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اإلهداء

وتخنقني عبا ارتي عند الحديث عنهم.
إلى من تخونني الكلمات ،ويعجز لساني عن التّعبيرُ ،
الدي العزيزان كلمة الشكر ال توفيكما ولو حتى ذرة من عطائكما الدائم.
و ّ
أهديكما ما تنتظرانه وسعيتما ألجله لي.
ثمرة نجاحي هذا.
ومدكما بالصحة والعافية.
أطال اهلل بعمركما ّ

إلى رفقاء دربي
إلى من دعواتهم سندت ظهري
إليكم إخوتي أهدي نجاحي هذا
دمتم لي سنداً دائماً.

إلى شموع المعرفة أساتذتي األفاضل
إلى كل من كان له سبباً بوصولي لهذه المرحلة بدعوة أو بسمة أو حتى كلمة تشجيع
أهلي  ...صديقاتي  ...زميالتي  ...زمالئي أهدي لكم رسالتي هذه.

آيه جمال عبد العزيز عمرو

شكر وعرفان
قال تعالى ":وما بكم من نعمة فمن اهلل" صدق اهلل العظيم"
الحمد هلل حمد الش اااكرين في كل وقت وحين ،لل الحمد حتى ترض ااى ولل الحمد إذا رض اايت ولل الحمد

بعد الرضى.

توجني الحظّ بإش ا ارافه على رسا ااالتي،
أتوجه بالشا ااكر إلى من كلماتي وقفت تجاه فضا االه وعونه ،إلى من ّ

إلى من سار معي خطوة بخطوة أرشدني ونصحني أباً ومعلماً دون كلل أو تعب أو ملل.

كنت وال زلت كالنخلة الشامخة تعطي بال حدود فجزال اهلل أفضل ما جزى به العاملين المخلصين بارل

الرحال.
اهلل لل وأسعدل أين ما حطّت بل ّ

شك اًر لل ناصحي ومشرفي الدكتور غسان عبد العزيز سرحان.
إليكم أهل الشاكر والتقدير ،إلى جهودكم المضانية ،إلى ينبوع عطائكم الدائم أسااتذتي األفاضال شاك اًر لكم
قدمتم وما زلتم تقدموه في سبيل وقفة نجاح لطالب من طالبكم.
على ما ّ

أتوجه بالشكر وعظيم االمتنان إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتورة سائدة عفونة والدكتور ابراهيم الغروز
شك اًر لكما على إثراء رسالتي.
الشا ااكر كل الشا ااكر لكل من سا اااندني ودعمني للوصا ااول إلى ما وصا االت إليه أسا ااال اهلل أن يجزيكم عني

أفضل جزاء.

أسال اهلل العظيم أن يتقبل عملي هذا في سبيل رضوانه وابتغاء مرضاته.
آيه جمال عبد العزيز عمرو

ب

الملخص
الد ارس ا ا ا ا ا ا ااة تحديد العالقة بين فهم مفاهيم "اةحص ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال" وكفاءة التمثيل المعرفي
هدفت هذه ّ

الد ارس ا ااة من  00ش ا ااعبة
عينة ّ
وتكونت ّ
للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة ال ّ
صا ا اف الحادي عش ا اارّ .
تحتوي على ( )121طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عش ا ا ا ا ا ا اوائية عنقودية من جميع المدارس التابعة

لمديرية تربية وتعليم وسط الخليل.

وقد اسااتخدمت الباحثة المنهج الوصاافي (األساالوب االرتباطي) .كما وقامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس
فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال ،وتبني استبانة لقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ،واعداد اختبار

لقياس التفكير التجريدي .وقامت الباحثة باس ااتخدام المتوس ااطات الحس ااابية واالنحرافات المعيارية واختبار

تحليل التباين الثنائي ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا.
ص ا ا ا اف الحادي
وأظهرت نتائج ّ
الد ارسا ا ا ااة تدني القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا اااء واالحتمال لدى طلبة ال ّ
أن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لديهم جاء بنسا ا ا ا ا ا اابة
عشا ا ا ا ا ا اار والذي جاء بنسا ا ا ا ا ا اابة ( ،)%41.11و ّ

وتبين أن فهم طلبة الصا ا ا ا ا ا ااف
( ،)%21.01والقدرة على التفكير التجريدي بنسا ا ا ا ا ا اابة ( .)%21.21كما ّ
الحادي عشا اار العلمي لمفاهيم اةحصا اااء واالحتمال أفضا اال من طلبة العلوم اةنسا ااانية ،مع وجود تفاعل
تبين أن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لص ا ا ااال الذكور مع وجود تفاعل بين
بين الجنس والفرع .كما ّ
الجنس والفرع .وأيضا ااً تبين أن مس ااتوى التفكير التجريدي كان لص ااال طلبة الفرع العلمي .وكذلل وجود
عالقة طردية بين مس ا ااتوى فهم طلبة الص ا ااف الحادي عش ا اار لمفاهيم اةحص ا اااء واالحتمال وكفاءتهم في

التمثيل المعرفي للمعلومات وقدرتهم على التفكير التجريدي.
الدراسة أوصت الباحثة بدمج أسئلة لبعض مفاهيم اةحصاء واالحتمال خالل الوحدات
وفي ضوء نتائج ّ
الد ارسااية بحيث تاخذ وحدات اةحصاااء واالحتمال
الد ارسااية المختلفة ،والعمل على تغيير ترتيب الوحدات ّ
ّ

الدراسي.
مكاناً في بداية الكتاب ّ
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Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between 11th graders' understanding
of statistics and probability concepts and their efficiency of cognitive representation of
information and abstract thinking.
The study sample consisted of 22 classes (680 students) were selected by a random cluster
of classes from schools in the Directorate of education in central Hebron.
The researcher used the descriptive research (Correlation method). The researcher set up a
test to measure the understanding of statistics and probability concepts, and the adoption of
a questionnaire to measure the efficiency of cognitive representation of information, and the
preparation of a test to measure abstract thinking. The researcher using means and standard
deviations and two way analysis of variance test, Pearson correlation coefficient and Alpha
Cronbach equation.
The results of the study showed that 11th graders' have low ability to understand the concepts
of statistics and probability (35.69%). The efficiency of knowledge representation of
information have come (85.26%), and abstract thinking ability (46.46%). 11th graders'
students from scientific stream understanding of statistics and probability concepts, better
than the students of the humanities, with interaction between gender and stream. We also
show that the efficiency of cognitive representation of information in favor of males with
interaction between gender and stream. In addition, the level of abstract thinking was in favor
of students the scientific section. As well as a positive correlation between the levels of the
11th graders' understanding of statistics and probability concepts, and in the cognitive
representation of information and the ability to abstract thinking.
In the light of the results, the researcher recommended to incorporate questions to some
concepts of statistics and probability in different units, and work to change the order of units
so that the units of statistics and probability take place at the beginning of math textbooks
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الفصل األول
الدراسة ومشكلتها
خلفية ّ
مقدمة
ّ 9.9
بفن البناء واألجهزة
ّ
لتطور حياة البشاار ،فوجود الرياضاايات حولنا يكمن ّ
تعد الرياضاايات ّأم العلوم ومركز ّ
واآلالت الحديثة فبدون علم الحسا ااابات ال يمكن ألي مجال بان يتطور .والرياضا اايات علم رموز وقوانين

ونظريات تبنى عليه العلوم األخرى من فيزياء وكيمياء وغيرها ،وله فروع شتى من جبر وحساب وهندسة

واحصاء واحتماالت.
أهمية كبيرة تكمن في
ّ
ويعد علم اةحص ا اااء واالحتماالت فرع واس ا ااع ومهم من علوم الرياض ا اايات الذي له ّ
تبس ا ا اايط المعطيات للباحث بحيث تص ا ا ااب بص ا ا ااورة مفهومة للقار وتفس ا ا ااير تلل المعطيات وفق معايير
محددة تجعل منها نتائج واضحة لمن يحتاجها.
ألن أي عملية رياض ا ااية تعتمد على تطبيق
مكون أس ا اااسا ا اي للبناء الرياض ا ااي ّ
وتعتبر المفاهيم الرياض ا ااية ّ
مجموعة مفاهيم رياض ااية في ص ااورة نظرية أو تعميم أو قانون رياض ااي ،كلها تتشا ا ّكل من وجود عالقات
بين تلل المفاهيم (حمدان.)0151 ،

وألقت نظرية بياجيه أهمية كبيرة على ما يواجه الطلبة من صااعوبات في فهم واسااتيعاب المفاهيم في كل
التطور العقلي والمعرفي لدى الفرد في كل
مرحلة من مراحل نمو الفرد ،كما وأوض ا ا ا ا ا ا ا وجود فرق في
ّ
المجرد (خصاونة.)5121 ،
مرحلة من مراحل تفكيره بدءاً من التفكير بالمحسوس وصوالً إلى التفكير
ّ
وتعد القدرات العقلية للفرد ضا ا ا ا ا ا اارورة للتطوير الفكري له لتحقيق مطالب المجتمع المحيط وتكوين حياة
ّ
اجتماعية متكاملة ،ويتطلّب هذا التفكير بطريقة مرنة وعقلية مخطط لها ةنجاح أي عملية يقصا ا ا ا ا ا اادها،
وتكوين المعارف والمعلومات لتحقيق تلل العمليات (الهويدي.)0114 ،
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مهمة تدور حول النمو المعرفي للطفل ،ومن هذه
ّ
وكرس بياجيه جهوده لمحاولة اةجابة عن أسا ا ا ا ا ا اائلة ّ
األساائلة التي كان يهدف بياجيه إلى اةجابة عنها :كيف يف ّكر الطفلو وكيف ينمي المنطق لدى الطفلو
وكيف تنمو معرفتهو وما الطريقة التي يتم بها النمو العقلي عند الطفلو (بيرني.)011 ،0111 ،

أن التمثيا اال المعرفي
أن المعرفا ااة العقليا ااة الا ااذهنيا ااة ال تتطا ااابق مع الواقع ،حي ا اث ّ
ويتفق العلما اااء على ّ
للمعلومات عند الفرد يرتبط مع منبهات الحواس ولكن هذه المعلومات يجري عليها تطوير مع الخبرات
السابقة لتترتّب على شكل معلومات عقلية (البيرماني.)0151 ،
أن التمثيل العقلي للمعلومات "عملية عقلية تعتمد على اس ااتدخال واس ااتيعاب
وذكر الس اايد (ّ )11 ،0114
بناء
وتس ا ا ا ا ااكين المعاني واألفكار ليتم االحتفاظ بها لتص ا ا ا ا ااب جزءاً من البناء المعرفي للفرد ،والذي يمثّل ً
تراكمياً تتفاعل فيه المعلومات والمعرفة للفرد مع خبرته المباشرة وغير المباشرة".

كمادة تجريدية يتطلّب د ارس ااتها وص ااول الفرد إلى مرحلة التفكير التجريدي وهي المرحلة
وا ّن الرياض اايات ّ
وتتميز هذه المرحلة عن غيرها من المراحل بوض ا ااع الفرد لس ا االس ا االة
الرابعة من مراحل النمو لدى بياجيه
ّ
من الفروض والتعامل معها ككل للوصول إلى االستنتاج المناسب حيث يكون قادر على الربط المنطقي

جردة بعيداً عن المحس ا ا ااوس ا ا ااات (الراج ،
بين القض ا ا ااايا ،وتم ّكن الفرد من التعامل مع المفاهيم بص ا ا ااورة م ّ
.)0111
بان الوسااائل ليساات كافية للوصااول إلى الحلول وتبدأ عملية التوازن
وفي هذه المرحلة يصااب الفرد مدركاً ّ
لديه ويصا ا ا ا ااب أكثر قدرة على وضا ا ا ا ااع االحتماالت قبل الوصا ا ا ا ااول إلى الحلول الممكنة ويخرج من دائرة

التمركز حول الذات إلى تكوين عالقات اجتماعية متبادلة (المغربي.)0111 ،
الدراسة
 9.8مشكلة ّ

يتميز طلبة المرحلة الثانوية بوصا ا ا ا ااولهم لمرحلة التفكير التجريدي ،فيصا ا ا ا اابحوا أكثر إدراكاً للمواقف التي
ّ
ت اادور حولهم وأكثر وعيا ااً بطبيع ااة التصا ا ا ا ا ا ا ّارف مع تل اال المواقف بطريق ااة تجري اادي ااة بعي اادة عن التفكير
بالمحس ا ااوس ا ااات .ويص ا ااب الطلبة أكثر قدرة على التمثيل والمواءمة لفهم المفهوم الذي يدرس ا ااه أو طبيعة

الموقف الموجود فيه وصوالً للموازنة في فهم ما يحيط به من أحداث ومواقف.
أن علم الرياضاايات بشااكل عام وعلم اةحصاااء واالحتمال بشااكل خاى يتطور وتبنى
ومن الجدير ذكره ّ
وتتجرد مفاهيمه
الصف األول األساسي وصوالً للصفوف الثانوية
مفاهيمه تدريجياً عند الطلبة من بداية ّ
ّ

الثانوية .وياتي هذا كلّه باةطار المناسا ا ا ا ا ا ااب لدمج مادة اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال في المرحلة
في المراحل
ّ
الثانوية مع التفكير التجريدي الذي يناسب وعي الطلبة وتفكيرهم وتمثيلهم للمعلومات بتلل المرحلة.
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الدراسة في الكشف عن مستوى فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال وعالقته
حددت الباحثة مشكلة ّ
ومن هنا ّ
بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.
الدراسة
 9.4أهداف ّ
تحددت أهداف الدراسة في الكشف عن اآلتي:

 .1مستوى فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر.

 .2مستوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر.
 .3مستوى التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.

 .4العالقة بين فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير
التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.
الدراسة
 9.3أسئلة ّ
الدراسة تمت اةجابة عن األسئلة اآلتية:
لتحقيق أهداف ّ
 .5ما مسا ا ااتوى فهم مفاهيم اةحصا ا اااء واالحتمال لدى طلبة الصا ا ااف الحادي عشا ا اارو وهل يختلف هذا
المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .0ما مسا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصا ا ااف الحادي عشا ا اارو وهل يختلف هذا
المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .4ما مسااتوى التفكير التجريدي لدى طلبة الصااف الحادي عشاارو وهل يختلف هذا المسااتوى باختالف
الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .2هل توجد عالقة بين فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير
التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشرو

الدراسة
 9.1فرضيات ّ
الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية:
لإلجابة على أسئلة ّ
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوسطات الحسابية
لفهم مفاهيم اةحصاااء واالحتمال لدى طلبة الصااف الحادي عشاار تعزى للفرع والجنس والتفاعل

بينهما.

 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوسطات الحسابية
لكفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات لاادى طلبااة الصا ا ا ا ا ا ااف الحااادي عشا ا ا ا ا ا اار تعزى للفرع والجنس

والتفاعل بينهما.
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 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوسطات الحسابية
للتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للفرع والجنس والتفاعل بينهما".

 .2ال توجد عالقة بين فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير
التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.

الدراسة
9.1أهمية ّ
الد ارساات التي تربط بين فهم مفاهيم اةحصااء واالحتمال مع كل من
الد ارساة الحالية من أوائل ّ
يعتقد أن ّ
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي ،باةضااافة أنها توفر اختبا ار لفهم مفاهيم اةحصاااء

واالحتمال قد يساتفيد منه المهتمون في تدريس الرياضايات للكشاف عن األخطاء الشاائعة في فهم مفاهيم

اختبار للتفكير
ا
اةحص ا ا ا اااء واالحتمال لدى الطلبة ،وأيض ا ا ا ااا مقياسا ا ا ا اا لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات و

التجريدي.

وقااد تفيااد هااذه الا ّاد ارس ا ا ا ا ا ا ااة الباااحثين اآلخرين بفت اآلفاااق أمااامهم لبحوث أخرى لهااا عالقااة بفهم مفاااهيم

الدراسة في إعادة النظر
اةحصاء واالحتمال باةضافة لمن فرصة لواضعي المنهاج لالستفادة من هذه ّ
في محتوى الكتب المدرسية ومحاولة تعديلها وتحسين وحدات اةحصاء واالحتمال فيها وأيضا ربط ذلل
بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي.
الدراسة
 9.1حدود ّ
الدراسة على:
اقتصرت هذه ّ
الحدود الموضووووووووووعية :فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال وعالقته بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
والتفكير التجريدي.
الحدود البشرية :طلبة الصف الحادي عشر بفرعيه العلمي والعلوم اةنسانية.
الحدود المكانية :المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم في مديرية وس ا ا ا ااط الخليل التي تض ا ا ا اام الص ا ا ا ااف
الحادي عشر والبالغ عددها  02مدرسة.
الدراسي األول من العام 0152-0151
الحدود ّ
الزمانية :الفصل ّ
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الدراسة
 9.2مصطلحات ّ
المفهوم العلمي " :تص ااور عقلي مجرد في ش ااكل رمز أو كلمة أو جملة يس ااتخدم للداللة على ش اايء أو
موضا ا ااوع أو ظاهرة علمية معينة ،ويتكون المفهوم نتيجة ربط الحقائق العلمية ببعضا ا ااها وايجاد العالقات

القائمة بينها" (مصطفى.)10 :0152 ،

االحصوووواء :هو علم تطبيقي يمكن اسا ا ااتخدام معطياته وطرقه االحصا ا ااائية في تحليل الظواهر الطبيعية،
واالجتماعية ،واالقتص ااادية ،والوقوف على حقيقة تغيرها من حيث د ارس ااة أس اابابها ،والمؤثرات ،والعوامل،

التي تحدد شكلها الحالي ،والتنبؤ بسلوكها المستقبلي بحيث يتم توجيهها التوجه السليم (جبر.)0111 ،

االحتماالت :أحد فروع الرياض اايات الذي يهتم بد ارس ااة نتائج التجارب أو المحاوالت العشا اوائية (الص ااياد،
ربيع.)51 :5124 ،
فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال :يعرف إجرائيا بالدرجة التي سيحصل عليها الطالب في االختبار الذي
أعدته الباحثة لقياس فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر.
التمثيل المعرفي" :اس ااتدخال واس ااتيعاب وتس ااكين للمعاني واألفكار والتص ااورات الذهنية لتص ااب جزءا من
النسيج الدائم للبناء المعرفي للفرد" (الزيات.)002 :5112 ،
كفاءة التمثيل المعرفي" :مدى قدرة الطالب على تجهيز وتحويل المعرفة المدخلة من صا ا ا ا ا ا ااورتها الخام
التي تس ا ا ا ا ااتقبل بها إلى عدد من االش ا ا ا ا ااتقاقات أو التوليفات أو التعديالت التي تختلف (كميا ،كيفيا) عن
صااايغ اساااتقبالها ،ثم ربطها بما في ذاكرته وتسا ااكينها لتصاااب جزءا من بنائه المعرفي" (ش ا البي:0115 ،

 .)51وتعرف إجرائيا بالدرجة التي س اايحص اال عليها الطالب في المقياس الذي اس ااتخدمته الباحثة لقياس
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب اعتقادهم.
التفكير التجريدي :هو تفكير افتراضي قياسي يقوم على قضايا توجد في صورة مقدمات يسلم بصدقها،
ثم نحاول اسااتنتاج النتائج المنطقية المترتبة على هذه المقدمات (الرافعي .)45 :0115 ،ويعرف إجرائيا

بالدرجة التي سا ا ا ا اايحصا ا ا ا اال عليها الطالب في االختبار الذي أعدته الباحثة لقياس التفكير التجريدي لدى
طلبة الصف الحادي عشر.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناولت الباحثة في هذا الفصل اةطار النظري والدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة.
9.8

اإلطار النظري

تناولت الباحثة في اةطار النظري عدة محاور تمثلت في :فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال ،وكفاءة
التمثيل المعرفي للمعلومات ،والتفكير التجريدي.
 9.9.8المحور األول :فهم المفاهيم:
ويترجم الفهم على أنه عملية إدرال للموقف
يعتبر الفهم عملية معقدة تتس ا االس ا اال من البس ا اايط إلى المعقدُ ،
التعليمي بش ا ااكل كلي لتس ا ااهيل إدرال العالقات الداخلية بين عناص ا اار الموض ا ااوع ،ومن ثم القيام بالتعليل

والتفس ااير للوص ااول للهدف المنش ااود .فمثال تبدأ عملية الفهم في الرياض اايات من مس ااائل حس ااابية بس اايطة
وصوال إلى القوانين والمباد الرياضية المعقدة ،حيث إذا تم أخذ مهارة في الرياضيات كعملية الضرب،

يبدأ الفهم عند الطالب من اسااتيعابه أن الضاارب هو عملية جمع متكرر وص اوالً إلى حل مسااائل ضاارب

معقدة تشمل أكثر من منزلة (فوزية)0151 ،

وعرف قطامي ( )15 ،0114المفهوم على ّأنه "بنية ذهنية تتمثل عادة في كلمة واحدة ،أو كلمة وعدد
ّ
من األلفاظ المس ا اااعدة على إعطاء التعريف (ال ّسا ا امات) كما يتالّف المفهوم من معلومات الفرد المنتظمة
حول واحدة أو أكثر من األصا ااناف أو الكيانات أو المدركات س ا اواء كانت أشا ااياء أو أحداث أم أفكار أم

عمليات تسا اااعد الفرد على تمييز الكيان أو أفراد الصا اانف :كما وتسا اااعد على ربط الكيانات واألصا ااناف

فيما بينها".
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ويمر الفهم بمراحل عدة ،أوالها مرحلة البناء المعرفي ،حيث يجمع الطالب المعلومات األس ا ا اااس ا ا ااية على

شا ا ا ااكل وحدات د ارسا ا ا ااية مكونة من مفاهيم ،ومصا ا ا ااطلحات ،ورموز ،ومهارات .وهذه العمليات يكتسا ا ا اابها
الطالب بسا ا ا اارعة أكبر من الحقائق التي تربط بين أكثر من مفهوم ،وبالتالي يض ا ا اايفها إلى بنائه المعرفي

ويرددها حتى تص ا ااب مفهوماً ارس ا ااخاً لديه .ثم تاتي المرحلة الثانية من مراحل الفهم وهي مرحلة المعرفة

حيث يبدأ الطالب بإنش ا ا ا ا اااء عالقات وروابط بين تلل المفاهيم والحقائق التي جمعها وحفظها وهنا تحدث

المعرفة .أما المرحلة الثالثة والنهائية فهي مرحلة الفهم ،حيث يصا ا ا ا ا ا اال فيها الطالب إلى معرفة الحقائق

والمصا ا ا ااطلحات والمهارات المتعلقة بالموضا ا ا ااوع ،ويدرل العالقات بينها ،ويتقن اسا ا ا ااتخدامها في المواقف
والظروف ذات العالقة (الكنعاني وحسين.)0154 ،

وتعد المفاهيم بمثابة حجر األسا ا ا ا ا ا اااس الذي يتكون منه البناء العلمي والمعرفة العلمية ،لما له من أهمية

كبيرة تساااعد المتعلمين على اسااترجاع المعلومة متى شاااء وترفع من فرصااة فهمه لطبيعة العلم ،وتعطيه
فرصة لمواكبة ما هو جديد من معرفة (جودة.)0111 ،
وتعتبر المفاهيم وس ا ا اايلة التفكير لدى الطلبة وطريقة للتفاعل بينهم ،ولها دور كبير في ترتيب المعلومات
واسترجاعها بالوقت المناسب ،كما ويعد المفهوم من أهم المتطلبات التي تحدث بالغرفة الصفية باعتباره

من أهم مثيرات التفكير لدى الطلبة (خصاونة.)5121 ،

وتتميز المفاهيم عن غيرها من عناص ا اار المحتوى التعليمي بانها عنص ا اار يت ّسا ا ام بالتجريد لوجود ص ا اافات
مشا ا ا ا ا ا ااتركااة بين جزيئااات المفهوم ،مثال أن يفهم الطااالااب مفهوم العينااة يعني ذلاال أنااه يفهم الص ا ا ا ا ا ا افااات

بخاصية التعميم ،فالطالب الذي فهم مفهوم العينة يمكنه
ويتميز المفهوم
والخصائى المميزة للعينة ،كما
ّ
ّ
تميزه عن المفاهيم األخرى
تعميم خصااائصااها لجميع العينات ،وكذلل يتميز كل مفهوم بوجود خصااائى ّ

(سمي .)0110 ،

بان المفهوم يحتاج عند تكوينه بالمرور بثالث مراحل تتعلّق بالنمو المعرفي لدى الفرد تبدأ
وذكر برونر ّ
العملية التي يكون تعامل الفرد فيها مع ما حوله من محس ا ا ااوس ا ا ااات وبشا ا ااكل
أوالها بالمرحلة الحس ا ا ا ّاية أو
ّ
ثم تاتي المرحلة الثانية وهي المرحلة الص ا ا ا ا ا ااورية حيث يبدأ الفرد بتكوين الخيال الذهني حول
مباش ا ا ا ا ا اارّ ،
ثم تاتي المرحلة الثالثة وهي
المفهوم المطروح سا ا ا ا او ً
اء بالرس ا ا ا اام أو بتكوين ما يماثله من ص ا ا ا ااورة خياليةّ ،

المرحل ا ة الرمزيااة أي انتقااال الفرد إلى التجريااد في التفكير بااالمفهوم .وياادعم برونر مراحلااه الثالثااة تلاال
بالتفاعل المستمر بينهم وال يمكن فصل أي منهما عن األخرى (المشهداني.)0155 ،

كما وتعد المفاهيم العلمية نتاجا ينظم المعرفة لتصب بصورة علمية مفهومة ،حيث تقدم المعلومة للطلبة

في ص ا ا ا ا ا ااورة مرتبة .وتبرز أهمية المفهوم من نش ا ا ا ا ا اااة الطفل في فهم ما حوله من عالم ومثيرات للخروج
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والتعاااماال مع مااا يحيط بااه ،حيااث تظهر أهميااة المفاااهيم العلميااة في بناااء هاادف تربوي يتطور مع تطور

المفاهيم لدى الطالب في كافة مراحله العلمية (األسمر.)0112 ،

ويستخدم المعلمون المفاهيم الرياضية داخل الغرفة الصفية دون اة شارة إليها كمفاهيم وما المقصود من
وراء استخدامها ،ويذكرونه في خططهم اليومية والسنوية ،ويتطرقون إلى تعريفها بطريقة مختلفة حيث ال

يوجد تعريف متفق عليه.

وأش ا ااار أبو أس ا ااعد في د ارس ا ااته ( )511 ،0151إلى ّعدة تعريفات للمفهوم منها أن المفهوم هو" الص ا اافة
المجردة المشا ا ااتركة بين جميع أمثلة المفهوم" ،وأيض ا ا ااً هو " مجموعة من األشا ا ااياء المدركة بالحواس ،أو

األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها البعض على أساس من الخصائى المشتركة والمميزة ،ويمكن

أن يشار إليه باسم أو رمز خاى".

وأش ا ا ا ا ا ا ااار دويكات ( )0151أن المفاهيم تمثل إدرال الطالب للروابط والعالقات المتعلقة بالموقف الذي
يواجهه .ويمكن للمعلم إعادة ص ا ااياغة المفهوم بطرق متنوعة حتى يس ا ااتنتج أن الطالب فهم المفهوم ،من

حيث تعريف المفهوم بص ااوره المختلفة ،وذكر أمثلة عليه ،ومواقف يمكن اس ااتخدامه بها ،والعالقات التي
تجمعه مع المفاهيم األخرى.
ويحتاج فهم المفاهيم الرياضية إلى قدرات عقلية تمن الطالب القدرة على اتقان المفهوم ،حيث تقسم إلى

قسا ا اامين ،هما :المفاهيم المباش ا ا ارة البساا اايطة التي يمكن تعلمها بشا ا ااكل مباش ا اار ،والمفاهيم غير المباش ا ا ارة
(المعقدة) التي ال يمكن تعلمها بشكل مباشر (السلطاني.)0110 ،
أن للمفاهيم الرياضااية قواعد أساااسااية واعتبارات يجب أخدها بعين االعتبار
وذكر في الهويدي (ّ )0111
عند تقديم المفهوم وهي:
 -5ربط المفهوم بخبرات المتعلم المتنوعة حتى يصب المفهوم أكثر وضوحا للمتعلم.

 -0إذا جاءت هذه المفاهيم من واقع حياة المتعلم ،وشاا ا ا ااارل فيها بفعالية يكون تشا ا ا ا ااكل المفاهيم في
البناء المعرفي أسهل.

 -4يجب على المتعلم أن يقوم بإضافة المفاهيم إلى بنائه المعرفي.
 -2عند تقديم المفهوم يجب مراعاة استعداد المتعلم ودافعيته نحو تعلم المفهوم.

 -1عند تعلم المفهوم يفضل استخدام ذلل المفهوم أوالً ثم التعبير عنه بالرموز والكتابة.
 -1إذا تعرض الطالب لخبرات متنوعة فإن المفاهيم تنمو وتتطور.

وتعد المفاهيم خيطاً يحال منه علماً باكمله وهي قاعدة لها أهمية كبيرة في تدريس الرياضيات ،حيث أن

تعد المفاهيم
المفاهيم تسا ا ا ا ا اااعد الطالب على اسا ا ا ا ا ااترجاع ما تعلمه وفهمه العميق لطبيعة ما يتعلم ،حيث ّ
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للطالب وسا ا ا اايلة للنمو المعرفي ود ارسا ا ا ااة العالقات بينها وبين المفردات الرياضا ا ا ااية األخرى من تعميمات
ومهارات ونظريات رياضية وتعمل على رفع مستوى التفكير لديه (دويكات.)0151 ،

وهنال تصنيفات للمفاهيم الرياضية ذكرها عقيالن ( )0111يمكن توضيحها في الشكل ( )5.0اآلتي:

الشكل  :5.0تصنيفات المفاهيم الرياضية

موضحة في الشكل اآلتي:
وورد في (حمدان )11 ،0151 ،مكونات للمفهوم
ّ
مكونات المفهوم
اسا اام المفهوم :يقصا ااد بتلل الكلمة أو الرمز الذي يسا ااتخدم االشا ااارة

داللة المفهوم :ويقصا ا ا ااد به تلل العبارات التي تحدد كل الصا ا ا اافات

للمفهوم.

المميزة للمفهوم وتحدد كيفية ارتباط هذه الصفات مع بعضها.

ص اافات المفهوم :وتش اامل على الص اافات المميزة للمفهوم والص اافات

أمثلة المفهوم :يقص ا ا ا ا ااد بها تلل الكلمات التي تش ا ا ا ا ااير إلى كل من

أما الص ا ا ا ا ا اافات المميزة للمفهوم فهي
المتغيرة غير المميزة للمفهومّ ،
أما الصا اافات غير
تلل الصا اافات الضا اارورية لتحديد ذلل المفهوم ،و ّ

الدالة على المفهوم (األمثلة الموجبة) وأيضا ا ا ا ااً
األحداث واألش ا ا ا ااياء ّ
الدالة عليه (األمثلة السالبة).
األحداث واألشياء غير ّ

المميزة له فهي صفات غير وثيقة الصلة بالمفهوم.

الشكل  :0.0مكونات المفهوم
عدة مرات ،وآخرون بخطوات وبمساعدة المعلم ،مما
ويكتسب بعض الطلبة المفهوم الرياضي بعد تك ارره ّ
يقلل من عملية التكرار وبذلل اختصا ااار للوقت والجهد ،وهذا ما يسا اامى بالتعليم المخطط المدروس الذي

يجعل من عملية اكتسا ا ا ا اااب المفهوم عملية سا ا ا ا ااهلة ،وهنال اختالف بين طريقة تدريس المفهوم من معلم

يدرس وخصا ا ااائى المدرسا ا ااين أنفسا ا ااهم ،كما ويسا ا اام تدريس
آلخر ،وتختلف وفقا لطبيعة المفهوم الذي ّ
المفاهيم الرياضية لمدرسيهم الجمع بين أساليب عدة للوصول للمفهوم المنشود (أبو أسعد.)0151 ،
وورد في دويكات ( )54 ،0151أن المتعلّم يفهم المفهوم الرياضي في الحاالت اآلتية:
 -5إذا قام المتعلم بصياغة تعريف المفهوم بلغته الخاصة.
 -0إن قام المتعلّم بإعطاء أمثلة على المفهوم.
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 -4إن تم ّكن المتعلّم من استخدام المفهوم في أشكاله وصوره المختلفة.
يتعرف المتعلّم على المفهوم في صوره المختلفة.
 -2أن ّ
يتعرف المتعلّم بعالقته وترابط المفهوم مع المفاهيم األخرى.
 -1أن ّ

وأوردت الربيعي ( )0154مجموعااة من العواماال التي تؤثر في عمليااة تعليم وفهم المفهوم لاادى الطااالاب
وتتلخى في الشكل اآلتي:
ّ

الشكل  :4.0العوامل المؤثرة في عملية تعليم وفهم المفهوم
وتتفاوت المفاهيم الرياضا ا ااية من مفهوم آلخر كتفاوت نمط التفكير عند البشا ا اار حسا ا ااب مسا ا ااتوى تعلمهم
وميولهم والبيئة التي يعيشون فيها ،فالمفاهيم الرياضية تقسم إلى أقسام منها األولية ومنها المشتقة ومنها

المحسوس ومنها المجرد ،وتعتبر اللبنة األساسية لبناء الرياضيات (أبو زينة وعبابنة.)0114 ،
ويمكن تصنيف المفاهيم الرياضية كما وردت في (حمدان )0151 ،وهي:

المجردة
أما
ّ
 .5المفاهيم الح ّس اية أو المجردة :المفاهيم الح ّس اية وهي التي يمكن مالحظتها وقياسااهاّ ،
فال يمكن مالحظتها وقياسها.
 .0مفاهيم متعلّقة باةجراءات :وهي المفاهيم التي ترّكز على العمليات مثل جمع األعداد.
األولية مثل السرعة ،والمشتقّة مثل المسافة.
 .4مفاهيم ّأولية أو مشتقّةّ :
المعرفة مثل النقطة.
المعرفة مثل المربع ،وغير
معرفة:
ّ
ّ
معرفة أو غير ّ
 .2مفاهيم ّ

وللمفهوم ثالثة اساا ا ا ا ااتخدامات (نبيل ،)511-512 ،0110 ،االس ا ا ا ا ااتخدام االصا ا ا ا ا ااطالحي ويعني تحديد

الص اافات التي يطلق عليها المص ااطل  .واالس ااتخدام الداللي عندما يس ااتخدم رم اًز ،أو تس اامية للداللة على

مسمى به.
المفهوم .واالستخدام التضميني في حالة استخدام مصطل المفهوم أكثر مما هو ّ
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أما عن علم اةحصاء فهو من علوم الرياضيات الذي يهتم بمعالجة البيانات التي تجمع لتصب بصورة
سااهلة القراءة والتفسااير وتوضااي العالقات بين الظواهر وفهم حقيقتها والقوانين التي تتبعها ،وتبرز أهمية

اةحصاااء كعلم في تفسااير الظواهر بطريقة علمية بعد التعرف على المجتمع بطريقة احص اائية وتقساايمه

إلى فئات ممثلة له .كما ويفيد هذا العلم في فت المجال للمقارنة بين هذه المجتمعات اةحصائية وكذلل

العينات المختارة .ويسا ا ا ا ا ا اام بإيجاد بعض المقاييس التي تخى مجتمع أو عينة الد ارسا ا ا ا ا ا ااة من مقاييس
التشاا ا ا ا ااتت ومعامالت ارتباط وكذلل مساا ا ا ا اااعدته في كتابة البحث من خطوات وأدوات ونتائج وتفساا ا ا ا ااير،

وازدادت أهمية تدريس هذا العلم في وقتنا الحاض ا ا اار ،للطالب المدرس ا ا ااي والجامعي ،وذلل لمدى الحاجة
لهذا العلم لتك ارره في كل ما نقرأه بشا ا ا ا ا ااكل يومي من مجالت وصا ا ا ا ا ااحف بكافة أنواعها حيث يظهر فيها
الرس ا ا ااومات البيانية والجداول اةحص ا ا ااائية ،فإن الطالب الذي يجهل هذا العلم يجهل قراءة تلل البيانات،
وهنا تكمن أهمية وجود هذا العلم في مناهج الرياضيات (خليفة.)5111 ،

وتعد االحتماالت أحد فروع الرياضا ا ا ا ا ا اايات الذي يختى في التنبؤ ةمكانية وقوع حادث ما ،حيث تدرس

التجربااة العش ا ا ا ا ا ا اوائيااة ولهااا أهميااة كبيرة في الحياااة اليوميااة ،وتمكن الطلبااة من امتالل أنواع مختلفااة من
التفكير ،واستخدامها في شتى مجاالت الحياة (سيفين.)0151 ،
أن علم االحتمال بانه علم العشا ا ا ا اوائية الذي يمكن أن يكون د ارس ا ا ا ااة تنبع منها د ارس ا ا ا ااات
واعتبر العلماء ّ
موسعة في هذا المجال ،لما لها من قواعد وأسس تعمل على استيعاب المعلومات ،وتنمي الفكر ،وتعمل
على تحليل البيانات إلى نتائج وهذا ما يربطها بعلم اةحصاء ،فكالهما يحلل بيانات للوصول إلى نتائج

معينة (المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.)0112 ،

ثم عرضا ا ا ا ااها في موضا ا ا ا ااوع
ويعد علم االحتماالت أحد العلوم الذي يدرس طرق ترتيب وتنظيم البياناتّ ،
اةحصا ا اااء ،ويزود الباحثين بالقواعد المنطقية التي تجعل اةحصا ا اااء يسا ا ااتخدم بيانات العينة في د ارسا ا ااة

المجتمع (مضحي.)0155 ،

 8.9.8المحور الثاني :كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات:
يعتبر التمثيل المعرفي عملية يقوم بها الفرد باسا ا ا ا ا ا ااتيعاب المعطيات الخارجية وترجمتها بما يناس ا ا ا ا ا ا ااب

الشخصية التي يتمثلها ،وتختلف طريقة كل فرد بتمثيله لما حوله بصورة مختلفة عن اآلخر وترجع نسبة
التعايش مع بعضنا البعض إلى درجة التقارب في التمثيل لما حولنا (.)Pillay, 1999
كما ويندرج تحت مفهوم التمثيل المعرفي عدة مباد كما وردت عند الزيات ( )0115منها:

 الطريقة التي يقوم بها الفرد بتكوين الصورة لديه تؤثر بشكل كبير على حفظ المعلومة واسترجاعها. تسلسل ورود المعلومات وحفظها يؤثر في التمثيل المعرفي التراكمي لدى الفرد.11

 -يعتبر التمثيل المعرفي طريقة لتحقيق الفهم وليس الفهم بحد ذاته.

اهيمية.
 يعتمد التمثيل المعرفي على الكثير من األدوات منها القواعد والشبكات واألطر والخرائط المف ّولقد أدى تطور نظم الحاس ا ا ا ا ا ااوب إلى تغيير في اهتمامات علماء النفس نحو اةدرال والعمليات العقلية،

ذلاال أن للمرة األولى في التاااريخ ،تمكن ات فيااه اآللااة من تمثياال المعلومااات وتخزينهااا ومعااالجته اا وحاال
المشااكالت ومعاجلة العمليات ،ومن غير المنطقي أن نقر بقدرة اآللة على القيام بكل ذلل ،بينما تحجب
هذه القدرات عن اةنسا ا ا ااان الذي صا ا ا اانع هذه الحواسا ا ا اايب وبرمجها ،ولقد أدى ذلل إلى بروز وجهة نظر

مختلفة جدا حول العقل اةنساااني ترى أن العقل اةنساااني يتميز بالنشاااط ويسااتقبل المدخالت ويعالجها،
كما أنه يبحث عن هذه المدخالت ويطرح األسئلة ويعقب على العمليات التي تقوم بها ،كما يقوم بتجديد
األهداف ويناضل من أجل تحقيقها أو أحيانا تغييرها (.)Gardner, 2000

ويعتبر س ا ا ا ا ااولو ( )0111التمثيل المعرفي عملية مكونة من مجموعة عمليات عقلية بس ا ا ا ا اايطة ،تش ا ا ا ا ااكل
مسا ا ا ا ا ا ااتويات هرمية ،تاتي بدءاً من الحفظ والتخزين كاكبر قاعدة للهرم ،ويكون باالحتفاظ بالمعلومات

بص ااورتها األولية ،ثم ياتي الربط والتص اانيف لهذه المعلومات الخام وتوزيعها بش ااكل يس ااهل الرجوع إليها.
أما المس ااتوى الثالث فيكون بالمواءمة بين ما هو موجود مس اابقا والجديد الذي تم إدخاله .ويبقى المس ااتوى
الرابع الذي يكون فيه اس ا ا ا ااتخراج للمعلومة وتوظيفها في الموقف الص ا ا ا ااحي بعد معالجتها لتناس ا ا ا ااب ذلل

الموقف .وبهذا يقول سولو أن التمثيل المعرفي أساس لحدوث التعلم.

إن التمثيل المعرفي ليس بمثابة عملية تمثيل ومواءمة للمعلومات وانما هو اسا ا ااتناد لشا ا ااتى علوم المعرفة

اةنساانية .ألن كل ما يصادر من معلومات من أي معرفة يتم تخزينها في المخ بشاكل رموز وربطها بما

هو موجود مس ا ا ا ا اابقاً ،لذلل تختلف طريقة فهم األش ا ا ا ا ااياء من ش ا ا ا ا ااخى آلخر ،ولكن مهما اختلفت طريقة
االتصال إال أن هنال مفردات تتمثل بطريقة متشابهة تساعد على التعايش (البيرماني.)0151 ،

وتعتبر نظري اة بياااجيااه من أهم النظريااات التي تحاادثاات عن التمثياال المعرفي حيااث كاااناات أكثرهم تناااوالً

للنمو المعرفي والعقلي (الموس ا ااوي ومجلي .)0151 ،وتحدث بياجيه عن التمثيل على أنه عملية معرفية

يحول بواسا ا ا ا ا ا ااطتها المتعلم المواضا ا ا ا ا ا اايع المدركة الجديدة أو األحداث المثيرة إلى مفاهيم (مخططات) أو

نماذج س االوكية قائمة .حيث يقوم المتعلم بتحويل الخبرات المكتس اابة ودمجها للوص ااول إلى مفاهيم نهائية
وعندما يتلقى المتعلم مثي ار جديدا ال يسا ا ا ا ا ااتطيع تمثيله لعدم امتالكه ما يناسا ا ا ا ا اابه ،يقوم ببناء مفهوم جديد

لوضع المثير فيه ،أو أن يالئم مفهوم موجود مسبقا بطريقة تجعله قاد اًر أن يضع المثير الجديد فيه ،وقد
ألقى بياجيه على هذه الحالتين التمثيل والموائمة (الشحماني.)0151 ،
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كما وتحدث برونر عن فكرة التمثيل المعرفي للمعلومات ،وف ّسا ار التمثيل المعرفي بترجمة الفرد لما يحيط
به بالطريقة التي تناس اابه (العناني .)0112 ،ويرى برونر أن التمثيل المعرفي للمعلومات قاعدة أس اااسااية
للنمو المعرفي ،يكون الدور الفاعل فيه اةنسا ا ااان ولغته وثقافته ،ويبني هذه النظرية بداية بالوسا ا اايلة التي

صنف
يمثل بها الفرد خبرته لما حوله ،وكيف يقوم بتنظيم هذه الخبرة الستخدامها بالوقت المناسب .وقد ّ
برونر ترجمة الفرد للخبرات بطرق مختلفة منهم من يس ا ااتخدم العمل والحركة لتمثيل األش ا ااياء ،ومنهم من

بيانية لفهم األشااياء ،وآخرون يقومون بالتمثيل الرمزي
يقوم بالتمثيل األيقوني باسااتخدام صااور ورسااومات ّ
كاداة لترجمة المعلومات وتمثيلها وذلل عن طريق اللغة (غانم.)0151 ،
نمو معرفي لدى الفرد وتفاعل بين ما هو موجود مسا ا ا ا ا ا اابقاً لديه وما هو جديد،
أكد أوزبل ّ
أن التعلّم هو ّ
وتحدث اوزوبل
وتربط ذلل بالتعلّم ذي المعنى والتعلّم اللفظي ذي المعنى (الشااهراني والسااعيد.)5111 ،
ّ
ثم األقاال عموميااة ،تتنظّم
عن التنظيم المعرفي للمعلومااات في عقاال المتعلّم حيااث تباادأ من العموميااات ّ
أن الفرد يتعلّم مفهوم ويدرجه
على شا ا ا ااكل هرميّ ،
ويميزها التعديل لهذه المعلومات ومكانها بالهرم ،حيث ّ
في هرمه المعرفي مبدئياً وبعد فترة يتو ّس ا ا ا ا ا ا اع في هذا المفهوم فيقوم بتغيير مكانه في الهرم وكلّما زادت
المعرفة لديه حول هذا المفهوم يحتل مرتبة أعلى في الهرم المعرفي وص ا ا اوالً إلى قمة الهرم .وكلّما زادت

المعرفة لدى الفرد كلّما بدأ بإنشا ا ا اااء العالقات بين المفاهيم وادرال طبيعة هذه العالقات ،سا ا ا ااواء عالقات
تشااابه أو عالقات تناقض حتى وصااول الفرد إلى التعلم ذي المعنى من إدرال للمفاهيم لديه وموقعها في

فية (الخليلي وآخرون.)5111 ،
بنيته المعر ّ
ويعد
ويعتبر أوزبل التمثيل المعرفي قاعدة رئيس ا ا ا ا ا ا اة يتم بناء العالقات وتخزين األفكار من خاللها ،كما ّ
التمثيل المعرفي عملية تتالف من مجموعة مساا ا ااتويات تاتي على شا ا ا ااكل هرم تبدأ من تخزين المعلومات

ثم ياتي بعد ذلل تقس ا ا ا ا ا ايم تلل
ثم حفظها بالمكان المناسا ا ا ا ا ااب في البناء المعرفي لدى الفردّ ،
في القاعدةّ ،
المعلومات حسااب خصااائصااها والروابط بينها بحيث يسااهل على الفرد اسااتعادة تلل المعلومات في الوقت

ثم ياتي بعد ذلل عملية المواءمة بين ما هو موجود مس ا ا ا ا ا اابقاً لدى الفرد وما تم
المناس ا ا ا ا ا ااب عند الحاجةّ ،
ثم ياتي بعد ذلل ما يمكن أن يس ااتنتجه الفرد من معلومات جديدة بناء
إدخاله من معلومات جديدة ،ومن ّ
على ما لديه .وبعد ذلل ياتي اسا ا ا ااتخدام الفرد لتلل المعلومات في الموقف المناسا ا ا ااب وتطويعها حسا ا ا ااب

ثم ناتي إلى قمة الهرم بما يعرف بالتقويم الذاتي وهو قيام الفرد بالتغذية الراجعة لما لديه من
الحاجةّ ،
معلومات بناء على ما ورد من أخطاء لتلل المعلومات الموجودة لديه أثناء استخدامها (محمد.)0111 ،
ولكفاءة التمثيل المعرفي سبع خصائى كما وردت لدى مصطفى (:)511-512 ،0155

 )5االحتفاااظ :وهي االحتفاااظ القصا ا ا ا ا ا ا اادي بااالمعلومااات والمعااارف القااائمااة على إدرال أهميااة هااذه
المعلومات سواء كانت مستدخلة أو مشتقة لالستخدام أو التوظيف الالحق.
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يعبر عنها أو يستهدفها المحتوى المعرفي.
 )0المعنى :استقرار المعاني في وعي الفرد التي ّ
 )4االش ااتقاق :أن يعكس البناء المعرفي للطالب وص ااور التعبير عنه ص اايغاً من المعلومات الجديدة
تختلف في الكم والكيف عن العناصر الخام المستدخلة فيها.

 )2التوليف :توظيف واس ا ااتخدام العناص ا اار بالتعديل أو الحذف لص ا ااياغة نواتج معرفية مختلفة لكنها
تعكس نفس مذاق تلل العناصر أو الوحدات.

 )1تعدد صا ا ا ا اايغ التمثل المعرفي :تعدد األوعية أو األطر واالسا ا ا ا ااتراتيجيات التي يقوم عليها التمثيل
المعرفي أفقياً أو رأسياً بالتزامن أو التعاقب اعتماداً على التنظيم الذاتي أو تنظيم العرض.

 )1المرونااة العقليااة المعرفيااة :تعاادد رؤى وصا ا ا ا ا ا اايغ معااالجااة التناااول المعرفي للماادخالت المعرفيااة
المستدخلة أو المشتقة وعدم االعتماد على الصيغ الشكلية للتمثيل المعرفي.

 )1دينامية التمثيل المعرفي :الطالقة المعرفية القائمة على التوليد والتوليف واالشتقاق للمعلومات.
وقد أوضا ا ا بياجيه في نظريته أن النمو العقلي لإلنس ا ااان يمر باربع مراحل ،كل منها تحدد س ا االول الفرد

في تلل المرحلة على نحو متسا االسا اال وهي :المرحلة الح ّس ا اية الحركية (بين الوالدة ونهاية السااانة الثانية)،
ومرحلة ما قبل العمليات (بين نهاية الساا ا اانة الثانية والساا ا ااابعة) ،ومرحلة العمليات المادية (بين الساا ا ااابعة
والحادية عشا ارة) ،ومرحلة العمليات المجردة (بين الحادية عشا ارة والخامس ااة عشا ارة) .وقام بياجيه بد ارسا اة

كل مرحلة من هذه المراحل وخصائصها وما يؤثر بها (مرعي والحيلة.)0110 ،

كمية وكيفية
وتتميز مراحل النمو المعرفي ّ
بعدة خصا ا ا ا ا ا ااائى تبدأ من كون هذه المراحل تحدث تغيرات ّ
ّ
تغير
بتغير الشا ا ا ا ا ا ااخى نفسا ا ا ا ا ا ااه أو حتى ب ّ
تتغير ّ
أن هذه المراحل ثابتة ال ّ
للفرد بكونها مراحل متداخلة ،و ّ
وتتميز باالتصال مع بعضها وال يمكن الفصل بينها لوجود التداخل بينها (الرافعي.)0115 ،
ثقافته ،كما
ّ

فعالة تؤثر في عملية التعلّم والبناء المعرفي لدى الفرد ،حيث تص ا ا ااب
كما ّ
ويعد التمثيل المعرفي وس ا ا اايلة ّ
تكون لديه قاعدة
لديه قدرات عالية في بناء واشا ا ا ا ا ا ااتقاق المعلومات وانش ا ا ا ا ا ا اااء العالقات بينها ،وبذلل ت ّ

معلوماتية يس ا ا ااتطيع من خاللها إنش ا ا اااء مخططات وخرائط تس ا ا اااعده على التعامل مع مش ا ا ااكالته ومواقفه

مهامه بس ا ا اارعة ودقّة متناهية ،وكل ذلل يس ا ا ااهم في تطوير العمليات العقلية لديه
بطريقة حكيمة ،وانجاز ّ
من إدرال وفهم وترميز وتفكير وحل مشكالت (الزّيات.)5112 ،
 9.9.8المحور الثالث :التفكير التجريدي:
يعد التفكير من أكثر الظواهر التي اهتم بها علماء النفس المعرفي ،حيث تباينت وجهات نظر العلماء

في تعريف التفكير وكان منها دي بونو ( )5121الذي يرى أن التفكير هو العملية التي يمارس الذكاء

من خاللها نشا ا ا اااطه على الخبرة ،أي ّأنه يتضا ا ا اامن القدرة على اسا ا ا ااتخدام الذكاء الموروث ،واخراجه إلى
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أرض الواقع ،مثلما يشا ااير إلى اكتشا اااف متبصا اار أو متان للخبرة من أجل الوص ااول إلى الهدف .واعتبره

قطامي ( )0115ب ّانه عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل عمليات التفاعل الذهني بين الفرد وما
يكتسا ا اابه من خبرات ،بهدف تطوير األبنية المعرفية والوصا ا ااول إلى افت ارضا ا ااات وتوقعات جديدة (العتوم،
.)0151

أما عندما نتحدث عن نمط التفكير فإنه طريقة من الطرق التي يسا ا ا ا ا ا ااتخدمها الفرد لمقابلة ما يواجه من
ّ
مواقف ،وعندما يجد الفرد أن هذه الطريقة مجدية في حل ذلل الموقف فإنه يسا ا ا ا ااتمر في اسا ا ا ا ااتخدام تلل
فإن ما يمر به الفرد من مرحلة معرفية هي ما تحدد
الطريقة كنمط تفكير ،وكما حددته النظرية المعرفية ّ
وتحدث بياجيه في نظريته المعرفية عن
فإما أن يكون ح ّس ا ا ا اياً ،حركياً ،حدسا ا ا ااياً ،أو مجرداً،
ّ
نمط تفكيرهّ ،

التفكير وتطور مراحله بدءاً من المحس ا ا ااوس وصا ا ا اوالً للمجرد ،وكل مرحلة من مراحل
تعد ش ا ا اارطاً
تطوره ّ
ّ
للمرحلة التي تليها ،حيث أن النمو المعرفي للفرد ما هو ّإال تغير في بناءه المعرفي الذي يشا ا ا ا ا ا ااير إلى

حالة التفكير التي توجد لدى الفرد (غانم)0115 ،

(إن أي طفل يستطيع تعلّم أي خبره في أي موضوع دراسي
وأوض برونر صاحب الفرضية التي تقول ّ
وفي أي مرحلة من مراحل نموه إذا ما توفّر له المعلّم المخلى) ،وهذا يعني ّأنه يجب أن تقوم المناهج

في تنظيم المادة التعليمية حسا ا ا ااب مراحل نمو الفرد حيث تسا ا ا ااتعرض المادة للطلبة بدءاً من االسا ا ا ااتجابة

للجوانب الح ّس ا ا ا اية فيها وص ا ا ا اوالً إلى تمثيلها رمزياً (غانم .)0151 ،وأورد العتوم ()051-051 ،0151
تصنيفا للتفكير كما في الشكل .2.0
تصنيف
التفكير

التفكير
المركب

التفكير
األساس

المجرد ،الناقد ،التاملي ،اةبداعي ،االستداللي،
ّ
االستقرائي ،وما وراء المعرفي

الحسي ،العملي ،المالحظة ،التصنيف،
ّ
التعرف ،والتذكر
،
نة
ر
المقا
،
التطبيق
ّ

الشكل  :2.0أنواع التفكير

المجردة لألشا ا ااياء
المجرد عملية ذهنية تهدف إلى اسا ا ااتنباط النتائج واسا ا ااتخالى المعاني
ويعتبر التفكير
ّ
ّ
والعالقات بواسطة التفكير االفتراضي من خالل الرموز والتعاميم والقدرة على وضع االفتراضات والتاكد

من صحتها.
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وذكر نش ا ا ا ا ا ا اواتي ( )5121عن المرحلة األولى من مراحل النمو عند بياجيه بانها تلل المرحلة التي تبدأ

األول من خالل اس ا ا ا ااتقباله للمعرفة بالحواس
منذ والدة الطفل حتى س ا ا ا اان الثانية ،حيث يبدأ الطفل التعلم ّ
بعدة خص ا ااائى منها حدوث التفكير بش ا ااكل رئيس ا ااي عن
والنش ا اااطات الحركية حيث تتميز هذه المرحلة ّ
طريق األفعال ويتطور الحس الحركي لدى الطفل ،وتبدأ االس ا ا ااتجابات الحركية بالتطور تدريجيا ،ثم يبدأ

الطفل بالشعور بالذات واكتساب اللغة تدريجيا.

أما عن مرحلة ما قبل العمليات فاوض أبو جادو ( )5112أن هذه المرحلة ما بين نهاية العامين وحتى
سا ا ا ا اان السا ا ا ا ااابعة ،حيث يعتبرها بياجيه هي المرحلة الناقلة للفرد مع وجود غموض لعدم وصا ا ا ا ااول الطفل

لمسا ا ا ا ا ا ااتوى ثابت من النمو المعرفي ،وتكونت هذه المرحلة من طورين وهم طور ما قبل المفاهيم ويتمثل

في عامين من عمر الطفل من( )2-0ساانوات حيث يقتصاار النمو المعرفي لدى الطفل في هذه المرحلة
على التصانيف حساب المظهر الواحد وال يهتم بالتناقضاات الواضاحة .أما الطور الثاني من هذه المرحلة

فيمر به الطفل من( )1-2ساانوات وتبدأ مرحلة تطور التصاانيفات لدى الطفل دون قاعدة محددة ،ويتميز
بثبات الخصائى والوعي تدريجياً بها.

وفي المرحلة الثالثة فقد ذكر غباري وأبو ش ااعيرة ( )0111بعضا ااً من خص ااائص ااها ،حيث يبدأ الطفل في
هذه المرحلة بالخروج من دائرة التمركز حول الذات ،حيث يتفاعل مع المحيط ويتبادل وجهات النظر،

يصنف،
وذلل باقترابه إلى شخى راشد ،يقوم الفرد في هذه المرحلة بالعمليات العقلية والمنطقية ،يحللّ ،
يحسب ،يدرل ،يربط ،حتى يصل في نهاية المرحلة إلى االستقراء واالستنباط .ولكن يبقى التفكير مرتبط
بالمحسوسات مع وجود صعوبة للتحويل إلى المجرد.

أما عن المرحلة الرابعة ،مرحلة العمليات التجريدية التي تبدأ من س اان الثانية عش اار فما فوق وتتميز هذه
ّ
مجرد بعيداً عن المحسوسات ،حيث يعتمد على وضعه
المرحلة بوصول الفرد للقدرة على التفكير بشكل ّ
مجرده يصاال بها إلى اسااتنتاجات باسااتعماله للتفكير التجريدي ،مع ربطه لما حدث سااابقاً وما
لفرضاايات ّ
يحدث وما سيحدث لبلورة العمليات العقلية واستخدامها في حل مشكلة تتطلب ذلل (المقوشي.)5121 ،
أن مادة الرياضاايات هي مادة تجريدية ،تسااتوجب وصااول الفرد للمرحلة الرابعة
ويرى المقوشااي (ّ )0115
من مراحل النمو المعرفي عند بياجيه (مرحلة التفكير التجريدي) حتى تكون لديه القدرة على اس ا ا ا ا ا اتيعاب
فإن الفرد يصاال إلى مرحلة
وادرال المفاهيم والنظريات الرياضااية .وبناء إلى نظرية بياجيه للنمو المعرفي ّ
التفكير التجريدي عندما يتخطى مراحل النمو ويص ا ا ا اال للمرحلة الرابعة ،وهنال مجموعة عوامل تؤثر في

الفرد حتى ينتقل من مرحلة ألخرى.
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وتعد مادة الرياض ا اايات من أهم المص ا ااادر التي تجعل الفرد يص ا اال لمرحلة التفكير التجريدي لما تحتاجه

المادة من مهارات وقدرات عالية من مقارنة ،وتصنيف ،وتحليل ،واستنباط ،واستقراء ،ومنطق ،وتستخدم

تعد من أهم مهارات التفكير التجريدي (العمري.)0154 ،
هذه المرحلة الرموز والمعادالت التي ّ
بان المحس ا ا ا ااوس ا ا ا ااات غير قادرة لوحدها
ويمتاز الطالب عند مروره بمرحلة التفكير التجريدي بكونه واعياً ّ
على حل المواقف التي تواجهه ،حيث تبدأ عنده مرحلتي التمثيل والمواءمة للموازنة بين األحداث ،وتبدأ
المجرد.
لديه مرحلة التفكير االستداللي وتنمو تدريجياً وصوالً للتفكير
ّ
التعمق في د ارسا ااة الموقف والعالقات الجزئية له حيث يضا ااع فروض
يميل الطالب في هذه المرحلة إلى ّ
بناء على د ارسا ا ا ااته ويفحصا ا ا ااها ويعطي نتائج ،وبهذا فإنه يخرج من إطار التمركز حول الذات إلى إطار

المجتمع وبناء العالقات االجتماعية (أبو جادو.)5112 ،

الدراسات السابقة
ّ 8.8
في هذا الجزء من الفص اال عرض ااا لمجموعة من الد ارس ااات الس ااابقة ذات العالقة بموض ااوع الد ارس ااة الذي

يبحااث في فهم مفاااهيم اةحصا ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمااال وعالقتااه بكفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات والتفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر ،وتم تقسيم الدراسات إلى ثالث محاور :يتناول المحور األول

د ارسا ااات تتعلق بفهم مفاهيم اةحصا اااء واالحتمال ،ويتناول المحور الثاني د ارسا ااات تتعلق بكفاءة التمثيل

أما الثالث فيتناول دراسات تتعلّق بالتفكير التجريدي.
المعرفي للمعلوماتّ ،
 :9.8.8دراسات تتعلّق بفهم المفاهيم:

هدفت د ارس ا ا ا ا ا ا ااة فوزية ( )8191إلى قياس فهم المفاهيم الرياضا ا ا ا ا ا ااية وعالقته بالتحصا ا ا ا ا ا اايل في مادة
طبقت الد ارس ااة على عينة مكونة من( )11تلميذا
الرياض اايات ،وقد اتبعت الباحثة المنهج الوص اافي حيث ّ
وتلميذة ينتمون إلى الساانة الرابعة متوسااط بمتوسااطة نقاز الهواري بوهران .ولتحقيق هدف الد ارسااة قامت
الباحثة بإعداد اختبار فهم المفاهيم الرياضا ا ا ا ا ا ااية ،واسا ا ا ا ا ا ااتخدمت الباحثة اختبار "ت" للعينات المسا ا ا ا ا ا ااتقلة

للحصول على نتائج الدراسة وظهرت أهم هذه النتائج في عدم وجود فروق بين الذكور واةناث في الفهم

الكلي للمفاهيم الرياضية المستعملة.

التعرف على فاااعليااة تعليم التفكير وفق ااً لنموذج ديبونو في تاادريس
د ارسا ا ا ا ا ا ا ااة سووووووووويفين ( )8191إلى ّ
طالب المرحلة اةعدادية.
االحتماالت على تنمية التفكير التاملي وتحص ا ا ا ا اايل مفاهيم الرياض ا ا ا ا اايات لدى ّ
صا اف الثاني اةعدادي تم تقس اايمهم إلى
وطبقت ّ
ّ
مكونة من ( )10طالباً من طالب ال ّ
الد ارس ااة على عينة ّ
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بالصف الثاني
مجموعتين ضابطة وتجريبية ،قام الباحث باستخدام وحدة االحتمال من كتاب الرياضيات
ّ

بمجالي التو ّسا ا اع والتنظيم وتطبيق اختباري التفكير التاملي
اةعدادي واعادة ص ا ااياغتها ببرنامج دي بونو
ّ
طالب المجموعة التجريبية التي درس ا اات بمجموعة ديبونو
وتحص ا اايل المفاهيم ،وكانت أهم النتائج بتفوق ّ
طالب المجموعة الض ا ا ااابطة التي درس ا ا اات بالطريقة المعتادة في كالً من
بمجالي التو ّسا ا ا اع والتنظيم على ّ
ّ
اختباري التفكير التاملي وتحصيل مفاهيم الرياضيات.

هدفت د ارسااة دويكات ( )8191إلى قياس مدى فهم معلمي المرحلة األساااسااية الدنيا للمفاهيم الرياضااية
في محافظة نابلس ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي ،وتم تطبيق الدراسة على ( )10معلماً من معلمي

المرحلة األساسية الدنيا تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث

اختبار في فهم المفاهيم الرياضااية ،ولفحى فرضاايات الد ارسااة قام الباحث باسااتخدام اختبار ت للعينات

المستقلة وتحليل التباين األحادي.

وكانت أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصا ا ااائية عند مسا ا ااتوى الداللة ( )1.11=بين متوسا ا ااطات
إجابات معلمي المرحلة األسا ا اااسا ا ااية الدنيا في اختبار المفاهيم الرياضا ا ااية وفق متغير المؤهل العلمي في
مجالي األعداد واةحصاء ،والهندسة والقياس والدرجة الكلية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحص ااائية عند مس ااتوى الداللة ( )1.11=بين متوس ااطات إجابات معلمي المرحلة األس اااسا اية الدنيا في

اختبار المفاهيم الرياضا ا ااية وفق متغير التخصا ا ااى الجامعي ،في مجالي األعداد واةحصا ا اااء والهندسا ا ااة

والقياس ،والدرجة الكلية لصال التخصصات العلمية.

هدفت د ارساا ااة طنوس ( )8193إلى تقصاا ااي أثر اساا ااتراتيجية التدريس ( )7E'sالبنائية في فهم المفاهيم
العلمية ،واكتسا اااب مها ارت التفكير االسا ااتقصا ااائي لدى طلبة المرحلة األسا اااسا ااية في ضا ااوء مفهوم الذات

طب قت الد ارسا ا ا ا ا ا ااة على ( )11طالبة في الصا ا ا ا ا ا ااف الثامن
األكاديمي لديهم مقارنة بالطريقة االعتياديةّ ،
قسمت عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.
األساسي ّ

اسا ا ا ا ااتخدمت الباحثة اختبار فهم مفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكير االسا ا ا ا ااتقصا ا ا ا ااائي لتحقيق أهداف

الدراسة ،وللحصول على نتائج الدراسة تم استخدام تحليل التباين الثنائي المصاحب ( )ANCOVAومن

أهم هاذه النتاائج تفوق اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجياة التادريس( )7E'sالبناائياة على الطريقاة االعتياادياة في فهم المفااهيم

العلمية واكتساب مهارات التفكير االستقصائي لدى طالبات أفراد الدراسة.

هدفت د ارس ا ااة الكنعاني وحسووووين ( )8194إلى قياس مدى فهم طلبة الص ا ااف األول المتوس ا ااط للمفاهيم
الرياض ااية ،وقد اتبع الباحثان المنهج الوص اافي ،وتم تطبيق الد ارس ااة على ( )421طالب و( )522طالبة

موزعين على المدراس المتوس ا ا ا ااطة والثانوية في البصا ا ا ا ارة .ولتحقيق هدف الد ارس ا ا ا ااة قام الباحثان بتحليل
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محتوى الرياضاايات للصااف األول المتوسااط واسااتخراج المفاهيم األساااسااية والثانوية ومن ثم إعداد اختبار

متعدد.
تحصيلي من نوع اختيار من ّ

وللحصول على نتائج الدراسة استخدم الباحث النسب المئوية واختبار "ت" للعينات المستقلة وكانت أهم

النتائج تفوق الطالبات على الطالب في فهم مفاهيم المجموعات والعالقات ومفاهيمها الجزئية أي وجود

فروق ذات داللة بين الطالب والطالبات في فهم مفهوم المجموعة ومفاهيمها الجزئية.

هدفت د ارسااة الربيعي ( )8194إلى الكشااف عن فاعلية برنامج تعليمي وفق الذكاءات المتعددة في فهم
الدراسة
وطبقت ّ
واكتساب المفاهيم الرياضية واالستدالل الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسطّ ،
مكونة من  11طالبة في شا ا ا ا ا ا ااعبتين من مدينة بعقوبة في مدينة ديالي .وقامت الباحثة ببناء
على ّ
عينة ّ

ثالثة اختبارات أحدهم لفهم المفاهيم واآلخر الكتسا اااب المفاهيم والثالث لالسا ااتدالل الرياضا ااي ،واسا ااتخدم

الد ارسا ا ا ااة
الباحث اختبار "ت" للعينات المسا ا ا ااتقلة وتحليل التباين ومعامل ارتباط بيرسا ا ا ااون للخروج بنتائج ّ

أهم ها تفوق المجموعة التجريبية التي درسا ا ا ا ا ا اات وفق البرنامج التعليمي على المجموعة
والتي كانت من ّ
الضابطة في فهم المفاهيم.
هدفت د ارس ا ا ا ا ا ا ااة ليود وولسا ا ا ا ا ا اان ) (Lioyd and Wilson, 2005إلى التحقق من تاثير التمثيالت
الدراسة على عينة مكونة من ()501
وطبقت ّ
الرياضية على فهم الطالب واكتسابهم للمفاهيم الرياضيةّ ،
طالباً من طالب المدارس الثانوية و( )2معلمين من المدارس المتوسا ا ا ا ا ااطة واسا ا ا ا ا ااتخدم الباحث مجموعة
الد ارسااة والتي كان من
متنوعة من أنشااطة التمثيل ،واسااتخدم اختبار ت للعينات المسااتقلة للخروج بنتائج ّ

أن للتمثيالت الرياضا ا ااية أثر كبير على نتائج التعلم وعلى فهم الطلبة للمحتوى الرياضا ا ااي ومعرفة
أهمها ّ
أنماط التعلّم.
الدراسات:
 9.9.8.8التعقيب على ّ
توجهت للمنهج
تبين للباحثة بان هنال بعض ّ
بعد اسا ا ا ااتعراض مجموعة ّ
الد ارسا ا ا ااات ّ
الد ارسا ا ا ااات السا ا ا ااابقة ّ
التجريبي في استخدام بعض االستراتيجيات وتاثيرها على فهم بعض مفاهيم الرياضيات ،وهنال دراسات

الد ارس ا ااة الحالية ولكن كان هنال اختالف في طبيعة
أخرى اتبعت المنهج الوص ا اافي وكان ذلل متفقاً مع ّ

العينة والمفاهيم الرياض ا ّاية التي تم البحث بها ،وهنال د ارس ااة اختلفت تماماً بالعينة حيث بحثت في مدى
ّ
فهم المعلمين في المفاهيم الرياضية وهي دراسة (دويكات.)0151 ،
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 8.8.8دراسات تتعلّق بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات:
هدفت دراسة الموسوي ومجلي ( )8191إلى قياس كفاءة التمثيل المعرفي لدى طلبة الجامعة ،وقد اتبع
الباحثان المنهج الوصاافي ،وتم تطبيق الد ارسااة على ( )111طالباً وطالبة في جامعة القادسااية ،ولتحقيق
هدف الد ارسا ا ااة قام الباحثان باسا ا ااتخدام مقياس كفاءة التمثيل المعرفي ،ثم اسا ا ااتخدم الباحثان اختبار "ت"

الد ارسا ا ااة وكانت أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصا ا ااائية في
للعينات المسا ا ااتقلّة لفحى فرضا ا اايات ّ

درجات التمثيل المعرفي تبعاً لمتغير الجنس لصال اةناث .وكذلل وجود فروق ذات داللة إحصائية في

صا ا ا ا ا اى الد ارس ا ا ا ا ااي (علمي ،إنس ا ا ا ا اااني) ولص ا ا ا ا ااال
التمثيل المعرفي لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير التخ ّ
التخصى العلمي.
ّ

هدفت د ارس ا ا ااة المكصووووووصوووووي وعباس ( )8194إلى قياس مس ا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
وطب قت الد ارسا ا ا ا ا ا ااة على عينة مكونة من ()421
وعالقتها بتوليد الحلول لدى طلبة المرحلة اةعداديةّ ،
طالباً وطالبة من طلبة الصا ا ا ا ا ا ااف الخامس االعدادي بفرعية العلمي واالدبي في مركز محافظة كربالء.
اسا ا ا ااتخدم الباحثان مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لتحقيق أهداف الد ارسا ا ا ااة ،وللحصا ا ا ااول على
نتائج الد ارس ا ا ا ااة اس ا ا ا ااتخدم الباحثان اختبار "ت" للعينات المس ا ا ا ااتقلة وتحليل التباين الثنائي ومعامل ارتباط

بيرسا ا ا ا ا ا ااون وكانت أهم النتائج بان أفراد العينة يتمتعون بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وهنال عالقة

ارتباطية موجبة بين درجات كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وتوليد الحلول لدى أفراد البحث.

هدفت د ارس ا ا ا ا ااة علي ( )8199إلى الكش ا ا ا ا ااف عن أثر اختالف نمط التفاعل في نظام إدارة بيئات التعلّم
اةلكترونية مودل Moodleعلى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طالب شا ا ا ا ااعبة تكنولوجيا التعليم

بكلية التربية النوعية بقنا ،طبقت الد ارسا ا ا ا ااة على عينة مكونة من ( )11طالباً وطالبة .اسا ا ا ا ااتخدم الباحث

مقياسا ا ا ا ا ااا لقياس مدى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وفقاً لنظريات الكفاءة المعرفية وأسا ا ا ا ا ااس التمثيل

المعرفي .اس ااتخدم الباحث اختبار "ت" للعينات المس ااتقلة للوص ااول إلى نتائج الد ارس ااة والتي كانت أهمها
وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ا ااتوى الداللة ( )1.11=في التطبيق القبلي لمقياس كفاءة

التمثيل المعرفي للمعلومات بين ثالث مجموعات من الطلبة وفقا لنمط التفاعل (تفاعل متزامن ،تفاعل

غير متزامن ،تفاعل متزامن وغير متزامن).

هدفت دراسة غانم ( )8199إلى الكشف عن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وتوقعات الكفاءة الذاتية
مكونة من ()211
وعالقتها باساليب التعلّم لدى طلبة الجامعة المستنصرية ،وطبقت الدراسة على عينة ّ

طالباً وطالبة من طلبة الجامعة اختيروا باألس االوب الطبقي العشا اوائي .واس ااتخدمت الباحثة مقياس ااا لقياس
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وفقا لمنظور س ا ا ا ا ااولو ،وقامت الباحثة باس ا ا ا ا ااتخدام اختبار "ت" للعينات
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المس ا ااتقلة ومعامل ارتباط بيرس ا ااون ومعامل االرتباط المتعدد للوص ا ااول إلى نتائج الد ارس ا ااة والتي كان من

أن طلبة الجامعة لديهم مستوى جيدا من كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.
أهمها ّ

هدفت د ارسا ااة الخريشوووة ( )8199إلى الكشا ااف عن مسا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقته
طبقاات على عينااة مكونااة من ( )150طااالب ااً وطااالبااة من طلبااة
بنمط التعلم وأسا ا ا ا ا ا االوب التفكير ،والتي ّ
البكال وريوس في كلية التربية في جامعة اليرمول .اسا ا ا ا ا ا ااتخدمت الباحثة مقياسا ا ا ا ا ا ااا لقياس كفاءة التمثيل
المعرفي للمعلومات ومقياسا لنمط التعلم وآخر ألساليب التفكير ،وللوصول إلى نتائج الدراسة استخدمت

أن
الباحثة اختبار ت للعينات المسا ا ااتقلة واختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوكانت أهم النتائج ّ
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعة اليرمول جاءت بمس ا ا ا ا ااتوى
متوسط.
هدفت د ارس ا ا ا ا ا ااة عبيس ( )8199والتي هدفت إلى د ارس ا ا ا ا ا ااة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقتها
الد ارس ا ا ا ااة على عينة
بالدافعية األكاديمية الذاتية لدى طلبة الص ا ا ا ااف الرابع اةعدادي في العراق ،وطبقت ّ

مكونة من ( )211طالباً وطالبة ،اسا ا ا ا ا ا ااتخدم الباحث مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لتحقيق
ّ
الد ارسا ا ااة ،وقام الباحث بمعالجة البحث إحصا ا ااائياً باسا ا ااتخدام االختبار التائي لعينة واحدة وتحليل
أهداف ّ
الد ارسا ا ا ااة والتي كانت من
التباين الثنائي ومعامل ارتباط بيرسا ا ا ااون واالختبار الزائي للوصا ا ا ااول إلى نتائج ّ
صاف
أهمها وجود فروق ذات داللة إحصااائية في مسااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة ال ّ
الرابع اةعدادي وفق متغير الجنس ولص ا ا ا ا ا ااال الذكور ،وكذلل وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ااائية وفق

متغير الفرع (علمي ،أدبي) ولصال الفرع العلمي وعدم وجود تفاعل بين الجنس والفرع.

هدفت د ارس ا ا ااة الخزاعي ( )8111والتي هدفت إلى د ارس ا ا ااة مس ا ا ااتوى القدرة على اتخاذ القرار وفق كفاءة
عينة مكونة من ( )411طالباً
وطبقت ّ
الد ارسا ا ا ا ا ا ااة على ّ
التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الجامعةّ ،
الطبقية من جامعة القادسية بالعراق.
وطالبة من طلبة الصفوف الرابعة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
ّ
الدراسة ،وقام الباحث بمعالجة
واستخدم الباحث مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لتحقيق أهداف ّ
البحث إحصا ا ا ا ااائياً باسا ا ا ا ااتخدام اختبار مرّبع كاي ومعامل ارتباط بيرسا ا ا ا ااون واالختبار التائي لعينة واحدة
الدراسة والتي كان من أهمها
وتحليل التباين الثنائي واختبار  LSDللمقارنات البعدية للوصول إلى نتائج ّ
وجود فروق ذات داللااة إحص ا ا ا ا ا ا ااائيااة في القاادرة على اتخاااذ القرار لاادى طلبااة الجااامعااة وعلى وفق كفاااءة
التمثيل المعرفي للمعلومات وباتجاه التمثيل العالي ،كما تبين وجود فروق أيضا ا ا ا ا ا ا ااً وفقاً لمتغير الجنس

لصال الذكور.
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التخصى األكاديمي
هدفت دراسة الكلية ( )8111إلى الكشف عن أثر االختالف في نوع المعلومات و
ّ
على مس ا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ،وطبقت الد ارس ا ا ااة على ( )541طالباً وطالبة من طلبة

كلية التربية بجامعة قناة السا ااويس باالسا ااماعيلية ،وتم اختيارهم بالطريقة العش ا اوائية ،واسا ااتخدمت الباحثة
مقياس كفاءة التمثيل للمعلومات لتحقيق هدف الد ارساة .تم اساتخدام تحليل التباين األحادي ()ANOVA

واختبار "ت" للعينات المسااتقلّة للوصااول إلى نتائج الد ارسااة والتي كانت من أهمها عدم وجود فروق دالة

إحصائيا بين ذوي التخصى العلمي وذوي التخصى األدبي في كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.

التعرف على مس ا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات في ض ا ا ااوء
هدفت د ارس ا ا ااة محمد ( )8112إلى ّ
الد ارس ا ا ا ااة على عينة
نموذج بيجز الثّالثي لدى عينة من ّ
وطبقت ّ
طالب كلية التربية بالمنيا في مص ا ا ا اارّ ،

مكونة من ( )011طالباً وطالبة من كلية التربية ،واسا ا ا ا ااتخدم الباحث مقياس التمثيل المعرفي للمعلومات
لتحقيق أهداف الد ارس ا ااة .وقام الباحث باس ا ااتخدام معامل ارتباط بيرس ا ااون واختبار "ت" للعينات المس ا ااتقلة

الد ارسااة والتي كان من أهمها وجود عالقة
وتحليل التباين األحادي ومعامل االنحدار للوصااول إلى نتائج ّ

ارتباااطيااة موجبااة بين درجااات الطّالب للماادخاال العميق كمااا تم قياااس ا ا ا ا ا ا ااه كمّياا وكيفيااا في كفاااءة التمثياال
المعرفي للمعلومات ،وأيضا ا ا ا ا ا ا ااً وجود فروق ذات داللة بين مجموعة الطّالب ذوي مدخل التّعلم العميق
ومجموعة الطّالب ذوي التعلّم الس ا ااطحي في كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ولص ا ااال مجموعة التعلّم

العميق.

هدفت د ارسا ااة لوفيت وشا اان ) )Lovett and Schunn, 1999إلى الكشا ااف عن العالقة بين طريقة
عينة
وطبقت ّ
الد ارس ا ااة على ّ
التمثيل المعرفي للمعلومات واختيار االس ا ااتراتيجية المناس ا اابة لحل المش ا ااكلةّ ،
مكونة من ( )12طالباً وطالبة من طالب المرحلة الجامعية.
اسااتخدم الباحثان مجموعة من مهام حل المشااكلة ،وتم اسااتخدام اختبار "ت" للعينات المسااتقلة للوصااول

أن التمثيالت المعرفية للمهمة تختلف باختالف الطريقة التي
إلى نتائج ّ
الد ارسا ا ا ا ا ا ااة والتي كان من أهمها ّ
يس ا ا ا ااتخدمها الفرد في بناء هذه التمثيالت وذلل عن طريق عمل ت اربطات بين العناص ا ا ا اار أو المفاهيم أو

الحقااائق المتضا ا ا ا ا ا اامنااة في المهمااة ،أي أن نجاااح الفرد في تفكيره االبااداعي يتوقف على طريقااة التمثياال

المعرفي للمعلومات لديه وكيفية دمجها مع بنائه المعرفي.
 9.8.8.8التعقيب على الدراسات:

الد ارسااات على اسااتخدام المنهج الوص افي
تبين للباحثة تركيز عدد من ّ
بعد اسااتعراض ّ
الد ارسااات السااابقة ّ
الد ارس ا ا ا ااة الحالية ،ولكن هنال د ارس ا ا ا ااات
في الكش ا ا ا ااف عن التمثيل المعرفي للمعلومات وهذا ما يتفق مع ّ
اسا ا ا ا ا ااتخدمت المنهج التجريبي في الكشا ا ا ا ا ااف عن أثر بعض االسا ا ا ا ا ااتراتيجيات في كفاءة التمثيل المعرفي
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العينة في جميع
للمعلومات ،واختلفت جميع الد ارس ااات مع ّ
العينة حيث كانت ّ
الد ارس ااة الحالية في طبيعة ّ
الدراسات من طلبة الجامعة.
ّ
 4.8.8دراسات تتعلّق بالتفكير التجريدي:
هدفت د ارسا ا ااة دراجر ) )Drager, 2014إلى الكشا ا ااف عن قدرة االسا ا ااتدالل المجرد كمتنبا للنجاح في
طبقت ال ّد ارسااة
الجبر في المدرسااة الثانوية بناء على العمر والتحفيز والتحصاايل السااابق في الرياضااياتّ ،
الد ارسا ااة اسا ااتخدم الباحث
عينة مكونة من 001
طالب من طلبة الصا ااف التاسا ااع ،ولتحقيق أهداف ّ
على ّ
ً

الد ارس ااة اس ااتخدم الباحث اختبار تحليل
أداة لتقييم القدرة على االس ااتدالل
المجرد ،وللحص ااول على نتائج ّ
ّ
المجرد كان ذو داللة إحصا ا ا ا ا ا ااائية عن
أن القدرة على االسا ا ا ا ا ا ااتدالل
االنحدار المتعدد وكانت من أهمها ّ
ّ
بالدراسة وهي التحصيل في الرياضيات والدافعية والعمر.
المتغيرات األخرى ّ

هدفت د ارسا ا ا ا ااة العمري ( )8194إلى قياس التفكير التجريدي في ضا ا ا ا ااوء نظرية بياجيه وعالقته ببعض
المتغيرات لدى الطالب السا ا ا ااعوديين وغير السا ا ا ااعوديين الملتحقين بمعهد اللغة في جامعة غرب فرجينيا،
طبقت على ( )511طالباً وطالبة (11سعوديين41 ،غير سعوديين).
والتي ّ

واسااتخدم الباحث اختبار االسااتدالالت المنطقية لتحقيق هدف الد ارسااة ،واسااتخدم النسااب المئوية ومعامل
ارتباط بيرسون واختبار "ت" للعينات المستقلة وتحليل التباين األحادي للوصول إلى نتائج الدراسة والتي

تمثلت أهمها في وجود فروق ذات داللة إحصا ااائية عند مساااتوى  1.11بين درجات الطالب السا ااعوديين
وغير السعوديين في اختبار االستدالالت المنطقية لصال الطالب غير السعوديين.

هدفت د ارس ااة شووبيب ( )8198إلى الكش ااف عن تاثير كل من اس ااتراتيجية مخطّطات التعارض المعرفي

واس ا ا ا ا ااتراتيجية إتقان التعلم في نمو مرحلة التفكير التجريدي في ض ا ا ا ا ااوء نظرية بياجيه وفي تنمية مفاهيم

عينة مكونة من ( )15طالباً من طالب
الثقافة العلمية المعاصرة لدى الطالب ،وتم تطبيق الدراسة على ّ
الص ااف الرابع فرع العلوم والرياض اايات في معهد إعداد المعلمين تم اختيارهم بطريقة عشا اوائية .واس ااتخدم
البااحاث اختباار نمو التفكير التجريادي وفق نظرياة بيااجياه لتحقيق أهاداف الاد ارس ا ا ا ا ا ا ااة ،كماا واسا ا ا ا ا ا ااتخادم
المتوسااطات الحسااابية والتباين والقيمة التائية المحسااوبة والجدولية للوصااول إلى نتائج الد ارسااة والتي كان

من أهمها وجود فروق ذات داللة إحص ااائية عند مس ااتوى ( )1.11في نمو مرحلة التفكير التجريدي بين
متوسا ااط الدرجات لطالب المجموعة التجريبية األولى الذين يدرس ااون وفق اسا ااتراتيجية التعارض المعرفي

ومتوس ا ااط الدرجات لطالب المجموعة التجريبية الثانية الذين يدرس ا ااون وفق اس ا ااتراتيجية إتقان التعلّم ،أي

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درسا ا اات على وفق اسا ا ااتراتيجية التعارض المعرفي على المجموعة

التجريبية الثانية التي درست على وفق استراتيجية إتقان التعلّم.
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هدفت د ارسا ااة العبد اهلل ( )8198إلى الكشا ااف عن مدى إمكانية مقياس االسا ااتدالالت المنطقية لجلبرت
بيرني بعد تقنينه على الطلبة المقبولين بكلية التربية جامعة القادسا ا ا ا ا ا ااية في قياس تفكيرهم التجريدي في

مكونة من  211طالباً وطالبة واستخدم الباحث
وطبقت عينة ّ
الدراسة على ّ
ضوء بعض المتغيراتّ ،
عينة ّ
مقياس االس ا ا ا ا ا ااتدالالت المنطقية لقياس التفكير التجريدي وفق نظرية بياجيه ،واس ا ا ا ا ا ااتخدم الباحث معامل

للد ارسا ا ااة والتي كانت من
االرتباط بيرسا ا ااون وتحليل التباين األحادي ومعادلة ألفا كرونباخ للخروج بنتائج ّ

أن نس ا ا ا ا ا اابة  %04نت الطلبة في مرحلة التفكير المحس ا ا ا ا ا ااوس ونس ا ا ا ا ا اابة  %12في مرحلة التفكير
أهمها ّ
ّ
التجريدي االنتقالي ونسبة  %54فقط هم من وصلوا لمرحلة التفكير التجريدي .وأيضاً ال يوجد فرق دال

أن عينة البحث كانت
إحصا ا ا ا ا ا ااائياً بين الطلبة في أدائهم على المقياس عند مسا ا ا ا ا ا ااتوى داللة ( )1.11إذ ّ
متقاااربااة في القاادرات العقليااة ومتقاااربااة في العمر الزمني وكااذلاال في مرحلااة التفكير .وال يوج اد فرق دال

إحصائياً بين الطلبة بحسب التخصى (علمي ،إنساني).

هدفت د ارس ااة الراجح ( )8111إلى الكش ااف عن التفكير التجريدي وفقا لنظرية بياجيه عند طالبات كلية
وطبقت الباحثة الد ارسا ا ااة على ( )441طالبة
التربية وعالقته باالتجاه نحو الرياضا ا اايات ومهارة التدريسّ ،
من طالبات قس ا اام الرياض ا اايات بكلية التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض في
المملكة العربية السااعودية .وقامت الباحثة باسااتخدام مقياس التفكير (االسااتدالالت المنطقية لقياس مرحلة

التفكير التجريدي) وفق نظرية بياجيه ومقياس االتجاه نحو الرياض ا ا ا ا ا اايات ،واس ا ا ا ا ا ااتخدمت الباحثة معامل

أن ما ن سبته
أهمها ّ
ارتباط بيرسون والتك اررات والنسب المئوية للوصول إلى نتائج الدراسة والتي كان من ّ
 %41.1من الطالبات ما زالوا في مرحلة التفكير المحس ا ااوس بينما وص ا االت  %11.1من الطالبات إلى
المجرد
المجرد ،ولم يصاال إلى مرحلة التفكير
ّ
مرحلة التفكير االنتقالي التي تقع بين مرحلتي المحسااوس و ّ
ّإال  %1.1من الطالبات.
هدفت دراسة الرسام ( )8112إلى الكشف عن الفروق في التفكير المجرد والتصور المكاني بين الطلبة
طبقت على
المتفوقين وغير المتفوقين تحص ا اايلياً في مرحلة الد ارس ا ااة المتوس ا ااطة في دولة الكويت ،والتي ّ
اختبار للتفكير
ا
وطورت الباحثة
عينة عش ا ا ا ا ا ا اوائية مكونة من ( )011طالباً وطالبة من الصا ا ا ا ا ا ااف الثامن.
ّ
المجرد وآخر للتصااور المكاني ،واسااتخدمت الباحثة التحليل الوصاافي وتحليل التباين للوصااول إلى نتائج
ّ
المجرد
الد ارسا ااة والتي كانت من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصا ااائية في األداء على اختبار التفكير
ّ
تعزى إلى متغير التحصيل ومتغير الجنس.

هدفت د ارسا ا ا ا ا ا ااة لو وتشا ا ا ا ا ا ااويو ) (Lu and Choiou, 2008إلى التعرف على العالقة بين التفكير
عينة مكونة من ( )421طالباً
وطبقت ّ
الد ارس ا ا ااة على ّ
التجريدي (الش ا ا ااكلي) والتفكير االبداعي في تايوان ّ
وطالبة من طالب الجامعة في تايوان ،وكانت أهم النتائج وجود عالقة بين التفكير التجريدي (الش ا ااكلي)
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والتفكير االبداعي ،والعالقة بين التفكير التجريدي (الشا ا ا ا ا ا ااكلي) وكل مهرة من مهارات التفكير االبداعي

كانت سالبة.

هدفت د ارسااة الخزندار ( )8111إلى الكشااف عن مسااتوى تحصاايل المفاهيم الرياضااية وعالقته بمسااتوى
الد ارساة على ( )21طالبة من
وطبقت عينة ّ
التفكير التجريدي لدى طلبة الصاف العاشار األسااساي بغزةّ ،
طالبات الص ا ا ااف العاش ا ا اار األس ا ا اااس ا ا ااي بمنطقة ش ا ا اامال غزة .واس ا ا ااتخدمت الباحثة اختبار التحص ا ا اايل في
الرياض ا ا اايات ،واختبار التفكير التجريدي في الرياض ا ا اايات لتحقيق أهداف الد ارس ا ا ااة ،واس ا ا ااتخدمت الباحثة

المتوس ااطات والنس ااب المئوية ومعامل ارتباط بيرس ااون للوص ااول إلى نتائج الد ارس ااة والتي كان من أهمها
وجود ض ا ا ا ااعف في قدرات التفكير التجريدي لدى الطلبة ،وكذلل وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

( )1.15بين مستوى التفكير التجريدي والتحصيل في الرياضيات.
تعرف طبيعة توزع عينة من الطّالب الجامعيين على نمط التفكير
هدفت د ارس ا ا ا ا ا ااة بركات ( )8111إلى ّ
وطبقت الد ارس ا ا ا ااة على
المجرد – العياني ،وعالقة ذلل بالتحص ا ا ا اايل األكاديمي والتفكير اةبداعي لديهمّ .
ّ
عي نة مكونة من ( )511طالباً وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة بطولكرم ،واسا ا ا ا ا ا ااتخدم الباحث
ّ
المجرد-العياني ،واختبار الترابطات المتباعدة لمدنيل
اخيار المتش ا ا ا ااابهات لوكسا ا ا ا الر بليفو لقياس التفكير
ّ

المعدل التراكمي لقياس التحصا ا ا اايل األكاديمي .اسا ا ا ااتخدم الباحث اختبار (ت)
لقياس التفكير اةبداعي ،و ّ
أهمها وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ااائية
للعينات المس ا ا ا ا ا ااتقلة للخروج بنتائج ّ
للد ارس ا ا ا ا ا ااة والتي كانت من ّ

( )1.11=في متوس ا ا ا ا ااط درجات الطّالب الجامعيين التحص ا ا ا ا اايلية تعزى لتباينهم في مس ا ا ا ا ااتوى التفكير

المجرد .ووجود فروق ذات دالل ااة
المجرد-العي اااني وذل اال لمصا ا ا ا ا ا االح ااة مجموع ااة الطّالب ذوي التفكير
ّ
ّ
إحصا ا ا ا ا ا ااائية ( )1.11=في متوسا ا ا ا ا ا ااط درجات الطّالب الجامعيين التفكير اةبداعي تعزى لتباينهم في
المجرد.
الطالب ذوي التفكير
مستوى التفكير
المجرد-العياني وذلل لمصلحة مجموعة ّ
ّ
ّ

المقدمة للطالب الجدد بكلية المعلمين
هدفت د ارسا ا ا ا ا ا ااة الرافعي ( )8119إلى قياس أثر بعض المقررات ّ
طبقاات على ( )511طااالبااً يمثلون
بااالاادمااام في نمو مرحلااة التفكير التجرياادي وفق نظريااة بياااجيااه ،والتي ّ
ص ا ا ا اصا ا ا ااات قرآنية ولغة عربية وعلمي بواقع  11طالبا في كل تخصا ا ا ااى تم اختيارهم بالطريقة
ثالثة تخ ّ
العشاوائية البساايطة ،واسااتخدم الباحث اختبار االسااتدالالت المنطقية لقياس مرحلة التفكير التجريدي .وقد
اسااتخدم الباحث التك اررات والنسااب المئوية ومعامل االرتباط بيرسااون وتحليل التباين األحادي واختبار ت

للعينات المسا ااتقلة للحصا ااول على نتائج الد ارس ا اة والتي كان من أهمها أن نسا اابة  %12من عينة البحث
يقعون في مرحلة التفكير المحس ا ااوس ونس ا اابة  %01من عينة البحث يقعون في المرحلة االنتقالية ،بينما
لم يص ا ا ا ا ا ا اال أحد من أفراد العينة إلى مرحلة التفكير التجريدي .وال يوجد تاثير لبعض المقررات المقدمة

للطالب الجدد بكليات المعلمين في نمو التفكير التجريدي تبعاً للتخصى.
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هدفت د ارسا ا ا ا ا ا ااة الحميسوووووووووان ( )9118إلى قياس التفكير التجريدي لدى طلبة كلية المعلمين بالرياض
عي نة من الطالب الذين التحقوا بالكلية عامي  5110/5115ولتحقيق أهداف
وطب قت الد ارس ا ا ا ا ا ا ااة على ّ
ّ
الد ارس ا ااة قام الباحث باس ا ااتخدام مقياس االس ا ااتدالالت المنطقية .واس ا ااتخدم الباحث تحليل التباين ومعامل
أن هنال فروقاً
ارتباط بيرس ا ا ا ااون والتحليل العاملي للحص ا ا ا ااول على نتائج ّ
الد ارس ا ا ا ااة والتي كان من أهمها ّ
ومعدل الطالب ذي التخصااى األدبي في هذا
معدل الطالب ذي التخصااى العلمي
ّ
إحصااائية دالة بين ّ

االختبار.

هدفت د ارسا ا ا ااة المقوشووووووي ( )9121إلى قياس التفكير التجريدي لخريجي المرحلة الثانوية الذين التحقوا
الد ارسا ااة على
وطبقت ّ
بكلية التربية بجامعة الملل سا ااعود في الفصا اال ّ
الد ارسا ااي األول من عام 5212هّ ،
مهمات منبثقة
عينة مكونة من  505طالباً من طلبة الكلية .ولتحقيق أهداف ّ
الد ارسااة قام الباحث بإعداد ّ

الد ارسا ااة اسا ااتخدم الباحث إيجاد معامل الترابط بين
من د ارسا ااات بياجيه وزمالءه .وللحصا ااول على نتائج ّ

التقدير العام في الثانوية العامة للطالب وتصا ا ا ا ا ا اانيفه في االختبار إلى تجريدي وغير تجريدي أو ّأنه في
المرحلة االنتقالية بين المسا ااتويين وكذلل ايجاد معامل االرتباط مع نوعية التخصا ااى الذي اختاره خالل
العينة لم يصلوا بعد
أن هنال أكثر من  %11من طالب ّ
دراسته في المرحلة الثانوية وكانت أهم النتائج ّ
أن  %2.15هم الذين وصلوا هذه المرحلة من التفكير.
إلى مرحلة التفكير التجريدي و ّ
الدراسات:
 9.4.8.8التعقيب على ّ
الدراسة
الدراسات اتبعت المنهج الوصفي كما في ّ
أن معظم ّ
بعد استعراض ّ
الدراسات السابقة ّبين للباحثة ّ
الد ارس ا ا ااة
الد ارس ا ا ااات مع ّ
الحالية في الكش ا ا ااف عن مس ا ا ااتوى التفكير التجريدي لدى الطلبة ،واتفقت بعض ّ
الحالية في ربط التفكير التجريدي مع مادة الرياض ا ا ا اايات سا ا ا ا اواء في تحص ا ا ا اايل المفاهيم كما في د ارس ا ا ا ااة

(الخزندار )0111 ،وعالقته مع االتجاه نحو الرياض ا ا ا ا اايات في د ارس ا ا ا ا ااة (الراج  ،)0111 ،كما اختلفت
الدراسات على طلبة الجامعة.
العينة بتطبيق ّ
الدراسات مع ّ
معظم ّ
الدراسة الحالية في طبيعة ّ
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
الدرس ااة ،من
يتناول هذا الفص اال من الد ارس ااة وص اافا تفص اايليا للخطوات التي قامت بها الباحثة في تنفيذ ا
المنهج المسااتخدم ،مجتمع الد ارسااة وعينتها وطريقة اختيارها ،أدوات الد ارسااة والتاكد من صاادقها وثباتها،
واةجراءات التي قامت بها الباحثة للوصول إلى النتائج ومعالجتها ،وتتبين تلل اةجراءات فيما يلي:

 9.4منهج الدراسة
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي (األسلوب االرتباطي) ،حيث يقوم مبدأ هذا المنهج على وصف أحداث
وظواهر موجودة يتم قياسها دون التدخل في مجرياتها أو نتائجها.

 8.4مجتمع الدراسة
يتالف مجتمع الد ارس ا ااة من جميع طلبة الص ا ااف الحادي عش ا اار في المدارس التابعة لمديرية تربية وتعليم
وس ا ا ا ا ااط الخليل ،للعام الد ارس ا ا ا ا ااي  ،0152/0151والبالغ عددهم  4222طالبا وطالبة ،منهم  5415في

الفرع العلمي ،و 0141فرع العلوم اةنسانية والموزعين على  511شعبة صفية.
وصف متغيرات مجتمع الدراسة:
جدول  :5.4توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس والفرع.
المجتمع (شعب)

الفرع

ذكور

إناث

المجموع

علمي

51

00

41

أدبي

01

20

11

المجموع

20

12

511
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 4.4عينة الدراسة
اختارت الباحثة عينة الد ارسا ا ا ا ااة بحيث كانت عينة عش ا ا ا ا اوائية عنقودية من المدارس التابعة لمديرية تربية
وتعليم وسااط الخليل التي تحوي الصااف الحادي عشاار بفرعيه العلمي واألدبي ،وتالفت عينة الد ارسااة من

مكونة من  121طالباً وطالبة من كال الفرعين ،بما يمثل تقريبا ( )%01من مجتمع الدراسة.
 00شعبة ّ
وصف متغيرات عينة الدراسة:
جدول  :0.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس والفرع.
العينة(شعب)

الفرع

ذكور

إناث

المجموع

علمي

4

1

2

أدبي

1

1

52

المجموع

2

52

00

 3.4متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة:
المتغير المستقل األول :الجنس بمستوييه (ذكر ،أنثى).

المتغير المستقل الثاني :الفرع بمستوييه (العلمي ،العلوم اةنسانية)
المتغيرات التابعة:
المتغير التابع األول :فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال

المتغير التابع الثاني :كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
المتغير التابع الثالث :التفكير التجريدي

 1.4أدوات الدراسة
لتحقيق هدف الد ارسا ااة قامت الباحثة بإعداد اختبار يقيس فهم مفاهيم اةحصا اااء واالحتمال ،وآخر يقيس
التفكير التجريدي ،وتبني استبانة تقيس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لطلبة الصف الحادي عشر.
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وفيما يلي وصفا لألدوات:
 9.1.4اختبار يقيس فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال
قامت الباحثة بإعداد اختبار يقيس فهم مفاهيم اةحصا ا اااء واالحتمال بما يتناسا ا ااب مع مفاهيم اةحصا ا اااء

واالحتمال التي وردت في كتب الرياضيات من الصف األول وحتى العاشر في وحدات وتم إعداد قائمة
بها (ملحق .)5
بعد بناء االختبار حددت الباحثة تعليمات لالختبار واةجابة عن جميع أس ا ا ا اائلته دون اس ا ا ا ااتثناء .ويهدف

االختبار إلى قياس قدرة الطلبة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال ،حيث تكون االختبار من 01

سؤال من نوع اختيار من متعدد ،كل سؤال يطرح مفهوما من مفاهيم اةحصاء واالحتمال.
السؤال الواحد يتكون من شقين ،الشق األول على الطالب اختيار إحدى اةجابات برسم دائرة حول رمز
اةجابة الصحيحة .والشق الثاني على الطالب اختيار السبب الصحي الختيار اةجابة حسب رأيه.
يجب على الطالب اةجابة عن الس ا اؤال بشا ااقيه وعدم ترل أي دائرة واال اعتبر الس ا اؤال ملغيا ،وتم رصا ااد

 21عالمة على هذا االختبار بواقع عالمة واحدة لإلجابة وعالمة واحدة لسبب اختيار االجابة.
صدق االختبار:

قامت الباحثة ببناء االختبار بصااورته األولية (ملحق  ،)0وعرض على مجموعة من المحكمين من ذوي

الخبرة واالختص اااى في هذا المجال والبالغ عددهم ( )51محكمين .وتم إجراء بعض التعديالت الالزمة
على االختبار حسب آراء ومقترحات المحكمين وتم التوصل إلى صورته النهائية كما في ملحق (.)4
عينة الثبات:
تم تطبيق اختبار فهم المفاهيم على عينة من مجتمع الد ارسا ا ااة وخارج عينة الد ارسا ا ااة من طالب مدرس ا ا اة

الحساا ا ا ا ااين بن علي الثانوية للبنين ،والبالغ عددهم ( )41طالبا ،ومن خالل هذه العينة تم حساا ا ا ا اااب زمن
االختبار وثبات االختبار.
زمن االختبار:
تم حسا ا ا ا اااب زمن االختبار من خالل تسا ا ا ا ااجيل الزمن الذي اسا ا ا ا ااتغرقه أول طالب في اةجابة عن فقرات

االختبار وكان ( )01دقيقة ،والزمن الذي اسا ا ا ا ا ا ااتغرقه آخر طالب في اةجابة على فقرات االختبار وكان

( )11دقيقة ،وبذلل يكون متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن فقرات االختبار تقريبا ( )42دقيقة.
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ثبات االختبار:
تم حسا ا ا اااب الثبات الختبار فهم مفاهيم اةحصا ا ا اااء واالحتمال من خالل معامل كرونباخ ألفا ،وقد كانت

نتيجة الثبات (.)1.144

 8.1.4استبانة تقيس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
بعد اطالع الباحثة على د ارسا ا ا ا ااات تناولت كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ،قامت بتبني اسا ا ا ا ااتبانة من

د ارسا ااة رجب ( )0111بحيث تناسا ااب فقراتها قياس التمثيل المعرفي للمعلومات بحيث تكونت االسا ااتبانة
من ( )41فقرة مقسمات إلى ثالثة نماذج ،النموذج الشبكي ألول عشر فقرات ،والنموذج االنتشاري لثاني
عشر فقرات ،ونموذج مقارنة الخصائى لثالث عشر فقرات.
تهدف االستبانة لقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ،بحيث يقوم الطالب بقراءة فقرات االستبانة بما
ينطبق عليه تماما وذلل بوض ا ا ااع إش ا ا ااارة (×) في المكان المحدد .وكل فقرة من فقرات االس ا ا ااتبانة تتناول

أس ا ا االوبا من أس ا ا اااليب تعامل الطالب مع المعارف والمعلومات األس ا ا اااس ا ا ااية ،وتتبع كل فقرة ثالثة خيارات

للطاالاب (تنطبق ،تنطبق إلى حاد ماا ،ال تنطبق) .ويجاب على الطاالاب االسا ا ا ا ا ا ااتجااباة على جميع فقرات

االستبانة ،وتم تحليل االستبانة بناء على النماذج الثالثة.
صدق االستبانة:
قامت الباحثة بتبني االسا ا ا ااتبانة كما هي (ملحق  ،)2تم عرضا ا ا ااها على مجموعة من المحكمين من ذوي
الخبرة واالختصاى في هذا المجال والبالغ عددهم ( )51محكمين ،ولم يتم إجراء أية تعديالت.
عينة الثبات:
تم تطبيق االسااتبانة على عينة من مجتمع الد ارسااة وخارج عينة الد ارسااة من طالب مدرسااة الحسااين بن

علي الثااانويااة ،والبااالغ عااددهم ( )41طااالباا ،ومن خالل هااذه العينااة تم حس ا ا ا ا ا ا اااب زمن االختبااار وثبااات

االختبار.
زمن االستبانة:
تم حساااب زمن االسااتجابة على فقرات االسااتبانة من خالل تسااجيل الزمن الذي اسااتغرقه أول طالب في

االسا ا ااتجابة على فقرات االسا ا ااتبانة وكان ( )1دقيقة ،والزمن الذي اسا ا ااتغرقه آخر طالب في اةجابة على
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فقرات االسا ا ا ااتبانة وكان ( )51دقيقة ،وبذلل يكون متوسا ا ا ااط الزمن الالزم لإلجابة على فقرات االسا ا ا ااتبانة

تقريبا ( )2دقائق.
ثبات االستبانة:

تم حسا اااب الثبات السا ااتبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات من خالل معامل كرونباخ ألفا ،وقد كانت
نتيجة الثبات (.)1.251

 4.1.4اختبار يقيس التفكير التجريدي
قامت الباحثة بإعداد اختبار يقيس التفكير التجريدي لطلبة الصا ا ا ا ااف الحادي عشا ا ا ا اار وذلل بعد االطالع
على مجموعة د ارس ا ا ا ا ااات تتعلق بالتفكير التجريدي .وبعد بناء االختبار حددت الباحثة تعليمات لالختبار

واةجابة عن جميع أسئلته دون استثناء .ويهدف االختبار إلى قياس قدرة الطلبة على التفكير التجريدي،
حيث تكون االختبار من  51أسا ا ا اائلة من نوع اختيار من متعدد .ويجب على الطالب اةجابة عن جميع

األسا اائلة وعدم ترل أي دائرة واال اعتبر الس ا اؤال ملغيا ،وتم رصا ااد  51عالمات على هذا االختبار بواقع
عالمة واحدة لكل إجابة.

صدق االختبار:
قامت الباحثة ببناء االختبار بص ا ا ااورته األولية (ملحق  ،)1تم عرض ا ا ااه على مجموعة من المحكمين من

ذوي الخبرة واالختصا ا ا ا ا ا اااى في هذا المجال والبالغ عددهم ( )51محكمين .وتم إجراء بعض التعديالت
الالزمة على االختبار حسب آراء ومقترحات المحكمين وتم التوصل إلى صورته النهائية (ملحق .)1
عينة الثبات:
تم تطبيق اختبار التفكير التجريدي على عينة من مجتمع الد ارسا ا ا ا ا ا ااة وخارج عينة الد ارسا ا ا ا ا ا ااة من طالب

مدرسا ااة الحسا ااين بن علي الثانوية للبنين ،والبالغ عددهم ( )41طالبا ،ومن خالل هذه العينة تم حسا اااب
زمن االختبار وثبات االختبار.
زمن االختبار:
تم حسا ا ا اااب زمن االختبار من خالل تسا ا ا ااجيل الزمن الذي اسا ا ا ااتغرقه أول طالب في اةجابة على فقرات

االختبار وكان ( )51دقائق ،والزمن الذي اسا ا ا ا ا ااتغرقه آخر طالب في اةجابة على فقرات االختبار وكان
( )01دقيقة ،وبذلل يكون متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن فقرات االختبار ( )51دقيقة.
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ثبات االختبار:
تم حسا ا ا ا ا ا اااب الثبات الختبار التفكير التجريدي من خالل معامل كرونباخ ألفا ،وقد كانت نتيجة الثبات

(.)1.151

 1.4صدق األدوات
قامت الباحثة بتصا ااميم االختبارات واالسا ااتبانة بصا ااورتهم األولية ،حيث تم اعتماد الصا اادق الظاهري لهم
من خالل عرض ا ا ا ا ااهم على المش ا ا ا ا اارف ومجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والمختص ا ا ا ا ااين في مجال
أساااليب تدريس الرياضاايات واةحصاااء واالحتمال ،ومن معلمي مادة الرياضاايات للصااف الحادي عشاار،

وبعض مش ا ارفين أسا اااليب تدريس الرياضا اايات ،حيث بلغ عددهم عش ا ارة محكمين ،وقد تم تحكيم األدوات
وفقا للمعايير اآلتية:

 -مدى تحقيق كل سؤال من أسئلة االختبارات وفقرات االستبانة للهدف الذي وضعت من أجله.

 -مدى وضوح أسئلة االختبارات وفقرات االستبانة من حيث وضوح الصياغة واللغة المستخدمة.

 مدى مطابقة أس ا ا اائلة االختبارات وفقرات االس ا ا ااتبانة للمس ا ا ااتوى المعرفي لطالب الص ا ا ااف الحاديعشر.

 إجراء ما يقتضي من تعديالت حسب آراء المحكمين للوصول إلى الصورة النهائية لألدوات. 1.4ثبات األدوات
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات األدوات ،عن طريق تطبيقها على عينة اسااتطالعية من مجتمع الد ارسااة

وخارج عينة الد ارسا ااة ،وقد تم االختيار عش ا اوائياً والذي وقع على شا ااعبة من طالب مدرسا ااة الحسا ااين بن
علي الثانوية للبنين والبالغ عددهم ( )41طالبا ،حيث تم التحقق من ثبات كل من االختبارين واالستبانة،
وهذه النتيجة تدل على أن األدوات تحقق األهداف التي وضعت من أجلها.
جدول  :4.4معامل الثبات لكل متغير والدرجة الكلية.
المتغير

معامل الثبات

فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال

1.144

كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

1.251

التفكير التجريدي

1.151
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 2.4معامالت الصعوبة والتمييز
تتبين معامالت الصعوبة والتمييز على النحو اآلتي:
جدول :2.4نتائج معامل الصعوبة ألسئلة اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال
الرقم

مووووووووعوووووووواموووووووول الرقم
الصعوبة

مووووووووعوووووووواموووووووول الرقم

الصعوبة

معامل الصعوبة

مووووووووعوووووووواموووووووول الرقم
الصعوبة

5

14.4

1

14.4

55

01.1

51

14.4

0

14.4

1

15.1

50

11.1

51

11.1

4

11.5

2

41.1

54

41.1

52

44.4

2

21.1

1

21.1

52

04.4

51

14.4

1

42.4

51

14.4

51

51.5

01

11.1

32.9

الكلي

جدول :1.4نتائج معامل الصعوبة ألسئلة اختبار التفكير التجريدي
الرقم

معامل الصعوبة

الرقم معامل الصعوبة

5

21.1

1

14.4

0

14.4

1

11.1

4

11.1

2

11.1

2

14.4

1

14.4

1

01.1

51

24.4
18.4

الكلي

جدول :1.4نتائج معامل التمييز ألسئلة اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال
الرقم معامل التمييز

الرقم معامل التمييز الرقم معامل التمييز

الرقم معامل التمييز

5

1.111

1

1.111

55

1.410

51

1.122

0

1.211

1

1.121

50

1.204

51

1.204

4

1.041

2

1.101

54

1.115

52

1.122

2

1.112

1

1.122

52

1.012

51

1.112

1

1.121

51

1.121

51

1.111

01

1.112

الكلي

1.184
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جدول :1.4نتائج معامل التمييز ألسئلة اختبار التفكير التجريدي
الرقم

معامل التمييز

الرقم

معامل التمييز

5

1.101

1

1.011

0

1.101

1

1.454

4

1.454

2

1.225

2

1.411

1

1.454

1

1.225

51

1.242
1.319

الكلي

 1.4إجراءات الدراسة
تم اتباع اةجراءات التالية للقيام بتنفيذ الدراسة:
 -االطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية لها عالقة بموضوع الدراسة.

 إعداد أدوات الدراسة والتي تضم :اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال ،استبانة كفاءة التمثيلالمعرفي للمعلومات ،اختبار التفكير التجريدي.

 -تحكيم أدوات الدراسة من ذوي الخبرة واالختصاى (ملحق .)1

 الحصا ااول على تسا ااهيل مهمة من كلية العلوم التربوية لتطبيق أدوات الد ارسا ااة على الفئة المعنيةبهم من الطلبة (ملحق .)2

 الحصااول على تسااهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم وسااط الخليل لتطبيق أدوات الد ارسااة فيالمدارس التي تضمها عينة الدراسة (ملحق .)1

 تطبيق أدوات الد ارسا ا ا ا ا ااة على العينة التي وقع االختيار عليها بطريقة عش ا ا ا ا ا اوائية عنقودية خاللالفترة الزمنية من 0151/55/01م إلى 0151/50/51م.

 -تصحي االختبا ارت وفق نماذج معدة مسبقا.

 -جمع البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج  SPSSوتسجيل النتائج وتفسيرها وكتابة التوصيات.

 91.4المعالجة اإلحصائية

لتحقيق هدف الد ارس ا ا ااة واةجابة على أس ا ا اائلتها وفحى فرض ا ا ااياتها تم تفريغ البيانات التي تم جمعها بعد
تطبيق األدوات وتفريغها على برنامج الرزم اةحصا ا ا ا ااائية للعلوم االجتماعية  SPSSالسا ا ا ا ااتخراج النتائج

المطلوبة من متوسااطات حسااابية وانحرافات معيارية ،وتم اسااتخدام اختبار تحليل التباين الثنائي ( Two
 )way ANOVAومعاااماال االرتباااط بيرسا ا ا ا ا ا ااون ( ،)Personومعااادلااة معاااماال الثبااات كرونباااخ ألفااا

(.)Cronbach Alpha
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 9.3مقدمة
يشاامل هذا الفصاال من الد ارسااة النتائج التي توصاالت إليها الباحثة بخصااوى موضااوع الد ارسااة وهو" فهم

مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال وعالقته بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة
الصف الحادي عشر" وتحليل البيانات اةحصائية التي تم الحصول عليها والخروج بنتائج نهائية.

8.3

النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي:

 .9ما مسااتوى فهم مفاهيم اةحصاااء واالحتمال لدى طلبة الصااف الحادي عشاارو وهل يختلف هذا
المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .8ما مستوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشرو وهل يختلف هذا
المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .4ما مس ا ا ا ااتوى التفكير التجريدي لدى طلبة الص ا ا ا ااف الحادي عش ا ا ا اارو وهل يختلف هذا المس ا ا ا ااتوى
باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

 .3هاال توجااد عالقااة بين فهم مفاااهيم اةحص ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمااال وكفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات
والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشرو

 9.8.3النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
السؤال األول :ما مستوى فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشرو وهل يختلف
هذا المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية اآلتية:
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"ال توجد فروق ذات داللة إحص ااائية عند مس ااتوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوس ااطات الحس ااابية لفهم
مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للفرع والجنس والتفاعل بينهما"

قامت الباحثة بحسا اااب المتوسا ااطات الحسا ااابية واالنحرافات المعيارية الس ااتجابات أفراد عينة الد ارساااة في

اختبار فهم مفاهيم االحصاء واالحتمال والجدول  5.2يبين ذلل:

جدول  5.2المتوس ا ا ااطات الحس ا ا ااابية واالنحرافات المعيارية الس ا ا ااتجابات أفراد عينة الد ارس ا ا ااة على
اختبار فهم مفاهيم االحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر.

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

فهم مفاهيم االحصاء واالحتمال

*52.01

1.222

%41.11

*العالمة الكلية= 21

ضا ا اس ااتجابات الطّلبة في اختبار فهم مفاهيم اةحص اااء واالحتمال
والجداول التالية ( )05.2 – 0.2تو ّ
والنسب المئوية لها.

األول
جدول ( )0.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ

المفهوم

معامل االرتباط

العدد النسبة المئوية

اةجابة

لم يجب

0

5.2

%40.11 052

1

%40.4 001

1.11

%01.0 511

1.1

25

%1.10

لم يجب

0

%1.01

الس ا ا ا ا ا ا ا اب ا ا ااب فااي ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو أكبر من 5

اختي ااار اةج اااب ااة ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو األقرب إلى 9
هو

%1.01

%02.2 511
%42.1 010

ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو األقرب إلى الصفر 11
ألن أقوى معامل ارتباط يساوي صفر

%52.5

%00.0 515

أن نسا اابة الذين أجابوا إجابة صا ااحيحة قليلة حيث بلغت  ،%01.0بينما كانت
ّ
يتبين من الجدول (ّ )0.2
النسبة األكبر ةجابة خاطئة وبلغت  ،%40.4ولكن النسبة األكبر للتعليل الصحي لإلجابة كان بنسبة

كبيرة حيث بلغت .%42.1
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جدول ( :)4.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الثّاني
المفهوم

اةجابة

العدد

النسبة المئوية

االنحدار

لم يجب

51

%5.21

عالقة طردية وارتباط ايجابي

515

%00.0

عالقة عكسية وارتباط ايجابي

505

%51.11

عالقة عكسية وارتباط سالب

011

%21.22

عالقة طردية وارتباط سالب

504

%52.12

لم يجب

54

%5.1

ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب

021

%41.1

ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة طردية واالرتباط موجب

511

%00.1

ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة طردية واالرتباط موجب

511

%04.12

ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب

511

%51.22

السبب في

اختيار اةجابة

هو

أن نساابة الذين أجابوا إجابة صااحيحة  %21.22وكانت أعلى نساابة وارتبطت
ّ
يتبين من الجدول (ّ )4.2
هذه النسبة بالتعليل الصحي لها وحصدت أعلى نسبة وكانت  ،%41.1كما وارتبطت باقي النسب من

اةجابات بنسب قريبة بتعليل اةجابة وهذا يدل على تفسير الطالب الصحي ةجابته وان كانت خاطئة.

جدول ( )2.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الثّالث

المتغير

اةجابة

العدد

لم يجب

51

%5.21

11

511

%01.4

15

551

%51.11

11

001

%40.41

11

511

%00.11

الس ا ا ا ا ا اابب لم يجب

1

%5.40

فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ألن المدى=(الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 9

001

%44.0

542

%51.1

041

%42.1

المدى

اخا اتا اي ا ا ااار ألن المدى = الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى

اةج ا اااب ا ااة ألن المدى = الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى

هو

ألن المدى = (الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 11 5+

النسبة المئوية

%55.51

أما اةجابة الخاطئة
يتبين من الجدول (ّ )2.2
أن نس ا ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ا ا ا ااحيحة بلغت ّ %00.5
حصدت أعلى نسبة وهي %40.41وارتبطت باعلى نسبة تعليل لإلجابة .% 42.1
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الرابع
جدول ( )1.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ
المفهوم

اةجابة

العدد

لم يجب

2

%5.51

1

12

%52.2

542

%51.1

054

%45.4

001

%44.42

الس ا ا ا ا ا ا ابا ااب في لم يجب

2

%5.52

اختيار اةجابة ألن التباين = االنحراف المعياري

521

%05.4

051

%45.11

544

%42.01

12

%55.21

االن ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا اراف 2
ال ا ا ام ا ا اع ا ا اي ا ا اااري 2

والتباين

هو

91

ألن التباين = االنحراف المعياري × 0
ألن التباين = (االنحراف المعياري)

8

ألن التباين دائما يساوي صفر

النسبة المئوية

أن نس ا ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ا ااحيحة كانت أعلى نس ا ا اابة وبلغت %44.42
يت ّبين من الجدول (ّ )1.2
وارتبطت هذه النسا اابة بالتعليل على اةجابة وأيض ا ااً حصا اادت أعلى نسا اابة حيث بلغت  ،%42.01بينما
بلغت نس اابة اةجابة الخاطئة نس اابة عالية وهي  %45.4وكان التعليل على هذه اةجابة مرتبط باةجابة

الخطا وبلغت نسبته .%45.11

جدول ( )1.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الخامس
المفهوم

طول الفئة

اةجابة

العدد

لم يجب

51

%0.05

98.1

512

%51.01

54

015

%20.11

52

512

%04.04

52.1

550

%51.21

51

%0.1

ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى0/

542

%51.1

ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى – الحد الفعلي األدنى

002

%44.10

ألن طول الفئة = (الحد الفعلي األعلى ×5 + )0

541

%01

ألن الحد الفعلي األعلى = (طول الفئة ×1.1 + )0

511

%02.01

السا ا ا ا ا اابب في اختيار لم يجب

اةجابة هو

النسبة المئوية

أن نس ا ا اابة الذين إجابة ص ا ا ااحيحة بلغت  %51.01فيما لم تكن نس ا ا اابة التعليل
يت ّبين من الجدول (ّ )1.2
على اةجابة قريبة من نسا ا ا ا ا ا اابة اةجابة الصا ا ا ا ا ا ااحيحة حيث بلغت  ،%44.10وكانت أعلى نسا ا ا ا ا ا اابة من
اةجابات ةجابة خاطئة بنسبة .%20.11
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السادس
جدول ( )1.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ
اةجابة

المفهوم

العدد

التمثي اال البي اااني لم يجب
(زاوية القطاع)

1

%1.14

°50

011

%41.01

°41

011

%41.11

°11

510

%51

°501

11

52.01

2

%5.511

الس ا ا ا ا ا ا اب ا ا ااب في لم يجب

اختيااار االجااابااة ألن زاوية القطاع = (عدد طلبة الصوووف الثاني عشووور  /عدد 011

هو

النسبة المئوية

%24.11

طلبة المدرسة) ×411

ألن ازوية القطاع = عدد طلبة المدرسة/عدد طلبة الصف50

052

%40.11

ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني عشر

554

%51.15

ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني عشر 1 /

22

%1.21

أن أعلى نس ا اابة إجابة كانت لص ا ااال اةجابة الص ا ااحيحة حيث بلغت %41.1
ّ
يتبين من الجدول (ّ )1.2
وارتبطت هذه النسا ا اابة بالتفسا ا ااير الصا ا ااحي لإلجابة حيث بلغت  %24.11وتاتي النسا ا اابة الثانية ةجابة

خاطئة حيث بلغت  %41.01وارتبط ذلل بالتعليل الصحي لها وبلغت نسبته .%40.11

السابع
جدول ( )2.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ
المفهوم

اةجابة

العدد

لم يجب

50

%5.11

1.14

510

%02.04

505

%51.11

022

%25.11

15

%51.22

الس ا ا ا ا ا ا ابااب في لم يجب

51

%0.41

اخا ا ا ا ا اتا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ااار ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة الثالثة

511

%51.14

ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة  /مجموع التك اررات

051

%45.11

ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة × مجموع التك ار ارت

011

%41.11

ألن التكرار النسبي للفئة = مجموع التك اررات  /تكرار الفئة الثالثة

15

%45.42

ال ا ا ا ا ات ا ا ا ا اك ا ا ا ا ارار 1.4
النسبي للفئات 4

44

اةجابة هو

النسبة المئوية

يتبين من الجدول ( )2.2أن نساابة الذين أجابوا إجابة صااحيحة حصاادت أعلى نساابة  %25.11بينما لم
ّ
يكن التعليل الصااحي على اةجابة بالنساابة األعلى وبلغت  %45.11وارتبط هذا التعليل بالنساابة التالية

لإلجابة الصحيحة حيث بلغت .%02.04
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جدول ( )1.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الثّامن
المفهوم

اةجابة

النسبة المئوية

العدد

التمثيل البياني لم يجب

51

%5.21

(الا ا ا ا ا ا ا ام ا ا ا ا ا ا اادرج منحنى تكراري

511

%24.42

مضلع تكراري

501

%52.42

مدرج تكراري

504

%52.12

قطاع دائري

501

%52.11

الس ا ا ا ا ا ا ابا ااب في لم يجب

52

%0.11

اختيار اةجابة إحداثيات المدرج التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار

511

%04.12

إحداثيات المنحنى التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار

011

%41.25

إحداثيات المضلع التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار

550

%51.21

إحداثيات القطاع الدائري هي الحدود الفعلية والتكرار

501

%52.11

التكراري)

هو

يتبين من الجدول ( )1.2أن نسا ا ا ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة صا ا ا ا ا ا ااحيحة لم تكن أعلى نسا ا ا ا ا ا اابة حيث بلغت
ّ
 ،%52.12بينما بلغت أعلى نساابة لإلجابة الخاطئة  %24.42وارتبطت هذه النساابة بالتعليل الصااحي

لهذه اةجابة حيث بلغت النسبة .%41.25

جدول ( )51.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال التّاسع
العدد

النسبة المئوية

المفهوم

اةجابة

51

%0.1

411

%21.22

ال ا ااوس ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ااط55 ،1 ،51 ،

555

%51.40

541

%01

51 ،1 ،55

511

%51.1

52

%0.12

مقاييس النزعة لم يجب
المركزية

91 ،99 ،1

(ال ا ا ااوسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط1 ،51 ،55 ،
المنوال)

الس ا ا ا ا ا ا ابا ااب في لم يجب

اختيار اةجابة ألن الوس ا ا ا ااط = هو األكثر تك اررا ،الوس ا ا ا اايط = مجموع المش ا ا ا اااهدات 541 /

هو

%01.52

عددها ،المنوال = العدد الذي يتوسط التوزيع بعد الترتيب
ألن الوسوووووط = مجموع المشووووواهدات /عددها ،الوسووووويط =العدد الذي 012

%42.20

يتوسط التوزيع بعد الترتيب ،المنوال = هو العدد األكثر تك ار ار

ألن الوسا ااط = هو العدد الواقع بالوسا ااط بعد الترتيب ،الوسا اايط = العدد 514

%00.1

ألن الوسااط = العدد الذي يتوسااط التوزيع بعد الترتيب ،الوساايط مجموع 512

51.22

األكثر تك ار ار المنوال= مجموع العالمات  /عددها

العالمات  /عددها ،المنوال= هو العدد األكثر تك ار ار

41

أن نس ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ااحيحة بلغت أعلى نس ا اابة  %21.22وارتبط
ّ
يتبين من الجدول (ّ )51.2
ذلل بالتعليل الصحي لإلجابة حيث بلغت نسبته %42.20
جدول ( )55.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال العاشر
المفهوم

العدد

النسبة المئوية

اةجابة

1

%1.11

11

%55.40

11

%55.151

1.1

400

%21.41

5.1

511

%02.20

1

%5.40

ألن احتمال الحادث يتراوح بين  1و9

012

%24.20

ألن احتمال الحادث يتراوح بين  5-و1

21

%55.11

ألن احتمال الحادث دائما أكبر من 5

040

%42.551

ألن احتمال الحادث دائما أقل من 5-

15

%2.11

لم يجب
5.1-

احا اتا ام ا ا ااال 1.1-
الحادث

الس ا ا ا ا ا ا ابااب لم يجب

فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
اخ ا ات ا اي ا ا ااار

اةجا ا ااابا ا ااة
هو

أن نس ا ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ا ااحيحة كانت أعلى نس ا ا اابة وهي %21.41
ّ
يتبين من الجدول (ّ )55.2
وارتبطت ذلل باعلى نسبة تعليل لإلجابة حيث بلغت %24.20
جدول ( ) 50.2توزيع أفراد عينة الد ارسا ااة حسا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا اااء واالحتمال في السا اؤال الحادي
عشر
المفهوم

اةجابة

العدد

لم يجب

1

%5.101

1.52

ات ا ا ا ا ا ا احا ا ا ا ا ا اااد 1.1

14

%51.14

551

%51.15

1.1

241

%12.11

5.5

21

%1.11

الس ا ا اابب في لم يجب

1

%5.101

اخ ا ا ا ات ا ا ا ايا ا ا ااار ل(حυ5ح = )0ل(ح + )5ل(ح)0

415

%11.1

ل(حυ5ح = )0ل(ح+ )5ل(ح + )0ل(ح∩5ح)0

11

54.11

ل(حυ5ح( = )0ل(ح + )5ل(ح × ))0ل(ح∩5ح)0

11

%54.04

ل(ح – )8ل(ح∩9ح)8

11

%52.01

الحوادث

اةجابة هو

ل(ح υ9ح = )8ل(ح)9

41

النسبة المئوية

يتبين من الجدول ( )50.2أن نساابة الذين أجابوا إجابة صااحيحة حصاادت نساابة قليلة  ،%51.15بينما
ّ
حص ا ا اادت أعلى نس ا ا اابة ةجابة خاطئة وبلغت  %12.11وارتبطت هذه النس ا ا اابة بالنس ا ا اابة األكبر للتعليل
المرتبط بهذه اةجابة حيث بلغت %11.1
جدول ( )54.2توزيع أفراد عينة الد ارسااة حسااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاااء واالحتمال في الساؤال الثّاني

عشر

المفهوم

اةجابة

العدد

النسبة المئوية

لم يجب

51

%5.21

{}1

11

%51.521

511

%04.10

{}8

411

%12.42

{}4،0،5

22

%1.21

54

%5.15

211

%12.20

504

%52.122

12

%52.25

21

1.11

تا ا ا ا اق ا ا ا اااط ا ا ا ااع { } 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5
الحوادث

الس ا ا اابب في لم يجب

اخ ا ا ا ات ا ا ا ايا ا ا ااار ألن (ح ∩ 9ح = )8جميع العناصر المشتركة بين

اةجابة هو

ألن (ح ∩ 5ح = )0جميع العناصر الموجودة في

ح 9وح8

ح 5وح0

ألن (ح ∩ 5ح = )0العناصر الموجودة في  Ωوغير موجودة في
ألن (ح ∩ 5ح = )0جميع عناصر

ح 5وح0

ح5

أن نس اابة الذين أجابوا إجابة ص ااحيحة حص اادت أعلى نس اابة وهي %12.42
ّ
يتبين من الجدول (ّ )54.2
وارتبط ذلل بالتعليل الصحي حيث كانت نسبته %21.20
جدول ( )52.2توزيع أفراد عينة الد ارس ااة حس ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحص اااء واالحتمال في السا اؤال الثّالث

عشر

المفهوم

اةجابة

العدد

لم يجب

1

%5.101

ارتباط خطي ايجابي

000

%40.12

ارتباط خطي سلبي

011

%21.14

ارتباط خطي ايجابي تام

11

%54.11

ارتباط خطي سلبي تام

11

%55.15

الس ا ا اابب في لم يجب

51

%5.21

اخ ا ا ا ات ا ا ا ايا ا ا ااار جميع قيم ى تزيد بازدياد قيم س

512

%00.12

جميع قيم ى تقل بازدياد قيم س

514

%02.42

أغلب قيم ص تقل بازدياد قيم س

052

%40.11

أغلب قيم ى تزيد بازدياد قيم س

511

%51.22

االنتشار

اةجابة هو

42

النسبة المئوية

أن نس ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ا ا ااحيحة كانت أعلى نس ا ا ا اابة وهي %21.14
ّ
يتبين من الجدول(ّ )52.2
وارتبط ذلل بالتعليل الصحي لإلجابة حيث بلغت النسبة .%40.11
الرابع
جدول ( )51.2توزيع أفراد عينة الد ارسا ااة حسا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا اااء واالحتمال في الس ا اؤال ّ

عشر

المفهوم

اةجابة

العدد

لم يجب

1

%1.14

عينة منتظمة

511

%04.10

041

%44.20

عينة قصدية

12

%5.42

عينة متعددة المراحل

515

02.122

1

%5.101

542

%51.11

ألن المجتمع مقسم إلى طبقات

022

%41.21

ألن الباحث يختار العينة وفقا ألهدافه وبطريقة قصدية

501

%52.11

ألن الباحث يختار العينة بثالث مراحل

510

%04.20

أن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواع عينة طبقية

العينات
ّ

الس ا ا اابب في لم يجب

اخ ا ا ا ات ا ا ا ايا ا ا ااار ألن المجتمع يحتاج أسلوب منتظم في سحب العينة

اةجابة هو

النسبة المئوية

أن نس ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ااحيحة كانت األعلى حيث بلغت %44.20
ي ّ
تبين من الجدول (ّ )51.2
وارتبطت هذه النسبة بالتعليل الصحي لإلجابة وبلغت نسبته .%41.21
جدول ( )51.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الخامس عشر
المفهوم

المئينات

اةجابة

العدد

لم يجب

51

%0.1

51

051

%40.01

13

11

%52.55

10

022

%41.22

12.1

512

%51.01

51

%0.0

الس ا ا ا ا اابب في لم يجب
اخا ا ا ا اتا ا ا ا اي ا ا ا ااار ألن عدد المشاهدات التي تقل عن المئين = 81
اةجابة هو

ألن عدد المشاهدات التي تزيد عن المئين =01
ألن المئين = 01

25

100

𝟓𝟐

𝟎𝟎𝟏
25

100

× 51=21

× 501 91=31

%52.42

514

%04.11

514

%00.1

× 51=21

ألن المئين  =01الحد الذي يقابل التكرار التراكمي  01في الرسا ا ا اام 002
البياني

43

النسبة المئوية

%40.12

أن نس ا ا ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ا ا ا ا ااحيحة لم تكن أعلى نس ا ا ا ا ا اابة حيث بلغت
ّ
يتبين من الجدول (ّ )51.2
 %52.55وكان نساابة هو التعليل الصااحي لإلجابة قليلة حيث بلغت  ،%52.42بينما حصاادت كانت
أعلى نسبة ةجابة خاطئة حيث بلغت .%41.22
السادس عشر
جدول ( )51.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ
النسبة المئوية
العدد
اةجابة
المفهوم
لم يجب

2

%5.51

حادث بسيط

524

%01.15

حادث مركب

010

%41.11

حادث مستحيل

11

%52.55

حادث مؤكد

525

%01.14

الس ا ا ا ا ا ا ابا ااب في لم يجب

52

%0.11

اختيار اةجابة ألن ح يحتوي على عنصر واحد فقط من الفضاء العيني Ω

504

%52.12

ألن ح ال ينتمي إلى أي عنصر من الفضاء العيني Ω

12

%54.20

ألن ح يحتوي على أكثر من عنصر واحد من الفضاء العينيΩ

414

%15.15

ألن ح يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني Ω

11

52.55

أنواع الحوادث

هو

أن نس ا اابة الذين أجابوا إجابة ص ا ااحيحة كانت أعلى نس ا اابة وبلغت %41.11
ّ
يتبين من الجدول (ّ )51.2
وارتبط ذلل بالتعليل الصحي لإلجابة وبلغت نسبته األعلى %15.15
السابع عشر
جدول ( )52.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال ّ
النسبة المئوية
العدد
اةجابة
المفهوم
51

%5.21

االح ا ا ا ات ا ا ا اما ا ا ااال لم يجب
1
العشوائي
21
𝟏
𝟑
1
2
12
21
الس ا ا ا ا ا ا ابا ااب في لم يجب

521

%01.12

011

%24.10

12

%52.25

541

%01

50

%5.11

514

%02.42

ألن نوعان من البذور تعطي بذور حمراء من أصل ستة أنواع

525

%01.14

ألن ناتج ضرب البذور الحمراء  2 × 4من مجموع األزهار

510

%04.20

ألنه ال نهتم بنوع النبتة طويلة أم قصا ا ا ا ا ا اايرة ،المهم أن يختار بذرة 510

%01.01

اختيار اةجابة ألن سبع بذور من مجموع  89بذرة تعطي أزهار حمراء

هو

واحدة تعطي أزهار حمراء من مجموع البذور
44

أن نسا ا ا ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة صا ا ا ا ا ا ااحيحة كانت أعلى نسا ا ا ا ا ا اابة حيث بلغت
ّ
يتبين من الجدول (ّ )52.2
 %24.10وارتبط ذلل بالتعليل الص ا ا ااحي لإلجابة وبلغت نس ا ا اابته  %02.42ولكن النس ا ا اابة قليلة مقابل
نسبة اةجابة الصحيحة.
جدول ( )51.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال الثّامن عشر
العدد

النسبة المئوية

اةجابة

المفهوم

1

%1.22

(االتا ا ا اح ا ا اااد 1.2

501

%52.11

512

%51.22

1.1

420

%11.01

5.5

11

%52.01

الس ا اابب في لم يجب

1

%5.40

اخا ا ا اتا ا ا اي ا ا ااار ألن احتمال النجاح في االختبار النظري ل(ح1.1= )5

401

%21.11

ألن احتمال النجاح في االختبارين معا ومن ضمنه النجاح في االختبار النظري

501

%52.42

ألن احتمال النجاح في االختبار النظري فقط ل(ح = )5ل(ح +)5ل(ح∩5ح)0

505

%51.11

ألن احتموووووال النجووووواح في االختبوووووار النظري فقط = ل(ح -9ح =)8ل(ح511 -)9

%52.11

ق ا ا ا اوان ا ا ا ايا ا ا اان لم يجب

االحتماالت 1.4
والتقاطع)

اةجابة هو

ل(ح∩9ح)8

أن نسا ا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة صا ا ا ا ااحيحة كانت قليلة حيث بلغت %52.11
ّ
يتبين من الجدول (ّ )51.2
وكان التعليل على اةجابة بنس اابة متقاربة لنس اابة اةجابة الص ااحيحة حيث بلغت  ،%52.11بينما كانت

النسا ا ا اابة األعلى لإلجابة الخاطئة وبلغت  %11.01وارتبطت النسا ا ا اابة بالتعليل المناسا ا ا ااب لإلجابة حيث
بلغت .%21.11
جدول ( )01.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال التّاسع عشر
النسبة المئوية
العدد
اةجابة
المتغير
لم يجب

1

%1.22

األزرق

12

%52.25

251

%15.40

البرتقالي

501

%51.12

األحمر

41

%1.12

الساابب في لم يجب

51

%5.21

اخ ا ا ات ا ا اي ا ا ااار ألن احتمال وقوف السهم عند اللون األزرق فقط  2من 02

11

%54.04

424

%11.40

ألن فقط نصف القطاعات برتقالي

551

%51.1

ألن ثلث القطاعات حمراء

12

%55.21

االحتم ا ا ااال البنفسجي

العشوائي

اةجا ا ا ااابا ا ا ااة ألن

هو

𝟏

𝟒𝟐

من ال ( 9 = 83أي احتمال ظهور اللون البنفسجي مرة واحدة)

45

أن نسا ا اابة الذين أجابوا إجابة صا ا ااحيحة بلغت األعلى وهي  %15.40وارتبط
ّ
يتبين من الجدول(ّ )01.2
ذلل بالنسبة األعلى لتعليل اةجابة الصحي حيث بلغت النسبة %11.40
جدول ( )05.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القدرة على فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال في السؤال العشرون
المتغير

اةجابة

العدد

لم يجب

2

%1.12

العلبة ذات التذاكر ال 81

م ا ا ا ا اقا ا ا ا ااارنا ا ا ا ااة العلبة ذات التذاكر ال 511

414

%15.15

551

%51.1

العلبتان لهما نفس االحتمال

552

%51.11

من المستحيل معرفة ذلل

11

%54.02

1

%1.22

401

%22.12

552

%51.11

ألن العلبتان منفصلتان لهما نفس االحتمال

502

%52.20

ال يمكن معرفة االحتمال دون النظر للتذاكر التي أسحبها

511

%51.22

االحتماالت

الس ا ا ا ا ا اابب في لم يجب
اخ ا ا ا ا ات ا ا ا ا ايا ا ا ا ااار ألن احتمال
اةجابة هو

ألن احتمال

𝟏
𝟎𝟐
1
100

أكبر من احتمال

𝟏
𝟎𝟎𝟏
1

أكبر من احتمال

20

النسبة المئوية

أن نسا ا ا اابة الذين أجابوا إجابة صا ا ا ااحيحة حصا ا ا اادت أعلى نسا ا ا اابة حيث بلغت
ّ
يتبين من الجدول (ّ )05.2
 %15.15وارتبط ذلل بالتعليل الصحي لإلجابة وبلغت النسبة األعلى وهي .%22.12

المفاهيم الخطا :وبعد مراجعة إجابات الطلبة عن أس ا ا ا اائلة اختبار فهم مفاهيم اةحص ا ا ا اااء واالحتمال لدى
أن هنال فهماً خطا في العديد منها .والجدول ( )2.00يبين ذلل.
طلبة الصف الحادي عشر تبين ّ

46

الجدول  00.2المفاهيم الخطا عند الطلبة في اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر
المفهوم البديل

التفسير

المفهوم

المفهوم الصحيح

التفسير

معامل االرتباط

1.11

ألن أقوى مع ا ااام ا اال ارتب ا اااط 1

ألن أقوى مع ا ااام ا اال ارتب ا اااط

موجب هو األقرب إلى 5

يساوي صفر

االنحدار

ألن مي ا ا اال خط االنح ا ا اادار
ألن مي ا ا اال خط االنح ا ا اادار عالقااة طرديااة وارتباااط
عالقة عكسا ا ا ا ااية وارتباط
ّ
ّ
سا ا ا ا ا ا ا ااالااب فااالعالقااة طرديااة
سا ا ا ا ا ااالب فالعالقة عكسا ا ا ا ا ااية ايجابي
سالب
واالرتباط سالب

واالرتباط موجب

ألن الما اادى=(الحا ااد االعلى 11
ّ
للفئا ااة األخيرة-الحا ااد األدنى

ألن الما ا اادى=الحا ا ااد األعلى
ّ
للفئا ااة األخيرة-الحا ااد األدنى

للفئة األولى)5+

للفئة األولى

االنحراف المعيا اااري 51

ألن ال ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ابا ا ا ا ا ا ااايا ا ا ا ا ا اان= 2

والتباين

(االنحراف المعياري)

ألن ال ات اب ا ا اااياان= االن اح اراف
ّ
المعياري×0

ألن طااول ال اف ائ ا ا ااة= ال اح ا ا ااد 54
ّ
الفعلي األعلى-الحااد الفعلي

ألن طااول ال اف ائ ا ا ااة=(ال اح ا ا ااد
ّ
الفعلي األعلى×5+)0

المدى

طول الفئة

11

0

50.1

األدنى
الاتاماثاي ا ا اال الاباي ا ا ااانااي °41

(زاوية القطاع)

ألن زاوي ا ااة القط ا اااع=(ع ا اادد °50
ّ
طالاب ا ا ااة الص ا ا ا ا ا ا ااف الاث ا ا ااانااي

ألن زاويا ا ااة القطا ا اااع=عا ا اادد
ّ
طلبة المدرسا ا ا ا ا ا ااة/عدد طلبة

عش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار/ع ا ا اادد طا ا ا الا ا ا اب ا ا ااة

الصف الثاني عشر

المدرسة)×°411
ال ات اك ارار الاانسا ا ا ا ا ا ا ابااي 4

ألن التكرار النسا اابي للفئة = 1.14

ألن التكرار النسا اابي للفئة =

للفئات

تا اكا ارار الا افا ائ ا ا ااة  /ما اجا ام ااوع

ت اك ارار ال اف ائ ا ا ااة × م اج امااوع

التك اررات

التك اررات

الاتاماثاي ا ا اال الاباي ا ا ااانااي مدرج تكراري

إح ااداثي ااات الم اادرج التكراري منحنى تكراري

إحااداثيااات المنحنى التكراري

م اق ا ا اااي ايااس ال اناازع ا ا ااة 51،55،1

ألن الااوس ا ا ا ا ا ا ااط = ماجامااوع 55،1،51

الا ا ا ا ا ا ام ا ا ا ا ا ااركا ا ا ا ا ا ازي ا ا ا ا ا ااة

المشا ا ا ا ا ا ا ا اااه ا اادات /ع ا ااددها ااا،

ألن الوسط هو العدد األكثر
ّ
تك اررا ،والوسا ا ا ا ا ا اايط=مجموع

(الوس ا ااط ،الوس ا اايط،

الوسيط =العدد الذي يتوسط

المشا ا ا ا ا ا ا ا ا اااها ا اادات/عا ا ااددها ا ااا،

المنوال)

التوزيع بعد الترتيب ،المنوال

المنوال=العدد الذي يتوسا ا ااط

ألن احتمااال الحااادث يتراوح 5.1

ألن احتمااال الحااادث دائمااا
ّ
أكبر من 5

(المدرج التكراري)

احتمال الحادث

هي الحدود الفعلية والتكرار

= هو العدد األكثر تك ار ار

1.1

بين  1و5
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هي الحدود الفعلية والتكرار

التوزيع بعد الترتيب

اتحاد الحوادث

1.1

تقاطع الحوادث

}{2

االنتشار

ارتباط خطي سلبي

أنواع العينات

عينة طبقية

المئينات

12

أنواع الحوادث

حادث مركب

االحتمال العشوائي

1
3

ل(ح υ5ح = )0ل(ح1.1 + )5

ألن ل(حυ5ح = )0ل(ح)5
ّ
 +ل(ح)0

ألن (ح ∩ 5ح = )0جميع }{1 ،2 ،4 ،0 ،5

ألن (ح ∩ 5ح = )0جميع

وح0

وح0

أغلااب قيم ى تقاال بااازدياااد ارتباط خطي ايجابي

ألن أغلا ا ااب قيم ى تزيا ا ااد
ّ
بازدياد قيم س

ألن المجتمع مقسا ا ا ا ا ا اام إلى عينة متعددة المراحل

ألن الب اااح ااث يخت ااار العين ااة
ّ
بثالث مراحل

ألن عدد المشا ا ا ا اااهدات التي 10

ألن المئين =01الحااد الااذي
ّ
يقا ااابا اال التكرار التراكمي01

× 51=21

في الرسم البياني

ل(ح – )0ل(ح∩5ح)0
ح5

العناصاار المشااتركة بين

قيم س
طبقات
تق اال عن المئين = 01

25

100

العناص ا ا اار الموجودة في

ح5

ألن ح يحتوي على أكثر حادث بسيط

ألن ح يحتوي على عنص اار
ّ
واح ا ااد فقط من الفضا ا ا ا ا ا ا ا اااء

الفضاء العينيΩ

العينيΩ

مان عانص ا ا ا ا ا ا اار واح ا ا ااد مان
1
12

ألن س ا ا اابع بذور من مجموع
 05بذرة تعطي أزهار حمراء

ألنا ا ااه ال نهتم بنوع النبتا ا ااة

طويلة أم قص ا اايرة ،المهم أن

يختا ااار با ااذرة واحا اادة تعطي
أزه ا ا ااار حمراء من مجموع
البذور
ق اوان اياان االح ات ام ا ا ااال 1.4

(التقاطع واالتحاد)

ألن احتم ا ا ااال النج ا ا اااح في 1.1

ألن احتم ا ا ااال النج ا ا اااح في

ل(ح -5ح =)0ل(ح- )5

=1.1

االختب ا ا ااار النظري فقط =

االختب ا ا ااار النظري ل(ح)5

ل(ح∩5ح)0
ألن

1

االحتمال العشوائي

البنفسجي

مقارنة االحتماالت

العلب ااة ذات الت ااذاكر ال ألن احتم ااال

24

من ال  5 = 02البرتقالي

ألن فقط نص ا ا ااف القطاعات
برتقالي

(أي احتما ا ااال ظهور اللون
البنفسجي مرة واحدة)
01

احتمال

1

1

20

100

أكبر من العلبة ذات التذاكر ال ألن احتماال
511

احتمال

1

20

1
100

أكبر من

األول المتعلّق بمفهوم معامل االرتباط كانت نسبة اةجابة الصحيحة عليه قليلة
 ّتبين من السؤال ّ
حيث بلغت  %01.0مقارنة باةجابة على المفهوم البديل بنس ا ا اابة  ،%40.4بينما كانت نس ا ا ااب
التفسير مغايرة لنسب اةجابات وهذا دليل على عدم فهم الطلبة لمفهوم معامل االرتباط.
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 بلغت نسا اابة اةجابة الصا ااحيحة لمفهوم االنحدار  %21.22وهي مقنعة نوعاً ما ،وكانت نسا اابةأما عن تفس ا ااير اةجابات فكانت
المفهوم البديل  %00.0وهي نس ا اابة قليلة للمفهوم الص ا ااحي  ،و ّ
نسبة التفسير أيضاً مرضية وهذا يدل على فهم الطلبة لمفهوم االنحدار.

 بلغت نساابة اةجابة الصااحيحة  %00.11وهي نساابة غير مرضااية بالنساابة لنساابة اةجابة علىالمفهوم البديل حيث بلغت  %40.41وتفس ا ااير اةجابات كانت مغايرة لنس ا ااب اةجابة وهذا يدل
على عدم فهم الطلبة لمفهوم المدى.

أن نسا ا ا اابة الطلبة
ّ
يتبين من اةجابات على الس ا ا ا اؤال المتعلّق بمفهوم االنحراف المعياري والتباين ّ
الذين أجابوا إجابة ص ااحيحة كانت  %44.42وهي نس اابة قريبة من نس اابة اةجابة على المفهوم
البديل حيث كانت  %45.4وكال اةجابتين أخذت نسبة متقاربة بالتفسير وهذا يدل على تفسير
الطلبة ةجاباتهن بالطريقة الصحيحة حتى وان كانت اةجابة خاطئة.

تبين عدم فهم الطلبة لهذا المفهوم ودليل ذلل كانت نسا اابة
 في س ا اؤال المتعلّق بمفهوم طول الفئة ّاةجابة الص ا ا ااحيحة متدنية وهي %51.01ونس ا ا اابة التفس ا ا ااير مغايرة لنس ا ا اابة اةجابة حيث بلغت
 ،%44.10فيما كانت نس ا اابة اةجابة على المفهوم البديل  %20.11وهي نس ا اابة كبيرة نوعاً ما
ونسبة التفسير معاكسة لها وهذا يدل على عدم فهم الطلبة لمفهوم طول الفئة.

 بلغت نس اابة اةجابة الص ااحيحة على مفهوم التمثيل البياني بزاوية القطاع  %41.11وهي أعلىنسا اابة وكانت نسا اابة التفسا ااير الصا ااحي  %24.11أعلى نسا اابة ،ولكن لم تكن النسا اابة مرضا ااية

لحصااول اةجابة على المفهوم البديل نساابة  %41.01وتفساايره بنساابة متقاربة له وهذا يدل على
تفير الطلبة الصحي ةجابته حتى وان كانت خاطئة.

أما عن مفهوم التكرار النس ا اابي للفئات فبلغت نس ا اابة اةجابة الص ا ااحيحة  %25.11ووجود فارق
 ّنفسر ذلل بفهم نسبة مرضية
كبير مع نسبة اةجابة على المفهوم البديل  ،%02.04ويمكن أن ّ
من الطلبة لمفهوم التكرار النسبي للفئات.

 بلغت نسبة اةجابة الصحيحة لمفهوم التمثيل البياني بالمدرج التكراري  %52.12ونسبة تفسير %04.12وبلغت نسبة اةجابة على المفهوم البديل  %24.42وتفسيره بنسبة  %41.25وهذا
يدل على الفهم الخاطئ للطلبة لمفهوم التمثيل البياني بالمدرج التكراري.

 في السؤال المتعلّق بمفهوم مقاييس النزعة المركزية حصدت اةجابة الصحيحة على أعلى نسبةوهي  %21.22وتفسير اةجابة أيضاً حصد أعلى نسبة وهي  %42.20وكانت نسبة المفهوم
البديل ال تقارن باةجابة الص ا ااحيحة حيث كانت  %01وهذا يدل على فهم أغلب الطلبة لمفهوم

مقاييس النزعة المركزية.
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 بلغت نسبة اةجابة الصحيحة لمفهوم احتمال الحادث نسبة مرضية وكانت  %21.41وتفسيرهاالص ااحي بنس اابة  %24.20وال تقارن هذه النس اابة بنس اابة اةجابة على المفهوم البديل وهذا يدل
على فهم أغلب الطلبة لمفهوم احتمال الحادث.

 بلغت نسا اابة اةجابة الصا ااحيحة في الس ا اؤال المتعلّق بمفهوم اتحاد الحوادث  %51.15وتفسا اايراةجابة بنساابة  ،%52.01وبلغت نساابة اةجابة على المفهوم البديل  %12.11وتفساايره بنساابة
 %11.1وهذا يدل على الفهم الخاطئ للطلبة لمفهوم اتحاد الحوادث.

 بلغت نسا اابة اةجابة الصا ااحيحة عن الس ا اؤال المتعلّق بمفهوم تقاطع الحوادث  %12.42ونسا اابةاةجابة على المفهوم البديل  %04.10ونس ا اابة التفس ا ااير الص ا ااحي  %12.20وتفس ا ااير المفهوم

أن هنال نس ا اابة مرض ا ااية تدل على فهم الطلبة لمفهوم تقاطع
البديل  %52.122وهذا يدل على ّ
الحوادث.
 في الس اؤال المتعلق بمفهوم االنتشااار بلغت نساابة اةجابة الصااحيحة  %21.14ونساابة التفساايرالصحي  %40.11فيما حصدت نسبة اةجابة عن المفهوم البديل  %40.12وهي نسبة قريبة
من نسبة اةجابة الصحيحة وتفسيره  %40.11تقريبا بنسبة مساوية لتفسير اةجابة الصحيحة

وبهذا ال يمكنني إصا ا ا ا اادار حكم بفهم الطلبة لمفهوم االنتشا ا ا ا ااار حتى وان كانت النسا ا ا ا اابة األعلى

لإلجابة الصحيحة.

 بلغت نس اابة اةجابة الص ااحيحة عن السا اؤال المتعلق بمفهوم أنواع العينات  %44.20والتفس اايربنسا ا ا ا اابة  %41.21والمفهوم البديل بلغت نسا ا ا ا اابة اةجابة عليه قليلة فكانت نسا ا ا ا اابته %02.12
أن نسا ا اابة غير مرضا ا ااية من الطلبة يفهمون المفهوم
وتفسا ا اايره بنسا ا اابة  %04.20وهذا يدل على ّ
بصورته الصحيحة ونسبة ليست بقليلة يفهمونه بصورة خاطئة.

 في الس اؤال المتعلق بمفهوم المئينات دلّت النسااب على عدم فهم الطلبة لهذا المفهوم حيث كانتنساابة اةجابة الصااحيحة  %52.55واةجابة على المفهوم البديل بنساابة  %41.22والتفساايرات
بنسب متقاربة لإلجابات وهذا يدل على فهم الطلبة لمفهوم المئينات بشكل خاطئ.

 -بلغت نس ا ا ا اابة اةجابة الص ا ا ا ااحيحة عن السا ا ا ا اؤال المتعلق بمفهوم أنواع الحوادث  %41.11وهذه

أما نساابة اةجابة للمفهوم البديل فبلغت
النساابة مرضااية نوعا ما والتفسااير لها بنساابة ّ ،%15.15
أن الطلبة يجيبون إجابات صحيحة دون
 %011.15وتفسيره بنسبة  %52.12وهذا يدل على ّ

الفهم العميق للمفهوم.

 في الس ا ا ا اؤال المتعلّق بمفهوم االحتمال العش ا ا ا اوائي بلغت نسا ا ا اابة اةجابة الصا ا ا ااحيحة %24.10أن الطلبة أجابوا إجابة صااحيحة دون فهم
وتفساايره بنساابة قليلة بلغت  %02.42وهذا يدل على ّ
المفهوم.
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 -في الس ا اؤال المتعلق بمفهوم تقاطع واتحاد الحوادث وهذا الس ا اؤال يجمع مفهومين ذك ار في أسا اائلة

سااابقة بلغت نساابة اةجابة الصااحيحة  %52.11وهي نساابة قليلة جداً بينما بلغت نساابة اةجابة
أن نص ا ااف الطلبة تقريبا
على المفهوم البديل  %11.01والتفس ا ااير بنس ا ااب متقاربة لإلجابات أي ّ
يفهمون المفهوم بالصورة الخاطئة له.

 -في السؤال المتعلّق بمفهوم االحتمال العشوائي كانت نسبة اةجابة الصحيحة  %15.40وكذلل

أما نسبة اةجابة على المفهوم البديل فكانت قليلة جدا وهذا يدل على
تفسيرها بنسبة ّ %11.40
أن معظم الطلبة يفهمون مفهوم االحتمال العشاوائي وهذا مغاير لنتائج ساؤال آخر يتضاامن نفس
ّ

المفهوم.

 -بلغت نس اابة اةجابة الص ااحيحة في السا اؤال المتعلق بمفهوم مقارنة االحتماالت  %15.15وهي

أما المفهوم البديل فكانت نساابة
نساابة مرضااية وكذلل نساابة التفسااير الصااحي بلغت ّ %22.52
اةجابة عليه ال تقارن مع اةجابة الصا ا ا ا ا ا ااحيحة وهذا يدل على فهم معظم الطلبة لمفهوم مقارنة

االحتماالت.

أن نتائج اسااتجابات الطلبة
ومن جهة أخرى عندما نفصاال المفاهيم إلى قساامين إحصاااء واحتماالت فنجد ّ
كانت موزعة بين القسا ا ا اامين وبشا ا ا ااكل عام كان الفهم ضا ا ا ااعيفا .والمفاهيم ذات النسا ا ا ااب الكبيرة لإلجابات

الصحيحة فكانت أيضاً موزعة بين مفاهيم اةحصاء واالحتمال.

ولفحى الفرض ا ا ااية تم اس ا ا ااتخدام اختبار تحليل التباين الثنائي ( ،)Two way ANOVAوكانت النتائج

كما في الجدول ( )04.2اآلتي:

جادول( :)04.2نتاائج اختباار تحليال التبااين الثناائي ( )Two way ANOVAلعالماات الطلباة في اختباار
فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما.

المصدر

مجموع المربعات

درجا ا ا ا ا ااات متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة مس ا ا ا ا ااتوى الداللة
المحسوبة

الحرية
الجنس

11.111

5

11.111

0.112

1.122

الفرع

1115.101

5

1115.101

405.221

*1.1

الجنس*الفرع

111.425

5

111.425

01.114

*1.1

الخطا

51111.112

111

04.411

المجموع

515221.1

121

المعدل
المجموع
ّ

04111.225

111

*دالة عند مستوى ()1.11
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النتائج المتعلقة بالجنس:
يتّضا ا ا ا ا ا من الجدول( )04.2أن قيمة الداللة اةحص ا ا ا ا ااائية ( ،)1.122وهي أكبر من مس ا ا ا ا ااتوى الداللة

اةحص ا ااائية ( .)1.11=مما يش ا ااير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص ا ااائية في اختبار فهم مفاهيم
االحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس.
النتائج المتعلقة بالفرع:
أن قيمة الداللة اةحصااائية ( )1.1وهي أقل من مسااتوى الداللة اةحصااائية
يتّض ا من الجدول(ّ )04.2
( )1.11=مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال
لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الفرع.
المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير فهم مفاهيم
ولمعرفة مصاادر الفروق تم حساااب المتوسااطات الحسااابية
ّ
اةحصاء واالحتمال حسب الفرع كما في الجدول ()02.2
المعدلة والخطا المعياري لفهم مفاهيم االحصاء واالحتمال حسب الفرع.
جدول( )02.2المتوسطات الحسابية
ّ
الفرع

المعدل
المتوسط الحسابي
ّ

العلمي

52.512

العلوم اةنسانية

55.401

الخطا المعياري
1.010
1.021

أن المتوس ا ا ا ااط الحس ا ا ا ااابي لفرع العلوم اةنس ا ا ا ااانية هو  55.401وهو أقل من
يتبين من الجدول (ّ )02.2
أن الفروق بالفرع كانت لصا ا ا ااال
المتوسا ا ا ااط الحسا ا ا ااابي للفرع العلمي الذي بلغ  ،52.512مما يدل على ّ

الفرع العلمي.

النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الجنس والفرع:
أن قيمة الداللة اةحصائية ( )1.1وهي أقل من مستوى الداللة اةحصائية
يتّض من الجدول (ّ )04.2
( )1.11=مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال
لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب التفاعل بين الجنس والفرع وتعزى هذه الفروق لمتغير الفرع.

 9.8.1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
السووووؤال الثاني :ما مسا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصا ا ااف الحادي عشا ا اارو وهل
يختلف هذا المستوى باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

52

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية اآلتية:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عند مساتوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوساطات الحساابية لكفاءة
التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للفرع والجنس والتفاعل بينهما"
قامت الباحثة بحسا اااب المتوسا ااطات الحسا ااابية واالنحرافات المعيارية الس ااتجابات أفراد عينة الد ارساااة في

استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والجدول  01.2يبين ذلل:

جدول  :01.2المتوس ااطات الحس ااابية واالنحرافات المعيارية الس ااتجابات أفراد عينة الد ارس ااة على اس ااتبانة
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر.
المتوسط الحسابي

المجال

كفا اااءة التمثيا اال المعرفي 10.2411

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

2.14221

%12.011

للمعلومات

ولفحى الفرض ا ا ا ااية تم اس ا ا ا ااتخدام اختبار تحليل التغاير المص ا ا ا اااحب ( ،)Two way ANOVAوكانت
النتائج كما في الجدول ( )01.2اآلتي:
جدول ( )01.2نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ( )Two way ANOVAالسا ا ا ااتجابات الطلبة في اسا ا ا ااتبانة كفاءة
التمثيل المعرفي للمعلومات حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما.

المصدر

مجموع المربعات

درج ا ا ا ا ا ا ااات متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة

الحرية

مس ا ا ا ا ااتوى الداللة
المحسوبة

الجنس

5511.011

5

5511.011

51.154

*1.1

الفرع

501.041

5

501.041

5.112

1.521

الجنس*الفرع

101.201

5

101.201

2.112

*1.114

الخطا

22141.211

111

10.424

المجموع

5151121.1

121

المعدل
المجموع
ّ

11101.115

111

*دالة عند مستوى()1.11

النتائج المتعلقة بالجنس:
أن قيمة الداللة اةحصائية ( )1.1وهي أقل من مستوى الداللة اةحصائية
يتّض من الجدول (ّ )01.2
( )1.11=مما يش ا ا ا ا ا ااير إلى وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ااائية في اس ا ا ا ا ا ااتبانة كفاءة التمثيل المعرفي
للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس.
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المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير كفاءة
ولمعرفة مص ا ا اادر الفروق تم حس ا ا اااب المتوس ا ا ااطات الحس ا ا ااابية
ّ
التمثيل المعرفي للمعلومات حسب الجنس كما في الجدول ()01.2
المعدلة والخطا المعياري لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
جدول( )01.2المتوسا ا ا ا ااطات الحسا ا ا ا ااابية
ّ
حسب الجنس.
الجنس
ذكر

المعدل
المتوسط الحسابي
ّ
14.211

أنثى

15.111

الخطا المعياري
1.112
1.221

أن المتوسااط الحسااابي لإلناث هو  15.111وهو أقل من المتوسااط الحسااابي
يتبين من الجدول(ّ )01.2
أن الفروق بالجنس كانت لصال الذكور.
للذكور الذي بلغ  ،14.211مما يدل على ّ
النتائج المتعلقة بالفرع:
يتّضا ا ا ا ا ا من الجدول( )01.2أن قيمة الداللة اةحص ا ا ا ا ااائية ( ،)1.521وهي أكبر من مس ا ا ا ا ااتوى الداللة

اةحصائية ( .)1.11=مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استبانة كفاءة التمثيل

المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الفرع.
النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الجنس والفرع:

يتّضا ا ا ا ا ا ا من الجدول( )01.2أن قيمة الداللة اةحص ا ا ا ا ا ااائية ( ،)1.114وهي أقل من مس ا ا ا ا ا ااتوى الداللة

اةحصا ا ااائية ( .)1.11=مما يشا ا ااير إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ا ااائية في اسا ا ااتبانة كفاءة التمثيل
المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصا ا ا ا ااف الحادي عشا ا ا ا اار حسا ا ا ا ااب التفاعل بين الجنس والفرع وتعزى هذه

الفروق لمتغير الجنس.
 9.8.1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:
السؤال الثالث :ما مستوى التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشرو وهل يختلف هذا المستوى
باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية اآلتية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.11 = αفي المتوسطات الحسابية للتفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للفرع والجنس والتفاعل بينهما
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قامت الباحثة بحسا اااب المتوسا ااطات الحسا ااابية واالنحرافات المعيارية الس ااتجابات أفراد عينة الد ارساااة في

اختبار التفكير التجريدي والجدول  02.2يبين ذلل:

جدول  :02.2المتوس ا ااطات الحس ا ااابية واالنحرافات المعيارية الس ا ااتجابات أفراد عينة الد ارس ا ااة على
اختبار التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

التفكير التجريدي

2.1211

0.51414

%21.211

ولفحى الفرض ا ا ا ااية تم اس ا ا ا ااتخدام اختبار تحليل التغاير المص ا ا ا اااحب ( ،)Two way ANOVAوكانت

النتائج كما في الجدول ( )01.2اآلتي:

جاادول ( )01.2نتااائج اختبااار تحلياال التباااين الثنااائي ( )Two way ANOVAلعالمااات الطلبااة في االختبااار التجرياادي
حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما.
المصدر

مجموع المربعات

درج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة

الحرية

مسااتوى الداللة
المحسوبة

الجنس

5.111

5

5.111

1.221

1.221

الفرع

204.111

5

204.111

041.151

*1.1

الجنس*الفرع

1.110

5

1.110

0.012

1.542

الخطا

0404.112

111

4.242

المجموع

51201.1

121

المعدل
المجموع
ّ

4521.121

111

*دالة عند مستوى()1.11

النتائج المتعلقة بالجنس:
يتّضا ا ا ا ا ا من الجدول( )01.2أن قيمة الداللة اةحص ا ا ا ا ااائية ( ،)1.121وهي أكبر من مس ا ا ا ا ااتوى الداللة

اةحصا ا ا ا ااائية ( .)1.11=مما يشا ا ا ا ااير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ااائية في اختبار التفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس.
النتائج المتعلقة بالفرع:

أن قيمة الداللة اةحصااائية ( )1.1وهي أقل من مسااتوى الداللة اةحصااائية
يتّض ا من الجدول(ّ )01.2
( )1.11=مما يش ا ا ا ااير إلى وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااائية في اختبار التفكير التجريدي لدى طلبة
الصف الحادي عشر حسب الفرع.
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المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير
ولمعرفة مصاا اادر الفروق تم حساا اااب المتوسا ا ااطات الحسا ا ااابية
ّ
التجريدي حسب الفرع كما في الجدول ()41.2
المعدلة والخطا المعياري للتفكير التجريدي حسب الفرع.
جدول( )41.2المتوسطات الحسابية
ّ

الفرع

المعدل
المتوسط الحسابي
ّ

العلمي

1.111

العلوم اةنسانية

4.112

الخطا المعياري
1.550
1.111

أن المتوس ا ا ا ا ا ااط الحس ا ا ا ا ا ااابي لفرع العلوم اةنس ا ا ا ا ا ااانية هو  4.112وهو أقل من
يتبين من الجدول(ّ )41.2
أن الفروق بالفرع كانت لصا ااال الفرع
المتوسا ااط الحسا ااابي للفرع العلمي الذي بلغ  1.111مما يدل على ّ

العلمي.

النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الجنس والفرع:
أن قيمة الداللة اةحص ا ا ا ا ااائية ( )1.542وهي أكبر من مس ا ا ا ا ااتوى الداللة
يتّضا ا ا ا ا ا من الجدول (ّ )01.2
اةحصا ا ا ا ااائية ( .)1.11=مما يشا ا ا ا ااير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ااائية في اختبار التفكير
التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للتفاعل بين الجنس والفرع.
 9.8.1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:
السوؤال الرابع :هل توجد عالقة بين فهم مفاهيم اةحصاااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشرو
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية اآلتية:
"ال توجااد عالقااة بين فهم مفاااهيم اةحصا ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمااال وكفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات والتفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر"

ولفحى الفرضا ا ااية تم اسا ا ااتخدام معامل االرتباط بيرسا ا ااون لتوضا ا ااي العالقة بين فهم مفاهيم اةحصا ا اااء
واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي وكانت النتائج كما في الجدول ()01.2

اآلتي:
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جدول ( :)45.2معامل ارتباط بيرسون والداللة اةحصائية للعالقة بين فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال وكفاءة التمثيل
المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.
العالقة

فهم مف ا ا اااهيم اةحصا ا ا ا ا ا ا ا ا اااء كاف ا ا اااءة ال ات ام اث اي ا ا اال ال ام اع ارفااي التفكير التجريدي
للمعلومات

واالحتمال

*1.211

فهم مف ا ا اااهيم اةحصا ا ا ا ا ا ا ا ا اااء

*1.111

واالحتمال
*1.221

كاف ا ا اااءة الاتاماثاي ا ا اال الاماع ارفااي
للمعلومات
التفكير التجريدي
دالة عند مستوى ()1.11

أن قيمة معامل ارتباط بيرس ااون للعالقة بين فهم مفاهيم اةحص اااء واالحتمال
يتبين من الجدول (ّ )45.2
وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ( )1.211أي أنه يوجد عالقة طردية ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ا ااائية عند
مسا ا ا ا ا ااتوى الداللة اةحصا ا ا ا ا ااائية ( )1.11بين فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي

للمعلومات.

وقيمة معامل ارتباط بيرس ااون للعالقة بين فهم مفاهيم اةحص اااء واالحتمال والتفكير التجريدي ()1.111

وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحص ا ااائية عند مس ا ااتوى الداللة اةحص ا ااائية ( )1.11بين

فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال والتفكير التجريدي.

وقيمااة معاااماال االرتباااط بيرسا ا ا ا ا ا ااون للعالقااة بين كفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات والتفكير التجرياادي

( )1.221أي أنه يوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اةحصائية ( )1.11بين
كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي.
وقيماة معاامال االرتبااط بيرسا ا ا ا ا ا ااون للادرجاة الكلياة ( )1.402وبهاذا فاإناه يوجاد عالقاة طردياة ذات داللاة

إحص ااائية عند مس ااتوى الداللة اةحص ااائية ( )1.11بين فهم مفاهيم اةحص اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل
المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي ،أي أنه كلما زادت القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال

زاد ذلل من القدرة على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الص ا ا ااف الحادي
عشر وبذلل تم رفض الفرضية.
يمكن تلخيى نتائج الدراسة كما ياتي:

جيدة لدى طلبة الفرع
 يتّض من نتائج الدراسة أن فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال كانت نسبته ّالعلمي عند كال الجنسين.
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 كانت نتائج مسا ا ا ا ااتوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات مغايرة تماماً لنتائج اختبار فهم المفاهيمبغض النظر عن الفرع.
أن النتائج كانت لصال الذكور
ّ
حيث ّ
 اتفقت نتائج اختبار التفكير التجريدي مع نتائج اختبار فهم مفاهيم اةحص ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال فيالنتائج المرضية للفرع العلمي عند كال الجنسين.

أن الطالب كلما زاد مسا ا ا ا ا ا ااتوى فهمه لمفاهيم
 وجود عالقة طردية بين متغيرات ّالد ارسا ا ا ا ا ا ااة حيث ّ
فإن مس ا ااتوى كفاءة تمثيله للمعلومات وتفكيره التجريدي يزداد وذلل ينطبق
اةحص ا اااء واالحتمال ّ

أن طلبة الصااف الحادي عشاار قد وصاالوا
لما ذكره بياجيه في نظريته عن مسااتويات النمو ،فبما ّ
إلى سا ا ا ا ا ا اان  51تقريبا فإنهم قادرين على التفكير بشا ا ا ا ا ا ااكل مجرد وبالتالي هم قادرين على تمثيل
المعل وماات لاديهم باالطريقاة المنااس ا ا ا ا ا ا اباة والعكس صا ا ا ا ا ا ااحي  ،أي كلماا زادت قادرتهم على تمثيل
فإن قدرتهم على التفكير المجرد تكون أفضل.
المعلومات بالشكل الصحي
ّ
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
الد ارسااة التي هدفت إلى الكشااف عن العالقة بين فهم مفاهيم اةحصاااء
يتناول هذا الفصاال مناقشااة نتائج ّ
واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر.

 9.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ما مسااتوى فهم مفاهيم اةحصاااء واالحتمال لدى طلبة الصااف الحادي عشاارو وهل يختلف هذا المسااتوى
باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو
بان المتوسط الحسابي لدى طلبة الصف
أظهرت نتائج التحليل الختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال ّ
الحادي عشر جاء بنسبة .%41.1
بانه توجد فروق ذات داللة إحصا ا ااائية في اختبار فهم
بالنسا ا اابة لمتغير الفرع أظهرت نتائج هذه ّ
الد ارسا ا ااة ّ
مفاهيم اةحصاااء واالحتمال لدى طلبة الصااف الحادي عشاار حسااب الفرع وكانت لصااال الفرع العلمي،
وتتفق هذه النتائج مع نتيجة د ارس ااة س ااابقة دويكات ( )0151في تفوق التخصا اص ااات العلمية ولكن هذه

أن معلمي التخص اصااات العلمية كانوا بالسااابق في
الد ارسااة كانت لمعلمي المرحلة األساااسااية الدنيا حيث ّ
فإن عملية الفهم أصا ا ا ا ا ا اابحت تراكمية من المراحل الثانوية
المراحل الثانوية ينتمون للفرع العلمي وبالتالي ّ
الد ارسا ا ااة وجود فروق ذات داللة إحصا ا ااائية عند مسا ا ااتوى
حتى أن أصا ا اابحوا معلمين وأظهرت نتائج هذه ّ

الداللة ( )1.11=بين متوسا ا ا ا ا ا ااطات إجابات معلمي المرحلة األسا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا ااية الدنيا في اختبار المفاهيم
الرياضا ااية وفق متغير التخصا ااى الجامعي ،في مجالي األعداد واةحصا اااء والهندسا ااة والقياس ،والدرجة

الكلية لصال التخصصات العلمية.
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أما بالنسبة لمتغير الجنس أظهرت النتائج ّأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار فهم مفاهيم
ّ
االحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة
س ااابقة من الد ارس ااات المذكورة في الفص اال الثاني وهي د ارس ااة فوزية ( )0151التي أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق بين الذكور واةناث في الفهم الكلي للمفاهيم الرياض ا ا ا ا ااية المس ا ا ا ا ااتعملة ،واختلفت نتائجها مع

نتيجة د ارسا ا ا ا ا ااة الكنعاني وحسا ا ا ا ا ااين ( )0154التي أظهرت نتائجها تفوق الطالبات على الطالب في فهم
مفاهيم المجموعات والعالقات ومفاهيمها الجزئية أي وجود فروق ذات داللة بين الطالب والطالبات في

فهم مفهوم المجموعة ومفاهيمها الجزئية.

وأظهرت نتيجاة التفااعال بين الفرع والجنس وجود فروق ذات داللاة إحص ا ا ا ا ا ا ااائياة في اختباار فهم مفااهيم

اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب التفاعل بين الجنس والفرع وتبين من جداول

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية بان الفروق بالتفاعل كان سببها الفرع.

بان هنال ضا ا ا ا ااعف عام في نتائج اختبار فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال وقد يعود هذا
وترى الباحثة ّ
الض ا ا ااعف إلى وجود وحدات اةحص ا ا اااء واالحتمال بنهاية الكتب الد ارس ا ا ا ّاية وعند وص ا ا ااول المعلمين لهذه

الدراسي قد شارف على االنتهاء وبذلل ال يتم التركيز على هذه الوحدات وبالتالي
الوحدات يكون الفصل ّ
فإن المفاهيم المذكورة ال تترسخ في عقل الطالب.
ّ
أن المفاهيم تراكمية وتعتمد على بعضا ااها
وتتكرر هذه المشا ااكلة في كل سا اانة د ارسا ااية ولكل صا ااف ،وبما ّ
فإن المش ااكلة تص ااب تراكمية أيضا ااً عند الطالب وبالتالي يص اال الص ااف الحادي عش اار ولم يفهم
البعض ّ
جميع مفاهيم اةحصاء واالحتمال.

وتعزي الباحثة الضااعف العام في فهم مفاهيم االحصاااء واالحتمال أيضااا إلى عدم ربط موضااوعات تلل

المادة في الوحدات األخرى في كتاب الرياضاايات ،فمثال نجد وحدة الهندسااة تحتوي بعض تمارينها على

معادالت خطية وأخرة أسية ونجد وحدة الجبر تحتوي على أشكال هندسية وحسابات متعلقة بها ،أماّ عن
وحدات االحصاااء واالحتمال غير ّأنها دائما في نهاية الكتاب ،فما ندر وجود مسااالة في أي وحدة أخرى
تربط بعض مفاهيم اةحصاء واالحتمال بها حتى لو كان مفهوما قد ورد في العام السابق.

أما عن األسباب التي تراها الباحثة في أن طلبة الفرع العلمي كانت نتائجهم أفضل من طلبة فرع العلوم
ّ
فإن ذلل يرجع إلى توافق هذه النتيجة مع توقعات الباحثة هم
االنسا ا ا ا ا ا ااانية س ا ا ا ا ا ا اواء كانوا ذكو اًر أم إ ناث ّ
الد ارسا ااة جاء في نهاية الفصا اال
باألسا اااس متفوقون في المواد العلمية وبالذات الرياضا اايات ،وتطبيق هذه ّ

تعرض الطلبة لعدد كبير من حصى المواد العلمية.
ّ
الدراسي األول حيث ّ
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فإن طلبة الفرع العلمي يتمتعون بقدرة
وبالنس ا ا اابة لتخص ا ا ااى هذا االختبار بمفاهيم االحص ا ا اااء واالحتمال ّ
على االستنتاج واالستنباط والتحليل وهذا من أهم متطلبات فهم مفاهيم االحصاء واالحتمال.
 8.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما مستوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشرو وهل يختلف هذا المستوى

باختالف الفرع والجنس والتفاعل بينهماو

بان المتوس ا ا ا ااط الحس ا ا ا ااابي لدى طلبة
أظهرت نتائج التحليل الس ا ا ا ااتبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ّ
الصف الحادي عشر جاء بنسبة .%12.01
الدراسة المتعلقة بالفرع إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استبانة كفاءة التمثيل
أشارت نتائج هذه ّ
المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس ولصال الذكور.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة عبيس ( )0155بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كفاءة

ص ا ا ا ا ا اف الرابع اةعدادي وفق متغير الجنس ولصا ا ا ا ا ااال الذكور،
التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة ال ّ
ود ارس ا ا ااة الخزاعي ( )0111التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ااائية في القدرة على اتخاذ القرار

لدى طلبة الجامعة وعلى وفق كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وباتجاه التمثيل العالي ،كما تبين وجود

فروق أيضاً وفقاً لمتغير الجنس لصال الذكور.
الد ارس ااات الس ااابقة وهي د ارس ااة الموس ااوي ومجلي ( )0151التي
الد ارس ااة مع بعض نتائج ّ
واختلفت نتائج ّ

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات التمثيل المعرفي تبعاً لمتغير الجنس لصال اةناث

من طلبة الجامعة.

الد ارسااة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصااائية
أما عن النتائج المتعلقة بالفرع فقد أشااارت نتائج هذه ّ
ّ
في استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الفرع.
ص ا ا ات بعدم
واتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض ّ
الد ارسا ا ااات السا ا ااابقة وهي د ارسا ا ااة الكلية ( )0111التي ن ّ
وجود فروق دالة إحص ا ا ا ا ااائيا بين ذوي التخص ا ا ا ا ااى العلمي وذوي التخص ا ا ا ا ااى األدبي في كفاءة التمثيل
المعرفي للمعلومات.
الد ارسا ا ا ااة عند التفاعل بين الفرع والجنس إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ااائية في
أشا ا ا ااارت نتائج هذه ّ
اسا ا ااتبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصا ا ااف الحادي عشا ا اار حسا ا ااب التفاعل بين الفرع
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المعدلة واألخطاء المعيارية فإن س ا ا ابب وجود الفروق
والجنس ومن نتائج جداول المتوسا ا ااطات الحسا ا ااابية
ّ
كان سببها الجنس.
صا ات بعدم وجود تفاعل بين الجنس والفرع
واختلفت هذه النتائج مع نتائج د ارس ااة عبيس ( )0155التي ن ّ
الصف الرابع اةعدادي.
في مستوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة ّ
وتعزي الباحثة المستوى الجيد لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر بشكل
العامة ويصاابحوا
بان الطلبة في هذه المرحلة يبدؤون بتنظيم رحلتهم ّ
عام ّ
الد ارسااية تمهيدا لمرحلة الثانوية ّ
الد ارس ا ا ا ا ااية ووعيهم بطريقة تمثيلهم لكل معلومة على حدا بغض النظر من أي
أكثر إدراكا لطبيعة المواد ّ

مادة د ارسااية أتت وربطها بمعلومات سااابقة لديهم وبناء واسااتنتاج معلومات جديدة ،ويبدأ الطالب في هذه

المرحلة باالنفتاح على عالم المعلوماتية بش ا ااكل أكبر وادراكه للنص ا ااائ التي يس ا اامعها حتى وان لم يعمل
بها وهذا كفيل بان يعطيه قدره على التمثيل لتلل المعلومات بطريقه أفضاال من السااابق بان ياخذ من ما

يحيطه ويترجم بما يناسبه ليخرج بتمثيل لها وهذا يجعله أكثر قدرة على بناء العالقات واستيعابها.
وربما يعود ارتفاع المسا ا ااتوى إلى أن مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات الذي تم اسا ا ااتخدامه يقيس
اعتقاد الطلبة لكفاءتهم المعرفية وليس ما يمثّل حقيقة ما لديهم من معلومات متعلّقة بالرياضا اايات بشاااكل
عام وباةحصاء واالحتمال بشكل خاى والذي يمكن قياسه باختبار كما أجري في األداتين األخريين.

فإن من الممكن أن يرجع ذلل إلى
أما عن المسا ا ا ا ا ااتوى األكبر لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات للذكور ّ
ّ
انخراط الذكور في البيئة المحيطة ومعايشة عدد أكبر من الناس ومواجهة المواقف المتعددة بنفس اليوم،

ومن الممكن أن يكون السبب بتركيز الطالب الذكر على نوع المعلومة والتي تساعدها في تحديد اتجاهه

المستقبلي.
 4.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بان المتوسط الحسابي لدى طلبة الصف الحادي عشر
أظهرت نتائج التحليل الختبار التفكير التجريدي ّ
جاء بنسبة .%21.2
أظهرت النتائج المتعلقة بالفرع في هذه الد ارسا ااة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصا ااائية في اختبار التفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الفرع لصال الفرع العلمي.

أن هنال فروقاً إحصااائية دالة بين
صات ّ
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة د ارسااة الحميسااان ( )5110والتي ن ّ
ومعدل الطالب ذي التخصى األدبي في هذا االختبار.
معدل الطالب ذي التخصى العلمي
ّ
ّ
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نصت
وجاءت هذه النتيجة معاكسة لنتائج بعض الدراسات السابقة وهي دراسة العبد اهلل ( )0150والتي ّ

إلى عدم وجود فرق دال إحصا ا ااائياً بين الطلبة بحسا ا ااب التخصا ا ااى (علمي ،إنسا ا اااني) في مدى إمكانية
مقياااس االس ا ا ا ا ا ا اتاادالالت المنطقيااة لجلبرت بيرني بعااد تقنينااه على الطلبااة المقبولين بكليااة التربيااة جااامعااة

القادسية في قياس تفكيرهم التجريدي.

أ ّم اا عن النتااائج المتعلقااة بااالجنس فقااد أظهرت نتااائج هااذه الااد ارس ا ا ا ا ا ا ااة إلى عاادم وجود فروق ذات داللااة
إحصائية في اختبار التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر حسب الجنس.
الد ارس ااة مع نتيجة الد ارس ااة الس ااابقة الرس ااام ( )0112والتي أظهرت وجود فروق ذات
اختلفت نتائج هذه ّ

المجرد تعزى إلى متغير التحصيل ومتغير الجنس.
داللة إحصائية في األداء على اختبار التفكير
ّ

الد ارس ا ا ااة بعدم وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ااائية
وعند التفاعل بين الفرع والجنس فقد أظهرت نتائج هذه ّ

في اختبار التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للتفاعل بين الفرع والجنس.

الجيدة لمس ااتوى اختبار التفكير التجريدي لطلبة الص ااف الحادي عش اار بش ااكل عام
وتعزو الباحثة النس اابة ّ
أن هذه المرحلة
إلى العمر الذي وصا اال إليه طلبة الصا ااف الحادي عشا اار والذي يتراوح بين ( )51-51و ّ

من المفترض أن يص ا ا ا ا ا اال فيها الفرد لمرحلة التفكير التجريدي كما ذكر بياجيه في مراحل النمو المعرفي

للفرد.

ومن الممكن ربط نتيجة وجود فروق في مس ا ا ا ااتوى التفكير التجريدي لدى طلبة الص ا ا ا ااف الحادي عش ا ا ا اار
وساا اابب تلل الفروق الفرع ولصاا ااال طلبة الفرع العلمي باساا ااباب مش ا ااابهة لتلل التي جعلت من مساا ااتوى

أن تلل المادة تعتمد على التجريد في التفكير وطلبة الفرع
فهمهم لمفاهيم اةحصاء واالحتمال خصوصاّ ّ
العلمي هم باألساس متفوقون في المواد العلمية وبالذات الرياضيات.
أن طلبة الفرع العلمي بالعادة يميل إلى د ارسا ا ا ا ااة ما هو أكثر صا ا ا ا ااعوبة وأكثر تحليالً وهذا ما يؤهله إلى
وّ
اس ااتخدام التجريد من لجوئه إلى المحس ااوس ااات أو حتى ش اابه المحس ااوس ااات في التفكير والتي هي وس اايلة
يستخدمها الطالب للهروب من العمق في التفكير والتحليل أي البعد عن خصائى التفكير التجريدي.

63

 3.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
هاال توجااد عالقااة بين فهم مفاااهيم اةحص ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمااال وكفاااءة التمثياال المعرفي للمعلومااات والتفكير

التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشرو

أظهرت نتائج الد ارسا ا ا ا ا ا ااة الحالية إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصا ا ا ا ا ا ااائية عند مسا ا ا ا ا ا ااتوى الداللة

اةحص ا ا ااائية ( )1.11بين فهم مفاهيم اةحص ا ا اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات .وكذلل

وجود عالقة طردية ذات داللة إحص ا ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ا ااتوى الداللة اةحص ا ا ا ا ااائية ( )1.11بين فهم مفاهيم

اةحصاء واالحتمال والتفكير التجريدي.
وبالتالي فإنه يوجد عالقة طردية ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة اةحصااائية ( )1.11بين فهم
مفاهيم اةحص ا ا ا ا ا اااء واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي ،أي أنه كلما زادت
القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا اااء واالحتمال زاد ذلل من القدرة على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر وبذلل تم رفض الفرضية.

الد ارسا ا ااة عن غيرها بربط متغير فهم مفاهيم اةحصا ا اااء واالحتمال مع كالً من كفاءة التمثيل
تميز هذه ّ
وت ّ
وتبين وجود عالقة بينهم.
الصف الحادي عشر ّ
المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة ّ
فيما لم يكن هنال د ارسا ااات تربط بين تلل المتغيرات حسا ااب علم الباحثة ،ولكن ورد في د ارسا ااة الخزندار

( )0111والتي ربطت بين مس ا ااتوى تحص ا اايل المفاهيم الرياض ا ااية ومس ا ااتوى التفكير التجريدي لدى طلبة

الصا ااف العاشا اار األسا اااسا ااي بغزة وجاءت نتائجها مشا ااابهة لنتائج الد ارسا ااة الحالية بوجود عالقة ارتباطية

موجبة ذات داللة ( )1.15بين مستوى التفكير التجريدي والتحصيل في المفاهيم الرياضية.
وتعزو الباااحثااة وجود العالقااة الطرديااة بين تلاال المتغيرات الثالث إلى حسا ا ا ا ا ا اان اختيااار تلاال المتغيرات
وربطهم ببعض ا ااهم البعض لما لهم من خيوط ص ا االة تربطهم ببعض ا ااهم كون مفاهيم اةحص ا اااء واالحتمال
ماادة تجريادياة بحاد ذاتهاا وتحتااج إلى التمثيال المعرفي الادقيق للمعلوماات في المكاان المنااس ا ا ا ا ا ا ااب وربط

مفاهيم االحصا ا ا ا اااء واالحتمال كونهما علمان ال يمكن فصا ا ا ا االهما عن بعض ا ا ا ااهما البعض وفهمهم يتطلب
وص ا ااول الطالب لمرحلة التوازن في التفكير .وطلبة الص ا ااف الحادي عش ا اار بوجود فرعين مختلفين تماماً
الدراسة.
ومرحلتهم العمرية ك ّل ذلل عزز من وجود العالقة بين متغيرات ّ
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 1.1التوصيات
فإنها توصي باآلتي:
في ضوء النتائج التي وصلت إليها الباحثة في هذه ّ
الدراسة ّ
 للقائمين على إعداد مناهج الرياض ا ا ا ا اايات :دمج أس ا ا ا ا اائلة لبعض مفاهيم اةحص ا ا ا ا اااء واالحتمال خاللالد ارسا ا ا ا ا ا ااية بحيث تاخذ وحدات
الد ارسا ا ا ا ا ا ااية المختلفة ،والعمل على تغيير ترتيب الوحدات ّ
الوحدات ّ

الدراسي.
اةحصاء واالحتمال مكاناً في بداية الكتاب ّ

 العمل على عقد دورات تدريبية للمعلمين لتوعية طلبتهم بتنمية التفكير التجريدي لديهم. إجراء د ارسا ا ا ااات تطويرية تحمل اسا ا ا ااتراتيجيات تعمل على تطوير التمثيل المعرفي والتفكير التجريديلدى الطلبة.

 -للباحثين :إجراء دراسات تشمل فهم مفاهيم الرياضيات بشكل عام وربطها مع كفاءة التمثيل المعرفي

تخى
للمعلوما ااات والتفكير التجريا اادي ،وبنا اااء أداة تقيس ما ااا يتمثّ ا ال من معلوما ااات لا اادى الطلبا ااة
ّ
الرياضيات بشكل عام واالحصاء واالحتمال بشكل خاى.
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المصادر والمراجع
المراجع العربية
أبو أسعد ،صالح :)0151( .أساليب تدريس الرياضيات ،الطبعة األولى .دار الشروق للنشر والتوزيع،
فلسطين.
أبو جادو ،صال  :)5112( .علم النفس التربوي ،الطبعة األولى .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،األردن.
أبو زينة ،فريد؛ عبابنة ،كمال :)0114( .مناهج تدريس الرياضوويات للصووفوف األولى ،الطبعة األولى.
دار المسيرة للنشر ،عمان.
األس ا ا ا ا ا اامر ،رائد :)0112( .أثر دورة التعلم في تعديل التصووووووووورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طلبة

الصف السادس واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

بركااات ،زياااد( :)0111طبيعووة توزيع عينووة من الطالب الجووامعيين على نمط التفكير المجرد العيوواني
وعالقة ذلك بالتحصيل األ كاديمي والتفكير االبداعي لديهم .جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.

البيرمانيّ ،أيام :)0151( .نماذج التمثيل العقلي للمعلومات وعالقتها باسا ااتراتيجيات التعلم واالسا ااتذكار.
مجلة جامعة بابل.2 ،
بيرني ،سيمون :)0111( .تدريس الرياضيات للطلبة ذوي مشكالت التعلم .ترجمه رمضان سعد بدوي.
دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان.
جبر ،وهيب :)0111( .أثر اسوووتخدام الحاسووووب على تحصووويل طلبة الصوووف السوووابع في الرياضووويات
واتجاهات معلميهم نحو اسوووووووتخدامه كوسووووووويلة تعليمية .جامعة النجاح الوطنية ،فلسا ا ا ا ااطين( .رسا ا ا ا ااالة

ماجستير غير منشورة)
جودة ،موسا ا ااى :)0111( .أثر اثراء بعض المفاهيم الرياضووووية بالفكر االسووووالمي على تحصوووويل طلبة

الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها .الجامعة االسالمية ،غزة( .رسالة
ماجستير غير منشورة).
حمدان ،عماد الدين :)0151( .مدى مطابقة المفاهيم المتضووووووومنة في كتب الرياضووووووويات في المرحلة

األساسية العليا للمعايير الدولية  NCTMفي فلسطين .جامعة األزهر ،غزة.
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الحميسا ا ا ا ا ا ااان ،محمد :)5110( .قياس التفكير التجريدي لدى طالب كلية المعلمين بالرياض بواساا ا ا ا ا ااطة
االستدالالت المنطقية لجلبرت بيرني ،مجلة رسالة الخليج العربي .24 ،ى ى.501-511

الخريشة ،عنايات :)0155( .كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقته بنمط التعلم وأسلوب التفكير.
جامعة اليرمول ،األردن.
الخزاعي ،علي :)0111( .القدرة على اتخاذ القرار وفق كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة

الجامعة .جامعة القادسية ،العراق.

الخزندار ،نائلة :)0111( .مسااتوى تحصاايل المفاهيم الرياضااية وعالقته بمسااتوى التفكير التجريدي لدى

طلبة الص ا ااف العاش ا اار األس ا اااس ا ااي بغزة ،مجلة دراسووووات في المناهج وطرق التدريس .501 ،ى ى
.021-012

خصااونة ،فاطمة :)5121( .اختبار فعالية كل من الطريقة االستقرائية والطريقة االستنتاجية لتدريس

الصوووووووف األول الثانوي األكاديمي لمفاهيم كيميائية ،الجامعة األردنية،
المفاهيم في اكتسووووووواب طالبات ّ
األردن.
خليفة ،خليفة :)5111( .تدريس الرياضووووووووويات في المرحلة الثانوية ،الطبعة الرابعة .مكتبة النهض ا ا ا ا ا ااة
المصرية ،القاهرة.
الخليلي ،خلياال؛ عبااد اللطيف ،حياادر؛ يونس ،محمااد :)5111( .أسوووووووووواليب تدريس العلوم في مراحل

التعليم العام ،دار القلم ،دبي.

دويكات ،لؤي :)0151( .مدى فهم معلمي المرحلة األسووواسوووية الدنيا للمفاهيم الرياضوووية في محافظة
نابلس .جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.

دي بونو ،ادوارد :)5121( .تعليم التفكير .ترجمة عادل عبد الكريم ياسا ااين واياد احمد ملحم .مؤس ا اسا ااة
الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.
الراج  ،نوال :)0111( .التفكير التجريدي وفقاً لنظرية بياجيه عند طالبات كلية التربية وعالقته باالتجاه
نحو الرياضيات ومهارة التدريس .مجلة العلوم التربوية .2 ،ى ى .511-551

الرافعي ،يحيى :)0115( .أثر بعض المقررات المقدمة للطالب الجدد بكلية المعلمين بالدمام في نمو
مرحلة التفكير التجريدي ومرفق نظرية بياجيه .جامعة أم القرى ،السعودية.
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الربيعي ،ايمان :)0154( .فاعلية برنامج تعليمي وفق الذكاءات المتعددة في فهم واكتسوووواب المفاهيم
الرياضية والستدالل الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط .جامعة بغداد ،العراق.

التعرف واالسوووووووووتدعاء
رجب ،أسا ا ا ا ا ا ااامة :)0111( .أثر بعض نماذج التمثيل المعرفي للمعلومات على ّ
لتالميذ المرحلة ،رسالة ماجستير ،جامعة الزقازيق ،مصر.
الرسا ا ااام ،تهاني :)0112( .الفروق في التفكير المجرد والتصووووور المكاني بين الطلبة المتفوقين وغير

المتفوقين تحصووويلياً في مرحلة الدراسوووة المتوسوووطة في دولة الكويت .جامعة عمان العربية للد ارس ا ااات
العليا ،األردن.

الزّيات ،فتحي :)5112( .األسوووس البيولوجية والنفسوووية للنشووواط العقلي المعرفي ،الطبعة األولى .دار
النشر للجامعات .القاهرة.
الزّيات ،فتحي )0115( .علم النفس المعرفي ،الطبعة الثانية .دار النشر للجامعات ،القاهرة.
الوراق للنشاار
الساالطاني ،عبد الحسااين .شاااكر :)0110( .أسواليب تدريس الرياضويات ،الطبعة األولىّ .
عمان.
والتوزيعّ ،
ساامي  ،ع ّس ااف :)0110( .أسواليب تدريس الرياضويات (عناصور المحتوى الرياضوي) ،مجلة المدرسة

العربية.

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/asaleb/tadrees_3anaser/tadrees_3anaser1.htm

سا ااولو ،روبرت :)0111( .علم النفس المعرفي .ترجمة محمد نجيب الصا اابوة ومصا ااطفى كامل ومحمد
حسنين الدق .مكتبة األنجلو المصرية ،الطبعة الثانية ،القاهرة .مصر.
السيد ،أحمد ،0114( .إبريل) :نمذجة العالقات بين أساليب التفكير وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
ّ
للدراسات النفسية.41 ،
لدى طالب المرحلة الجامعية .المجلّة المصرية ّ
سا ا ا ا ا ا اايفين ،عماد :)0151( .فاعلية تعليم التفكير وفقاً لبرنامج ديبونو في تدريس االحتماالت على تنمية

التفكير التاملي وتحصيل مفاهيم الرياضيات لدى طالب المرحلة اةعدادية .مجلة تربويات الرياضيات،

 .1مصر.
شا ا ا ا ا ا اابيااب ،عااادل :)0150( .تاااثير كاال من اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااة مخططااات التعااارض المعرفي ومرحلااة النمو
واس ا ااتراتيجية التعلم باةتقان والتفكير التجريدي في ض ا ااوء نظرية بياجيه وفي تنمية مفاهيم الثقافة العلمية

المعاصرة لدى الطالب .مجلة العلوم التربوية والنفسية .11 ،ى ى .020-021
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الشحماني ،نزار :)0151( .كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقتها باألسلوب المعرفي االستيعابي
االستقبالي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .جامعة واسط ،العراق.

شلبي ،محمد :)0115( .مقدمة في علم النفس المعرفي ،الطبعة األولى .دار الغريب للطباعة والنشر،
القاهرة.
الشهراني ،عامر؛ السعيد ،سعيد :)5111( .تدريس العلوم في مراحل التعليم العام ،دار القلم ،دبي.
الصياد ،جالل؛ ربيع ،عبد الحميد :)5124( .مبادئ الطرق االحصائية ،الطبعة األولى .تهامة ،جدة.
ّ
طنوس ،انتص ا ااار :)0152( .أثر اسوووتخدام اسوووتراتيجية ( )7'Esالتدريسوووية في فهم المفاهيم العلمية

واكتساب مهارات التفكير االستقصائي لدى طلبة المرحلة األساسية في ضوء مفهوم الذات األكاديمي.

جامعة اةسراء الخاصة ،عمان.
العبد اهلل ،هادي :)0150( .مدى إمكانية مقياس االسا ا ا ااتدالالت المنطقية لجلبرت بيرني بعد تقنينه على
الطلبة المقبولين بكلية التربية جامعة القادس ا ااية في قياس تفكيرهم التجريدي في ض ا ااوء بعض المتغيرات.
مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس .41 ،ى ى .551-11

عبيس ،نور :)0155( .كفوواءة التمثيوول المعرفي للمعلومووات وعالقتهووا بووالوودافعيووة األكوواديميووة الووذاتيووة.
جامعة بابل ،العراق.
العتوم ،عدنان :)0151( .علم النفس المعرفي (النظرية والتطبيق) ،الطبعة الخامسا ا ا ا ااة .دار المسا ا ا ا اايرة
للنشر والتوزيع ،عمان.
عقيالن ،ابراهيم :)0111( .مناهج الرياضوويات وأسوواليب تدريسووها ،الطبعة األولى .دار المساايرة للنشاار
والتوزيع والطباعة ،األردن.
علي ،أكرم( .يوليو :)0155،أثر اختالف نمط التفووواعووول في نظوووام إدارة بيئوووات التعلم االلكترونيوووة

 Moodleعلى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طالب شووووووووعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية
بقنا .في :المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،مصر.

العمري ،ناعم :)0154( .قياس التفكير التجريدي في ضا ا ا ا ا ا ااوء نظرية بياجيه وعالقته ببعض المتغيرات
لدى الطالب السااعوديين وغير السااعوديين الملتحقين بمعهد اللغة في جامعة غرب فرجينيا .مجلة جامعة

االمام محمد بن سعود االسالمية .82 ،ى ى .012-511
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عمان.
العناني ،حنان :)0112( .علم النفس المعرفي ،الطبعة الرابعة .دار صفاءّ ،
غ ااانم ،زين ااب :)0155( .كفوواءة التمثيوول المعرفي للمعلومووات وتوقعووات الكفوواءة الووذاتيووة وعالقتهمووا
بأساليب التعلم لدى طلبة الجامعة .المستنصرية ،العراق.

غانم ،محمود :)0115( .التفكير عند األطفال تطوره وطرق تعليمه ،الطبعة الثانية .دار الفكر ،عمان.
غااانم ،محمود :)0151( .مقدمة في تدريس التفكير ،الطبعااة الثااانيااة .دار الثقااافااة للنشا ا ا ا ا ا اار والتوزيع،
األردن.
غباري ،ثائر؛ أبو ش ااعيرة ،خالد :)0111( .علم النفس التربوي ،الطبعة األولى .مكتبة المجتمع العربي
للنشر والتوزيع ،عمان.
فوزية ،أوراغي :)0151( .فهم المفاهيم الرياضا ااية وعالقته بالتحصا اايل مادة الرياضا اايات (د ارسا ااة مقارنة
بين تالميذ وتلميذات السنة رابعة متوسط ،1 ،الجزائر.

قطامي ،نايفة :)0115( .تعليم التفكير للمرحلة األسوواسووية ،الطبعة األولى .دار الفكر للطباعة والنشاار
والتوزيع ،عمان.
قطامي ،يوسا ا ا ااف :)0114( .أسووووواليب تصوووووميم التدريس ،الطبعة الثانية .دار الفكر للطباعة والنشا ا ا اار
والتوزيع ،عمان.
الكلية ،نجالء :)0111( .أثر االختالف في نوع المعلومات والتخصا ااى األكاديمي على مسا ااتوى كفاءة
التمثيل المعرفي للمعلومات .مجلة كلية التربية باةسماعيلية .93 ،ى ى .511-515

الكنعاني ،عبد الواحد؛ حسا ا ا ا ا ااين ،خولة :)0154( .مدى فهم طلبة الصا ا ا ا ا ااف األول المتوسا ا ا ا ا ااط للمفاهيم

الرياضية .مجلة آداب البصرة .11 ،ى ى .415-001

محمد ،عادل :)0111( .فعالية برنامج للتعليم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات

لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي ،رسالة ماجستير ،جامعة

الزقازيق ،مصر.
محمد ،محمد :)0112( .كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات في ضووووء نموذج بيجز الثالثي لدى عينة
من طالب كلية التربية بالمنيا ،جامعة المنيا ،مصر.
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مرعي ،توفيق؛ الحيلة ،محمود :)0110( .طرائق التدريس العامة ،الطبعة األولى .دار المسا اايرة للنشا اار
والتوزيع ،األردن.
المش ا ا ا ا ا ااهداني ،عباس( :)0155طرائق ونماذج تعليمية في تدريس الرياض ا ا ا ا ا اايات .دار اليازوري العلمية،
عمان.
وتحديات الشوووعوب العربية :مجتمعات التعلم التفاعلية،
مص ا ااطفى ،علي :)0155( .التعلم االلكتروني
ّ
المؤتمر السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 02-01 ،تموز  .0155القاهرة.
مص ا ا ا ااطفى ،منص ا ا ا ااور :)0152( .أهمية المفاهيم العلمية في تدريس العلوم وص ا ا ا ااعوبات تعلّمها .مجلة
الدراسات والبحوث االجتماعية .2 ،ى ى .512-22

مضااحي ،جبار :)0155( .مقدمة في نظرية االحتماالت ،الطبعة األولى .دار المساايرة للنشاار والتوزيع،
األردن.
المعهد الوطني لتكوين مسااتخدمي التربية وتحسااين مسااتواهم :)0112( .اإلحصوواء واالحتماالت ،الطبعة
األولى .هيئة التاطير بالمعهد ،الجزائر.
المغربي ،نبي اال :)0111( .أثر مشوووووووووروع تسوووووووووريع التفكير الووذهني على بعض المتغيرات المعرفيووة
والوجدانية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في فلسطين .جامعة الدول العربية ،مصر.

المقوشا ا ا ااي ،عبد اهلل :)5121( .قياس التفكير التجريدي لخريجي المرحلة الثانوية الذين التحقوا بكلية
التربية بجامعة الملك سوووعود في الفصووول الدراسوووي األول باسوووتعمال اختبار موضووووعي .جامعة الملل

سعود ،السعودية.
المقوشا ا ااي ،عبد اهلل( .جمادى األولى :)0115 ،رسا ا ااالة التربية وعلم النفس .الجمعية السووووعودية للعلوم

التربوية والنفسية.51 ،

المكص ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا ااي ،عدنان؛ عباس ،حوراء :)0151( .كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقتها بتوليد
الحلول لدى طلبة المرحلة اةعدادية ،جامعة كربالء ،العراق.
الموسا ا ا ا ا ا ااوي ،عبد العزيز؛ مجلي ،ورود :)0151( .كفاءة التمثيل المعرفي لدى طلبة الجامعة ،جامعة
القادسية ،العراق.
نبيل ،عبد الهادي :)0110( .نماذج تربوية تعليمية معاصرة ،الطبعة األولى .دار وائل ،عمان.
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ملحق( :)9مفاهيم اإلحصاء واالحتمال التي وردت في كتب الرياضيات من الصف األول وحتى

العاشر.

المفهوم

المفهوم

معامل االرتباط

اتحاد الحوادث

االنحدار

تقاطع الحوادث

المدى

االنتشار

االنحراف المعياري والتباين
طول الفئة

العينات
أنواع ّ
المئينات

التمثيل البياني (زاوية القطاع)

االحتمال العشوائي

التكرار النسبي للفئات

قوانين االحتماالت (االتحاد والتقاطع)

التمثيل البياني (المدرج التكراري)

االحتمال العشوائي

مقاييس النزعة المركزية (الوسط ،الوسيط ،المنوال)

مقارنة االحتماالت

احتمال الحادث
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األولية:
ملحق ( )8اختبار فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال بصورته
ّ
اختبار فهم مفاهيم" اإلحصاء واالحتمال"
المادة :الرياضيات

العام الدراسي 0152\0151
الدرجة الكلية )01( :عالمة
عزيزي الطالب \ عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
من فضلل اق أر\ي التعليمات اآلتية قبل البدء في اةجابة:

يتكون االختبار من ( )01س ا ا ا ا ا ا اؤال من نوع اختيار من متعدد ،كل س ا ا ا ا ا ا اؤال يتناول مفهوما من مفاهيم

اةحصاء واالحتمال.

كل ساؤال يتكون من شاقين ،في الشاق األول عليل اختيار إحدى اةجابات الصاحيحة بوضاع دائرة حول
الرمز المناس ا ا ااب من الخيارات األربعة الموجودة .يليه الش ا ا ااق الثاني والذي يمثل س ا ا اابب اختيارل لإلجابة

الصحيحة في الشق األول بحسب رأيل.

ضااع\ي دائرة حول رمز اةجابة الذي اخترته حيث يجب اةجابة عن الس اؤال بشااقيه األول والثاني وعدم
ترل أي دائرة واال اعتبر الس ا ا اؤال ملغيا ،ومن ثم تفريغ اةجابات على ورقة اةجابة المنفصا ا االة عن ورقة

األسئلة.

 )5أحد الخيارات التالية يعتبر أقوى معامل ارتباط:
أ) 5.2-

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 1.11-

ب) 1.2-

د) 1.2

أ ) ألن أقوى معامل ارتباط هو أكبر عدد

ب ) ألن أقوى معامل ارتباط هو أصغر عدد سالب
ج ) ألن أقوى معامل ارتباط هو األقرب إلى 5
د ) ألن معامل االرتباط هو أكبر عدد سالب

_______________________________________________________________
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 )0إذا كانت معادلة االنحدار (ى= 0 – 4س) فإن نوع االرتباط والعالقة:
عالقة طردية وارتباط ايجابي

ج) عالقة عكسية وارتباط سالب

أ)

ب) عالقة عكسية وارتباط ايجابي

د) عالقة طردية وارتباط سالب

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ) ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب

ب) ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة طردية واالرتباط موجب

ج) ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة طردية واالرتباط موجب

د) ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب

_______________________________________________________________
 )4الجدول التكراري التالي يمثل عالمات طلبة الصف التاسع في الرياضيات:

فئة العالمات 41-41
التكرار

0

21-21

11-11

11-11

11-11

21-21

11-11

4

1

54

2

1

4

المدى لهذه العالمات هو:
أ) 11

ج) 11

ب) 15

السبب في اختيار إجابتك هو:

د) 11

أ) ألن المدى = (الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 5 +

ب) ألن المدى = الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى

ج) ألن المدى = الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى
د) ألن المدى = (الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 5+
 )2إذا كان االنحراف المعياري لعدد من المفردات =  2فما التباين:
أ) 1

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 2

ب) 2

د) 51

أ) ألن التباين = االنحراف المعياري
ب) ألن التباين = االنحراف المعياري × 0
8

ج) ألن التباين = (االنحراف المعياري)

د) ألن التباين دائما يساوي صفر
 )1طول الفئة (س –  )1هو  1فإن الحد الفعلي األعلى لهذه الفئة هو:
أ) 50.1

ج) 52

ب) 54
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د) 52.1

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى \0

ب) ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى – الحد الفعلي األدنى
ج ) ألن طول الفئة = (الحد الفعلي األعلى ×5 + )0
د ) ألن الحد الفعلي األعلى = (طول الفئة ×1.1 + )0
 )1مدرسة عدد طالبها  101طالب ،وكان عدد طالب الصف الثاني الثانوي =  11طالب
فإن قياس زاوية القطاع:

أ) 50

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب) 41

د) 501

ج) 11

أ ) ألن زاوية القطاع = (عدد طلبة الصف الثاني  /عدد طلبة المدرسة) ×411
ب) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة المدرسة  /عدد طلبة الصف الثاني
ج ) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني

د ) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني 1 /
 )1إذا كان التكرار النسا ا ا ا اابي للفئة الثالثة في جدول تكراري هو  1.4وكان مجموع التك اررات = 51
فإن تكرار الفئة الثالثة يساوي:

أ) 1.14

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب) 1.4

د) 44

ج) 4

أ ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة الثالثة

ب ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة  /مجموع التك اررات
ج ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة * مجموع التك اررات
د ) ألن التكرار النسبي للفئة = مجموع التك اررات  /تكرار الفئة الثالثة
 )2عند تمثيل الحدود الفعلية على محور س والتكرار على محور ى فإن التوزيع:
أ) منحنى تكراري

ج) مدرج تكراري

ب) مضلع تكراري

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ ) إحداثيات المدرج التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار
ب ) إحداثيات المنحنى التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار
ج ) إحداثيات المضلع التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار
د ) إحداثيات القطاع الدائري هي الحدود الفعلية والتكرار
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د) قطاع دائري

 )1قيمة الوس ا ااط ،الوس ا اايط ،المنوال على الترتيب لألعداد)5 ، 51 ، 55 ، 51 ، 50 ، 1 ، 0( :
هي :

ب) ()1 ،51 ،55

أ) ()51 ،55 ،1

د) ()51 ،1 ،55

ج) ()55 ،1 ،51

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ ) ألن الوس ا ا ااط = هو األكثر تك اررا ،الوس ا ا اايط = مجموع المش ا ا اااهدات  /عددها ،المنوال = العدد الواقع
بالوسط بعد الترتيب

ب ) ألن الوس ااط = مجموع المش اااهدات  /عددها ،الوس اايط = العدد الواقع بالوس ااط بعد الترتيب ،المنوال

= هو العدد األكثر تك ار ار

ج ) ألن الوسا ا ا ا ااط = هو العدد الواقع بالوسا ا ا ا ااط بعد الترتيب ،الوسا ا ا ا اايط = العدد األكثر تك اررا ،المنوال=

مجموع العالمات  /عددها

د ) ألن الوسا ااط = العدد الواقع بالوسا ااط بعد الترتيب ،الوسااايط مجموع العالمات  /عددها ،المنوال= هو

العدد األكثر تك ار ار

 )51القيمة التي تمثل احتمال أحد الحوادث:
أ) 1.1-

ج) 1.1

ب) 1

السبب في اختيار إجابتك هو:

د) 4.1

أ) ألن احتمال الحادث يتراوح بين  1و5

ب) ألن احتمال الحادث يتراوح بين  5-و1
ج) ألن احتمال الحادث دائما أكبر من 5

د) ألن احتمال الحادث دائما يساوي 1

 )55إذا ك ا ا ااان ح ،5ح 0ح ا ا ااادث ا ا ااان مسا ا ا ا ا ا ا اتاقااالن وك ا ا ااان ل (ح ،)1.1( = )5ل (ح)1.2(= )0

فإن ل (ح υ 5ح= )0
أ) 1.52

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 1.1

ب) 1.1

أ ) ل(حυ5ح = )0ل(ح + )5ل(ح)0

ب ) ل(حυ5ح = )0ل(ح+ )5ل(ح + )0ل(ح∩5ح)0
ج ) ل(حυ5ح( = )0ل(ح + )5ل(ح × ))0ل(ح∩5ح)0

د ) ل(ح υ5ح = )0ل(ح + )5ل(ح – )0ل(ح∩5ح)0
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د) 5.5

 )50إذا كانت  } 1، 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5{ = Ωوكان ح }4 ، 0 ، 5{ = 5و ح}1 ، 2 ، 0{ = 0

فإن ح ∩ 5ح= 0
أ) { } 1

ب) { } 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5

السبب في اختيار إجابتك هو:

د) { } 4 ، 0 ، 5

ج) { } 0

أ ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع العناصر المشتركة بين ح 5وح0

ب ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع العناصر الموجودة في ح 5و ح0
ج ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0العناصر الموجودة في  Ωوغير موجودة في ح 5وح0
د ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع عناصر ح5
 )54االنتشار في الشكل التالي يمثل:

ب) ارتباط خطي سا ا ا ا ا ا االبي

أ) ارتباط خطي ايجابي

د) ارتباط خطي سلبي تام

ج) ارتباط خطي ايجابي تام

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) جميع قيم ى تزيد بازدياد قيم س

ب ) جميع قيم ى تقل بازدياد قيم س
ج ) أغلب قيم ى تقل بازدياد قيم س

د ) أغلب قيم ى تزيد بازدياد قيم س

_______________________________________________________________
 )52العينة التي يتم سحبها من المجتمع وتاخذ بعين االعتبار توزيعهم إلى قرية ومخيم ومدينة هي:

ب) عينة عشا اوائية طبقية

أ) عينة عشا اوائية منتظمة

د) عينة متعددة المراحل

ج) عينة قصدية
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السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن المجتمع يحتاج أسلوب منتظم في سحب العينة

ب ) ألن المجتمع مقسم إلى طبقات

ج ) ألن الباحث يختار العينة وفقا ألهدافه وبطريقة قصدية
د ) ألن الباحث يختار العينة بثالث مراحل
 )51في المنحنى التكراري المتجمع الصاعد اآلتي فإن المئين = 01
أ) 51

ج) 12.1

ب) 12

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن عدد المشاهدات التي تقل عن المئين = 01

25

ج ) ألن المئين = 01

25

100

× 51=21

100
25

ب ) ألن عدد المشاهدات التي تزيد عن المئين = 01
× 51=21

د) غير ذلل

100

× 51=21

د ) ألن المئين ال يمكن حسابه من المنحنى التكراري المتجمع الصاعد

_____________________________________________________
 )51إذا كانت  } 1 ، 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5 { = Ωوكان ح= مجموعة األعداد الزوجية  ،فإن نوع ( ح

) من الحوادث :
أ) حادث بسيط

ج) حادث مستحيل

ب) حادث مركب
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د) حادث مؤكد

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن ح يحتوي على عنصر واحد فقط من الفضاء العيني Ω

ب ) ألن ح ال ينتمي إلى أي عنصر من الفضاء العيني Ω

ج ) ألن ح يحتوي على أكثر من عنصر واحد من الفضاء العيني Ω

د ) ألن ح يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني Ω

_______________________________________________________________

 )51اشترى فالح صندوقا يحتوي على  05بذرة لنباتات مختلفة يوضحها الجدول اآلتي:
ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزه ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
النباتات
العدد

حا ا ا ا ا اما ا ا ا ا اراء صا ا ا ا ا اافراء بارتاق ا ا ااالي ا ا ااة حا ا ا ا ا اما ا ا ا ا اراء ص ا ا ا ا ا ا ا افا اراء بارتاق ا ا ااالي ا ا ااة
قصيرة

قصيرة

قصيرة

طويلة

طويلة

طويلة

4

2

1

2

0

4

إذا تمت زراعة بذرة واحدة فقط فما احتمال أن تكون النبتة ذات أزهار حمراء:
أ)

1

21

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب)

1

ج)

3

1
2

د)

12
21

أ ) ألن سبع بذور من مجموع  05بذرة تعطي أزهار حمراء.

ب ) ألن نوعان من البذور تعطي بذور حمراء من أصل ستة أنواع.

ج ) ألن ناتج ضرب البذور الحمراء  2 × 4من مجموع األزهار.

د ) ألنااه ال نهتم بنوع النبتااة طويلااة أم قصا ا ا ا ا ا اايرة ،المهم أن يختااار بااذرة واحاادة تعطي أزهااار حمراء من
مجموع البذور.
 )52لحصاااول أي فرد على وظيفة محاساااب يطلب منه التقدم الختبارين ،أحدهما نظري واآلخر عملي،

إذا كان:

* احتمال النجاح في االختبار النظري ل(ح1.1 =)5

* احتمال النجاح في االختبار العملي ل(ح1.1 =)0

* احتمال النجاح في االختبارين معا ل(ح ∩ 5ح1.2 =) 0

إذا تقدم شخى للحصول على هذه الوظيفة ،ما احتمال نجاحه في االختبار النظري فقط:
أ) 1.4

ج) 1.1

ب) 1.2
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د) 5.5

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري ل(ح1.1= )5

ب ) ألن احتمال النجاح في االختبارين معا ومن ضمنه النجاح في االختبار النظري.
ج ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري فقط ل(ح = )5ل(ح +)5ل(ح∩5ح)0

د ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري فقط = ل(ح -5ح =)0ل(ح - )5ل(ح∩5ح)0

_______________________________________________________________

 )51يبين الش ااكل اآلتي مغزل دائري ،إذا أدار أحد األش ااخاى الس ااهم فإنه من المحتمل أن يقف الس ااهم
عند أي قطاع من القطاعات المرسومة.

إذا كان
و

1
3

1
8

من القطاعات زرقاء ،و

منها حمراء.

1

24

منها بنفسجية ،و

1

منها برتقالية

2

وأدار شخى السهم ،فاي لون من القطاعات سيكون له أقل احتمالية بان يقف عنده السهمو
أ) األزرق

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) البرتقالي

ب) البنفسجي

د) األحمر

أ ) ألن احتمال وقوف السهم عند اللون األزرق فقط  2من 02

ب ) ألن

1

24

من ال ( 5 = 02أي احتمال ظهور اللون البنفسجي مرة واحدة).

ج ) ألن فقط نصف القطاعات برتقالي.
د ) ألن ثلث القطاعات حمراء.
 )01علبتان مختلفتان بالحجم ،الصغرى تحتوي على  01تذكرة مرقمة من  01-5بينما الكبرى تحوي

على  511تذكرة مرقمة من ( ،)511-5بدون النظر إلى التذاكر يمكن سا ا ا ا ا ا ااحب تذكرة واحدة من كل

علبة ،أي علبة يكثر فيها احتمال سحبل لتذكرة عليها الرقم ( : ) 51
أ ) العلبة ذات التذاكر ال 01

ب) العلبة ذات التذاكر ال 511
ج ) العلبتان لهما نفس االحتمال

د ) من المستحيل معرفة ذلل

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن احتمال
ب ) ألن احتمال

1

20
1
100

أكبر من احتمال
أكبر من احتمال

1
100
1
20

ج ) ألن العلبتان منفصلتان لهما نفس االحتمال
د ) ال يمكن معرفة االحتمال دون النظر للتذاكر التي أسحبها
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ورقة اإلجابة الختبار فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال
اسم الطالب/ة ..................................................
الفرع:

العلمي

رقم السؤال

اإلجابة

العلوم اةنسانية

سبب اإلجابة

9

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

8

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

4

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

3

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

2

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

99

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

98

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

94

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

93

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

92

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

81

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

الرجاء وضع دائرة واحدة فقط واال اعتبر السؤال الغياً
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ملحق( )4اختبار فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال بصورته النهائية:
اختبار فهم مفاهيم" اإلحصاء واالحتمال"
المادة :الرياضيات

العام الدراسي 0152\0151
الدرجة الكلية )01( :عالمة
عزيزي الطالب \ عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
من فضلل اق أر\ي التعليمات اآلتية قبل البدء في اةجابة:

يتكون االختبار من ( )01سا اؤال من نوع االختيار من متعدد ،يتناول كل سا اؤال منها مفهوما من مفاهيم

اةحصاء واالحتمال.

ويتكون كل سؤال من شقين ،في الشق األول عليل اختيار إحدى اةجابات الصحيحة بوضع دائرة حول
الرمز المناس ا ا ااب من الخيارات األربعة الموجودة ،يليه الش ا ا ااق الثاني والذي يمثل س ا ا اابب اختيارل لإلجابة

الصحيحة في الشق األول بحسب رأيل.

يرجى اةجابة عن جميع األسا ا ا ا ا ا اائلة بشا ا ا ا ا ا ااقيها األول والثاني ومن ثم تفريغ اة جابات على ورقة اةجابة

المنفصلة عن ورقة األسئلة.

 )5أحد الخيارات التالية يعتبر أقوى معامل ارتباط موجب:
أ) 5.2

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب) 1

أ ) ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو أكبر من 5
ب ) ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو األقرب إلى 5

ج ) ألن أقوى معامل ارتباط موجب هو أاألقرب إلى الصفر
د ) ألن أقوى معامل ارتباط يساوي صفر
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ج) 1.11

د) 1.1

 )0إذا كانت معادلة االنحدار (ى= 0 – 4س) فإن نوع االرتباط والعالقة:
أ)

ج) عالقة عكسية وارتباط سالب

عالقة طردية وارتباط ايجابي

د) عالقة طردية وارتباط سالب

ب) عالقة عكسية وارتباط ايجابي

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ) ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب

ب) ألن ميل خط االنحدار سالب فالعالقة طردية واالرتباط موجب

ج) ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة طردية واالرتباط موجب
د) ألن ميل خط االنحدار موجب فالعالقة عكسية واالرتباط سالب
 )4الجدول التكراري التالي يمثل عالمات طلبة الصف التاسع في الرياضيات:
فئة العالمات 41-41
التكرار

0

21-21

11-11

11-11

11-11

21-21

11-11

4

1

54

2

1

4

المدى لهذه العالمات هو:
أ) 11

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 11

ب) 15

د) 11

أ) ألن المدى = (الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 5 +
ب) ألن المدى = الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى

ج) ألن المدى = الحد األعلى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى
د) ألن المدى = (الحد األدنى للفئة األخيرة – الحد األدنى للفئة األولى) 5+

_______________________________________________________________
 )2إذا كان االنحراف المعياري لعدد من المفردات =  2فما قيمة التباين:
أ) 1

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 2

ب) 2

د) 51

أ) ألن التباين = االنحراف المعياري
ب) ألن التباين = االنحراف المعياري × 0
8

ج) ألن التباين = (االنحراف المعياري)

د) ألن التباين دائما يساوي صفر
 )1إذا كان طول الفئة ( ، 1س ) هو  1فإن الحد الفعلي األعلى لهذه الفئة هو:
أ) 50.1

ج) 52

ب) 54

84

د) 52.1

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى0/

ب) ألن طول الفئة = الحد الفعلي األعلى – الحد الفعلي األدنى

ج ) ألن طول الفئة = (الحد الفعلي األعلى ×5 + )0

د ) ألن الحد الفعلي األعلى = (طول الفئة ×1.1 + )0
 )1مدرسة عدد طالبها  101طالب ،وكان عدد طالب الصف الثاني عشر =  11طالب
فإن قياس زاوية القطاع:

أ) 12°

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب) °41

د) °501

ج) °11

أ ) ألن زاوية القطاع = (عدد طلبة الصف الثاني عشر  /عدد طلبة المدرسة) ×411

ب) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة المدرسة  /عدد طلبة الصف الثاني عشر
ج ) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني عشر
د ) ألن زاوية القطاع = عدد طلبة الصف الثاني عشر 1 /

 )1إذا كان التكرار النس ا اابي للفئة الثالثة في جدول تكراري هو  1.4وكان مجموع التك اررات = ،51
فإن تكرار الفئة الثالثة يساوي:

أ) 1.14

السبب في اختيار إجابتك هو:

ب) 1.4

د) 44

ج) 4

أ ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة الثالثة

ب ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة  /مجموع التك اررات

ج ) ألن التكرار النسبي للفئة = تكرار الفئة × مجموع التك اررات

د ) ألن التكرار النسبي للفئة = مجموع التك اررات  /تكرار الفئة الثالثة
 )2عند تمثيل الحدود الفعلية على محور (س) والتكرار على محور (ى) فإن التوزيع:
أ) منحنى تكراري

ج) مدرج تكراري

ب) مضلع تكراري

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ ) إحداثيات المدرج التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار

ب ) إحداثيات المنحنى التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار
ج ) إحداثيات المضلع التكراري هي الحدود الفعلية والتكرار

د )إحداثيات القطاع الدائري هي الحدود الفعلية والتكرار
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د) قطاع دائري

 )1قيمة الوس ا ا ااط ،الوس ا ا اايط ،المنوال على الترتيب لألعداد} {5 ، 51 ، 55 ، 51 ، 50 ، 1 ، 0
هي :

ب) 1 ،51 ،55

أ) 51 ،55 ،1

د) 51 ،1 ،55

ج) 55 ،1 ،51

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ ) ألن الوسا ا ا ااط = هو األكثر تك اررا ،الوسا ا ا اايط = مجموع المشا ا ا اااهدات  /عددها ،المنوال = العدد الذي
يتوسط التوزيع بعد الترتيب

ب ) ألن الوسا ااط = مجموع المشا اااهدات  /عددها ،الوسا اايط = العدد الذي يتوسا ااط التوزيع بعد الترتيب،

المنوال = هو العدد األكثر تك ار ار

ج ) ألن الوسط = هو العدد الواقع بالوسط بعد الترتيب ،الوسيط = العدد األكثر تك ار ار المنوال= مجموع

العالمات  /عددها

د ) ألن الوسط = العدد الذي يتوسط التوزيع بعد الترتيب ،الوسيط مجموع العالمات  /عددها ،المنوال=

هو العدد األكثر تك ار ار

_______________________________________________________________

 )51القيمة التي تمثل احتمال أحد الحوادث:
أ) 5.1-

ج)1.1

ب) 1.1-

السبب في اختيار إجابتك هو:

د) 5.1

أ) ألن احتمال الحادث يتراوح بين  1و5

ب) ألن احتمال الحادث يتراوح بين  5-و1
ج) ألن احتمال الحادث دائما أكبر من 5

د) ألن احتمال الحادث دائما أقل من 5-

_______________________________________________________________
 )55إذا ك ا ا ااان ح ،5ح 0ح ا ا ااادث ا ا ااان مسا ا ا ا ا ا ا ا ا اتا ا اق ا ااالن وك ا ا ااان ل (ح ،)1.1( = )5ل (ح)1.2(= )0

فإن ل (ح υ 5ح= )0
ّ
أ) 1.52

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) 1.1

ب) 1.1

أ ) ل(حυ5ح = )0ل(ح + )5ل(ح)0

ب ) ل(حυ5ح = )0ل(ح+ )5ل(ح + )0ل(ح∩5ح)0
ج ) ل(حυ5ح( = )0ل(ح + )5ل(ح × ))0ل(ح∩5ح)0

د ) ل(ح υ5ح = )0ل(ح + )5ل(ح – )0ل(ح∩5ح)0
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د) 5.5

 )50إذا كاااناات  } 1، 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5{ = Ωوكااان ح }4 ، 0 ، 5{ = 5و ح}1 ، 2 ، 0{ = 0

فإن ح ∩ 5ح= 0
أ) { } 1

ب) { } 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5

ج) { } 0

السبب في اختيار إجابتك هو:

أ ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع العناصر المشتركة بين

ح 5وح0

ب ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع العناصر الموجودة في ح 5و

ح0

ج ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0العناصر الموجودة في  Ωوغير موجودة في

د ) ألن ( ح ∩ 5ح = ) 0جميع عناصر

ح5

د) { } 4 ، 0 ، 5

ح 5وح0

_______________________________________________________________

 )54االنتشار في الشكل التالي يمثل:

ب) ارتباط خطي سا ا ا ا ا ا االبي

أ) ارتباط خطي ايجابي

د) ارتباط خطي سلبي تام

ج) ارتباط خطي ايجابي تام

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) جميع قيم ى تزيد بازدياد قيم س
ب ) جميع قيم ى تقل بازدياد قيم س
ج ) أغلب قيم ى تقل بازدياد قيم س

د ) أغلب قيم ى تزيد بازدياد قيم س

_______________________________________________________________

 )52العينة العشا ا ا ا ا ا اوائية التي يتم س ا ا ا ا ا ااحبها من المجتمع وتاخذ بعين االعتبار توزيعهم إلى قرية ومخيم
ومدينة هي:

ب)عين ااة طبقي ااة

أ) عين ااة منتظم ااة

د) عينة متعددة المراحل

ج) عينة قصدية
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السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن المجتمع يحتاج أسلوب منتظم في سحب العينة

ب ) ألن المجتمع مقسم إلى طبقات

ج ) ألن الباحث يختار العينة وفقا ألهدافه وبطريقة قصدية
د ) ألن الباحث يختار العينة بثالث مراحل
 )51في المنحنى التكراري المتجمع الصاعد اآلتي فإن المئين = 01
أ) 51

ج) 10

ب) 12

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن عدد المشاهدات التي تقل عن المئين = 01

25

ج ) ألن المئين = 01

25

100

× 51=21

100
25

ب ) ألن عدد المشاهدات التي تزيد عن المئين = 01
× 51=21

د) 12.1

100

× 51=21

د ) ألن المئين  =01الحد الذي يقابل التكرار التراكمي  01في الرسم البياني
_____________________________________________________

 )51إذا كانت  } 1 ، 1 ، 2 ، 4 ، 0 ، 5 { = Ωوكان ح= مجموعة األعداد الزوجية ،فإن نوع ( ح
) من الحوادث :
أ) حادث بسيط

ج) حادث مستحيل

ب) حادث مركب
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د) حادث مؤكد

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن ح يحتوي على عنصر واحد فقط من الفضاء العيني Ω

ب ) ألن ح ال ينتمي إلى أي عنصر من الفضاء العيني Ω

ج ) ألن ح يحتوي على أكثر من عنصر واحد من الفضاء العيني Ω

د ) ألن ح يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني Ω

_______________________________________________________________

 )51اشترى فالح صندوقا يحتوي على  05بذرة لنباتات مختلفة يوضحها الجدول اآلتي:
ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزه ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار أزها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
النباتات
العدد

حا ا ا ا ا اما ا ا ا ا اراء صا ا ا ا ا اافراء بارتاق ا ا ااالي ا ا ااة حا ا ا ا ا اما ا ا ا ا اراء ص ا ا ا ا ا ا ا افا اراء بارتاق ا ا ااالي ا ا ااة
قصيرة

قصيرة

قصيرة

طويلة

طويلة

طويلة

4

2

1

2

0

4

إذا تمت زراعة بذرة واحدة فقط عشوائيا ،فما احتمال أن تكون النبتة ذات أزهار حمراء:
أ)

1

21

ب)

السبب في اختيار إجابتك هو:

1

ج)

3

1

د)

2

12
21

أ ) ألن سبع بذور من مجموع  05بذرة تعطي أزهار حمراء.

ب ) ألن نوعان من البذور تعطي بذور حمراء من أصل ستة أنواع.
ج ) ألن ناتج ضرب البذور الحمراء  2 × 4من مجموع األزهار.

د ) ألنااه ال نهتم بنوع النبتااة طويلااة أم قصا ا ا ا ا ا اايرة ،المهم أن يختااار بااذرة واحاادة تعطي أزهااار حمراء من
مجموع البذور.
 )52لحصاااول أي فرد على وظيفة محاساااب يطلب منه التقدم الختبارين ،أحدهما نظري واآلخر عملي،

إذا كان:

* احتمال النجاح في االختبار النظري ل(ح1.1 =)5

* احتمال النجاح في االختبار العملي ل(ح1.1 =)0

* احتمال النجاح في االختبارين معا ل(ح ∩ 5ح1.2 =) 0
إذا تقدم شخى للحصول على هذه الوظيفة ،فإن احتمال نجاحه في االختبار النظري فقط:
أ) 1.4

ج) 1.1

ب) 1.2
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د) 5.5

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري ل(ح1.1= )5

ب ) ألن احتمال النجاح في االختبارين معا ومن ضمنه النجاح في االختبار النظري.

ج ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري فقط ل(ح = )5ل(ح +)5ل(ح∩5ح)0
د ) ألن احتمال النجاح في االختبار النظري فقط = ل(ح -5ح =)0ل(ح - )5ل(ح∩5ح)0
 )51يبين الش ااكل اآلتي مغزل دائري ،إذا أدار أحد األش ااخاى الس ااهم فإنه من المحتمل أن يقف الس ااهم
عند أي قطاع من القطاعات المرسومة.

إذا كان
و

1
3

1
8

من القطاعات زرقاء ،و

منها حمراء.

1

24

منها بنفسجية ،و

1

منها برتقالية

2

وأدار شخى السهم ،فاي لون من القطاعات سيكون له أقل احتمالية بان يقف عنده السهمو
أ) األزرق

السبب في اختيار إجابتك هو:

ج) البرتقالي

ب) البنفسجي

د) األحمر

أ ) ألن احتمال وقوف السهم عند اللون األزرق فقط  2من 02

ب ) ألن

1

24

من ال ( 5 = 02أي احتمال ظهور اللون البنفسجي مرة واحدة).

ج ) ألن فقط نصف القطاعات برتقالي.
د ) ألن ثلث القطاعات حمراء.
 )01علبتان مختلفتان بالحجم ،الصا ا ا ا ااغرى تحتوي على  01تذكرة مرقمة من  01-5بينما الكبرى تحوي

على  511تذكرة مرقمة من (.)511-5

بدون النظر إلى التذاكر يمكن س ا ا ا ا ااحب تذكرة واحدة من كل علبة ،أي علبة يكثر فيها احتمال س ا ا ا ا ااحبل

لتذكرة عليها الرقم ( : ) 51

أ ) العلبة ذات التذاكر ال 01

ب) العلبة ذات التذاكر ال 511

ج ) العلبتان لهما نفس االحتمال

د ) من المستحيل معرفة ذلل

السبب في اختيار إجابتك هو:
أ ) ألن احتمال
ب ) ألن احتمال

1

20
1
100

أكبر من احتمال
أكبر من احتمال

1
100
1
20

ج ) ألن العلبتان منفصلتان لهما نفس االحتمال

د ) ال يمكن معرفة االحتمال دون النظر للتذاكر التي أسحبها
91

ورقة اإلجابة الختبار فهم مفاهيم اإلحصاء واالحتمال
اسم الطالب/ة ...................................................

الفرع:

العلمي

رقم السؤال

اإلجابة

العلوم اةنسانية

سبب اإلجابة

9

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

8

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

4

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

3

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

2

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

99

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

98

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

94

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

93

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

92

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

81

أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د

الرجاء وضع دائرة واحدة فقط واال اعتبر السؤال الغياً
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ملحق ( )3استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات:
اسم الطالب/ة .................................................................
الفرع:

العلمي

العلوم اةنسانية

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

من فضاا االل الرجاء اةجابة على فقرات المقياس بموضاا ااوعية ،ولن تس ا ااتخدم النتائج إال ألغراض البحث

العلمي ولن يطلع عليها سوى الباحثة.
مع خالص الشكر والتقدير

92

مقياس التمثيل المعرفي للمعلومات
عزيزي الطالب \ ة

فيما يلي مجموعة من العبارات التي ترتبط بأسوووووولوب تعاملك مع المعلومات والمعارف الدراسووووووية ،من أجل أن تفهمها

جيدا عليك اإلجابة على هذه المعلومات بما ينطبق عليك تماما وذلك بوضع إشارة (×) في المكان المحدد.
تنطبق

الفقرات

تنطبق

إلى حد تنطبق
ما

9

أرسم أشكاال توضيحية أو خرائط تخطيطية عند محاولة فهمي للموضوعات

8

أتعامل مع المعلومات الواردة في الموضوع على أنها مستقلة بذاتها

4

اهتم بتنظيم المعلومات في مستويات حتى يسهل فهمها

3

أرتب المعلومات في ذهني حسب أهميتها حتى يتم استيعابها

1

أهتم بترتيب وتنظيم المعلومات ألن ذلك يوفر لي الوقت

1

أقوم بترتيب وتنظيم المعلومات في كل المواد التي أدرسها

1

أحرص على تنظيم المعلومات والمفاهيم األكثر أهمية ثم األقل منها

2

أعمل على حفظ المعلومات التي أدرسها دون تنظيمها أو ترتيبها

1

أنظم المعلومات في صورة كلية

 91أهتم بالتفاصيل الواردة في الموضوع ألن ذلك يسهل تذكرها
 99أتذكر المعلومات بسهولة عندما أقوم بربطها ببعضها
 98أتعامل مع المعلومات الواردة في الموضوع على أنها كل متكامل
 94أقوم بالربط بين الجانب النظري والجانب العملي في الموضوعات المختلفة
 93أتعامل مع المعلومات على أن كل منها هو حلقة في سلسلة الموضوع
 91أستخدم المعلومات في تكوين صورة كلية للموضوع
 91أسترجع المعلومات بشكل أفضل عندما يذكر مفهوم قريب للموضوع المراد تذكره
 91أجد صعوبة في استنتاج عوامل ترابط بين الموضوعات التي أدرسها
 92أتذكر المعلومات وأسترجعها عن طريق ربط المفاهيم ببعضها
 91أصنف الصور والرسوم التي أدرسها ثم أقوم بالربط بينها

93

ال

 81أشعر أن المعلومات التي أدرسها مترابطة
 89أهتم بالتفاصيل الواردة في الموضوع
 88أتعلم بشكل أفضل عن طريق عمل مقارنات بين الموضوعات المتعددة
 84أستخدم الصور والرسوم التوضيحية أثناء المقارنة بين المعلومات
 83أقوم بمقارنة المعلومات التي أتعلمها بما هو موجود لدي من معلومات
 81أشعر بأن المقارنة بين الموضوعات يسهل عملية التعلم
 81أتعامل مع المعلومات الواردة في الموضووووووووووع من خالل العالقات المباشووووووووورة بين
المفاهيم

 81أحول المعلومات المختلفة إلى صور وأشكال
 82اعتمد على خصائص المفهوم ومالمحه عند التعلم
 81أقارن بين المعلومات واألفكار بعد مناقشتها
 41أستخدم األشكال والخطوط عند المقارنة بين المعلومات
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األولية:
ملحق ( )1اختبار التفكير التجريدي بصورته
ّ
اختبار التفكير التجريدي
المادة :الرياضيات

العام الدراسي 0152/0151
الدرجة الكلية) 51 ( :
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
من فضلل اقرأ/ي التعليمات اآلتية قبل البدء في اةجابة:

يتكون االختبار من ( )51أسا ا ا اائلة من نوع اختيار من متعدد تكشا ا ا ااف عن مرحلة التفكير التجريدي التي
وص ا ا االت إليها ،بعد قراءة السا ا ا اؤال جيدا عليل أن تجيب على ورقة اةجابة المرفقة والتي تمثل اةجابات

التي تناسبل.

 )5خمس ااة نقاط ليس اات على اس ااتقامة واحدة ،يراد توص اايل مس ااتقيمات بين تلل النقاط ،فإن احتمال
عدد المستقيمات هو:
أ) 1

ج) 51

ب) 2

د) 50

 )0ما الشكل المناسب إحالله بدال من أداة االستفهام الواردة في األشكال اآلتية:

و

أ)

ج)

ب)
95

د)

 )4إذا كان احتمال نجاح أحد الطلبة يساوي ثالثة أمثال عدم نجاحه ،فما احتمال نجاحه:
أ)

1

ب)

7

1

ج)

4

1

3

د)

3

4

 )2يشير الجدول اآلتي إلى درجات الح اررة في أوقات مختلفة من النهار:
الوقت

 1صباحاً

 1صباحاً

الظهر

 4بعد الظهر

 1بعد الظهر

50

51

52

52

51

درجة الح اررة
○𝐶
تم وضاع رسام بياني ال يحتوي على مقياس لدرجات الح اررة ،ما الرسام البياني الذي يظهر النتائج الواردة

في الجدول أعاله:

6
بعد الظهر

6
بعد الظهر

3

الظهر

صباحا ً

بعد الظهر

3
بعد الظهر

9

الظهر

9
صباحا ً

6

6
صباحا ً

6

بعد الظهر

6

صباحا ً

96

بعد الظهر

3

الظهر

صباحا ً

بعد الظهر

3
بعد الظهر

9

الظهر

9
صباحا ً

6
صباحا ً

6
صباحا ً

 )1تقول منى ليس لديها أي قطعة من البسا ا ااكويت المفضا ا االة ألبن أخيها الذي يزورها ثالث مرات

على األقاال في االسا ا ا ا ا ا اابوع وأحيااانااا خمس مرات ،في كاال زيااارة ياااكاال على األقاال  1قطع من

البسكويت ،ولكن منى لم تسم له باكثر من  2قطع.

إذا علمت أن علبة البس ا ااكويت تحتوي على  51قطع وأحيانا تص ا اال إلى  50قطعة ،فكم علبة بس ا ااكويت
يجب أن تشتري منى حتى ال ينفذ من عندها خالل األسبوعين المقبلين:
أ) 2

ج) 1

ب) 1

د) 2

 )1يبين الجدول اآلتي التوزيع العمري لسكان بلدة صغيرة
الفئة العمرية

51 - 1

عدد السكان

0111

21 - 01 01 - 51
2240

4115

أي من المخططات اآلتية ،تمثل البيانات أعاله:
ب)

أ)

د)

ج)

97

12 - 21

 11فما فوق

1121

1121

 )1يبين التمثيل البياني اآلتي عدد أقالم الحبر وأقالم الرص ا اااى والمس ا اااطر والمماحي التي بيعت من

قبل أحد التجار في أسبوع:

فإذا كانت أسااماء األدوات المباعة غير موجودة على التمثيل البياني السااابق ،وأن أكثر األدوات المباعة

هي أقالم الحبر ،وأقلها المماحي ،وأن أقالم الرص ا ا ا اااى المباعة أكثر من المس ا ا ا اااطر المباعة ،فما عدد
أقالم الرصاى المباعة:
أ) 52

ج) 21

ب) 21

د) 501

 )2سمير أطول من محمد وأمجد أطول من سمير لذا يفترض أن يكون:
ب) أمجد أطول من محمد

أ)سا ا ا ا ا ا اامير أطول من أمجد

د) سمير أطول من محمد

ج) زيد أطول من سمير

 )1الرسا اام البياني التالي يمثل مصا اانعاً فيه مدخنة مربعة الشا ااكل في الزاوية الجنوبية الش ا ارقية منه ،وفي

طرفه الغربي مدخالً ،ونوعين من النوافذ في جداره الجنوبي.

98

يوجد باب في الجدار الشااامالي للمصااانع ونافذة في الجدار الش ا ارقي له ،لم يظه ار في الرسااام البياني ،أي

من هذه الرسومات هي وجهة نظر محتملة للواجهة الشرقية للمصنعو
أ)

ج)

ب)

 )51واحدة من الخيارات اآلتية تعبر عن المنطقة التي فيها " عالمة االستفهام " :

أ)(سυى)/ع

ب) ( س ∩ ى ) /ع
ج) ( س ∩ ى )  υع
د) ( س ∩ ع )  /ى

99

د)

ورقة اإلجابة الختبار التفكير التجريدي
اسم الطالب/ة ...................................................
الفرع:

العلوم اةنسانية

العلمي

الرجاء وضع دائرة واحدة فقط واال اعتبر السؤال الغياً
رقم السؤال

اإلجابة

9

أ

ب

ج

د

8

أ

ب

ج

د

4

أ

ب

ج

د

3

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

2

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د

111

ملحق ( )1اختبار التفكير التجريدي بصورته النهائية:
اختبار التفكير التجريدي
المادة :الرياضيات

العام الدراسي 0152/0151
الدرجة الكلية) 51 ( :
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
من فضلل اقرأ/ي التعليمات اآلتية قبل البدء في اةجابة:

يتكون االختبار من ( )51أسا ا ا اائلة من نوع اختيار من متعدد تكشا ا ا ااف عن مرحلة التفكير التجريدي التي
وص ا ا االت إليها ،بعد قراءة السا ا ا اؤال جيدا عليل أن تجيب على ورقة اةجابة المرفقة والتي تمثل اةجابات

التي تناسبل.

واقبلوا االحترام
 )5خمسا ا ااة نقاط ليسا ا اات على اسا ا ااتقامة واحدة ،يراد توصا ا اايل مسا ا ااتقيمات بين تلل النقاط ،فإن عدد
المستقيمات هو:

أ) 1

ب) 2

د) 50

ج) 51

 )0ما الشكل المناسب إحالله بدال من أداة االستفهام الواردة في األشكال اآلتية:

و

أ)

ج)

ب)
111

د)

 )4إذا كان احتمال نجاح أحد الطلبة يساوي ثالثة أمثال عدم نجاحه ،فما احتمال نجاحه:
أ)

1

ب)

7

1

ج)

4

1

3

د)

3

4

 )2يشير الجدول اآلتي إلى درجات الح اررة في أوقات مختلفة من النهار:
الوقت

 1صباحاً

 1صباحاً

الظهر

 4بعد الظهر

 1بعد الظهر

50

51

20

52

51

درجة الح اررة
○𝐶
تم وضاع رسام بياني ال يحتوي على مقياس لدرجات الح اررة ،ما الرسام البياني الذي يظهر النتائج الواردة

في الجدول أعاله:

6
بعد الظهر

6
بعد الظهر

3

الظهر

صباحا ً

بعد الظهر

3
بعد الظهر

9

الظهر

9
صباحا ً

6

6
صباحا ً

6

بعد الظهر

6

صباحا ً

112

بعد الظهر

3

الظهر

صباحا ً

بعد الظهر

3
بعد الظهر

9

الظهر

9
صباحا ً

6
صباحا ً

6
صباحا ً

 )1تقول منى ليس لديها أي قطعة من البس ا ا ااكويت المفض ا ا االة ألبن أخيها الذي يزورها ثالث مرات على

األقل في االسبوع وأحيانا خمس مرات ،في كل زيارة ياكل على األقل  1قطع من البسكويت ،ولكن منى
لم تسم له باكثر من  2قطع.

إذا علمت أن علبة البس ا ااكويت تحتوي على  51قطع وأحيانا تص ا اال إلى  50قطعة ،فكم علبة بس ا ااكويت
يجب أن تشتري منى حتى ال ينفذ من عندها خالل األسبوعين المقبلين:
أ) 2

ب) 1

د) 2

ج) 1

 )1يبين الجدول اآلتي التوزيع العمري لسكان بلدة صغيرة
الفئة العمرية

51 - 1

عدد السكان

0111

21 - 01 01 - 51
2240

4115

أي من المخططات اآلتية ،تمثل البيانات أعاله:

ب)

أ)

د)

ج)

113

12 - 21

 65فما فوق

1121

1121

 )1يبين التمثيل البياني اآلتي عدد أقالم الحبر وأقالم الرص ا اااى والمس ا اااطر والمماحي التي بيعت من

قبل أحد التجار في أسبوع:

فإذا كانت أسا ا ا ا ا ا ااماء األدوات المباعة غير موجودة على التمثيل البياني السا ا ا ا ا ا ااابق ،وكانت أكثر األدوات

المباعة هي أقالم الحبر ،وأقلها المماحي ،وأن أقالم الرصاااى المباعة أكثر من المساااطر المباعة ،فما
عدد أقالم الرصاى المباعة:
أ) 52

ج) 21

ب) 21

د) 501

 )2إذا كان سمير أطول من محمد وأمجد أطول من سمير لذا يفترض أن يكون:
أ -سمير أطول من أمجد

ب -أمجد أطول من محمد

ج -أمجد أقصر من محمد
د -أمجد أقصر من سمير

 )1الرسا اام البياني التالي يمثل مصا اانعاً فيه مدخنة مربعة الشا ااكل في الزاوية الجنوبية الش ا ارقية منه ،وفي

طرفه الغربي مدخالً ،ونوعين من النوافذ في جداره الجنوبي.

114

يوجد باب في الجدار الشااامالي للمصااانع ونافذة في الجدار الش ا ارقي له ،لم يظه ار في الرسااام البياني ،أي

من هذه الرسومات هي وجهة نظر محتملة للواجهة الشرقية للمصنعو
أ)

ج)

ب)

 )51واحدة من الخيارات اآلتية تعبر عن المنطقة التي فيها " عالمة االستفهام " :

أ)(سυى)-ع
ب) ( س ∩ ى )  -ع
ج) ( س ∩ ى )  υع

د) ( س ∩ ع )  -ى
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د)

ورقة اإلجابة الختبار التفكير التجريدي
اسم الطالب/ة ...................................................

الفرع:

العلوم اةنسانية

العلمي

الرجاء وضع دائرة واحدة فقط واال اعتبر السؤال الغياً
رقم السؤال

اإلجابة

9

أ

ب

ج

د

8

أ

ب

ج

د

4

أ

ب

ج

د

3

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

2

أ

ب

ج

د

1

أ

ب

ج

د

91

أ

ب

ج

د
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ملحق ( )1أسماء المحكمين:
الدراسة وهي:
المح ّكمين اللّذين ساعدوا في تحكيم أدوات ّ
فيما يلي أسماء ُ
 اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال.-

استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.

اختبار التفكير التجريدي.

الرقم

االسم

الدرجة العلمية

التخصى

مكان العمل

5

د .معين جبر

دكتوراه

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

جامعة بيت لحم

0

د .نبيل المغربي

دكتوراه

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

جامعة القدس المفتوحة

4

د .عناد نواجعه

دكتوراه

االحصاء التطبيقي

جامعة الخليل

2

د .ابراهيم أبو عقيل

دكتوراه

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

جامعة الخليل

 1أ .نسرين الرجعي

ماجستير

أساليب تدريس الرياضيات

مشرفة تربوية /جنوب الخليل

 1أ .أحالم صالح

ماجستير

أساليب تدريس الرياضيات

مشرفة تربوية /الخليل

 1أ .سناء عمرو

ماجستير

أساليب تدريس الرياضيات

معلّمة

 2أ .فؤاد الناجي

ماجستير

االحصاء التطبيقي

معلّم

 1أ .عوني الفقيه

ماجستير

أساليب تدريس الرياضيات

مشرف تربوي/جنوب الخليل

 51أ .سامر دعنا

ماجستير

اةحصاء التطبيقي

معلّم
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ملحق ( )2تسوووهيل مهمة من كلية العلوم التربوية لتطبيق أدوات الدراسوووة على الفئة المعنية بهم من

الطلبة:

118

ملحق ( )1تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم وسط الخليل لتطبيق أدوات الدراسة في المدارس

التي تضمها عينة الدراسة:

119

فهرس الجداول
رقوووووووووووووووووم

رقووووووووووووم اسم الجدول

الصفحة

الجدول
9.4
4.4

الدراسة حسب متغير الجنس والفرع
توزيع أفراد مجتمع ّ
الدراسة حسب متغير الجنس والفرع
توزيع أفراد عينة ّ
معامل الثبات لكل متغير والدرجة الكلية

3.4

نتائج معامل الصعوبة ألسئلة اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال

44

1.4

نتائج معامل الصعوبة ألسئلة اختبار التفكير التجريدي

44

1.4

نتائج معامل التمييز ألسئلة اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال

44

1.4

نتائج معامل التمييز ألسئلة اختبار التفكير التجريدي

43

9.3

الد ارسا ا ا ااة على
المتوسا ا ا ااطات الحسا ا ا ااابية واالنحرافات المعيارية السا ا ا ااتجابات أفراد عينة ّ

41

8.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

4.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

3.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

1.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

42

1.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

42

1.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

41

2.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

41

1.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

31

8.4

81
82
48

اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال لدى طلبة الصف الحادي عشر

41

السؤال األول

41

السؤال الثاني

41

السؤال الثالث
السؤال الرابع

السؤال الخامس
السؤال السادس
السؤال السابع
السؤال الثامن

111

91.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

31

99.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

39

98.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

39

94.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

38

93.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

38

91.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

34

91.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

34

91.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

33

92.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

33

91.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

31

81.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

31

89.3

الد ارسا ا ا ا ااة حسا ا ا ا ااب القدرة على فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا اااء واالحتمال في
توزيع أفراد عينة ّ

31

88.3

المفاهيم الخطا عند الطلبة في اختبار فهم مفاهيم اةحص ا ا ا ا ا ا اااء واالحتمال لدى طلبة

31

84.3

نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي( )ANOVAلعالمات الطلبة في اختبار فهم مفاهيم

19

السؤال التاسع

السؤال العاشر

السؤال الحادي عشر
السؤال الثاني عشر

السؤال الثالث عشر
السؤال الرابع عشر

السؤال الخامس عشر
السؤال السادس عشر
السؤال السابع عشر
السؤال الثامن عشر

السؤال التاسع عشر
السؤال العشرون

الصف الحادي عشر

اةحصاء واالحتمال حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما

111

83.3

المعدلة والخطا المعياري لفهم مفاهيم اةحص ا ا ا اااء واالحتمال
المتوس ا ا ا ااطات الحس ا ا ا ااابية
ّ
حسب الفرع

18

81.3

المتوساا ا ااطات الحساا ا ااابية واالنحرافات المعيارية الساا ا ااتجابات أفراد عينة الد ارس ا ا ااة على

14

81.3

نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي( )ANOVAالسا ا ااتجابات الطلبة في اسا ا ااتبانة كفاءة

14

81.3

المعدلة والخطا المعياري لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات
المتوسا ا ا ا ااطات الحسا ا ا ا ااابية
ّ

13

82.3

الد ارسا ا ا ااة على
المتوسا ا ا ااطات الحسا ا ا ااابية واالنحرافات المعيارية السا ا ا ااتجابات أفراد عينة ّ

11

81.3

نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي( )ANOVAلعالمات الطلبة في االختبار التجريدي

11

41.3

المعدلة والخطا المعياري للتفكير التجريدي حسب الفرع
المتوسطات الحسابية
ّ

11

49.3

معامل ارتباط بيرسا ا ا ا ا ا ااون والداللة اةحصا ا ا ا ا ا ااائية للعالقة بين فهم مفاهيم اةحصا ا ا ا ا ا اااء

11

استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الصف الحادي عشر.
التمثيل المعرفي للمعلومات حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما
حسب الجنس.

اختبار التفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر

حسب الجنس والفرع والتفاعل بينهما

واالحتمال وكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصا ا ا ا ا ا ااف

الحادي عشر

112

فهرس المالحق
رقوووووووووووووووووم

رقووووووووووووم اسم الملحق

الصفحة

الملحق
9

مفاهيم اةحصا ا اااء واالحتمال التي وردت في كتب الرياضا ا اايات من الصا ا ااف األول وحتى

14

8

األولية
اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال بصورته
ّ

13

4

اختبار فهم مفاهيم اةحصاء واالحتمال بصورته النهائية

24

3

استبانة كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

18

1
1

األولية
اختبار التفكير التجريدي بصورته
ّ

11

اختبار التفكير التجريدي بصورته النهائية

919

1

أسماء المحكمين

911

2

تسا ا ااهيل مهمة من كلية العلوم التربوية لتطبيق أدوات الد ارسا ا ااة على الفئة المعنية بهم من

912

1

تسااهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم وسااط الخليل لتطبيق أدوات الد ارسااة في المدارس

911

العاشر

الطلبة

التي تضمها عينة الدراسة
فهرس األشكال

رقوووووووووووووووووووووم

رقووووووووووووم اسم الشكل

الصفحة

الشكل
9.8

تصنيفات المفاهيم الرياضية

1

8.8

مكونات المفهوم

1

4.8

العوامل المؤثرة في عملية تعليم وفهم المفهوم

91

3.8

أنواع التفكير

91

113

فهرس المحتويات
رقم الصفحة

الموضوع
اةقرار

أ

الشكر والعرفان

ب

ملخى الرسالة بالعربية

ج

ملخى الرسالة باةنجليزية

د

الدراسة وخلفيتها
الفصل األول :مشكلة ّ
مقدمة

9

الدراسة
مشكلة ّ

8
4

الدراسة
أهداف ّ

4

الدراسة
أسئلة ّ

4

الدراسة
فرضيات ّ

3

الدراسة
أهمية ّ
ّ
الدراسة
حدود ّ

الدراسة
مصطلحات ّ
اةطار النظري

3
1
الدراسات السابقة
الفصل الثاني :اإلطار النظري و ّ

1

فهم المفاهيم

1

كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

99

التفكير التجريدي

93

الدراسات السابقة
ّ
دراسات تتعلّق بفهم المفاهيم

91
91

الدراسات السابقة
التعقيب على ّ
دراسات تتعلّق بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

الدراسات السابقة
التعقيب على ّ
دراسات تتلّق بالتفكير التجريدي

91
81
88
84

الدراسات السابقة
التعقيب على ّ
الفصل الثالث :الطريقة واالجراءات

81

الدراسة
منهج ّ

81
114

81

الدراسة
مجتمع ّ

82

الدراسة
عينة ّ
ّ
الدراسة
متغيرات ّ
ّ

82
82

الدراسة
أدوات ّ

صدق األدوات

48

ثبات األدوات

48

معامالت الصعوبة والتمييز

44

الدراسة
إجراءات ّ

43
43

المعالجة اةحصائية

الدراسة
الفصل الرابع :نتائج ّ

41

مقدمة

النتائج المتعلقة باةجابة عن السؤال األول

41

النتائج المتعلقة باةجابة عن السؤال الثاني

18

النتائج المتعلقة باةجابة عن السؤال الثالث

13

النتائج المتعلقة باةجابة عن السؤال الرابع

11

الدراسة
الفصل الخامس :مناقشة نتائج ّ

11

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

19
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