والبعدي حسب المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التفكير الرياضي القبلي والبعدي          :10.4 جدول

  حسب المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات
  

  التفكير البعدي  فكير القبليالت    المستوى  المجموعة
 19.42 23.24  المتوسط الحسابي

 50 50  العدد

 ضعيف

 8.54 12.62  االنحراف المعياري

 28.43 31.60  المتوسط الحسابي

 30 30  العدد

 متوسط

 11.51 12.56  االنحراف المعياري

 32.11 32.04  المتوسط الحسابي

 27 27  العدد

  الضابطة

 جيد

 9.34 10.05  حراف المعيارياالن
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 35.54 35.23  المتوسط الحسابي

 26 26  العدد

 جيد جداً

 10.23 13.20  االنحراف المعياري

 51.10 40.73  المتوسط الحسابي

 30 30  العدد

  ممتاز

 10.57 15.14  االنحراف المعياري

 31.58 31.37  المتوسط الحسابي

 163 163  العدد

 المجموع

 14.71 14.13  نحراف المعيارياال

 21.33 23.69  المتوسط الحسابي

 42 42  العدد

 ضعيف

 12.75 12.69  االنحراف المعياري

 27.30 28.43  المتوسط الحسابي

 46 46  العدد

 متوسط

 10.21 14.51  االنحراف المعياري

 38.50 30.00  المتوسط الحسابي

 16 16  العدد

 جيد

 13.24 12.55  االنحراف المعياري

 42.74 31.96  المتوسط الحسابي

 27 27  العدد

 جيد جداً

 15.06 14.79  االنحراف المعياري

 60.73 37.91  المتوسط الحسابي

 33 33  العدد

 ممتاز

 16.96 13.01  االنحراف المعياري

 36.13 29.86  المتوسط الحسابي

 164 164  العدد

  التجريبية

  المجموع

 19.67 14.33  االنحراف المعياري

 20.29 23.45  المتوسط الحسابي

 92 92  العدد

 ضعيف

 10.65 12.59  االنحراف المعياري

 27.75  29.68  المتوسط الحسابي

 76 76  العدد

 متوسط

 10.68 13.77  االنحراف المعياري

 34.49 31.28  المتوسط الحسابي

 43 43  العدد

 جيد

 11.24 10.94  االنحراف المعياري

 39.21 33.57  المتوسط الحسابي

 53 53  العدد

 جيد جداً

 13.30 13.99  االنحراف المعياري

  المجموع

 56.14 39.25  المتوسط الحسابي ممتاز
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 63 63  العدد

 14.97 14.02  االنحراف المعياري

 33.87 30.61  المتوسط الحسابي

 327 327  العدد

  المجموع

 17.50  14.23  االنحراف المعياري

  
كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التفكير الرياضي القبلي والبعدي            

، ملحـق   )26.4(حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات، وذلك في جـدول            
)10.(  
  

ما إذا كان هناك أثر السـتخدام إسـتراتيجية         لمعرفة في ) ANCOVA( تحليل التغاير    وتم استخدام 
الكتابة من أجل التعلم في تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة، وفيما إذا كان هـذا األثـر يختلـف                   

  :هذا التحليل) 11.4(باختالف الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات، ويظهر الجدول 
  

غير التفكير الرياضي حسب المجموعة     لمت) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير     : 11.4جدول  
  والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها

  

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  *0.00 16.37 2011.11 1 2011.11  المجموعة 
  *0.00  40.52 4977.33 1 4977.33  الجنس

  *0.00  82.46 10127.74 4 40510.96  #المستوى
  0.57 0.33 40.70 1 40.70  الجنس*المجموعة
  *0.05 2.30 282.26 4 1129.04  المستوى*المجموعة

  0.22 1.46 179.11 4 716.46  المستوى*الجنس
  0.29 1.24  152.46 4 609.83  الجنس*المجموعة*المستوى
     122.82 306 37583.98  الخطأ

       327 474884.00  المجموع

       326 99858.08  المجموع المعدل
  )α ≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  المستوى هو مستوى التحصيل في الرياضيات# 
  

المحسوبة لمتغير المجموعة في اختبار التفكير الرياضـي  ) ف(أن قيمة ) 11.4 (يالحظ من الجدول  
، أي أن هناك فروقاً دالـة  )α ≤0.05( من وهي أقل) 0.00(وأن مستوى الداللة هو ) 16.37(هي 
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يوضح المتوسطات الحسابية المعدلة ) 12.4(إحصائياً بين المجموعة التجريبية والضابطة، والجدول 
  :ألداء الطلبة في اختبار التفكير الرياضي البعدي حسب المجموعة

  
كير الرياضـي حـسب     المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التف      : 12.4جدول  

  المجموعة
  

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المجموعة
 0.95 32.97  الضابطة

 0.95 38.40  التجريبية

  
) 38.40(أن متوسط أداء الطلبة في المجموعة التجريبيـة هـو           ) 12.4(يالحظ من خالل الجدول     

وضح أن الفرق لصالح    ، وهذا ي  )32.97(أعلى من متوسط أداء الطلبة في المجموعة الضابطة وهو          
  .المجموعة التجريبية

وأن ) 40.52(المحـسوبة هـي     ) ف(أن قيمة   ) 11.4(وبالنسبة لمتغير الجنس، يالحظ من الجدول       
، وهذا يعني وجود فروقاً دالة إحـصائياً بـين   )α ≤0.05(، أي أقل من )0.00(مستوى الداللة هو 

يوضـح  ) 13.4(لفـروق فـإن الجـدول       الذكور واإلناث في التفكير الرياضي، ولمعرفة مصدر ا       
  : المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء الطلبة في اختبار التفكير الرياضي حسب متغير الجنس

  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير الرياضـي حـسب           : 13.4جدول  
  الجنس

  
  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  الجنس
 0.97 39.95  ذكر

 0.93 31.43  أنثى

  

أي أعلى منه لإلناث الذي بلغ      ) 39.95(حيث يالحظ من الجدول أن متوسط أداء الطلبة الذكور هو           
  . ، وهذا يعني أن الفروق لصالح الذكور)31.43(

المحسوبة هي  ) ف(أن قيمة   ) 11.4(وبالنسبة لمستوى التحصيل في الرياضيات فيالحظ من جدول         
، وهذا يعني أن هناك فروقاً )α ≤0.05(أي أقل من ) 0.00(اللة يساوي ، وأن مستوى الد)82.46(

دالة إحصائياً في التـفكير الريـاضي تعزى لمستوى تحصيل الطالب في الرياضـيات، وجـدول              
  :يوضح ذلك) 14.4(
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير الرياضـي حـسب           : 14.4جدول  
  صيل في الرياضياتمستوى التح

  
  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المستوى
 1.32 20.06  ضعيف

 1.32 27.03  متوسط

 1.81 36.42 جيد

 1.60 40.05 جيد جداً

 1.48 54.88 ممتاز

  
  ):15.4(، وكانت النتائج كما في الجدول L.S.Dولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار 

  
 لبيان مصدر الفروق في متغير التفكير الرياضي حسب مستوى          L.S.Dنتائج اختبار   : 15.4جدول  

  التحصيل في الرياضيات
  

  فرق المتوسطات  )2(المستوى   )1(المستوى 
  2-1)(المستوى

  الداللةمستوى 

 0.0  *6.97- متوسط

  0.0 *16.36-  جيد

  0.0 *19.99- جيد جداً

  ضعيف

  0.0 *34.82-  ممتاز

  0.0 *6.97  ضعيف
  0.0 *9.39-  جيد

  0.0 *13.02- جيد جداً

  متوسط

  0.0 *27.85- ممتاز

  0.0 *16.36 ضعيف
  0.0 *9.39 متوسط
  0.76 3.64- جيد جداً

 جيد

  0.0 *18.46-  ممتاز

  0.0 *19.99 ضعيف
  0.0 *13.02  متوسط
  0.76 3.64 جيد

 جيد جداً

  0.0 *14.83-  ممتاز
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  0.0 *34.82  ضعيف
  0.0 *27.85  متوسط
  0.0 *18.46  جيد

  ممتاز

  0.0 *14.83 جيد جداً
  )α ≤0.05(دالة عند مستوى الداللة * 

  
أن مصدر الفروق في التفكير الرياضي بين المستويات هـو لـصالح            ) 15.4(يالحظ من الجدول    

وهو لصالح المستوى   ) جيد جداً، جيد، متوسط، وضعيف    (المستوى ممتاز عند مقارنته بالمستويات      
مقارنته بالمستويين متوسط وضعيف، بينما ال يوجد فرق دال إحصائياً بالمقارنة بـين           جيد جداً عند    

مستوى جيد جداً وجيد، ومصدر الفروق لصالح جيد عند مقارنته بالمستويين ضعيف ومتوسط، وهو 
  .لصالح المستوى متوسط عند مقارنته بالمستوى ضعيف

  
  :التفاعل بين المجموعة والجنس

) 0.33(المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس هي ) ف(نجد أن قيمة ) 11.4(بالعودة إلى جدول 
وهذا يعني عدم وجود فروق دالـة  ) α ≤0.05(وهي أكبر من ) 0.57(وأن مستوى الداللة يساوي 

  .إحصائياً في التفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس
  

  :ياضياتمستوى التحصيل في الرالتفاعل بين المجموعة و

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل فـي        ) ف(أن قيمة   ) 11.4(يالحظ من الجدول    
وهـذا  ) α ≤0.05(وهي ضمن القيمة ) 0.05(وأن مستوى الداللة يساوي ) 2.30(الرياضيات هي 

يعني وجود داللة إحصائية في متوسطات التفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى             
  :يبين مصدر الفروق) 16.4(التحصيل في الرياضيات، والجدول 

  
المتوسطات الحسابية واألخطاء المعيارية للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحـصيل       : 16.4جدول  

  في الرياضيات لمتغير التفكير الرياضي
  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى  المجموعة
 1.86 18.35  ضعيف

 2.07 27.09  سطمتو

 2.34 34.24 جيد

 الضابطة

 2.24 35.10 جيد جداً
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 2.13 50.07 ممتاز

 1.82 21.77  ضعيف

 1.65 26.97  متوسط

 2.77  38.59 جيد

 2.26 45.00 جيد جداً

  التجريبية

 1.96 59.69 ممتاز

  
ياً، فكما نتيجة تفاعل متغيري المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات بيان) 2.4(ويظهر الشكل 

هو واضح في الرسم البياني نرى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  في جميـع                
  .مستويات التحصيل ما عدا المتوسط
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  التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات لمتغير التفكير الرياضي: 2.4الشكل 
  

  :اتمستوى التحصيل في الرياضيالتفاعل بين الجنس و

المحسوبة للتفاعل بين الجنس ومـستوى التحـصيل فـي          ) ف(نجد أن قيمة    ) 11.4(ومن الجدول   
  وهذا ) α ≤0.05(وهي قيمة أعلى من ) 0.22(وأن مستوى الداللة يساوي ) 1.46(الرياضيات هي 
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يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي وتعزى للتفاعـل بـين الجـنس                 
  .لتحصيل في الرياضياتومستوى ا

  
  .مستوى التحصيل في الرياضياتالتفاعل بين المجموعة والجنس و

المحسوبة للتفاعل بين المجموعـة والجـنس ومـستوى         ) ف(أن قيمة   ) 11.4(يالحظ من الجدول    
وهي أكبـر مـن    ) 0.29(وأن مستـوى الـداللة يـساوي     ) 1.24(التحصيل في الرياضيات هي     

)α ≤0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التفكير الرياضي يعزى للتفاعل بـين  ، وهذا يعني 
  .المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات

  
  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث3.4
  

  :والسؤال الثالث هو
ـ    اتجاهاتفي  " الكتابة من أجل التعلم     " ما أثر استخدام إستراتيجية     "  سابع نحـو   طلبـة الـصف ال

هل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس ومـستوى التحـصيل فـي             الرياضيات، و 
  "الرياضيات والتفاعل بينها؟

  :الذي انبثقت عنه الفرضية اآلتية
اتجاهات طلبة الصف   متوسطات  في  ) α≤0.05( عند مستوى الداللة     دالة إحصائياً ال توجد فروق    " 

ستراتيجية الكتابة مـن أجـل      استخدام إ ب/تقليدي( طريقة التدريس    ى إلى السابع نحو الرياضيات تعز   
  ".والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها) التعلم

والختبار الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبليـة            
  ):17.4(والبعدية، وكانت النتائج كما في جدول 

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية والبعدية حـسب          : 17.4جدول  

  المجموعة والجنس
  

  االتجاه البعدي  االتجاه القبلي    الجنس  المجموعة
 84.52 76.64  المتوسط الحسابي  ذكر  الضابطة

 86 86  العدد    

 13.15 6.29  االنحراف المعياري    

 93.48 76.26   الحسابيالمتوسط  أنثى  
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 77 77  العدد    

 10.75 6.29  االنحراف المعياري    

 88.75 76.46  المتوسط الحسابي  

 163 163  العدد  

  

  المجموع

 12.85 6.27  االنحراف المعياري

  102.95 78.07  المتوسط الحسابي  التجريبية
 86 86  العدد  

  

  ذكر

 18.08 9.01  االنحراف المعياري

 109.54 77.27  توسط الحسابيالم  

 78 78  العدد  

  

  أنثى

 18.19 9.42  االنحراف المعياري

 106.09 77.69  المتوسط الحسابي  

 164 164  العدد  

  

  المجموع

 18.38 9.19  االنحراف المعياري

 93.74 77.45  المتوسط الحسابي  المجموع

 172 172  العدد  

  

  ذكر

 18.27 7.78  االنحراف المعياري

 101.56 76.77  المتوسط الحسابي  

  155 155  العدد  
  

  ىأنث

 16.95  8.01  االنحراف المعياري

 97.45 77.08  المتوسط الحسابي  

 327 327  العدد  

  

  المجموع

 18.06 7.88  االنحراف المعياري

  

ـ             سب كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية والبعدية ح
  ):18.4(المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات وكانت النتائج كما في جدول 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة في االختبـار القبلـي           : 18.4جدول  
  والبعدي حسب المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات

  
  عديالتحصيل الب  التحصيل القبلي    المستوى  المجموعة
 77.18 76.66  المتوسط الحسابي  الضابطة

 50 50  العدد  

  

 ضعيف

 12.02 5.90  االنحراف المعياري
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 84.77 75.67  المتوسط الحسابي  

 30 30  العدد  

  

 متوسط

 8.71 5.44  االنحراف المعياري

 90.07 76.93  المتوسط الحسابي  

 27 27  العدد  

  

 جيد

 4.53 7.26  االنحراف المعياري

 97.73 77.31  المتوسط الحسابي  

 26 26  العدد  

  

 جيد جداً

 6.00 6.58  االنحراف المعياري

 103.07 75.77  المتوسط الحسابي  

 30 30  العدد  

  

  ممتاز

 4.42 6.68  االنحراف المعياري

 88.75 76.46  المتوسط الحسابي  

 163 163  العدد  

  

 المجموع

 12.85 6.27  االنحراف المعياري

 88.83 79.26  المتوسط الحسابي  لتجريبيةا

 42 42  العدد  

  

 ضعيف

 9.54 10.16  االنحراف المعياري

 97.20 78.17  المتوسط الحسابي  

 46 46  العدد  

  

 متوسط

 8.78 9.11  االنحراف المعياري

 107.38 77.38  المتوسط الحسابي  

 16 16  العدد  

  

 جيد

 8.10 8.50  االنحراف المعياري

 116.37 76.30  المتوسط الحسابي  

 27 27  العدد  

  

 د جداًجي

 13.87 8.16  االنحراف المعياري

 131.39 76.30  المتوسط الحسابي  

 33 33  العدد  

  

 ممتاز

 7.29 9.26  االنحراف المعياري

 106.09 77.69  المتوسط الحسابي  

 164 164  العدد  

  

  المجموع

 18.38 9.19  االنحراف المعياري

 82.50 77.85  المتوسط الحسابي ضعيف  لمجموعا



 80

 92 92  العدد  

 12.36 8.18  االنحراف المعياري  

 92.29 77.18  المتوسط الحسابي  

 76 76  العدد  

  

 متوسط

 10.63 7.92  االنحراف المعياري

 96.51 77.09  المتوسط الحسابي  

 43 43  العدد  

  

 جيد

 10.38 7.65  االنحراف المعياري

 107.23 76.79  المتوسط الحسابي  

 53 53  العدد  

  

  جداًجيد

 14.21 7.37  االنحراف المعياري

 117.90 76.05  المتوسط الحسابي  

 63 63  العدد  

  

 ممتاز

 15.49 8.08  االنحراف المعياري

 97.45 77.08  المتوسط الحسابي  

 327 327  العدد  

  

  المجموع

 18.06 7.88  االنحراف المعياري

  
ما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية والبعدية حـسب             ك

، ملحق  )27.4(المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات وكانت النتائج كما في جدول            
)10.(  
  

جاهات الطلبة نحو   ولمعرفة فيما إذا كان هناك أثر الستخدام إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم في ات             
الرياضيات، وهل يختلف هذا األثر باختالف المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات،    

  .نتائج هذا التحليل) 19.4(، ويظهر الجدول )ANCOVA(استخدمت الباحثة تحليل التغاير 
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ياضيات حـسب  التجاهات الطلبة نحو الر   ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير     : 19.4جدول  
  المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها

  

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  *0.00 248.89 19952.65 1 19952.65  المجموعة 
  *0.03  5.06 405.97 1 405.97  الجنس

  *0.00 132.43 10616.23 4 42464.93  #المستوى
  0.81 0.06 4.76 1 4.76  الجنس*المجموعة
  *0.00 11.04 885.35 4 3541.42  المستوى*المجموعة

  0.36 1.09 87.37 4 349.47  المستوى*الجنس
  0.19 1.56  124.98 4 499.94  الجنس*المجموعة*المستوى
     80.17 306 24531.42  الخطأ

       327 3211465.0  المجموع

       326 106332.81  المعدلالمجموع 
  )α ≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  المستوى هو مستوى التحصيل في الرياضيات# 
  

المحسوبة للفرق بـين متوسـطات االتجاهـات بـين          ) ف( أن قيمة    )19.4(ويالحظ من الجدول    
وهي أقل  ) 0.00 (، وأن مستوى الداللة يساوي    )248.89(المجموعتين التجريبية والضابطة تساوي     

، أي أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطات اتجاهات طلبة كل )α ≤0.05(من مستوى الداللة 
الذي ) 20.4(من المجموعتين الضابطة والتجريبية، ولمعرفة مصدر الفروق  نالحظ ذلك في جدول  

  .عةيوضح المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية حسب متغير المجمو
  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبـة حـسب متغيـر            : 20.4جدول  
  المجموعة

  

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المجموعة
 0.76 91.20  الضابطة

 0.77 108.27  التجريبية

  

وهـو  ) 108.27(يظهر من الجدول أن المتوسط المعدل التجاهات طلبة المجموعة التجريبية هـو             
وهـذا يعنـي أن الفـروق لـصالح     ) 91.20(أعلى منه لمتوسط المجموعة الضابطة الذي يساوي        

  . المجموعة التجريبية في متغير االتجاهات
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) ف(حيث قيمة   ) 19.4(ولمعرفة أثر الجنس في اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات نعود إلى الجدول            
أي أن هناك , )α ≤0.05(وهي أقل من , )0.03(وأن مستوى الداللة يساوي ) 5.06(المحسوبة هي 

فروقاً دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في االتجاهات نحو الرياضيات، ولمعرفة مصدر الفروق تم          
يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لالتجاهات البعدية      ) 21.4(حساب المتوسطات المعدلة، والجدول     

  .حسب الجنس
  

  سابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة حسب الجنسالمتوسطات الح: 21.4جدول 
  

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  الجنس
 0.78 98.52  ذكر

 0.75 100.95  أنثى

  
) 98.52(وللذكور يـساوي    ) 100.95(أن المتوسط المعدل لإلناث يساوي      ) 21.4(يظهر الجدول   

  . ناثوهذا يوضح أن الفرق في االتجاهات هو لصالح اإل
) 19.4(أما لمعرفة أثر مستوى تحصيل الطلبة في اتجاهاتهم نحو الرياضيات، يالحظ من الجـدول           

وأن مـستوى الداللـة   ) 132.43(المحسوبة لمستوى التحصيل في الرياضيات هـي  ) ف(أن قيمة  
لفة ، أي أن هناك فروقاً دالة إحصائيا بين المستويات المخت)α ≤0.05(وهي أقل من ) 0.00(يساوي 
) 22.4(في اتجاهاتهم نحو الرياضيات، والجـدول      ) ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، مقبول     (للطلبة  

يظهر المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة حسب مستوى التحـصيل            
  .في الرياضيات

  
ت الطلبة حـسب مـستوى      المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاها     : 22.4جدول  

  التحصيل في الرياضيات
  

  الخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المستوى
 1.04 84.61  ضعيف

 1.07 91.23  متوسط

 1.46 98.90 جيد

 1.28 106.96 جيد جداً

 1.14 116.99 ممتاز
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، L.S.Dولمعرفة مصدر الفروق بين مستويات تحصيل الطلبة في الرياضيات تم استخدام اختبـار              
  ).23.4(كانت النتائج كما في الجدول و
  

 لبيان مصدر الفروق في االتجاهات حـسب متغيـر مـستوى            L.S.Dنتائج اختبار   : 23.4جدول  
  التحصيل في الرياضيات

  
  فرق المتوسطات  )2(المستوى   )1(المستوى 

  2-1)(المستوى
  الداللة

 0.0  *6.63- متوسط

  0.0 *14.30-  جيد

  0.0 *22.35- جيد جداً

  ضعيف

  0.0 *32.38-  ممتاز

  0.0 *6.63  ضعيف
  0.0 *7.67-  جيد

  0.0 *15.72- جيد جداً

  متوسط

  0.0 *25.76- ممتاز

  0.0 *14.30 ضعيف
  0.0 *7.67  متوسط
  0.0 *8.05- جيد جداً

 جيد

  0.0 *18.09-  ممتاز

  0.0 *22.35 ضعيف
  0.0 *15.72  متوسط
  0.0 8.05 جيد

 جيد جداً

  0.0 *10.04-  ممتاز

  0.0 *32.38  ضعيف
  0.0 *25.76  متوسط
  0.0 *18.09  جيد

  ممتاز

  0.0 *10.04 جيد جداً
  )α ≤0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
  

أن مصدر الفروق بين المستوى ممتاز والمستويات األربعة األخرى هو          ) 23.4(يالحظ من الجدول    
هـو لـصالح    ) جيد، متوسط، ضعيف  (مستويات  لصالح الممتاز، وبين مستوى جيد جداً وكل من ال        
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هو لصالح جيد، وبين ) متوسط، ضعيف(المستوى جيد جداً، وبين المستوى جيد وكل من المستويين  
  .المستويين متوسط وضعيف هو لصالح المستوى متوسط

  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس

وأن ) 0.06(مجموعـة هـي     المحسوبة لتفاعل الجنس وال   ) ف(أن قيمة   ) 19.4(يظهر من الجدول    
، وهذا يعني عدم وجود فروق دالة )α ≤0.05(وهي أعلى من القيمة ) 0.81(مستوى الداللة يساوي 

  . إحصائياً في االتجاهات تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة
  

  : ومستوى التحصيل في الرياضياتالتفاعل بين المجموعة

بة لتفاعل المجموعة ومـستوى التحـصيل فـي         المحسو) ف(أن قيمة   ) 19.4(يالحظ من الجدول    
، أي أن )α ≤0.05(وهي أقل مـن  ) 0.00(، وأن مستوى الداللة يساوي )11.04(الرياضيات هي 

هناك فروقاً دالة إحصائياً في االتجاهات تعزى لتفاعـل المجموعـة ومـستوى التحـصيل فـي                 
 االتجاهات لتفاعل المجموعة يوضح المتوسطات الحسابية المعدلة في    ) 24.4(الرياضيات، والجدول   

  .والمستوى
  

المتوسطات الحسابية واألخطاء المعيارية في االتجاهات للتفاعـل بـين المجموعـة            : 24.4جدول  
  ومستوى التحصيل في الرياضيات

  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى  المجموعة
 1.48 79.96  ضعيف

 1.67 84.99  متوسط

 1.89 90.40 جيد

 1.81 97.98 جيد جداً

 الضابطة

 1.67 102.67 ممتاز

 1.45 89.25  ضعيف

 1.33 97.47  متوسط

 2.23  107.40 جيد

 1.83 115.93 جيد جداً

  التجريبية

 1.56 131.31 ممتاز

  

أن اتجاهات الطلبة من جميع المستويات في المجموعة التجريبية أعلى          ) 24.4(ويالحظ من الجدول    
ة الضابطة عند مقارنة كل مستوى مع نظيره في المجموعتين، فهو على سـبيل              منها في المجموع  
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بينما لنفس المستوى فـي المجموعـة       ) 131.31(المثال لمستوى الممتاز من المجموعة التجريبية       
  .، وهكذا لجميع المستويات)102.67(الضابطة 

في الرياضيات بيانياً،   نتيجة تفاعل متغيري المجموعة ومستوى التحصيل       ) 3.4(ويظهر في الشكل    
وكما هو واضح من الرسم، حيث نرى تفوق جميع المستويات من المجموعـة التجريبيـة، علـى                 

  .المستويات المناظرة لها من المجموعة الضابطة
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  التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات لمتغير االتجاهات: 3.4الشكل 
  

  :يل في الرياضياتالتفاعل بين الجنس ومستوى التحص

المحسوبة لتفاعـل الجـنس ومـستوى التحـصيل فـي           ) ف(أن قيمة   ) 19.4(يالحظ من الجدول    
، وبذلك ال )α ≤0.05(وهي أكبر من ) 0.36(وأن مستوى الداللة يساوي ) 1.09(الرياضيات هي 

فـي  توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهـات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل              
  .الرياضيات

  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس والمستوى
المحسوبة للتفاعل بـين المجموعـة والجـنس ومـستوى          ) ف(أن قيمة   ) 19.4(يالحظ من جدول    

وهي أكبـر مــن    ) 0.19(وأن مسـتوى الـداللة يساوي     ) 1.56(التحصيل في الرياضيات هي     
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)α ≤0.05(تجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة ، وبذلك ال توجد فروق دالة إحصائياً في ا
  .والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات

  

  :ملخص نتائج الدراسة 4.4
  

  : يمكن تلخيص نتائج الدراسة كما يأتي
باستخدام (وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس             . 1

  .لح المجموعة التجريبيةولصا) تقليدية/ إستراتيجية الكتابة
  .وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور. 2
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى مـستوى التحـصيل فـي                . 3

  .الرياضيات ولصالح المستوى ممتاز
تفكير الرياضي لدى الطلبة تعـزى إلـى طريقـة          وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات ال      . 4

  .ولصالح المجموعة التجريبية) تقليدي/ باستخدام إستراتيجية الكتابة(التدريس 
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات التفكير الرياضي لدى الطلبة تعـزى إلـى الجـنس                . 5

  .ولصالح الذكور
الرياضي لدى الطلبة تعـزى إلـى مـستوى         وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات التفكير        . 6

  .التحصيل في الرياضيات ولصالح المستوى ممتاز
باستخدام (وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس             . 7

  .لصالح المجموعة التجريبية) تقليدي/ إستراتيجية الكتابة
  . اتجاهات الطلبة تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناثوجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات. 8
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى إلى مـستوى التحـصيل فـي            . 9

  .الرياضيات ولصالح المستوى األعلى عند مقارنته بالمستويات األدنى
الرياضي واالتجاهات  وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة في التحصيل والتفكير           . 10

تعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات ولصالح المستوى ممتـاز مـن              
  .المجموعة التجريبية

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة فـي التحـصيل والتفكيـر الرياضـي                . 11
حـصيل فـي الرياضـيات      واالتجاهات تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس أو بين مستوى الت         

  .والجنس
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة فـي التحـصيل والتفكيـر الرياضـي                . 12

  . واالتجاهات تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات
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  الفصل الخامس

  

  :نتائج الدراسةمناقشة 

  
فـي تحـصيل طلبـة    " تراتيجية الكتابة من أجل التعلمإس"هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام      

ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد      . الصف السابع، وفي تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات لديهم       
كل من اختبار التحصيل واختبار التفكير الرياضي واستبانة لقياس االتجاهات، وكذلك قامت بإعداد             

لمة الذين طبقوا الدراسة في المجموعات التجريبية، ومادة األنشطة  مادة تدريبية لكل من المعلم والمع     
الكتابية في برنامج للطلبة حسب الدروس، وبعد التطبيق وتحليل النتائج إحصائياً كانت نتائج الدراسة 

  :كما يلي
  

  : األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 1.5
  

في تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات،       " علمالكتابة من أجل الت   "ما أثر استخدام إستراتيجية     "
باستخدام إستراتيجية الكتابة مـن أجـل       / تقليدي( طريقة التدريس    وهل يختلف هذا األثر باختالف    

  "  والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟)التعلم
، بين تحصيل طلبة كـل  )α ≤0.05(أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . من المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية
؛ عبد الرحمن )Geeslin, 1999(؛ جيسلين )2005(العبسي : وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من

)Abd El-Rahman, 1999( ؛ بولت)Bolte, 1999( ؛ هيومان)Human, 1992.(  
ن إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم ساعدت الطلبة على فهم المفـاهيم            ويمكن تفسير هذه النتيجة بأ    

الرياضية، من خالل التعمق فيها بصورة تعتمد على التفكير والتفسير والتأمل، وإعـادة صـياغتها               
، كمـا أن    )مثل كتابة رسالة لزميل غائب يوضح له الطالب الدرس الذي غاب عنه           (بطرق مختلفة   

ا تعلمه بطريقة جديدة عمل على تثبيت المعلومات والمفاهيم لديه، وكان ذلـك      إعادة كتابة الطالب لم   
في تكوين المفاهيم وتثبيتها وذلك بالربط بين الرموز واألشكال واللغة المكتوبة ) ليش(تطبيقاً لنموذج 

سبب وبالتالي ساعد الطلبة على فهمها، وكذلك ب, مما زاد من الروابط بين التمثيالت المختلفة للمفهوم
التواصل الكتابي بين الطالب والمعلم الذي من خالله حدد الطالب األمور التي لم يفهمهـا وطلـب                 
المساعدة فيها، مما دعا المعلم إلى إعادة توضيحها وإلى مناقشة كتابات الطلبـة فـي الموضـوع                 

  . ةالواحد، مما زاد من فهم الجميع للموضوع بمناقشته إياه من جوانب مختلفة وبآراء مختلف
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فـي متوسـطات    ) α≤0.05(كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة            

  .التحصيل بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور
الذي لم يجد فروقاً دالة إحصائياً بين ) Human, 1992(وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة هيومان 

التي أظهـرت نتائجهـا أن   ) Herrick, 2005(الذكور واإلناث، كما تتعارض مع دراسة هيريك 
  .الكتابة تفيد الطالبات اإلناث

ويمكن تفسير تفوق الذكور على اإلناث في اختبار التحصيل، كون الطلبة الذكور مؤسـسين فـي                
، لذلك يوجد لديهم نـوع مـن   ) التاسع-المدرسة من الصف الخامس(مدرستهم منذ الصف الخامس  

لصف السابع في السنة األولى في المدرسة الحالية حيث يأتين من عـدة             االستقرار، بينما طالبات ا   
كما أن الباحثة الحظت عمقاً في تحلـيالت        ).  التاسع -المدرسة من الصف السابع   (مدارس مختلفة   

  ).10(وأنشطة الطلبة الذكور الكتابية من خالل قراءة كتاباتهم، ملحق 
  

في متوسطات تحصيل   ) α≤0.05( مستوى الداللة    وجود فروق دالة إحصائياً عند     وأظهرت النتائج 
الطلبة بين المستويات المختلفة، وكانت لصالح المستوى ممتاز، وكان يالحـظ أن اسـتفادة جميـع          
المستويات تزداد تصاعدياً بازدياد مستوى التحصيل في الرياضيات ويالحظ أيـضاً أن االسـتفادة              

ند مقارنتها بالمـستويات المنـاظرة لهـا مـن          كانت لجميع المستويات من المجموعة التجريبية ع      
  .المجموعة الضابطة

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في متغير مستوى التحصيل في               
) Hirrick, 2005(الرياضيات بجميع مستوياته لتقارنها معها، ولكنها تتعارض مع دراسة هيريـك  

) Human, 1992(المستوى المتدني من الطلبة، ومع دراسة هيومـان  التي أظهرت أن الكتابة تفيد 
الذي وجد أن عملية الكتابة المصححة تزيد من القدرة فوق المعرفية للطلبة مـن ذوي التحـصيل                  

  .المتدني
تصلح لجميع مـستويات    " إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم    "ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام       

. األنشطة الكتابية راعت جميع المستويات، وشجعتهم على المشاركة فـي الكتابـة        الطلبة، حيث أن    
والكتابة مكنت كل طالب من التقدم حسب مستواه وسرعته في الوصول إلى فهم المفهوم الرياضـي    

  .وأكسبته خبرة خاصة أيضاً مما ساعد جميع المستويات على التقدم, مستعمالً تجاربه الخاصة
توى ممتاز فالتقدم كان أوضح وأكبر، وذلك ألن الكتابة فتحت لهم آفاقـاً جديـدة               وأما بالنسبة للمس  

  .للتفكير واإلبداع فكانت الفروق كبيرة وواضحة
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أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس فال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة                 
)α≤0.05 (مجموعة والجنسفي متوسطات تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل بين ال.  

في عدم وجود فروق دالة للتفاعل بـين المجموعـة          ) 2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عرار       
  .والجنس

كانت مجدية مع الجنسين الذكور واإلناث      " إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم    "ويمكن تفسير ذلك بأن     
  .لجنسين في المدرستينبنفس الكفاءة، كما قد يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة عند ا

  
في متوسطات تحصيل الطلبـة تعـزى       ) α≤0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة        

للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات، وهذا يعني أن المتوسطات الحسابية لكل             
  . موعة الضابطةمستوى من المجموعة التجريبية أعلى منها للمستويات المناظرة لها من المج

يصلح لجميع المستويات   " الكتابة من أجل التعلم   "ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام إستراتيجية        
العليا والمتدنية، وذلك ألنها ساعدت الطلبة على فهم الموضوع من خالل األنشطة الكتابية المتنوعة              

منها الصعب الذي يصل إلى مستوى منها السهل المباشر، المتوسط، و(التي تناسب جميع المستويات 
. ، وكان الطلبة من جميع المستويات يحددون نقطة ضعفهم ليطلبوا المساعدة فيهـا            )حل المشكالت 

حتى أنه عندما كان الطالب يحدد نقطة ضعفه فإنه يتجه إلى التركيز عليها ومعالجتها ذاتياً باالنتباه                
  .والتدريب

  
 داللة إحصائية في التحـصيل عنـد مـستوى الداللـة            كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات      

)α≤0.05 (تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات.  
التي أظهرت نتائجها أن الكتابة تفيـد  ) Herrick, 2005(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة هيريك 

  .الطالبات اإلناث والطلبة من المستوى المتدني
جة إلى أن استخدام إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم مناسبة للجنـسين مـن              ويمكن تفسير هذه النتي   

وإلى إعطاء  . جميع المستويات، وقد يرجع ذلك لتنوع األنشطة الكتابية التي تناسب جميع المستويات           
للجميع للتعبير الحر والكتابة عن طريقة تعلمهم الخاصة بغض النظـر عـن جنـسهم أو                 الفرصة

  .مستواهم التحصيلي
  

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي التحـصيل عنـد مـستوى الداللـة                  
)α≤0.05(تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس والمستوى ،.  

ولم تجد الباحثة أية دراسة من الدراسات السابقة التي استخدمتها تبحث في أثر التفاعل بـين هـذه                  
  .المتغيرات
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لمستويات التحصيل المتباينة   " الكتابة من أجل التعلم   "بمالءمة إستراتيجية   ويمكن تفسير هذه النتيجة     
وسواء كان ذكراً أم أنثى، حيث كان لها أثراً متقارباً في فهم وحدة الجبر ) من الممتاز إلى الضعيف(

ومن جميع المستويات وذلك لكون الكتابـة أصـدق فـي           . المختارة على جميع الطلبة من الجنسين     
  .ن الحديث المباشر وجهاً لوجهالتعبير م

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5
  
طلبة الـصف    لدى   تنمية التفكير الرياضي     في   "الكتابة من أجل التعلم   "ما أثر استخدام إستراتيجية     "

باستخدام إستراتيجية الكتابة مـن     / تقليدي(طريقة التدريس   السابع، وهل يختلف هذا األثر باختالف       
  " والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟)أجل التعلم 

في المتوسـطات   ) α≤0.05(أظهرت النتائج وجوٍد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           
  .الحسابية للتفكير الرياضي، بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية

في أن الكتابة عملت على تطوير فهم الطلبـة،         ) 2007(دراسة ليم وكوجان    وتتفق هذه النتيجة مع     
الذي أظهرت دراسته أن الكتابة تقدم طريقـة        ) 2004(، ودراسة حشاش    )2005(ودراسة العبسي   

  ).1994(جديدة لتطوير التفكير الرياضي، ودراسة قنديل والباز 
  

قد تكون ساعدت الطلبة    "  تابة من أجل التعلم   الك"ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام إستراتيجية        
على فهم المفاهيم الرياضية، وإعادة تنظيمها بطرق مختلفة ضمن المادة نفسها، وبالتـالي عـودتهم           
التنظيم، والتعمق في المادة وإيجاد العالقات والروابط بينها، وتفسيرها وتحليلها، وإعطـاء جميـع              

ييم بعض الحلول واكتشاف الخطأ فيها، كما أن الكتابة ساعدت          الحلول الممكنة لسؤال ما، وأحياناً تق     
الطلبة على تنمية المهارات الفرعية للتفكير الرياضي من خالل استخدام الكلمات فـي التعميمـات               

فـي التمثيـل المتعـدد للمفهـوم        ) ليش(الرياضية أو استخدام الرموز، وهذا أيضاً تطبيق لنموذج         
أي ساعدت الطلبة . (ن لغة الكالم إلى الرموز أو األشكال و بالعكس   ومساعدة الطلبة على التحويل م    

  ).على االرتقاء بطريقة تفكيرهم وعلى تنمية التفكير لديهم بشكل عام
  

في المتوسطات الحسابية   ) α≤0.05(كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           
  .الذكورللتفكير الرياضي، بين الذكور واإلناث ولصالح 

الذي كان الفرق لديه لصالح اإلناث، ) Mubarak, 2005(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة مبارك 
  .التي لم تجد فرقاً بين الذكور واإلناث) Luttfie, 1998(ودراسة لطفي 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بالعالقة الطردية بين التحصيل واكتساب مهارات التفكير الرياضي كمـا              
، حيث أن الطلبة الذكور كانت نتائجهم أفضل من اإلناث فـي   )1999(دراسة المشهراوي   في نتائج   

  ).كما مر في تفسيرات سابقة(اختبار التحصيل، وهم يمتلكون مهارات تفكير أعمق من الطالبات 
  

في المتوسطات الحسابية   ) α≤0.05(كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           
الرياضي، بين مستويات الطلبة المختلفة ولصالح المستوى ممتاز عند مقارنة مع المستويات            للتفكير  

ما عدا المستويين جيـد جـداً       (األخرى، ولصالح المستوى األعلى عند مقارنته بالمستويات األدنى         
ـ    )وجيد ال فرق بينهما    ة ، والنتيجة أيضاً هي لصالح جميع المستويات من المجموعة التجريبية مقارن

  .بالمستويات المناظرة لها من المجموعة الضابطة
ويمكن االعتماد على نتيجته أيضاً في تفسيرها،       ) 1999(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المشهراوي       

وهو وجود أثر لمستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات على نمو التفكير الرياضي لصالح الطلبـة               
  .ذوي التحصيل المرتفع

  
في المتوسـطات الحـسابية     ) α≤0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة       عدم وجود فروق ذا   

  .للتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس
قد تكون عملت علـى تنميـة التفكيـر         " الكتابة من أجل التعلم   "وهذا يعني أن استخدام إستراتيجية      

  .ذكور واإلناث على حد سواءالرياضي لدى الطلبة في المجموعة التجريبية من الجنسين ال
ساعدت الطلبة على الفهم اللغوي     " الكتابة من أجل التعلم   "ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن إستراتيجية       

للمادة، وبالتالي التعمق بالمفهوم الذي يمكن الطلبة من االرتقاء بمستوى تفكيرهم، سواء كانوا ذكوراً     
  .أو إناثاً

  
في المتوسـطات الحـسابية     ) α≤0.05(ئية عند مستوى الداللة     عدم وجود فروق ذات داللة إحصا     

  .للتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الرياضيات
قد تكون عملت على تنمية التفكير الرياضي لدى        " الكتابة من أجل التعلم   "وهذا يعني أن إستراتيجية     

  .ى تحصيلهمطلبة المجموعة التجريبية بغض النظر عن مستو
ويمكن تفسير هذه النتيجة بتركيز أنشطة الكتابة على تطوير المهارات اللغويـة فـي الرياضـيات                
بالتعبير عنها بحرية وطلب المساعدة عند اللزوم مما ساعد جميع الطلبة من جميع المستويات على               

  .تطوير تفكيرهم الرياضي
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في المتوسـطات الحـسابية     ) α≤0.05(ة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل        
وهذا يعني مالءمة   . للتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات         

. إستراتيجية الكتابة للجنسين ذكوراً وإناثاً ومن جميع المستويات في تنمية التفكير الرياضي لـديهم             
اسيات المادة منذ البداية لتراعي المستوى المتدني       وتفسر هذه النتيجة بتركيز أنشطة الكتابة على أس       

  .وتدرجها حتى تصل إلى مستوى حل المشكالت الذي يناسب المستوى العالي
  

في المتوسـطات الحـسابية     ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  .يل في الرياضياتللتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحص

وهذا يعني صالحية إستراتيجية الكتابة لجميع الطلبة من الجنسين ومن جميـع المـستويات وذلـك         
  .لجميع األسباب والتفسيرات التي ذكرت سابقاً

  
  : الثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال3.5
  
 الـصف الـسابع نحـو       في اتجاهـات طلبـة    " الكتابة من أجل التعلم   "ما أثر استخدام إستراتيجية     "

ستراتيجية الكتابـة   استخدام إ ب/تقليدي(الرياضيات، وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس         
  ".والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات والتفاعل بينها؟) من أجل التعلم

ـ   ) α≤0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            ل بين اتجاهات ك
  .من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، لصالح المجموعة التجريبية

في تأثير الكتابة إيجابياً على اتجاهات الطلبة العلمية،        ) 2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عرار       
) Gordon, 1998(، ودراسة جـوردون  )2007(، ودراسة ليم وكولجان )2005(ودراسة العبسي 
  . فيها عن استمتاعهم باألنشطة الكتابيةالتي عبر الطلبة 

التي أظهرت عدم وجود تأثير للكتابة ) Herrick, 2005(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة هيريك 
  .على اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

  
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة الذين ال يعرفون الحل باألرقام، وال يتقنون العمليات الحسابية               

 بإمكانهم التعبير بالكلمات والكتابة عن مشاعرهم وأمور أخرى في درس الرياضيات، وكتابـة              كان
كيفية  اكتسابهم للمفاهيم الرياضية وكيفية نقلها إلى اآلخرين عن طريق رسائل وأنشطة مخطط لها،               
مما أتاح لهم فرصة إضافة تخطيطات ورسومات وملصقات صغيرة، خاصة عندما يكتبـون فـي               

الخاصة، وكان استمتاعهم بالكتابة واضحاً من خالل مالحظة جميع هذه اإلضافات، وكـان             مجلتهم  
واضحاً أن الكتابة ولدت لديهم متعة في الرياضيات ومنحتهم فرصة التعبير الحر عـن مـشاعرهم                
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وعواطفهم الشخصية نحو المادة ونحو معلميهم أيضاً، حيث تطورت عالقـة الطلبـة بـالمعلمين،               
ون عن مشاعرهم تجاه معلميهم كتابياً، ومن العبارات التي قرأتها الباحثة في مجالت             وأصبحوا يعبر 

وتوجد بعـض كتابـات     ) أصبحت أحبك أكثر يا معلمتي، وأصبحت أحب الرياضيات أيضاً        (الطلبة  
  ).11(الطلبة في ملحق رقم 

  
 في متوسطات   )α≤0.05(كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            

  .اتجاهات الطلبة بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث
التي ترى أن الكتابة تفيد الطالبات اإلناث، ) Herrick, 2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هيريك 

  ).2006(ومع دراسة المغربي 
  

، )Journal(ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل مالحظة كتابات الطالبات اإلناث فـي مجالتهـم               
واهتمامهن البالغ بها، وتعبيرهن الصريح عن شعورهن اإليجابي نحو الرياضيات، حيث كان اهتمام  
, الطالبات بترتيب وتنسيق المواضيع إضافة إلـى رسـومات وملـصقات زيـن بهـا الـصفحات             

والتصميمات الفنية لغالف المجلة، مما زاد من ارتبـاطهن بالموضـوع ومـن وتـوجههن نحـو                 
إن لم يكن من أجل حل التدريبات فهو من أجل تنسيق وتنظيم المجلة وكتابة المواضيع               الرياضيات،  
بينما انصب اهتمام الطلبة الذكور على التعمق في موضوع األنـشطة والتـدريبات             . المطلوبة فيها 

  ).11(الكتابية في مادة الجبر، ملحق رقم 
  

ضيات فقد أظهرت نتائج الدراسـة وجـود        وبالنسبة إلى النتائج المتعلقة بمستوى التحصيل في الريا       
في متوسطات اتجاهـات الطلبـة بـين        ) α≤0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
، ولـصالح كـل     )عند مقارنته مع بقية المـستويات     (المستويات المختلفة، ولصالح المستوى ممتاز      

يضاً أن اتجاهات الطلبة من جميع      مستوى عند مقارنته بالمستويات األدنى منه، وكان من المالحظ أ         
المستويات تزداد تصاعدياً، فكلما كان الطالب من مستوى أعلى كانت اتجاهاته نحـو الرياضـيات               

  .أقوى
  

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطالب كلما حصل على عالمة أعلى ازدادت ثقته بنفسه، فالتحصيل               
جابياً لدى الطالب نحو الموضوع الذي يجد نفسه فيه،         العالي والشعور بالثقة بالنفس يولدان اتجاهاً إي      

وبالطريقة التي طبقت فيها، أعطت الحرية في الكتابة        " الكتابة من أجل التعلم   "وباستخدام إستراتيجية   
لكل طالب ضمن مجاالت محددة، مما زاد من ثقة الطالب بنفسه وبمعلمه وازداد ارتباطـه بالمـادة     

  .وحبه لها
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فـي  ) α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             كما أظهرت النتائج  
متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعـة والجـنس، وهـذا يعنـي أن اسـتخدام                 

وتتفـق هـذه   . إستراتيجية الكتابة يصلح للجنسين، ويعطي نتيجة إيجابية بغض النظر عن الجـنس        
  ).2005(النتيجة مع دراسة عرار 

  
يمكن تفسير هذه النتيجة أنه كان بإمكان الطلبة من كال الجنسين التعبير بحرية عن طريقة تعلمهم                و

أثناء تطبيق التجربة، وعن مجريات الحصة وعن مشاعرهم في جميـع األوقـات وفـي مختلـف            
األماكن، وعن آرائهم في درس الرياضيات وفي المادة والمعلم والزمالء، مما يولد لديهم ارتياحـاً               

بغض النظر  ) الرياضيات(للموضوع، وبالتالي قد يسهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو الموضوع           
  .عن كونهم إناثاً أم ذكوراً

  
في متوسـطات اتجاهـات     ) α≤0.05(وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والمستوى
فـي المجموعـة التجريبيـة تغيـرت        ) من الممتاز إلى الضعيف   (مستويات  وهذا يعني أن جميع ال    

اتجاهاتهم بشكل إيجابي بعد مرورهم بالتجربة، وحسب النتائج فإن الفروق كانت تزداد تـصاعدياً               
لصالح المستويات من الضعيف إلى الممتاز، أي أن اتجاهات المـستوى ممتـاز مـن المجموعـة             

  .وهكذا.. هات المستوى جيد جداًالتجريبية هي األعلى يليها اتجا
  

ويمكن تفسير هذه النتيجة بربط االتجاه بمستوى التحصيل فـي الرياضـيات وكيـف أن النجـاح                 
) ويدفعه نجاحه إلـى اإلبـداع واالبتكـار       (والعالمات المرتفعة تزيد من دافعية المتعلم للموضوع        

اهات المستويات العليا ترتفع فـي  وبالتالي تكوين اتجاهات إيجابية نحو الموضوع وهذا ما جعل اتج  
كما أن المعلمين أنفسهم الحظوا الفرق في فهم الطلبة لهـذه الوحـدة بـشكل عـام                 . هذه التجربة 

واستمتاعهم فيها تحديداً بعد استخدام أنشطة الكتابة، وخاصة المستوى ممتاز الذي كانت إبـداعاتهم              
  . واضحة لدى معلميهم على األقل ومن خالل عالماتهم

  
فـي  ) α≤0.05(ما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة               ك

متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات، وهذا يعني    
أوجدت اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات لدى الطلبـة مـن          " الكتابة من أجل التعلم   "أن إستراتيجية   

ولم تتوفر دراسات سابقة    . ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً     )من الممتاز إلى الضعيف   ( المستويات   جميع
  .لدى الباحثة تبحث في هذا التفاعل
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن األنشطة الكتابية راعت جميع المستويات، وتراعـي ميـول الطلبـة             
ية وتعبير حر، وتعبير عن حلول بعض       الذكور واإلناث من كتابة رسائل، وتصميم رسومات هندس       

، كما أن استمتاع الطلبة بالكتابة كان واضحاً من خـالل التـزامهم بتنفيـذ               )تعبير محدود (المسائل  
األنشطة واإلسراع في عرضها على معلميهم، وعلى بعضهم البعض، ألنها قدمت لهم الرياضـيات              

ون صعوبة في التعامل معها وفي حل       بقالب مختلف عن الرياضيات المجردة التي يعرفونها، ويجد       
  . أرقامها، كما تم تقديم المادة بأسلوب ممتع وشيق

  
في متوسطات اتجاهات الطلبة ) α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  .تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس والمستوى
  .التفاعلولم تتوفر دراسات سابقة لدى الباحثة تبحث في هذا 
، أوجدت اتجاهات إيجابية    "الكتابة من أجل التعلم   "ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام إستراتيجية        

نحو الرياضيات لدى جميع الطلبة بغض النظر عن جنسهم أو مستواهم، وذلك بسبب التنـوع فـي                 
بـة مـن كـال      األنشطة حسب المستويات وارتباطها بالمادة بشكل مباشر، ومراعاتها لميـول الطل          

الجنسين، كما أنها منحت الجميع من الذكور واإلناث فرصة التعبير بحرية عن مـشاعرهم، وعـن     
وعن فهمهم للموضوع بطريقتهم الخاصة مهما كـان مـستوى          , األمور التي يحبونها أو يكرهونها    

  .تحصيلهم
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  :التوصيات 5.5
  

  :ا يأتيبناء على نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بم
  :للتربويين

إعادة النظر في بناء مقررات الرياضيات وتنظيمها بشكل يراعي االتـصال والتعبيـر              �
في جميع المجاالت وخاصة في مجـالي االتـصال         ) NCTM(الكتابي حسب معايير    

والتمثيل الرياضي، والعمل على تضمينها مهارات التواصل بلغة الرياضيات والكتابـة           
 . ت التفكير الرياضيمن أجل التعلم، ومهارا

التواصـل  : تدريب المعلمين على بعض المهارات الجديدة التي أضيفت للرياضيات مثل  �
وتحديداً الكتابة في الرياضيات، إدراك االرتباطات الرياضية والتعبير عنهـا كتابيـاً،            

 .التفكير الرياضي

ضيات الحديثة، توصي الباحثة الجامعات وكليات التربية بتضمينها ألساليب تدريس الريا �
التي تركز على دور الطالب في عملية التعلم، والتي تقوم على مبادئ النظرية البنائيـة               
من حيث أن الطالب نشط وقادر على بناء معرفته بنفسه، وتطويرها بطريقته الخاصة،             

لتعويد الطلبة االرتقاء بمستويات التفكير المختلفة، " التأمل ومعاودة التأمل"وتشجيع فكرة  
 ". الكتابة من أجل التعلم"التي تحققها إستراتيجية و

  :للباحثين

على فروع الرياضيات   " الكتابة من أجل التعلم   "إجراء دراسات جديدة تتناول أثر إستراتيجية        �
 .وعلى بقية المباحث, ولصفوف مختلفة) غير الجبر(األخرى 

معـايير المجلـس    إجراء دراسات في مدى مراعاة مناهج وكتب الرياضيات الفلـسطينية ل           �
 ).NCTM(الوطني لمعلمي الرياضيات 
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  رمز اإلجابة الصحيحة  رقم الفقرة
  ب 1
  د 2
  د 3
  د 4
  أ 5
  ج 6
  ج 7
  أ 8
  ب 9

  ب 10
  ج 11
  أ 12
  ج 13
  د 14
  أ 15
  ب 16
  ج 17
  ب 18
  ب 19
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  أ 20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(ملحق رقم 
  

  األهداف السلوكية لوحدة الجبر
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  )3(ملحق رقم 
  

  األهداف السلوكية لوحدة الجبر

  

  ا��zف  ا��رس
 �1���
��
��ه��  

 �1���
��  إ��ا;

 (&
  �+%�ت

X     

  X    

  X    
$z�� ��م ا�

  ا��2Rي

  .أن ]���ف ا�3���2 إ�z�� Z$م ا���ا��2Rي. 1
  .أن �7آ� ا�3��. أ�Z�� ��c &�ود  ����2. 2
�د�� ����2. 3�� Z�� ��c�أ .��  .أن �7آ� ا�3
 ا��2�رة ا���د�� . 4�� .���W ا�3
أن �

��"�    X    .وا��2�رة ا���

X  

� ا���د�� �ا��
���2Rد�� ا���
��  


� ا���د�� �
��ار ��2ي .1� أن ��R ا�3��. ا��
Z3��.  

2 . �� ا��2�رات ا�%��� .��أن ���2 ا�3
��"�2�رات ر���.  

  
X  

  

X    
 ���2Rود ا���ا�

�z��+�
  ا�

أن ����ف ا�3��. إ�z�� Z$م ا���ود  .1
�z��+�
  .ا����2R ا�

2.  �z��+�
�W ا�3��. ا���ود ا����2R ا�
أن �
 ا���ود� ���ه� � .  

  X  

  

X  

X  

X  


u ا���ود �

�z&���2 و��Rا�  

1. ���2� 
u ا�3��. ���ار�R� أن.  
�]v ��ح ���ار ��2ي  .2� .��أن ��R ا�3

�T� ار��� �. 
3.  ��/�<zل ا��%x`ا .��أن ���(�م ا�3

���2Rد�� ا���
 ا�� ��2����. 

u و��ح  .4� Z�� ��أن ��) ���;) آ��

���2Rود ا���ا�.  

  

  X  

X  

X  

$��  uن ]$ز�

�� ا��sب�
�  

�د  .1R�1 إ� uن ا��$ز�$��  .��أن ���(�م ا�3
���2Rد�� ا���
�]v "�ب ا��.  

2.  �]v "�ب ���ار�� .��أن ��R ا�3
���2�. 

�/�(�ام  .3��د�� ����2 �� .��أن �
c) ا�3
���5ً ه>�/%xأ. 

  

X  

X  
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4.  Z�� ���;) آ���� .��أن ��) ا�3
���2Rد�� ا���
�� ا��$ز���� �1 ا�X�  .ا�(

  

  

X  
�د�� �
"�ب ا�

���2Rا�  

�� "�ب  .1�
� Zإ� .��أن ����ف ا�3
���2Rد�� ا���
  .ا�

2.  �]v "�ب ���ار�� .��أن ��R ا�3
���2�. 

أن �
c) ا�3��. "�ب ���د�� ����2  .3
���ل ه>�/%x�� .  

X  

X  

  

  

X  

X  

X  

�د5ت �
&) ا�
 ��$
R� �1

ا`��اد 
����Sا�  

1. z�� Zإ� .���د��أن ����ف ا�3�
  .$م ا�
�/�(�ام ���د��  .2��د�� �� .��أن �%$ن ا�3

���2�. 
�د�� وآ���  .3�
 ا��� .��أن ���} ا�3

�Wان�. 
�د5ت �(����  .4�� .���� (أن ��) ا�3��
�

 ).وا&�
�;) آ���� وأ���زًا  .5�� .��أن ��) ا�3

�z�&د5ت و��� �$%��.  

X  

  
X  

  
  

X  
  
X  
  
X  
  

 ��ا���ق 
�����  

�د ا���ق أن �� .1Rإ� ���
� Zإ� .����ف ا�3
����� ��.  

2. ����� �� .أن ��R ا�3��. ��%$ك ا���ق 
�د ��%$ك  .3R�1 إ� �ا��/ .��أن ���(�م ا�3

����� �� .ا���ق 
4.  Z�2ي إ�Rار ا���
أن ���) ا�3��. ا�

r��ا$�. 
5.  ��أن ���(�م ا�3��. ��%$ك ا���ق 


� ا���د����د ا��R�1 إ� ����� .  

  
X 
  

X  

  

  
  
  

X  
  
X  
  
X  
  
X  

  

�د R�h� (�ا����
  ا����) ا�
+��ك

�د  .1Rإ� ���
� Zإ� .��أن ����ف ا�3
���2Rد�� ا���
  .ا��$ا�) ا�
+��آ� ��

2.  Z�2ي إ�Rار ا���
أن ���) ا�3��. ا�
�� .�$ا��r ا`و�

أن ��R ا�3��. ا����) ا�
+��ك ���ود  .3
���2 ��3�ة�. 

�د أن ���) ا�3 .4R�h� ���. ���ارًا ���2ً
 .ا����) ا�
+��ك

5.  �
��د  R�^ (�أن ���(�م ا�3��. ا����
� .��د�� �
��ار �

6.  �����
��د�� ����2 �� .��أن ���) ا�3
�
z��ا$� Zإ�.  

  
X  

  X  

  ��ا���
و���;) ��Z أن ��) ا�3��. ]�ر�2�ت . 1

�رات ا�$&�ةz�.  
    

X  


$ع  R
 5 24 7  ا�
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  )4(ملحق رقم 
  

  جدول مواصفات وحدة الجبر
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  )4(ملحق رقم 
  

  جدول مواصفات وحدة الجبر
  

     ���$ى   ��د ���دات ا`/_��
     ا���$ك

  

  ا�
��$ى

  
W�  ا���آ

��د 
�S�ا�  

 �1���
 ��
��ه��  

 �1���
 ��  إ��ا;

 (&
����1   �ت �+%

��
��ه��  
 �1���
��  إ��ا;

 (&
  �+%�ت


$عR
  ا�

��z$م ا��� 
  ا��2Rي

11.1% 2 2.10 7.49 1.49 1 1  0 2 

 �
�ا��
ا���د�� 
�د�� �
��
���2Rا�  

5.6%  2  1.06 3.98  0.75 0 1  0  1 

ا���ود 
 ���2Rا�
�z��+�
  ا�

5.6%  2  1.06 3.78 0.75 0 1  0  1 

 u
�
�ود ا��

 ���2Rا�
�z&و��  

11.1%  2  2.10 7.49 1.49 1 1  0  2 

��$ن  
 uز�$[
 ���
�
  ا��sب

11.1%  2  2.10 7.49 1.49 1 1  0  2 

"�ب 
�د�� �
ا�
���2Rا�  

8.3%  2  1.57 5.60 1.12 0 1  0  1 

 (&
�د5ت �
ا�

 �1
 ��$
R�
ا`��اد 
����Sا�  

13.9%  2  2.64 9.38 1.87 1 2 0  3 

 ��ا���ق 
�����  

13.9%  2  2.64  9.38 1.87 1 2 0  3 

 (� 4 1 2 1 2.25 11.27 3.17 3  %16.7ا����
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�د R�h�
 (��ا��
  ا�
+��ك
 �ر�
[

����  
2.7%  2 0.51 1.82 0.36 0 0 1  1 


$عR
 20 2 12 6 %13.5  %67.5  %19 12  %100  ا�

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(ملحق رقم 
  

  أسماء المحكمين
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  )5(ملحق رقم 
  

اختبار التحصيل، اختبار التفكير الرياضي، استبانة االتجاهات، أنشطة :  لكل منأسماء المحكمين
  ".الكتابة من أجل التعلم"
  

  مكان العمل  المؤهل العلمي  اسم المحكم  الرقم
دكتوراه مناهج وأساليب   صالح ياسين 1

  رياضيات
  جامعة النجاح

  غزة/دس المفتوحةجامعة الق  دكتوراه في مناهج الرياضيات  إبراهيم المشهراوي 2
  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه أساليب رياضيات  عادل ريان 3
  دورا/جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه أساليب رياضيات  نبيل المغربي 4
  جامعة الخليل  دكتوراه أساليب رياضيات  نبيل الجندي 5
  الخليل/وحةجامعة القدس المفت  دكتوراه أساليب رياضيات  إبراهيم أبو عقيل 6
  التدريب/ تربية جنوب الخليل  ماجستير رياضيات  محمد رصرص 7
  االشراف/ تربية جنوب الخليل  ماجستير أساليب رياضيات  نايف الطيطي 8
  االشراف/ تربية جنوب الخليل  بكالوريوس رياضيات  أروى المشارقة 9

  االشراف/ تربية جنوب الخليل  بكالوريوس رياضيات  موسى عبيد 10
  االشراف/ تربية جنوب الخليل  بكالوريوس رياضيات  إسماعيل الجبور 11
  مدرسة ذكور صالح الدين األساسية  بكالوريوس رياضيات  محمد التالحمة 12
  مدرسة بنات األقصى األساسية  بكالوريوس رياضيات  هالة السويطي 13
  مدرسة بنات األقصى األساسية  بكالوريوس رياضيات  منال السويطي 14
  مدرسة ذكور البرج الثانوية  بكالوريوس رياضيات  ياسر التالحمة 15
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  )6(ملحق رقم 
  

  اختبار التفكير الرياضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 124

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  :عزيزي الطالب 

  :لقد صمم هذا االختبار لقياس التفكير الرياضي لديك لذا يرجى منك 
  .ة األسئلة بدقة وعناية، واالستفادة من جميع المعطيات قبل اإلجابة عن أي سؤال قراء

 

  
  : كما أرجو منك تعبئة المعلومات اآلتية

  
  

    االسم
  المدرسة

  الجنس

  الشعبة

  المجموعة

    التاريخ 
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5 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

Hًل   أو��>J�$Kا��  
JLات  ا���#Nا�  

1  
 اذا آ�ن 

ب
أ

 ، 
د

�ـ
 ��  -:  صفر فإن ≠ن حيث أن  ب ، د ∈ أ��ادًا ��2

ب
أ

 ×
د

�ـ
   ن∈ د، لكل أ، ب، ج، .............................................. = 

  

2  
اذا ��
9 أن ���$ب ا�%�� 

ب
أ

 ه$ 
أ
ب

�w أن أ ، ب ��   : تأمل اآليت . صفر ≠ 

3  1  
1  × 3  

=  1 

   
           

  
-2  7  

7  × -2  
=  1 

  

�� أو ا
�ت ه�1�ن ا���
�%������ة ��.......................................................... :  

4  5  
5  × 4  

=  1 

 ��[jا �
;��ت ا��c�c
  �1 ا�
23+24 = 25                                                                                                                    3              
                                                                                                                    3                                                                                                                

4                                                                                                        4  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ…… ……… ……… ……… ……… ……… .JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJj 

28+26=210                                                            
  

                                                                                                      ...................................................    

3  

25 + 212 = 213                                                                                                      
�ت ه�
�%����� أو ا�����ة 
  ا���

  
..................................................................................................  

  

 3

10     6 

8 

5 
13 

12 
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4.   ����X ��[jرات ا�  : إ&�ى ا��2
�� ا�R  - أ �
�� ]�$زع ����ت ا�����
���2
Z�� u ا��sب �>� إ��اء ا��Rد�� ا���
  . ��Z ا�

u �>� إ��اء   -ب Rا� ���
� Z�� ب�sا� ���
��]�$زع ����ت ا�����
�د�� ا����2Rا���
 .  ��Z ا�
�� ا���
� �>� إ��اء   -ج �
� Z�� ب�sا� ���
��]�$زع ����ت ا�����
�د�� ا����2Rا���
  ��Z ا�
�� ا��3ح ��Z �  -د �
�� ا��sب]�$زع ��
�� �>� إ��اء ���ت ا�����
�د�� ا����2Rا���
   ��Z ا�

5 .   �
�� ا����
� �X�<� ������Z ا��5اد ا��� � [jا � ه� وا&�ة �z;إ��ا ��X � ��� ا���آ� �z�3/ا$�: وا��� 
) r��+�ط أن �%$ن ا�2� � أ ) � ا�
��$م ��.(  

  .ا�
��$م ���r = ا�2� � + ا�>�]v × ا�
��$م   - أ 
 .ا�
��$م=  ا�2� �  +ا�>�]v× ا�
��$م ���r   -ب 
  .ا�
��$م=  ا�2� � -  ا�>�]v× ا�
��$م ���r   -ج 
  .ا�>�]v = ا�2� � + ا�
��$م × ا�
��$م ���r   -د 

 

�ً�E�O   اء<��ل�#�AHا  

1.  

 {
  أآ
) ا�>
128.8 ،  64.4  ،  32.2  ،    ................  ،.................  

2 .  {
  :أآ
) ا�>
  

 ........................... ،..............................  1  2  3 4 
3  

، 
6  

،  
9  

،  
12  

،  

3  
 {
�� وأآ
) ا�>[jت ا`��اد  (5&� ]���) ا`��اد ا����............... ،3، 2، 1، 0]7آ� ��z��� �
  )وا��

  
1  ، 2    ، 5   ، 10   ، 17   ، 26    ، 37    ،   .............  ، .............. ،................ ،  

4.  
  
  
  
  
  
  
  


u ا��5�ب �� Z�� �S)�� �2 �_$�� �$&�ة�� �u أ���ب �� (�� �ء ا���م ا��را/� أ��z�2 ا��/�<
� . �&5

  ا`/��ر ��� ا�(S� وأآ
) ا��Rول 

  
��� ا�(S�   2) ا�(S�  ا����2   

��)20  آ�ة ا���مx   15(��x   
��)60  آ�ة /��x   45 (��x  

�"���)80  &7اء ر�x     
�;���zر آ�3   120 (��x       



 127

 

5.  
 ، ���cا� u��
�u ا5ول ، &�2�ن �1 ا��
2�ت �1 4و"Z�� .�5 u �$ح ���2 ا�+v��3 &�2 أرز وا&�ة �1 ا�& 

 ، w��cا� u��
�u ا��ا�u،  أآ
)8ا��
2�ت �1 ا�& :  
 ...........   ،-���u ا�(�
�u ا���دس، ، &�2.............&�2 �1 ا��
�u ............... �1 ا���u ا���
، &�2 �1 ا�

.  
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�ًQ��O  ط��'�AHج وا��'�AHل ا��>  

��� ص  وآ�ن∈إذا آ�ن أ، ب، ج   .1�Sا`��اد ا� ��$
R�  :�1} -ب=  ج -أ ��[jرات ا�� ج  h1ن أ&� ا�(
�ً���X:-)  0≠أ، ب، ج(  
  ج =   ب   . أ
 ب=    أ   . ب

 ج =     أ   . ج
   ب >   أ   . د

2.  
  

 r��س ، وآ�ن ���>� ا�
w�c أ ب �ـ ا�7ي 1��و���ن �1 ا����� � ��وي ا����
���ة ا�
w�c ا�  �اذا آ��9 زاو��
�س ا�Wاو�� = ا�u�s أ ب ��س ا�Wاو�� ب أ �ـ 40ْ=  أ ب �ـ أ �ـ  ، وآ�ن  �  �
  ؟ ، 1

  
  
  
  

3.  
 u�� آ) �12 ا��S ا��� 4 �Sن ��د ��ب ا�� 28 ��ب ���sون ����z� ا�Z ا�
�ر/� h1ذا آ

��r ا�Z ا�
�ر/� ؟�� �s�� �z<� �ً2��� �%1 �ً2���  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

4.  
��� ≠ وآ��9 س 1) = ص×س (إذا آ�ن �Sا� ���  : us1 ��X دا;�ة &$ل ر�W ا�5

 .h1< 1ن  ص , 1  >�>��� ]%$ن   س   - أ
 .h1> 1ن   ص , 1 < س�>��� ]%$ن    - ب
  .h1< 1ن  ص  , 1 < �>��� ]%$ن   س-   �ـ
   .h1 ، < 1ن ص 1 = �>��� ]%$ن   س –   د 

5  
   64 = 8 ×8  .ج              49 = 7 × 7  .ب                  36 = 6 × 6  .أإذا آ�ن   
)          6 – 3 ( ×)6 +3 = (27)        7 – 3 ( ×)7 +3 = (40)       8 – 3) (8+ 3 = (55  

  
�[jا (
�ت آ) �1ع y� أآ�� إ���  : 5&� ا��� � 

  289= س × إذا آ��9 س 
  ) = ........................................................................................3+س) (3-س: (h1ن

40ْ  

 أ

 �ـ ب
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�ًKام ا��<0ز<��ل   را��W�Aوا  $Xا���  

1.  [jا ��
Rا� ����$ز ��2 �� ��. : r�� إ�ً1�s� د�� u���5.   
..................................................................................................  

  

 ��ب � �2�x أ إ��2�x Z ب �i2S ��د �15 أ&� ا��S$ف ا�
�+��2 و����و�� ا`��اد،  إذا ا���)   .2
�د����ب ا�+��2 أ "��� ��د  �
� ����  : ��ب �2�x ب ، ��2 � ا��� � ا��

  

.................................................................................................  
  


r س   .3R& ت ا�7ي��  ).2 –س ) (1-س(ار/� �+%) ]����2 ��$ازي ���3
  
  
  
  
  
  

4.  1 (��rإذا ��
9 أن ا�+%) أ ب ج د ���3:  
  5=  أ م 
�وي س= م د = د هـ �� r�$�  
�} ا�+%) أ ب ج د 2= هـ ج �� �
  ؟) ����5 س( 1

  
............................................................  
...........................................................  

5.   ،u��وي صاذا آ�ن ا�+%) م ع ك ل ���� r��" ل$�  
   

  4= وآ�ن م هـ 
   

   5= أ ك 
3�) ا�
�p) هـ و أ ل ��
�&� ا��� �
  ؟)����5 ص(1

..................................................  
.................................................  

  

 س

2 

 �ـ ب

   أ

5 

 ع
 ك

 م
 ل

4 

 5 د س
 م

 ن

   هـ

 أ
 و

  هـ

 



 130

 ج

  

  ا����1N ا�$'Z#�<��ل   ��<��
� ��دW5 ا�32� � ا��� "u دا;�ة &$ل ر�  .1z��� �zp� أو  (%x :  

  
  
  
  
  
  

                                               أ

� &�ف   .2z��� �zp� �1 ا����  : ر � و"u دا;�ة &$ل ر�W ا�32
  

3.  
  )اذا آ�CE ا����دة �� ا����رة ���DE �� ا��1اج (:  ��9 �1وى 

��9 ا������ ا��� ]  ���3 ا�>�z
�ت �1وى؟ "u دا;�ة &$ل ا/���X � �z��� �R�� :  
��9 �1 ا�%�اج : /$زان � �z1 رة���دة �1 ا��R9 ا����  .اذا آ

���� �1 ا�%�اج : /z���رة ، 1��دة ���9 �1 ا��R9 ا����  .اذا آ
 Z���9 �1 ا�%�اج: ��� �z���رة 1��دة ���9 �1 ا��R9 ا����  .اذا آ
�دة �1 ا�%�: أ�) R9 ا�����رة ���9 �1 ا�%�اج اذا آ�  .اج h1ن ا��

4.  
 �z��� ه���2�ء ، /
%� ذه2�� و �3 ،: ��� وآ��9آ�. ، z[��ء &�$ا�
  : ه� أ/

  : اذا ��1>� أن . �$�$ ، دو]� ، /$/$ ، رو�1 
  .ا��22�ء ]���ث ا�Z رو�1 ودو]�  -
5 ���3�u ا�
+� أو ا�3��ان  - $/$/ . 
 رو�z� �1ب � ا�%�.  -

� ا�     ا`ر���؟&�$ا��ت ��ه�/� آ) &�$ان �
.........................................................................................................................................

....................................................  

5.  

���ة  " : w�c� 9 أ�$ال أ"�ع���;� ا�Wاو��5 ، 4،  3: اذا آ  w�c
 ذ�Y أن" .  1�ن ه7ا ا�� v�<���:  
 ����Sا� ���  :"u دا;�ة &$ل ر�W ا�5

 أ�$. أ���;� ا�Wاو�� ]%$ن ا�>��2   w�c� (آ>��2 اآ r��"5 :4 : 3ل أ  

� ا�Wاو�� ]%$. ب;��ت  c�c
� آ>��2��� ا�z��"أ�$ال ا ��  5 : 4 : 3  ن ا�>��2 
�ت ���9.جc�c� ك�� آ>��2 ه>z��"أ�$ل ا ��
� ا�Wاو�� ا�>��2 ;�   3 : 4:  5  

 أ

 د

 ل

 س

 م
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�ًAد�A   <��ل�ا���ه�ن ا��!�&  

1.   Z���
�6 5 ��2) ا���
� ��Z 3و"i ا��2. �1 أن ا���د ا�7ي ��2) ا���ً
   دا;
.............................................................................................. .................  

...............................................................................................................  
  

3� ا��2�رة   .2T �2� 5ً�c� {أ� :  

    ص    +س      =  ص+ س     
  

 �2�$� ����X �w س ، ص ��د�&.  
.................................................................................................................  

.................................................................................................................  
  

3.  
��[jرة ا�  : و"i ا��2. �1 ��م X�� ا��2

  � ه$ ��د �1ديآ) ��د أو�
...............................................................................................................  
...............................................................................................................  

4.  
�ل أن �c
� i"و�����2[ 9��� ���

$�� ا`��اد ا�>�2�� ن ه� �R� Z�� �
�� ا����
 .  

................................................................................................................................
................................................................................................................................

............................................................................................................  
................................................................................................................................

......................................................  
  

5.  
�u ا�Wوا�� ا���دة= إذا آ��9 س 
� ��$
R�،  ���
�� �2�<���
$�� س ����� R
� إذا آ��9 ا�
�1 �� 

u أم 5Rا� .  

................................................................................................................................
................................................................................................................................

............................................................................................................  
................................................................................................................................

......................................................  
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����� اU ا��&
 ا��&  

  
  

 .��  :�W�Wي ا�3
�رة xإ u"و Y<� Z��� ت �7ا��"��ه�]Y ��$ ا���R[س ا���� ���
9 ه67 ا2�/5
X ���×   

�رات ا�(
�� &�. �x$رك أ�9� ا�(� �ً2/��ن ا�7ي ]�ا6 �>%
   . �1 ا�
�ل c�:  

  
معارض 
  بشدة

  موافق  موافق محايد  معارض
 بشدة

 ا�� � ةا����

�ت � أه��     ×   �"��� �1 ا������
 1 .أ��T ا����� ا�

  
  

�رة xإ .��� u"9 ا�2>� ×و�[   ) O1ا$� ( rأه�   .`�r �1ً� �(�� ا����� �
 ����� ��1ات ا2�/5�� � ���  .أآ
) ا^�

  
  
  
  


� أر�$ ]�2_� ا�
��آ[jت ا��$�� :  
  

    ا5/�
  ا�
�ر/�
-<Rا�  

  ا�+��2

��$
R
  ا�

 kر��    ا��
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  اE���A  �#��س ا��3Hه�ت 0�E ا��!�&��ت



 134

  
  

  
  
  
  
  

معارض 
  بشدة

  موافق  موافق محايد  معارض
 بشدة

 ا�� � ا����ات

��2أآ$ن ������ أن      ��ًW�
�ت ًا ���"� 1 . �1 ا���

�ت  &�S أ]
>Z ز��دة ��د     �"� 2 .ا���

�ت أs1) أن      �"��ت ا�������� �1 �
 دا;�W;� 3  .أآ$ن � ا��

      ������ت]��"� z1 �1 . 4� ا���$م ا`�Tى ا���

�ت     �"�� +� �S& �1 ا���<
�رآ� وا�+
 5  .أ&�ول ا�

      �����تأ]�zب � &) ا�$��;� ا�2�"� 6 . �1 ا���

     ��ن �>���`�� ��xت أ��"��ر� ا���
[ (& Z�� درا� 7 . أآ$ن  

�ت      �"��ر� �2�X �1 ا���
[ (& u� 8 .أ���� أ�>� أ/�3

�ت      �"��ل ������ �1 ا���
����م � 9 .أ/�3�u ا��

�ت      �"��ت ���ة ��z$�� �1 ا������ Z�� (S&أن أ u� 10 .أ/�3

�ت      �"�� ]7آ� ا�����<� ���<� ��c��� ��x11 .أ 

�ت      �"�
��� �S& �1 ا������ ��x12 .أ 

     ���ت ����"� 13 .أرى أن ا���

��ا  أنأرى     cدر/9 آ $� Z�& �2�X دة��ت ��"� 14 . ا���

     �s
�ت  وا����مأ/�3�u ا��"�� ��ا ا���� u� p�� �1 . 15� ا�
$ا"

      �� �2�<����ت ه$ ا�
$"$ع ا`/$أ �"� 16 .ا���

�ة أ     ����� �1 ا���[ �zأ� ��xت `�>� أ��"� 17 .]��� ا���

�ت أ��x أن      �"������ ��1���/����� �1 ���� ��Z آ�. ��
� ا��
(2���
 ا�

18 

     �ً��s� �2��[ ت��"� 19 . ��$ 9 درا/� ا���

�ت      �"��ن أآ$ن ���ا �1 ا���� 20 .أه�� 

     �  (%+��ت �"�� أ](�ج � ا�
�ر/� أ]$ u أن أ/�(�م ا�����<� (�. 21 

�ت      �"� 22 .أ&. ا`���ز �1 ا���

     ���
� �z�` ت��"� 23  .أ/�3�u ا5/�
�ار �1 ا���

      9��� آ
z� �z�& Z�� �Xأ �� ����� (& �1 ��%+� �<zا�$[ ���<�
 �z��$�X. 

24 

�ت أ/�
� �1 ا���     �"��� �S& �1 ا����1�r �>� ]�ك /[ال دون إ� ��%
 r���. 

25 

      u��ت ]����ت 5 أ/�3�"��أ�� �1 ا���z� 26 .ا����. ��

      ���
�� اه�c[ 5 �zآ���`ر �م و�+� (�� 27 .ا���

��� ا��2�3       r�s�� أ/���ب ا�$ 9 ا�3$�) ا�7ي (;��� (& �1
�ت�"� .ا���

28 

     �T� �)x � ��� 29 .� ا��) ��Z أن أ1%� 1 أs1) ا��S$ل ��Z ا^�

�ت  �ر ا^�%�ن      �"� 30 .أ&�ول ]���) ا�$ 9 ا�
� �S)�( ا���
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  مقدمة

يث تعطي اللغة الفرصة لتوضيح ح, في ضوء ما طرحته البنائية من دور اللغة و مهاراتها في التعلم
و تعطي الفرصة   , األفكار والمساهمة في الحوار الصفي من خالل مجموعات تعاونية مع االخرين          

وحركـة  )  WAC(فإن المناصرين لحركة الكتابة عبر المنـاهج        , كذلك لتوصيل األفكار لآلخرين   
 formها شكالً من أشكال التعلم  تبنوا الكتابة كإستراتيجية تدريسية بعدWID)(الكتابة في المناهج 

of learning  وأداة للتعلم  Writting as atool of learning. 

فإن للكتابة دوراً محتمالً في صقل و تهـذيب التفكيـر       , وفيما يتعلق بأهمية الكتابة في تنمية التفكير      
ناع من خالل تقديم وفي إمكانية حدوثه بمستوى أعلى عند إتاحة الفرصة للطلبة للنقاش والتأمل واإلق

  .                                                                                     األدلة
و تكوين المفـاهيم وقـد      , وبناء المعاني , ويحتل التواصل ركيزة أساسية في تنمية ثقافة الرياضيات       
فكتابـة  ,  الطالب على أن يعبر عما لديهيتعدى التواصل اللغة الشفهية إلى اللغة المكتوبة التي تشجع   

  .الطالب في سجالته ورصد تأمالته وعثراته ونجاحاته من شأنه أن يجعله متواصالً مع غيره
ويتم دائماً التركيز على مهارة االتصال والتواصل كمهارة أساسية من مهارات تعليم العلوم تأتي في               

ويعنى بها إيصال ما يكون المرء قد توصل إليه         , ةالمراحل النهائية بعد المرور بالمهارات األساسي     
الكتابة ورسـم األشـكال     , اإلشارة, المحادثة ,الكالم :وفي أفضل أسلوب ممكن لآلخرين من خالل      

  .                                                          التوضيحية والجداول البيانية
يات المدرسية حسب المجلس الوطني لمعلمي الرياضـيات        تؤكد معايير المنهاج والتقييم في الرياض     

)NCTM (      االستماع: وتتضمن هذه المهارات  , الحاجة إلى االهتمام بمهارات االتصال و توجيهها ,
 . الكتابة و الفهم الرياضي والقدرة على حل المشكالت, القراءة, المحادثة

 المعلم وطالبه مما يمكنه مـن تقـويم          كما أن دمج اللغة الطبيعية بالرياضيات يحسن االتصال بين        
ويساعده في تحديد عناصر تعليمـه التـي ينبغـي          , معرفة طالبه ووضعهم الرياضي بشكل أفضل     

 ما هي حاجـاتهم     – نتيجة قراءة كتاباتهم   - الذي يرى  الطلبةكما يساعده في االهتمام أكثر ب     , تغييرها
 حـول بعـض هـذه      أمام الجميععية ويمكن أن يثير المعلم نقاشات جما. وكيف يفكرون,الخاصة
 وهذه الكتابات تجعل الطلبة واعين لمدى فهمهـم أو عـدم فهمهـم              .)بعد موافقة كاتبيها  (الكتابات  

وعندها يستطيعون التوجه لمعلمهم أو لطالب آخر في صفهم          , للموضوع الرياضي الذي يكتبون عنه    
   . لتفسير ما صعب عليهم فهمه
 أنشطة كتابية لتتالءم مع الخلفية النظرية للموضوع ومع طبيعة وحدة           وبناء على ما سبق تم تصميم     

مع توضيحات  , الجبر لمساعدة المعلم على تطبيق إستراتيجية الكتابة من أجل التعلم في هذه الوحدة            
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للمعلم حول نوعية األنشطة المستخدمة وكيفية استخدامها مع جدول موزعة فيه هذه األنشطة حسب              
  . نشرة مساعدة للطالب عن أهمية الكتابة بالنسبة له وموضوعاتها وكيفيتهاكما توجد, الدروس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األنشطة الكتابية المقترحة
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  :المعلم مع الطلبة إلى قسمينتم تقسيم األنشطة الكتابية التي سيستخدمها 
  .أنشطة عامة تطبق باستمرار أثناء تنفيذ الوحدة )1
 ).مرفقة في جدول(كل درس أنشطة كتابية خاصة ب )2

 

  القسم األول

  .)بشكل عام (األنشطة التي سيطبقها المعلمون مع الطلبة أثناء تنفيذ الوحدة
وبعد مرور فترة   , حول معرفتهم السابقة للموضوع   : أنشطة تقويم ذاتي للطلبة على ثالث مراحل      ) 1

وما هي المعرفة التي حصلوا     , زمنية أو انتهاء الدروس المحددة حيث يتم تقويم ما تم تعلمه فعالً           
وتقويم آخر حول ما الذي يرون أنهم ما زالوا بحاجة ألن يتعلموه ولم يتمكنوا              , عليها أو اكتسبوها  

  : و يتم هذا النشاط على النحو. منه
 )K.W.L)Know. Want to know. Learned نشاط  - أ

  .تم تطبيقه في بداية الوحدة وقبل إعطاء أي درسي -
  .دروس يعاد تطبيقهبعد إعطاء أربع  -

 .بعد انتهاء الوحدة -

 ومكتـوب  في كل مرة يطبق فيها هذا النشاط  يتم توزيع ورقة لكل طالب مكونة من ثالث أعمدة          
   .أعلى كل عمود عنوانه كما يلي

  .  أعرف عن الموضوع:               العمود األول-
   .          تعلمت و عرفت:       العمود الثاني-
  .------        أريد معرفة المزيد عن :         لثالث العمود ا-

  كل ما يعرفه عـن الموضـوع       عند التوزيع مباشرة  فقط و مود األول   بحيث يكتب الطالب في الع    
 وهي ليست الطريقة الوحيـدة      –تحديد خبراته السابقة بنفسه لمساعدة المعلم على الوقوف عليها        ل

  . لطالب نفسهلذلك لكنها إحدى الطرق التي تعتمد على ا
 الثـاني  الكتابة في العمود بعد انتهاء الدروس األربعة يعاد توزيع الورقة نفسها ليكمل الطالب      -

ويكتب في العمـود الثالـث مـا هـو          . عما تم تعلمه فعالً وأتقنه حتى وصوله هذه المرحلة        
ليـه  الموضوع الذي ما زال يشعر بنقص فيه وبحاجة إلى المزيد من المعلومات والتدريب ع             

  قـدر  – من خالل قراءاته لكتاباتهم–مما يساعد المعلم في التغلب على أية مشكلة لدى الطلبة    
  . اإلمكان ومناقشتهم فيها قبل االستمرار والمتابعة إلنهاء الوحدة
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وهـو  ( في بداية الحصة التالية يعاد توزيع ورقة جديدة يكتب الطالب فيها العمود األول فقط                -
للوقوف أيضاً على تعلم الطلبة في ) رينيخابق في العمودين األ في اليوم الس  هنا يشابه ما كتبه     

  .هذه المرحلة
  . يعاد توزيع الورقة بعد انتهاء الوحدة إلكمال العمودين الثاني والثالث- 
  بعد كل اختبار قصير في الوحدة أو أي تقويم دع الطلبة يكتبون في اليوم نفسه عن كيفيـة                    -ب

  . وكيف درسوا عليه, ر وكيف كانت استعداداتهمأدائهم في االختبا
أما بعد توزيع األوراق واستالمها من قبل الطلبة دعهم يكتبون عن كل سؤال أخفقوا في اإلجابـة       

  . - من وجهة نظرهم–ولماذا أخفقوا فيه أو تركوه دون حل, عليه
مات إضافة إلى الرمـوز     كتابة جميع التفسيرات الكالمية لكل خطوة رياضية بالكل       تعويد الطلبة   )  2

  :  مثلوالعمليات التي يقوم بها الطالب
  .توضيح طريقة جمع أو طرح الحدود الجبرية كتابياً لكل خطوة- 
  . توضيح طريقة فك األقواس-
  . توضيح طريقة إيجاد العامل المشترك في المقادير الجبرية-
هي سلسلة من المهام الكتابية في ملف خاص به، ولكل طالب   Journalكتابة مجلة الرياضيات ) 3

اليومية مثل كتابة إجابة مختصرة لسؤال يطرحه المعلم أو لمجموعة من التعليمات بحيث تكـون               
إضافةً إلى عبارات الرياضـيات وألعـداد       , الكتابة معبرة وشاملة لمجريات أخرى بطريقة نثرية      

لموضوع المجلة وطريقة تعامل    يوجد توضيح   . ( والمعادالت والتفسيرات المختلفة والتعليق عليها    
  . المعلم والطالب معها فيما بعد

أو مـن   , تجميع مواضيع من مجالت أو كتب خارجية غير الكتاب المقـرر          : الكتابة العارضة ) 4
أو عن علماء بحثوا في الموضـوع       , وسائل اإلعالم المختلفة مرتبطة بموضوع الدرس أو الوحدة       

والمجالت والمواضيع فيما بينهم ويشاركون في تجربة جمع        حيث يتداول الطلبة هذه الكتب      . نفسه
أو وضعها على لوحة مجلة الحائط , هذه المواضيع ودمجها في المنهاج و مناقشتها ضمن الدروس

. للرياضيات بعد االتفاق عليها و مناقشتها مع المعلم والزمالء و إعادة صياغتها وتلخيصها كتابياً             
  .ضاً يضيفونها إلى مجلتهمويمكن عمل ملخصات خاصة بهم أي

وهي كتابة أدبية تتعلق بالرياضيات حيث يشجع المعلم طالبه على          : الكتابة الخالقة أو اإلبداعية   ) 5
  . كتابة أشعار أو قصص عن مفاهيم أو أفكار رياضية بالطريقة التي يرونها مناسبة
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  أنواع األنشطة الكتابيةبعض 

  
  :ة فيمكن تصنيفها حسب أنواع الحواث على الكتابة منهاهناك عدة تصنيفات لألنشطة الكتابي

وهي إجابات على أسئلة حول موضـوع       : الكتابة عن طريق الحث المباشر من قبل المعلم       . 1
  :معين تم تعلمه مثل توجيه سؤال للطلبة حول الحدود الجبرية مثل

  ما هو الحد الجبري حسب رأيك؟* 
  ما الفرق بينه وبين المقدار الجبري؟* 

وهي كتابة مفتوحة ليكتشف الطلبة طرق تفكيرهم بـصورة مـستقلة حيـث             : الكتابة الحرة . 2
  .بإمكانهم كتابة كل ما يبدو لهم ويتعلق بالرياضيات

تهتم بنقاط أو جوانب رياضية والعالقات بينها كأن يكتب : حواث تتعلق بالمضمون الرياضي. 3
أو أن يعبروا بلغتهم الخاصة عن      . ليةالطالب خطوات تحليل مقدار جبري إلى عوامله األو       

  : فهمهم الخاص لمفهوم معين مثل يبدأ الطالب بالكتابة عن المفهوم
  .......................     أعتقد أن المعادلة هي* 

حيث بإمكان الطلبة التعبير عن طريقة تعلمهم وكيف يفكـرون          : حواث تتعلق بعملية التقدم     . 4
  : مثل. فضيلهم إستراتيجية حل معينة عن غيرهابكيفية اختيارهم أو سبب ت

  ما هي طريقتك المفضلة؟ ولماذا اخترتها؟ . هناك عدة طرق لحل معادلة رياضية مثالً* 
  :مثل. تهتم بكيفية نظرة الطلبة إلى أنفسهم كرياضيين أو كطالب رياضيات. حواث شعورية. 5

  .صف ماذا يفعل عالم الرياضيات* 
  ...............        مسائل كتابية ألنأنا أحب، ال أحب حل *

ويمكن للمعلـم أن يـضع موضـوع    , يستطيع الطالب أن يكتب بها ما يشاء   : مهمة مفتوحة . 6
  : المهمة ويترك للطالب أن يكتب بها ما يريد ومتى يريد مثل

  .............         اآلن أدرك أن* 
وحـل  , تعـاريف , لى ثالثة أنـواع كيـف  تضم األمثلة على المهام المحددة ع : مهمة محددة .7

  .األخطاء
تطلب تفسيرا كالميا مكتوباً عن كيفية القيام بأمر ما مثـل تبـسيط مقـدار               : كيف -

  .جبري
تطلب من الطلبة أن يكتبوا تفسيرهم أو تعريفهم لمصطلحات تعلموها في : التعاريف -

 المقـادير   العوامل المشتركة في  , المقدار الجبري , مثل الفرق بين مربعين   , الصف
  .الجبرية
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تطلب من الطلبة تفسيرا لخطأ تعرفوا عليه هم أو معلمهم أو اكتشفوه            : حل األخطاء  -
  . أثناء الحل
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  المجلةب تعريف الطلبة
 

  . تحديداً يومياً)وحدة الجبر ( في هذه الوحدةونكتبتعريف الطلبة بأنهم سي )1
أو  اتراحاتهم لرسوم تحضير كراسة المجلة وأخذ آراء الطلبة في تصميمات الغالف وتقديم اقت           )2

 .الغالفعلى  تظهر عبارات

 : في المجلة وهوتحديد الوقت والزمن الذي سوف يكتب الطلبة فيه )3

            . بعد الحصة يومياً-
          . عند الدراسة بالبيت-
  .يه بسؤال ماف ون في كل وقت يفكر-

  :تهم وهولجقي م تحديد ما الذي سوف يكتبونه) 4
  .ات جديدة أو أفكار أو قوانين أو مفاهيم تعلمها الطالب في ذلك اليومكلم -            
   . الطالببها  أفكاراً عميقة فكر-            
  . مسائل للحل, تأمالت, أشياء تعجب منها-            
  . تفكير انعكاسي عن الصف-            
  .جابة عليها أسئلة يمكن اإلجابة عليها أو حتى ال يمكن اإل-            
   . مقترحات أخرى للكتابةة أي -           
  :  وهوتحديد المكان التي تتم فيه الكتابة) 5

ـ  عندما يمكن ذلك انصح الطلبة بأن تبقى مجلتهم معهم لذلك   ,في كل مكان   فـي  لبيـت أو  اي ف
  .المدرسة

  :التوضيح للطالب لماذا يكتب في مجلته وذلك ألن) 6
  .كتبها لم ينساها إذا أفكاراً يمكن أن ي الكتابة تسجل-         
  .ه المختلفة ومالحظة تطور المقارنة في المستقل بين كتاباته-         
   . في الصف عملية التعلم وحل المسائل ونقاشاته تسهيل-         
  .ما الذي تعلمه وما الذي ال زال لديه مشكلة في تعلمه, تعلمه التقويم الذاتي -         

رفـه لـم يحـضر درس الرياضـيات                                                             ع التوضيح للطالب بأنه يستطيع الكتابة ألي شـخص ي         )7       
  .وضح له األفكارهو ي

وترك المجال لهم أيضاً لمناقشة , الطلبة وتخصيص وقت لذلك    األنشطة الكتابية مع   مناقشة جميع ) 8
  .األنشطة فيما بينهم
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ثم االحتفـاظ  , توزيع النشرة الخاصة بالطلبة عن مجلة الرياضيات الخاصة بهم ومناقشتها معهم      ) 9
إضافةً إلى األنشطة الكتابيـة     , بها في ملف المجلة لكل طالب لتذكيره بأهداف الكتابة ومجاالتها         

  ). وفق الجدول المرفق(المحددة التي سوف يكلفهم بها المعلم مع كل درس 
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  النشرة الخاصة بالطالب

  
  :عزيزي الطالب 

يومياً في الكراسة التي تم توزيعها عليكم لذلك بإمكانك تصميم )  الجبر(سوف تكتب في هذه الوحدة 
  .غالف مناسب لها برسومات أو شعارات ملونة واكتب اسمك على الغالف

  :جلةوإليك بعض المعلومات البسيطة عن الكتابة في هذه الم
 بعد الحصة يومياً: الوقت وزمن الكتابة .1

   عند الدراسة في البيت-                          
   في كل وقت تفكر فيه بسؤال ما-                          

  :ما الذي سوف تكتبه في المجلة. 2
  . كلمات جديدة أو أفكار أو قوانين أو مفاهيم تعلمتها في ذلك اليوم-
  ة فكرت فيها في موضوع الدرس وعالقته بأي شيء آخر  أفكار عميق-
  . مسائل للحل, تأمالت, أشياء اكتشفتها.  أشياء تعجبت منها-
 تفكير انعكاسي عن طلبة الصف وطريقة تعاملهم مع موضوع الدرس وتفاعلهم في -

  . الحصة واستجاباتهم المختلفة
  .يمكن اإلجابة عليها أسئلة بإمكانك طرحها يمكن اإلجابة عليها أو حتى ال -
  .  أية مقترحات أخرى للكتابة تخطر ببالك-
  . المهام الكتابية المحددة التي يكلفك بها المعلم لكتابتها في المجلة -

  : المكان الذي تكتب فيه. 3
  في كل مكان لذلك إبق مجلتك معك حيثما أمكن في البيت أو المدرسة 

  . لماذا تكتب في مجلتك. 4
  :لتك ألنأنت تكتب في مج

  .كتبها لم تنساها إذا الكتابة تسجل أفكاراً يمكن أن ت-         
  . المقارنة في المستقل بين كتاباتك المختلفة ومالحظة التطور -        
   . تسهيل عملية التعلم وحل المسائل ونقاشك في الصف تعمل على-         
  .ما الذي ال زالت لديك مشكلة في تعلمهما الذي تعلمته و, تعلمك التقويم الذاتي -         

بإمكانك التوجه في الكتابة ألي شخص تعرفه ولم يحضر درس الرياضيات موضحاً له . 5
  .والشيء الجديد الذي تعلمته , أفكار الدرس

أي كتابات أدبية حول ,بإمكانك كتابة أشعار أو قصص عن مفاهيم أو أفكار رياضية . 6
  .  تعلمها في وحدة الجبرالرياضيات والمفاهيم التي 
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بإمكانك جمع موضوعات من الجرائد أو المجالت أو وسائل اإلعالم المختلفة عن . 7
موضوع الجبر أو عن علماء رياضيات في هذا الموضوع وتلخيصها وكتابتها في 

أو وضعها في مجلة حائط خاصة بالرياضيات وهذه المواضيع باالشتراك . مجلتك
  .والتعاون مع زمالئك
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  األنشطة الكتابية المقترحة الخاصة بالدروس
عدد   العنوان   الدرس

  تدريبات
  الكتاب

عدد 
األنشطة 
  المقترحة

  األنشطة الكتابية اإلضافية

الحد   األول 
  الجبري 

صفي     
2  

  :عبر بالكلمات عن المقادير اآلتية بوضع نص مناسب -1        2
  5+  س 4

  2 ص- 3ص

وضح له الفرق بين ) س(كتب في مجلتك رسالة لزميلك  ا-2
  .الحد الجبري والمقدار الجبري

القيمة   الثاني
  العددية

صفي     
2  
  

تمارين 
ومسائل   

6  

اكتب في مجلتك كيف توظف هذا الدرس في حياتك  -1  2
  ).مع إعطاء أمثلة, أي ماذا تستفيد منه في الحياة(اليومية 

ز واكتبها على بطاقة لتسألها  كون أسئلة على شكل ألغا-2
لزميلك بحيث تضع  س محورها األساسي ثم ابني عليها 

  . عالقات بإضافة أو طرح أو ضرب أو قسمة أعداد
اكتب اللغز على بطاقة أو ورقة وجرب أن تحله على ظهرها 

  .وفيما بعد سجله في مجلتك, لتتأكد من إمكانية حله
بين الطلبة والزمالء يمكن تبادل البطاقات المكتوبة :مالحظة
  .ليحلوها

الحدود   الثالث
الجبرية 
  المتشابهة

صفي    
2  

  .اشرح متى يتشابه حدان جبريان -1  2
 اكتب في مجلتك ماذا تستفيد من معرفة تشابه الحدود -2

  .الجبرية في تعلمك الرياضيات
  

جمع   الرابع
المقادير 
الجبرية 
  وطرحها

صفي     
4  
  
  

تمارين 
ومسائل   

7   

اكتب رسالة لزميلك اشرح له مواصفات الحدود الجبرية  -1  3
  .التي تستطيع جمعها أو طرحها معاً

 اكتب في مجلتك موضحاً ماذا يختلف جمع وطرح المقادير -2
  .الجبرية عن جمع وطرح األعداد الصحيحة

  :ارسم في دفترك الشكل اآلتي-3
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يحدثك على الهاتف وال يرى صف هذا الشكل لزميلك الذي 

الشكل بوصفه له بنقاط محددة ومكتوبة أمامك في مجلتك 
لتساعده على رسمه بدقة وبأبعاده المعطاة حيث وجدت هذه 
الرسمة في كتاب خارجي والمطلوب إيجاد محيطه وتريد 

مساعدته في حساب المحيط بعد الرسم  ثم اكتب طريقة حساب 
  .محيطه

قانون   الخامس
توزيع 

ملية ع
الضرب 

على 
عملية 
  الجمع

صفي    
2  
  
  

تمارين 
ومسائل  

4  

 ثم حوله 11.ص) 4(اكتب نصاً كالمياً على نمط تدريب  -1  3
اكتب جميع (إلى أرقام ورموز حسب الخاصية التوزيعية 

  ).الخطوات
 اكتب في مجلتك عن الفكرة الجديدة التي تعلمتها اليوم في -2

ة أو إطاراً مناسباً صفحة خاصة وصمم لهذا العنوان رسم
  .- فكرة جديدة–وضع في داخله 

اكتب .  قد تكون  هناك مشكلة ما واجهتك في درس اليوم-3
وجه . عنها بالتفصيل طالباً المساعدة والتفسير لتستطيع فهمها

ضع العنوان أيضاً في إطار .الكتابة للمعلم أو ألحد الزمالء 
  .مناسب مع رسمة من تصميمك مناسباً للموضوع

ضرب   السادس 
المقادير 
  الجبرية

صفي    
2  

تمارين 
ومسائل   

5  

: اكتب خطوات فك األقواس للمقدار اآلتي -1  2
  ص ل+ ص ع +س ل + س ع )=ل+ع)(ص+س(

  . شارحاً ومفسراً بالكلمات لزميل لم يفهم هذه الخطوات
 اكتب في مجلتك عن عالقة الجبر بالهندسة وكيف توظف -2

  .الجبر في الهندسة
حل   ابعالس

المعادالت 
في 

مجموعة 
األعداد 

صفي     
2  
  
  

تمارين 

اكتب جميع الطرق الممكنة والتي تعرفها إليجاد قيمة س  -1  2
  : من المعادلة

   36) = 5+ س (3
ثم اكتب شرحاً للطريقة التي تراها األفضل بالنسبة لك موضحاً 

  .السبب في اختيارك وتفضيلك لهذه الطريقة

 س

2

5 
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ومسائل     الصحيحة 
3  

 اكتب في مجلتك للطالب الذين غابوا عن درس اليوم -2
ملخصاً عن مجريات الحصة  وعن أهم شيء تعلمته هذا اليوم 
في حصة الرياضيات وابرز هذه األهمية بشرح الموضوع له 

كتابيا ناصحاً إياه التركيز على أهم األفكار والمعلومات 
  .واذكرها له في نقاطً 

الفرق   الثامن
بين 

  مربعين 

في    ص
3  
  
  

تمارين 
ومسائل   

4  

  :زميلك ال يميز بين هاتين العبارتين -1  2
  )س7+ع)(س7-ع: (األولى 
   2ب9 – 2 أ16:الثاني 

اكتب له شارحاً وموضحاً ماذا تعني كل عبارة وما العالقة 
  .وهل يمكن التحويل من شكل آلخر . بينهما 

  :  سألك زميلك كيف يحلل الفرق بين مربعين للعبارة-2
    144 – 2 س196

وضح له خطوات الحل خطوة خطوة كتابياً ليستطيع قراءتها 
  .   عدة مرات ومراجعتها وبالتالي فهمها

التحليل   التاسع 
بإيجاد 
العامل 
  المشترك

صفي    
2  
  
  
  

تمارين 
ومسائل  

2  

هذا الدرس أو وجدت فيه نوعاً من  ربما واجهتك مشكلة في-1  2
 الصعوبة أو المشكلة التي اكتب لزميل تشرح فيه: الصعوبة

 حددها أنت نقطةواجهتها فيه تحديداً طالباً منه المساعدة في 
  .قدر اإلمكان

  .اكتب هذه الرسالة مع رسم إطار مناسب لها
يمكن تبادل الرسائل بين كل زميلين ومحاولة كل منهما الرد * 

كما ,كتابياً على رسالة زميله وتقديم المساعدة له قدر اإلمكان 
  .ن التشاور مع الطلبة اآلخرين في الرد على رسالة أحدهم يمك

 اشرح الخطأ في الحل اآلتي في إيجاد العامل المشترك -2
  :للمقدار

  2ص2س2 – ص 3س
  )2-س (2 ص2س: الحل
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  )9(ملحق رقم 
  

  نموذج تسهيل المهمة
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  )9(ملحق رقم 
  نموذج تسهيل المهمة
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  )10(م ملحق رق
  

  جداول إضافية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب : 25.4جدول 
  المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات

  
  

  التحصيل البعدي  التحصيل القبلي    المستوى  الجنس  المجموعة
 5.210 6.395  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  الضابطة

 38 38  العدد      

 2.792  1.794  االنحراف المعياري      

 8.222 6.944  المتوسط الحسابي متوسط   

 18 18  العدد      

 2.777 1.955  االنحراف المعياري      

 9.625 6.125  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 3.249 2.532  االنحراف المعياري      

 10.0 6.40  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 10 10  العدد      

 3.432 2.914  االنحراف المعياري      

 13.250 8.250  المتوسط الحسابي ممتاز   

 12 12  العدد      

 2.667 2.927  االنحراف المعياري      

 7.930  6.744  المتوسط الحسابي المجموع    

 86 86  العدد      

 4.008 2.266  االنحراف المعياري      

 4.250 5.667  لحسابيالمتوسط ا ضعيف أنثى  

 12 12  العدد    

 2.701 1.826  االنحراف المعياري      

 5.636 5.667  المتوسط الحسابي متوسط   

 11 12  العدد      

 1.502 1.436  االنحراف المعياري      

 7.474 5.526  المتوسط الحسابي جيد   

 19 19  العدد      

 2.366 2.294  االنحراف المعياري      

 9.688 6.876  توسط الحسابيالم جيد جداً   

 16 16  العدد      

 2.626 1.628  االنحراف المعياري      

 10.722 7.056  المتوسط الحسابي ممتاز   

 18 18  العدد      

 2.492 2.235  االنحراف المعياري      

 7.934 6.208  المتوسط الحسابي  المجموع    

 76 77  العدد      
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 3.320 2.035  االنحراف المعياري      

 4.980 6.220  المتوسط الحسابي ضعيف مجموعال  

 50 50  العدد      

 2.774 1.810  االنحراف المعياري      

 7.241 6.433  المتوسط الحسابي متوسط   

 29 30  العدد      

 2.668 1.851  االنحراف المعياري      

 8.111 5.704  المتوسط الحسابي جيد   

 27 27  العدد      

 2.778 2.334  االنحراف المعياري      

 9.808 6.692  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 26 26  العدد      

 2.899 2.168  االنحراف المعياري      

 11.733 7.533  المتوسط الحسابي ممتاز   

 30 30  العدد      

  2.815 2.556  االنحراف المعياري      
 7.932  6.491  المتوسط الحسابي  المجموع    

 162 163  العدد      

 3.690 2.170  عيارياالنحراف الم      

 5.111 6.407  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  التجريبية

 27 27  العدد      

 2.044 2.291  االنحراف المعياري      

 7.462 6.346  المتوسط الحسابي متوسط   

 26 26  العدد      

 2.731 1.875  االنحراف المعياري      

 11.0 5.375  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 3.505 2.560  النحراف المعياريا      

 11.0 6.111  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 9 9  العدد      

 3.391 2.261  االنحراف المعياري      

 16.375 6.500  المتوسط الحسابي ممتاز   

 16 16  العدد      

 1.148 1.033  االنحراف المعياري      

 9.081 6.279  المتوسط الحسابي المجموع    

 86  86  العدد      

 4.728 1.986  االنحراف المعياري      

 5.267 5.467  المتوسط الحسابي ضعيف أنثى  

 15 15  العدد    

 2.251 2.446  االنحراف المعياري      

 6.316 6.150  المتوسط الحسابي متوسط   
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 19 20  العدد      

 1.887 1.497  االنحراف المعياري      

 8.625 6.125  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  ددالع      

 3.335 1.458  االنحراف المعياري      

 9.500 5.889  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 18 18  العدد      

 2.956 2.324  االنحراف المعياري      

 16.941 7.059  المتوسط الحسابي ممتاز   

 17 17  العدد      

 1.713 1.298  االنحراف المعياري      

 9.442 6.154  المتوسط الحسابي  المجموع    

 77 78  العدد      

 4.890 1.914  االنحراف المعياري      

 5.167  6.071  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 42 42  العدد      

 2.094 2.362  االنحراف المعياري      

 6.978 6.261  المتوسط الحسابي متوسط   

 45 46  العدد      

 2.454 1.705  االنحراف المعياري      

 9.813 5.750  المتوسط الحسابي جيد   

 16 16  العدد      

 3.526 2.049  االنحراف المعياري      

 10.0  5.963  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 27 27  العدد      

 3.126 2.261  االنحراف المعياري      

 16.667 6.788  المتوسط الحسابي ممتاز   

 33 33  العدد      

 1.742 1.193  االنحراف المعياري      

 9.252 6.220   الحسابيالمتوسط  المجموع    

 163 164  العدد      

 4.794 1.947  االنحراف المعياري      

 5.169 6.400  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  المجموع

 65 65  العدد      

 2.491 1.998  االنحراف المعياري      

 7.772 6.590  المتوسط الحسابي متوسط   

 44 44  العدد      

 2.744 1.909  االنحراف المعياري      

 10.313 5.750  المتوسط الحسابي جيد   

 16 16  العدد      

 3.341 2.490  االنحراف المعياري      
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 10.474 6.263  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 19 19  العدد      

 3.356 2.557  االنحراف المعياري      

 15.036 7.250  المتوسط الحسابي ممتاز   

 28 28  العدد      

 2.472 2.205  االنحراف المعياري      

 8.506 6.512  المتوسط الحسابي المجموع    

 172 172  العدد      

 4.408 2.137  االنحراف المعياري      

 4.815 5.556  المتوسط الحسابي ضعيف أنثى  

 27 27  العدد    

 2.466 2.154  االنحراف المعياري      

 6.067 5.969  المتوسط الحسابي متوسط   

 30 32  العدد      

 1.760 1.470  المعيارياالنحراف       

 7.815 5.704  المتوسط الحسابي جيد   

 27 27  العدد      

 2.675 2.072  االنحراف المعياري      

 9.588 6.353  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 34 34  العدد      

 2.765 2.058  االنحراف المعياري      

 13.743 7.057  المتوسط الحسابي ممتاز   

 35 35  العدد      

 3.799 1.814  نحراف المعيارياال      

 8.693 6.181  المتوسط الحسابي  المجموع    

 153 155  العدد      

 4.238 1.969  االنحراف المعياري      

 5.065 6.152  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 92 92  العدد      

 2.475 2.071  االنحراف المعياري      

 7.081 6.329  المتوسط الحسابي متوسط   

 74 76  ددالع      

 2.525 1.754  االنحراف المعياري      

 8.744 5.721  المتوسط الحسابي جيد   

 43 43  العدد      

 3.148 2.207  االنحراف المعياري      

 9.906 6.321  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 53 53  العدد      

 2.989 2.226  االنحراف المعياري      

 14.318 7.143  المتوسط الحسابي ممتاز   

 63 63  العدد      



 157

 3.316 1.983  االنحراف المعياري      

 8.594 6.355  المتوسط الحسابي  المجموع    

 325 327  العدد      

 4.324 2.063  االنحراف المعياري      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ضي القبلي والبعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التفكير الريا: 26.4جدول 
  حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات
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  التفكير البعدي  التفكير القبلي    المستوى  الجنس  المجموعة
 21.18 21.66  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  الضابطة

 38 38  العدد      

 8.27  12.68  االنحراف المعياري      

 33.61 34.17  المتوسط الحسابي متوسط   

 18 18  العدد      

 10.35 12.89  االنحراف المعياري      

 39.63 28.13  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 6.59 13.68  االنحراف المعياري      

 36.60 33.40  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 10 10  العدد      

 14.62 11.39  االنحراف المعياري      

 54.38 46.58  المتوسط الحسابي ممتاز   

 12 12  العدد      

 8.40 11.45  االنحراف المعياري      

 31.99  29.72  المتوسط الحسابي المجموع    

 86 86  العدد      

 14.86 14.99  االنحراف المعياري      

 13.83 28.25  المتوسط الحسابي ضعيف أنثى  

 12 12  العدد    

 7.11  11.50  االنحراف المعياري      

 20.67 27.75  المتوسط الحسابي متوسط   

 12 12  العدد      

 8.60 11.47  االنحراف المعياري      

 28.95 33.68  المتوسط الحسابي جيد   

 19 19  العدد      

 8.57 7.96  االنحراف المعياري      

 34.88 36.38  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 16 16  العدد      

 6.71 14.45  االنحراف المعياري      

 48.61 36.83  المتوسط الحسابي ممتاز   

 18 18  العدد      

 11.34 16.31  االنحراف المعياري      

 31.13 33.21  المتوسط الحسابي  المجموع    

 77 77  العدد      

 14.63 12.95  االنحراف المعياري      

 19.42 23.24  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 50 50  العدد      

 8.54 12.62  االنحراف المعياري      
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 28.43 31.60  ط الحسابيالمتوس متوسط   

 30 30  العدد      

 11.51 12.56  االنحراف المعياري      

 32.11 32.04  المتوسط الحسابي جيد   

 27 27  العدد      

 9.34 10.05  االنحراف المعياري      

 35.54 35.23  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 26 26  العدد      

 10.23 13.20  االنحراف المعياري      

  51.10 40.73  لمتوسط الحسابيا ممتاز   
 30 30  العدد      

 10.57 15.14  االنحراف المعياري      

 31.58  31.37  المتوسط الحسابي  المجموع    

 163 163  العدد      

 14.71 14.13  االنحراف المعياري      

 22.96 24.67  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  التجريبية

 27 27  العدد      

 13.96 14.33  االنحراف المعياري      

 31.23 25.46  المتوسط الحسابي متوسط   

 26 26  العدد      

 10.91 13.19  االنحراف المعياري      

 45.38 27.25  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 8.77 14.08  االنحراف المعياري      

 52.44 31.00  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 9 9  العدد      

 10.73 18.79  االنحراف المعياري      

 62.19 37.56  المتوسط الحسابي ممتاز   

 16 16  العدد      

 13.20 12.15  االنحراف المعياري      

 37.93 28.21  المتوسط الحسابي المجموع    

 86  86  العدد      

 19.12 14.61  االنحراف المعياري      

 18.40 21.93  المتوسط الحسابي ضعيف أنثى  

 15 15  العدد    

 9.98 9.24  المعيارياالنحراف       

 22.20 32.30  المتوسط الحسابي متوسط   

 20 20  العدد      

 6.45 15.55  االنحراف المعياري      

 31.63 32.75  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      



 160

 13.80 11.04  االنحراف المعياري      

 37.89 32.44  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 18 18  العدد      

 14.76 12.94   المعيارياالنحراف      

 59.35 38.34  المتوسط الحسابي ممتاز   

 17 17  العدد      

 20.20 14.13  االنحراف المعياري      

  34.15 31.68  المتوسط الحسابي  المجموع    
 78 78  العدد      

 20.20 13.89  االنحراف المعياري      

 21.33  23.69  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 42 42  العدد      

 12.75 12.69  االنحراف المعياري      

 27.30 28.43  المتوسط الحسابي متوسط   

 46 46  العدد      

 10.21 14.51  االنحراف المعياري      

 38.50 30.00  المتوسط الحسابي جيد   

 16 16  العدد      

 13.24 12.55  االنحراف المعياري      

 42.74  31.96  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 27 27  العدد      

 15.06 14.79  االنحراف المعياري      

 60.73 37.90  المتوسط الحسابي ممتاز   

 33 33  العدد      

 16.96 13.01  االنحراف المعياري      

 36.13 29.86  المتوسط الحسابي  المجموع    

 164 164  العدد      

 19.67 14.33  االنحراف المعياري      

 21.92 22.91  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  المجموع

 65 65  العدد      

 10.93 13.37  االنحراف المعياري      

 32.20 29.02  المتوسط الحسابي متوسط   

 44 44  العدد      

 10.63 13.63  االنحراف المعياري      

 42.50 27.69  المتوسط الحسابي جيد   

 16 16  العدد      

 8.06 13.42  االنحراف المعياري      

 44.11 32.26  يالمتوسط الحساب جيد جداً   

 19 19  العدد      

 14.97 14.95  االنحراف المعياري      

 59.04 41.43  المتوسط الحسابي ممتاز   
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 28 28  العدد      

 11.80 12.49  االنحراف المعياري      

 34.96 28.97  المتوسط الحسابي المجموع    

 172 172  العدد      

 17.33 14.77  االنحراف المعياري      

 16.37 24.74  متوسط الحسابيال ضعيف أنثى  

 27 27  العدد    

 8.97 10.59  االنحراف المعياري      

 21.63 30.59  المتوسط الحسابي متوسط   

 32 32  العدد      

 7.23 14.14  االنحراف المعياري      

 29.74 33.41  المتوسط الحسابي جيد   

 27 27  العدد      

 10.18 8.77  االنحراف المعياري      

 36.47 34.29  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 34 34  العدد      

 11.62 13.61  االنحراف المعياري      

 53.83 37.51  المتوسط الحسابي ممتاز   

 35 35  العدد      

 16.91 15.08  االنحراف المعياري      

  32.65 32.44  المتوسط الحسابي  المجموع    
 155 155  العدد      

 17.66 13.41  االنحراف المعياري      

 20.29 23.45  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 92 92  العدد      

 10.65 12.59  االنحراف المعياري      

 27.75 29.68  المتوسط الحسابي متوسط   

 76 76  العدد      

 10.68 13.77  االنحراف المعياري      

 34.49 31.28  المتوسط الحسابي جيد   

 43 43  العدد      

 11.24 10.94  االنحراف المعياري      

 39.21 33.57  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 53 53  العدد      

 13.30 13.99  االنحراف المعياري      

 56.14 39.25  المتوسط الحسابي ممتاز   

 63 63  العدد      

 14.97 14.02  االنحراف المعياري      

 33.87 30.61  المتوسط الحسابي  المجموع    

  327 327  العدد      
 17.50 14.23   المعيارياالنحراف      
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية والبعدية حسب : 27.4جدول 
  المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات

  
  

  االتجاه البعدي  االتجاه القبلي    المستوى  الجنس  المجموعة
 74.58 76.66  لمتوسط الحسابيا ضعيف ذكر  الضابطة
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 38 38  العدد      

 9.74 6.24  االنحراف المعياري      

 83.39 75.06  المتوسط الحسابي متوسط   

 18 18  العدد      

 8.76 6.09  االنحراف المعياري      

 91.00 79.63  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 2.83 4.60  االنحراف المعياري      

 98.90 78.00  توسط الحسابيالم جيد جداً   

 10 10  العدد      

 3.48 7.85  االنحراف المعياري      

 101.42 75.83  المتوسط الحسابي ممتاز   

 12 12  العدد      

 3.18 6.34  االنحراف المعياري      

 84.52  76.64  المتوسط الحسابي المجموع    

 86 86  العدد      

 13.15 6.29  االنحراف المعياري      

 85.42 76.67  المتوسط الحسابي يفضع أنثى  

 12 12  العدد    

 15.07 4.92  االنحراف المعياري      

 86.83 76.58  المتوسط الحسابي متوسط   

 12 12  العدد      

 8.59 4.38  االنحراف المعياري      

 89.68 75.79  المتوسط الحسابي جيد   

 19 19  العدد      

 1.10 7.96  االنحراف المعياري      

 97.00 76.88  المتوسط الحسابي داًجيد ج   

 16 16  العدد      

 7.16 5.90  االنحراف المعياري      

 104.17 75.72  المتوسط الحسابي ممتاز   

 18 18  العدد      

 4.85 7.08  االنحراف المعياري      

 93.48 76.26  المتوسط الحسابي  المجموع    

 77 77  العدد      

 10.75 6.29  االنحراف المعياري      

 77.18 76.66  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 50 50  العدد      

 12.02 5.90  االنحراف المعياري      

 84.77 75.67  المتوسط الحسابي متوسط   

 30 30  العدد      

 8.71 5.44  االنحراف المعياري      
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 90.07 76.93  المتوسط الحسابي جيد   

 27 27  العدد      

 4.53 7.26  االنحراف المعياري      

 97.73 77.31  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 26 26  العدد      

 6.00 6.58  االنحراف المعياري      

 103.07 75.77  المتوسط الحسابي ممتاز   

 30 30  العدد      

  4.42 6.68  االنحراف المعياري      
 88.75  76.46  المتوسط الحسابي  المجموع    

 163 163  العدد      

 12.85 6.29  االنحراف المعياري      

 88.30 79.22  المتوسط الحسابي ضعيف ذكر  التجريبية

 27 27  العدد      

 10.75 9.58  االنحراف المعياري      

 95.88 79.96  المتوسط الحسابي متوسط   

 26 26  العدد      

 8.16 8.93  االنحراف المعياري      

 105.38 78.88  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 9.84 8.74  لمعيارياالنحراف ا      

 114.89 76.22  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 9 9  العدد      

 10.31 8.87  االنحراف المعياري      

 131.25 73.69  المتوسط الحسابي ممتاز   

 16 16  العدد      

 4.91 7.65  االنحراف المعياري      

 102.95 78.07  المتوسط الحسابي المجموع    

 86  86  العدد      

 18.08 9.01  حراف المعيارياالن      

 89.80 79.33  المتوسط الحسابي ضعيف أنثى  

 15 15  العدد    

 7.10 11.47  االنحراف المعياري      

 98.90 75.85  المتوسط الحسابي متوسط   

 20 20  العدد      

 9.46 9.02  االنحراف المعياري      

 109.38 75.88  المتوسط الحسابي جيد   

 8 8  العدد      

 5.88 8.56  نحراف المعيارياال      

 117.11 76.33  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 18 18  العدد      
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 15.56 8.04  االنحراف المعياري      

 131.53 78.76  المتوسط الحسابي ممتاز   

 17 17  العدد      

 9.15 10.17  االنحراف المعياري      

 109.54 77.27  المتوسط الحسابي  المجموع    

 78 78  العدد      

 18.19 9.42  االنحراف المعياري      

 88.83  79.26  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 42 42  العدد      

 9.54 10.16  االنحراف المعياري      
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 15.61 7.07  االنحراف المعياري      

 93.74  77.35  الحسابيالمتوسط  المجموع    
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 15.87 7.02  االنحراف المعياري      

 117.46 77.20  المتوسط الحسابي ممتاز   

 35 35  العدد      

 15.61 8.72  االنحراف المعياري      

 101.56 76.77  المتوسط الحسابي  مجموعال    

 155 155  العدد      

 16.95 8.01  االنحراف المعياري      

 82.50 77.85  المتوسط الحسابي ضعيف المجموع  

 92 92  العدد      

 12.36 8.18  االنحراف المعياري      

 92.29 77.18  المتوسط الحسابي متوسط   

 76 76  العدد      

 10.63 7.92  االنحراف المعياري      

 96.51 77.03  المتوسط الحسابي جيد   

 43 43  العدد      

 10.38 7.65  االنحراف المعياري      

 107.23 76.79  المتوسط الحسابي جيد جداً   

 53 53  العدد      

 14.21 7.37  االنحراف المعياري      

 117.90 76.05  المتوسط الحسابي ممتاز   

 63 63  العدد      

 15.49 8.08  ياالنحراف المعيار      

 97.45 77.08  المتوسط الحسابي  المجموع    

 327 327  العدد      

 18.06 7.88  االنحراف المعياري      
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  نماذج عشوائية من تصاميم الطلبة للغالف :172 إلى  166 منالصفحات
  نماذج عشوائية من كتابات الطلبة الذكور : 181من إلى172 الصفحات 
  نماذج عشوائية من كتابات الطالبات اإلناث :196من إلى 182 الصفحات 
                 نموذج عشوائي لكتابات إحدى الطالبات  :210 من إلى  197الصفحات
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