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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل
اجلربي وتنمية التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية
جنوب اخلليل ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،اُ�ستخدم املنهج �شبه التجريبي حيث طُ ِّبقت الدرا�سة
على عينة م�ؤلفة من ( )127طالب ًا وطالبة موزعني على (� )4شعب درا�سية يف مدر�ستني:
(اثنتان للذكور واثنتان للطالبات) من املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية جنوب
اخلليل خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سة  ،2015 /2014بحيث اختريت �شعبة ذكور
و�أخرى �إناث بطريقة ع�شوائية لتمثال املجموعة التجريبية و ُد ِّر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية
اخلرائط املفاهيمية� ،شعبة ذكور و�أخرى �إناث لتمثال املجموعة ال�ضابطة و ُد ِّر�ست بالطريقة
املعتادة.
�أظهرت نتائج حتليل عالمات الطلبة على اختباري التح�صيل اجلربي والتفكري
الريا�ضي يف التطبيقني القبلي والبعدي با�ستخدام اختبار حتليل التباين امل�صاحب:
1.1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطي حت�صيل
الطلبة على اختبار التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغري املجموعة ،ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية ،ووفق ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الطلبة الذكور ،يف حني مل تكن الفروق دالة وفق ًا
للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س.
2.2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطي عالمات
الطلبة على اختبار التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغري املجموعة ،ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية ،يف حني مل تكن الفروق دالة وفق ًا ملتغري اجلن�س وللتفاعل بني متغريي املجموعة
واجلن�س.
الكلمات املفتاحية :اخلرائط املفاهيمية ،الطريقة املعتادة ،التح�صيل اجلربي،
التفكري الريا�ضي.
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The Impact of Using Conceptual Maps on Algebraic Achievement
and the Development of Mathematical Thinking Skills among
Seventh Grade Basic Students

Abstract:
The present study aimed to examine the impact of using conceptual maps
on algebraic achievement and the development of mathematical thinking skills
among seventh grade basic students in the Southern Educational Hebron
Directorate.To achieve the objectives of the study, quasi experimental method
was employed where the study was applied to a sample of (127) students
distributed on (4) sections in two schools, two for boys and two for girls.The
students are from the seventh grade during the second quarter of the scholastic
year 2014/ 2015.A male section and a female section were randomly selected
to represent the experimental group and were taught using conceptual maps
strategy.Another male section and a female section were selected to represent
the control group and taught using the traditional method.
The analysis of the algebraic achievement test and mathematical thinking
test in the pre and post applications using the analysis of the ANCOVA
test showed that there are statistically significant differences at the level
of significance (a≤0.05) between the two means of students’ achievement
on the post algebraic achievement test for the benefit of the experimental
group students and in favor of male students, while the differences were not
significant in accordance with the interaction between the variables of group
and gender.
3. There are statistically significant differences at the level (a≤0.05) between
the two means of students’ marks on the post mathematical thinking test
for the benefit of the experimental group students, while the differences
were not significant according to gender.
Key words: conceptual maps, traditional method, algebraic achievement,
mathematical thinking
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مقدمة الدراسة وخلفيتها:
متثل الريا�ضيات �أحد �أهم روافد حركة التغيري املنطلقة بفعل التقدم الهائل يف خمتلف
الفروع واملجاالت العلمية والعملية ،لدورها يف تطويع مدخالت هذه املنظومة وعملياتها
ودعمها ،ول�صلتها بالأن�شطة العقلية التي ميار�سها الفرد بهدف التكيف مع بيئته ،كما
متثل قاعدة للتطورات التكنولوجية املتقدمة ،فالريا�ضيات ب�شقيها التجريدي والتطبيقي
مل تعد �أبنية �شكلية ت�ستح�رض بع�ض الأعداد �أو الرموز �أو الأ�شكال ،و�إمنا �أ�ضحت نظام ًا
وعلم ًا يعتمد على �أ�س�س منطقية ذات وظائف عقلية تتمثل يف تطوير مهارات التفكري العلمي
وتنمية �أ�ساليب حل امل�شكالت التي تواجه الأفراد واملجتمعات على حد �سواء ،كما ت�ساهم
يف تعزيز م�سار تقدم القطاعات العلمية الأخرى ،وميثل ما نلحظه اليوم من ت�سارع يف
الثورة التكنولوجية هو بالفعل نتاج اجلوانب التطبيقية لعلم الريا�ضيات (روفائيل ويو�سف،
2001؛ �أبو زينة1997 ،؛ 			.)Legner, 2013
ومع تعاظم االهتمام بالريا�ضيات ك�أحد املقررات املحورية يف مناهج التعليم
املدر�سية واجلامعية� ،إال �أن النواجت املن�شودة من خمرجات هذه العملية مل ت�صل �إىل
امل�ستوى املطلوب ،ويعود ذلك �إىل جملة من الأ�سباب �أبرزها :طرق التدري�س املتمركزة حول
املعلم ،بحيث تنح�رص املمار�سات ال�صفية يف حتركات املعلم ،الأمر الذي يجعل الطالب
يف موقف �سلبي ويحد من تفكريه (�إبراهيم ، )1997 ،ويف ظل هذا ال�سجال تعززت مطالب
الرتبويني حول �رضورة البحث عن مداخل �أو ا�سرتاتيجيات ت�أخذ بعني االعتبار حاجات
الطلبة املعرفية والنمائية ،بحيث تعزز من قدرتهم على بناء م�ضامني التعلم �ضمن منظومة
معرفية تربط بني املعارف اجلديدة وخرباتهم ال�سابقة (�أبو زينة ، )1997 ،ويف هذا ال�سياق
يدعو (� )Kaur, 2012إىل �رضورة �إحداث تغيريات جذرية يف عملية تدري�س الريا�ضيات ،مما
يفر�ض على الرتبويني ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية من �أجل الو�صول �إىل تعلم فعال.
و�ضمن هذا التوجه ،انطلقت فكرة اخلرائط املفاهيمية من الأعمال البحثية التي قادها
العامل نوافك  Novakعام  ،1972وا�ستندت �أ�سا�س ًا على علم نف�س التعلم ،يف �إطار �سعيه
لفهم التغيريات التي حتدث يف معارف الأطفال العلمية ومتابعتها ،كما انبثقت من �أفكار
�أوزوبل �ضمن منحى املدر�سة املعرفية ،التي ركزت على نظرية التعلم ذي املعنى ،وهذا
النوع من التعلم يحدث عندما ي�ستطيع املتعلم ربط املعارف اجلديدة ببنيته املعرفية
ال�سابقة ( ، )Novak & Canas, 2007ويف هذا ال�صدد يرى اخلوالدة (� )2007أن ا�ستخدام
اخلرائط املفاهيمية ميكِّن الطلبة من اكت�ساب املفاهيم اجلديدة واكت�شاف العالقات بينها،
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وهذه العملية تقود الطلبة �إىل تكوين نظم معرفية ذاتية ملو�ضوعات الدر�س ويف
معان وتف�سريات جديدة
�سياقات متعددة ،وهذه الرتاكيب ت�شكل م�ستقب ًال �أدوات لبناء
ٍ
قائمة على الفهم.
كما �أ�شار نوفاك وكانا�س (� )Novak & Canas, 2008إىل �أن ا�ستخدام اخلرائط
املفاهيمية يف املمار�سات التدري�سية ي�ساهم يف ت�رسيع مهارات التفكري الإبداعي لدى
الطلبة من خالل بنيتها الهرمية ،ودورها يف حث الطلبة على ا�ستق�صاء تف�سريات متنوعة
للروابط املنطقية بني املفاهيم ،وهذا ميثل قفزات �إبداعية يف املعرفة املنتجة ،كما ت�ساعد
الطلبة على ربط املعرفة يف جمال معني مبعارف يف جماالت �أخرى متعددة ،مما ميكنهم
من �إنتاج معارف جديدة وتوليدها ،كما تعزز هذه اال�سرتاتيجية من ثقة الطلبة بقدراتهم،
وتختزل من قلق التعلم املدر�سي لديهم ( ، )Novak, 1998كما اعترب ( )Kaur, 2012خرائط
املفاهيم ب�أنها �أداة فعالة يف تنظيم املعلومات يف املو�ضوع الواحد ،وت�سهم يف �إحداث
التعلم الفعال ،وتوظف �أي�ض ًا يف تنظيم الرتكيبة املعرفية للمتعلم ،ولها فوائد يف مراجعة
املوا�ضيع الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل حتفيزها للمتعلم على توليد الأفكار ،كما ميكن للمعلمني
ا�ستخدامها يف اختبار تطابق الأفكار �أو متاثلها.
ويعرف ( )Novak & Canas, 2008اخلرائط املفاهيمية ب�أنها عبارة عن �أدوات
لتمثيل املعرفة وتنظيمها ،بحيث تتكون من مفاهيم مرتبة يف دوائر �أو م�ستطيالت �أو
�أ�شكال �أخرى م�شابهة تربطها عالقات من خالل �أدوات ربط منا�سبة� ، ،أما (& Villalon
 )Calvo, 2011فريى �أن اخلرائط املفاهيمية متثل �أحد تقنيات الت�صور املعريف التي ت�ساعد
الطلبة على متثل �أفكار املحتوى التعليمي ب�أ�شكال �أو �صور معينة ،مما ميكنهم من فهم
�أبنية التعلم وربطها ب�صورة هرمية ،كما يعرفها ( )Kilic & Cakma, 2013ب�أنها �أدوات
تخطيطية لتمثيل وربط وتنظيم املعرفة بطريقة هرمية ،وتتفق هذه التف�سريات مع ما
ذهب �إليه ( )Eppler, 2006حني عرب عن اخلرائط املفاهيمية ب�أحد اال�سرتاتيجيات املرئية
التي ت�رسع من عمليات تعلم الطلبة واكت�ساب املعرفة بطريقة ت�شاركية بنائية ،كما يرى
�أن ات�ساع توظيف هذه اال�سرتاتيجية يف الغرف ال�صفية يعود �إىل دورها يف دعم عمليات
التعلم ذي املعنى الذي يتيح للطلبة ربط الدر�س احلايل مبا تعلموه �سابقاً ،كما متثل �أدوات
معان مرتابطة ،كما عرفها ال�رساين
لدعم الذاكرة ،من خالل حتويل الأفكار ال�سطحية �إىل
ٍ
( )2002ب�أنها �أ�شكال تخطيطية لتمثيل العالقة بني املفاهيم الأكرث عمومية �إىل املفاهيم
الأقل عمومية ،بحيث يكون الرتتيب مت�سل�س ًال ب�شكل عمودي من ر�أ�س اخلريطة �إىل �أ�سفلها،
مع وجود روابط تو�ضح طبيعة هذه العالقات.
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وتتكون اخلرائط املفاهيمية من ( : )Jones & Vesilind, 1994املفاهيم التي
ت�شكل الأفكار الرئي�سة للدر�س وتو�ضع غالب ًا داخل دوائر �أو م�ستطيالت ،واملفاهيم الفرعية
عب عنها بكلمات �أو �صيغ بحيث تدلل
املنبثقة من املفاهيم الرئي�سة ،والعالقات التي ُي رَّ
على الروابط بني املفاهيم الرئي�سة والفرعية ،واخلطوط التي ت�صل بني املفاهيم امل�ضمنة
يف اخلريطة ،بحيث يتم التدرج من الأعلى �إىل الأ�سفل ومبا يعرب عن العالقات الهرمية
بني املفاهيم الرئي�سة والفرعية ،بالإ�ضافة �إىل الأمثلة التي ت�شري �إىل احلاالت اخلا�صة
وال�صحيحة املعربة عن املفهوم.
كما ي�شري (� )Iuli & Hellden, 2004إىل �أن اخلرائط املفاهية متثل �أداة �إدراكية ت�ساعد
الطالب على فهم املواد التي يدر�سونها ،كما توفر لهم ملخ�ص ًا عن املعارف املوجودة
لديهم ،ومتكنهم كذلك من حتديد املفاهيم اخلاطئة وت�صويبها ،والك�شف عن الثغرات �أو
الفجوات يف عمليات الفهم ،كما تنمي لديهم مهارات التفكري الت�أملي ،وت�ساعد �أي�ض ًا
يف تنظيم املناهج واملواد التعليمية وت�صميمها ،بالإ�ضافة �إىل �أهميتها يف تقومي تعلم
الطلبة ،وتقومي فعالية الربنامج الدرا�سية ،وت�سهيل عمليات االت�صال والتوا�صل بني طلبة
ال�صف ،كما متكن املتعلمني من فهم العمليات التي تقودهم �إىل بناء املعرفة اجلديدة.كما
ي�ضيف (� )Koc, 2012أن خرائط املفاهيم ت�شجع املتعلمني على تقدمي التربيرات واحلجج
لأفكارهم ،من خالل املناق�شات التي جتري داخل ال�صف ،وهو ما ي�سمح بظهور وتبادل
الأفكار املبتكرة بني الطلبة ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة م�ستوى التح�صيل العلمي لديهم،
وي�شري (� )McClure et al., 1999إىل �أن ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية ال يقت�رص على
كونها ا�سرتاتيجية تدري�سية �أو خمططات لتمثيل املفاهيم بحيث تعزز من جودة عمليتي
التعليم والتعلم ،ولكنها ت�ستخدم كذلك كطريقة للتعلم ،وكمنحى لبناء املناهج الدرا�سية،
بالإ�ضافة �إىل كونها �أدوات لتقومي تعلم الطلبة.
ومن جانب �آخر ،ف�إن اخلرائط املفاهيمية ت�ساعد املعلمني يف حتديد املو�ضوعات
والأفكار التي ينبغي الرتكيز عليها يف الدر�س ،ومبا ميكنهم من اختيار اال�سرتاتيجية
املنا�سبة يف التعليم ،كما توجه املعلمني نحو اختيار امل�ضامني التعليمية املنا�سبة التي
تثري الف�ضول العقلي لدى الطلبة ومبا يراعي التنوع يف �أمناط تعلمهم ،كما تعزز من قدرة
املعلمني على تنظيم وقت احل�صة الأمر الذي مينح الطلبة الوقت الكاف لالندماج يف �أن�شطة
الدر�س ،وبالإ�ضافة للمثريات الب�رصية التي توفرها هذه اال�سرتاتيجية ،ف�إن ر�سم اخلرائط
يوفر منظومة �شاملة من الأفكار واملعاين والتف�سريات والأمثلة ملو�ضوع الدر�س ومبا ي�ضيق
الفجوة بني اجلوانب النظرية والتطبيقية من خالل دعم عمليات التكامل بني �أجزاء املعرفة،
وهذا يقود الطلبة �إىل بناء خربات بطرق متنوعة (. )Martin, 1994
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ويف �إطار مراجعته لأدبيات اخلرائط املفاهيمية ،فقد خل�ص (Brinkerhoff & Booth,

 )2013م�سوغات توظيف هذه اال�سرتاتيجية يف املمار�سات ال�صفية ،وهي� :إحداث تغيريات
مفاهيمية يف بنية الطلبة املعرفية ،وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة ،والت�أكيد
على العالقات الهرمية بني مكونات البنية املنطقية للم�ضامني التعلمية ،واالبتعاد عن
التلقني واال�ستظهار ،وتطبيق املعرفة يف مواقف جديدة ،وتطوير مهارات االت�صال التوا�صل
بني املعلم وطلبته ،ومراعاة تنوع �أمناط التعلم املختلفة لدى املتعلم ،وحت�سني م�ستوى
حت�صيل الطلبة ،واكت�شاف املفاهيم اخلاطئة وت�صويبها ،وت�سهيل الإنتاج الإبداعي للمعرفة.
ولتحقيق الغايات املرجوة من توظيف ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،ال بد من
ال�سري يف خطوات متعاقبة يف �أثناء بنائها ،حيث رتبها (ال�شمري2012 ،؛ Novak, 1995؛
 )Novak, 2000يف مراحل تبد�أ من حتديد عنوان الدر�س ،ثم حتديد املفاهيم الرئي�سة التي
يندرج �ضمنها املو�ضوعات الأ�سا�سية للدر�س مع ربطها ب�أ�سهم مع العنوان ،وت�أتي بعد ذلك
عملية ربط العنوان باملفاهيم الرئي�سة من خالل عبارات �أو كلمات �أو جمل منا�سبة وذلك
على اخلطوط الوا�صلة بينها ،ثم ت�أتي مرحلة كتابة املفاهيم بحيث ي�شكل كل مفهوم فكرة
من �أفكار الدر�س ،ويتفرع عن كل منها مفاهيم �أقل عمومية ُتربط بالفكرة ال�سابقة ب�أ�سهم �أو
خطوط تعرب عن العالقة بني املفاهيم العامة والأقل عمومية.
وبا�ستقراء الأطر النظرية والتجريبية لأدبيات اخلرائط املفاهيمية ،يت�ضح �أن لهذه
اال�سرتاتيجية �إ�سقاطات وظيفية على خمتلف �أ�شكال التفكري ،ومن �ضمنها التفكري الريا�ضي
الذي يع ُّد �أحد �أهم �أ�شكال التفكري املرتبط باملحتوى الريا�ضي� ،إذ ميثل �رضورة تربوية يف
منظومة تعلم الريا�ضيات وتعليمها كما ن�صت عليها وثيقة معايري الريا�ضيات املدر�سية،
حيث �أكدت ن�صو�صها على �رضورة تنمية مهارات التربير والربهان باعتبارها مكونات
رئي�سة لهذه العملية ( ، )NCTM, 2000كما �أكد ( )Bal & Doganay, 2014على �رضورة
تطوير مهارات التفكري الريا�ضي لدى الطلبة باعتبارها مدخ ًال لتعزيز مهاراتهم يف حل
امل�شكالت التي متثل الغاية الكربى يف منظومة تعليم الريا�ضيات وتعلمها ،ويف هذا ال�سياق
ت�شري العيلة (� )2012إىل �أن اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية و�إدراك العالقات بينها ،و�إتقان
املهارات املرتبطة بها ،يتطلب تنمية مهارات التفكري الريا�ضي لدى الطلبة ،وهو ما ي�ؤكد
�أهمية هذه املهارات يف حت�سني م�ستوى �أداء الطلبة يف مو�ضوعاتها.
عرف البالونة ( )2010التفكري الريا�ضي ب�أنه ذالك النمط الذي ي�ستخدمه الفرد
وقد ّ
يف �أثناء التعامل مع املو�ضوعات الريا�ضية ،كما عرفت املقاطي ( )2008التفكري الريا�ضي
ب�أنه �أحد �أ�شكال التفكري �أو الن�شاط العقلي املرتبط مبو�ضوعات الريا�ضيات ،ويتكون من
جمموعـة مـن املهارات ،بحيث ُي�ستخدم هذا التفكري عندما تواجه الفرد م�شكلة ي�صعب حلها
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بالطرق املعتادة ،وي�شري العب�سي (� )2008إىل �أن التفكري الريا�ضي عبارة عن العمليات
العقلية التي يوظفها الفرد يف ا�ستنباط الأفكار ذات ال�صلة باخلربات واملواقف الريا�ضية،
كما يعرفه جنم ( )2007ب�أنه �سل�سلة من الن�شاطات العقلية ،التي يوظفها املتعلم يف �أثناء
البحث عن مو�ضـوع معـني� ،أو للحكم على ق�ضية� ،أو يف حل م�شكلة ريا�ضية ،من خالل عملية
الربط بني املعلومـات الريا�ضـية والواقع ،كما تتمثل بالقـدرة علـى اال�ستب�صار واالختيار
و�إعادة التنظيم� ،أما ( )Harel & Sowder, 2005فقد عرف التفكري الريا�ضي وفق فئتني
متمايزتني من املعرفة ،وهما :طرق الفهم ،وطرق التفكري ،وتنطلق هذه العملية من الأن�شطة
املتعلقة بفهم املحتوى الريا�ضي �سواء من خالل مهارات القراءة �أو اال�ستماع للآخرين ،ثم
من خالل عملية التق�صي املتبعة يف حل امل�شكالت الريا�ضية ،ومن خالل توليد احلقائق
�سواء كان بالإثبات �أم الرف�ض.

وقد قام ( )Shielack, 2013بت�صنيف مهارات التفكري الريا�ضي �إىل جمموعة من
املهارات ،متثلت بـ:
♦ ♦النمذجة :وتقوم على متثيل احلاالت �أو الظواهر ب�أ�شكال �أو رموز مفيدة وذات قيمة.
♦ ♦التعبري بالرموز :وتقوم على ا�ستخدام اللغة يف متثيل رمزي للمفاهيم املجردة.
♦ ♦التحليل املنطقي :ا�ستك�شاف املبادئ التي تقود �إىل تف�سري الظواهر املرئية.
♦ ♦اال�ستدالل :وي�شري �إىل التفكري يف البيانات املمثلة يف �أبنية �أو �أ�شكال غري املكتملة
�أو الناق�صة.
♦ ♦الو�صول �إىل احلل الأف�ضل :الو�صل �إىل �أف�ضل احللول من خالل ا�ستك�شاف جميع
احلاالت املمكنة.
♦ ♦التجريد :وتعني الو�صول �إىل اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني عدة ظواهر خمتلفة.

�أما عبد و�أبو زينة
الأمناط الآتية:






()1805 :2012

فقد �صنَّفا مهارات التفكري الريا�ضي يف

اال�ستنتاج :هو الو�صول �إىل نتيجة خا�صة اعتماداً على مبد�أ عام �أو مفرو�ض.
اال�ستقراء :هو الو�صول �إىل الأحكام العامة� ،أو النتائج اعتماداً على حاالت خا�صة.
التعبري بالرموز :ا�ستخدام الرموز للتعبري عن الأفكار الريا�ضية.
التخمني :هو احلزر الواعي ،وهو الطريقة الرئي�سة لالكت�شاف.
النمذجة :ويعني متثي ًال ريا�ضي ًا مثالية من ظاهرة للعنا�رص والعالقات يف ن�سخة
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معقدة ،وميكن ا�ستخدام النماذج الريا�ضية لتو�ضيح وتف�سري الظاهرة ،وحل امل�شكالت
وي�ستطيع الطلبة بناء النماذج الريا�ضية للظواهر با�ستخدام املعادالت ،واجلداول،
والر�سومات البيانية ،لتمثيل العالقات وحتليلها.
 التعليل والتربير (ال�سببية)  :ويعني التف�سري وذكر الأ�سباب ،بالإ�ضافة �إىل املقارنة
وذكر �أوجه ال�شبه واالختالف ،وتكوين �أ�سئلة والإجابة عنها ،بالإ�ضافة �إىل طرح �أمثلة
متنوعة حول عبارة �أو منطوقة ريا�ضية.
يتبني مما تقدم �أهمية توظيف اخلرائط املفاهيمية يف حت�سني م�ستوى �أداء الطلبة يف
املو�ضوعات الريا�ضية ،وباعتبار التفكري الريا�ضي مدخ ًال لإحداث التغيريات املن�شودة يف
مهارات الطلبة وقدراتهم الريا�ضية ،جاءت هذه الدرا�سة لتفح�ص �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل اجلربي وتنمية التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي.

مشكلة الدراسة:
ت�شكل املداخل �أو اال�سرتاتيجيات التدري�سية �أحد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف �إحداث
التغيريات املن�شودة يف املنظومة الرتبوية ،من خالل حتويل املادة التعليمية �إىل حمتوى
قابل للتعلم من قبل فئات متنوعة من الطلبة �سواء كان بالتف�سري �أم التو�ضيح �أم التمثيل
�أم غريها من املمار�سات ،بحيث ي�ستطيعون حتويل املفاهيم املجردة �إىل مفاهيم �سهلة
ووا�ضحة ومفهومة لديهم ،ومبا ميكنهم من توظيف هذه امل�ضامني يف حياتهم اليومية،
مما يعزز من �رضورة امتالك املعلمني للمعرفة البيداغوجيـة اخلا�صة مبجمل العملية
التعليمية ومن �أهمها اال�سرتاتيجيات التدري�سية التي يتم توظيفها داخل الغرف ال�صفية
(�صيام. )2014 ،
ويف ظل البحث امل�ستمر عن تبني طرق ت�أخذ بعني االعتبار تطلعات الرتبية احلديثة،
ت�أتي اخلرائط املفاهيم ك�أحد اال�سرتاتيجيات الداعمة لهذه التوجهات ،خا�صة يف ظل
هرمية البنية املعرفية للريا�ضيات ب�شكل عام وملو�ضوعات اجلرب ب�شكل خا�ص ،حيث دعا
(� )Mwakapenda, 2003إىل �رضورة �إتاحة الفر�ص الكافية للطلبة �إىل الت�أمل يف املفاهيم
الريا�ضية واكت�شاف الروابط الهرمية بينها ومبا ميكنهم من بناء �شبكة مرتابطة من اخلربات
الريا�ضية املعززة لقدرتهم على اكت�ساب مهاراتها وتطوير مهارات التفكري الريا�ضي لديهم،
كما تتعزز هذه احلاجة مع �أهمية املفاهيم الريا�ضية كلبنات �أ�سا�سية يف البنية الرتكيبية
للريا�ضيات ،حيث يتوقف اكت�ساب الطلبة للتعميمات الريا�ضية على مدى �إدراكهم ملفاهيمها
(�أبو زينة ، )2003 ،خا�صة مع تراجع �أداء الطلبة يف املو�ضوعات الريا�ضية كما �أ�شارت
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�إليه نتائج حتليل االختبارات الوطنية والدولية يف فل�سطني (يامني ، )2013 ،حيث تبني
�أن م�ستوى اجلودة يف حت�صيل الريا�ضيات يف �ضوء اختبار تيم�س قد و�صل �إىل ()% 38
(عفانة ونبهان ، )2004 ،كما تبني �أن ن�سبة النجاح يف الريا�ضيات مل تتجاوز ()% 11
وفق الدرا�سة التي �أجرتها دائرة القيا�س والتقومي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية (وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ، )2006 ،كما �أظهرت درا�سة يا�سني
وعالونة (� )2008أن ن�سبة النجاح العامة يف الريا�ضيات قد بلغت ( ، )% 25كما تبني من
نتائج اختبار  TIMSSح�صول فل�سطني على مراكز مت�أخرة مقارنة بالدول امل�شاركة (مطر
و�آخرون ، )2013 ،وفيما يتعلق بنتائج االختبار الوطني ،فقد �أظهرت درا�سة ريان ()2010
�أن متو�سط حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف الريا�ضيات مل تتجاوز ()% 37.3
.لذا جاءت هذه الدرا�سة لفح�ص �أثر ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية يف التح�صيل اجلربي وتنمية
التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع يف مديرية تربية جنوب اخلليل ،وبالتحديد فقد

�سعت الدرا�سة احلالية �إىل الإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية:
1.1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05يف التح�صيل

اجلربي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،تعزى ال�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
واجلن�س والتفاعل بينهما؟
2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05يف تنمية التفكري
الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،تعزى ال�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية واجلن�س والتفاعل بينهما؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل:
1.1فح�ص �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية واجلن�س والتفاعل بينهما يف التح�صيل

اجلربي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
2.2فح�ص �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية واجلن�س والتفاعل بينهما يف تنمية
التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

أهمية الدراسة:
1.1تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ا�ستهدافها لأحد اال�سرتاتيجيات احلديثة يف
التدري�س ،مما يعزز من م�ساحة الفعل الرتبوي يف جمال تعليم الريا�ضيات وتعلمها.
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2.2من املتوقع �أن توجه هذه الدرا�سة �أنظار معلمي الريا�ضيات نحو توظيف
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ك�أحد املداخل التي ت�ساعد الطلبة يف اكت�ساب املفاهيم
الريا�ضية ،ومبا يقلل من ال�صعوبات التي تواجههم يف �أثناء تعلمها.
3.3كما تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة با�ستهدافها �أحد جماالت املحتوى الريا�ضي
و�أكرثها �أهمية خا�صة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية ،باعتبار �أن فهم املو�ضوعات اجلربية
ميثل �أ�سا�س ًا يف تعميق القدرة الريا�ضية لدى الطلبة من خالل تزويدهم باملهارات الالزمة
لتمثيل الظواهر العلمية وتف�سريها وحلها.
4.4توجيه �أنظار الباحثني نحو �إجراء املزيد من الدرا�سات يف منظومة تعليم
الريا�ضيات وتعلمها ،مما يرثي الن�شاط البحثي يف هذا املجال.

فرضيات الدراسة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف التح�صيل اجلربي
لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى ال�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف التح�صيل اجلربي
لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى للجن�س.
3.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف التح�صيل
اجلربي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى للتفاعل بني ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية واجلن�س.
4.4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف تنمية التفكري
الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى ال�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية.
5.5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف تنمية التفكري
الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى للجن�س.
6.6ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف تنمية التفكري
الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى للتفاعل بني ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
اخلرائط املفاهيمية واجلن�س.

حدود الدراسة:
 اقت�رصت الدرا�سة على طلبة ال�صف ال�سابع ا لأ�سا�سي املنتظمني يف
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية جنوب اخلليل خالل الف�صل الثاين من
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العام الدرا�سي .2015 /2014
 اقت�رصت جتربة الدرا�سة على وحدة «اجلرب» من كتاب الريا�ضيات املقرر على
طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي وفق ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية للمجموعة التجريبية
والطريقة املعتادة للمجموعة ال�ضابطة.
 اقت�رص اختبار التفكري الريا�ضي على مهارات :اال�ستنتاج ،واال�ستقراء ،والتعبري
بالرموز ،والتعميم ،والنمذجة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄اخلرائط املفاهيمية :ر�سوم تخطيطية ثنائية البعد ترتب فيها مفاهيم املادة
الدرا�سية يف �صورة هرمية بحيث تتدرج من املفاهيم الأكرث �شمولية والأقل خ�صو�صية
يف قمة الهرم �إىل املفاهيم الأقل �شمولية والأكرث خ�صو�صية يف قاعدة الهرم ،وحتاط
هذه املفاهيم ب�أطر ترتبط ببع�ضها بع�ض ًا ب�أ�سهم مكتوب عليها نوع العالقة (�صباريني
وال�شايب. )28 :2011 ،
◄◄الطريقة املعتادة :طريقة يف التعليم تقوم على ال�رشح واملناق�شة ،وعر�ض املادة
التعليمية ،والت�أكيد على النتاجات املعرفية ،وا�ستخدام �أ�سئلة الكتاب لأغرا�ض التقومي
والواجب البيتي (الزعبي والتوتنجي. )124 :2009 ،
◄◄التفكري الريا�ضي :القدرة على بناء الفر�ضيات وا�ستخال�ص النتائج وحماكمتها
با�ستخدام خ�صائ�ص وعالقات وروابط ريا�ضية (عبد و�أبو زينة ، )1803 :2012 ،ويقا�س
�إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد الدرا�سة على اختبار التفكري الريا�ضي الذي �أعد
لهذا الغر�ض.
◄◄التح�صيل اجلربي :العالمة التي يح�صل عليها �أفراد الدرا�سة على اختبار التح�صيل
يف وحدة “اجلرب” املعد لهذا الغر�ض.

الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة (� )Chen et al., 2014إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمة يف
التعلم الإلكرتوين ملادة الريا�ضيات يف ال�صفوف اخلا�صة بالطلبة الذين لديهم تدن يف
م�ستوى قدراتهم ،وامللتحقني يف املدار�س املهنية بتايوان ،وقد �سعى الباحث �إىل تطبيق
خرائط املفاهيم يف ح�ص�ص الريا�ضيات بهدف ا�ستك�شاف العمليات الإجرائية وطرق احلل
والنمو املهني والنتائج ،حيث ُجمعت بيانات نوعية وكمية با�ستخدام م�ؤ�رشات الإجناز
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واملالحظة واملقابلة التي �أجريت على ( )8م�شاركني ،وقد بينت النتائج �أن توظيف التعلم
املدمج با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية �أدى �إىل حت�سني م�ستوى الفهم لدى امل�شاركني ،كما
�أن ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف التدري�س �أظهر �أهميتها من حيث توظيفها خارج ال�صفوف
الدرا�سية ويف ال�صفوف العالجية.
كما �سعت درا�سة الهادي (� )2013إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم
يف التح�صيل وقلق الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
ا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ،حيث مت تطبيق جتربة الدرا�سة على عينة م�ؤلفة
من ( )149طالب ًا وطالبة اختريوا بطريقة ق�صدية من املدار�س احلكومية التابعة ملديرية
تربية جنني بفل�سطني ،حيث ُق�سموا �إىل جمموعتني :جتريبية ( 38طالباً 38 ،طالبة) ،
ُد ِّر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمة ،و�ضابطة ( 37طالباً 36 ،طالبة) ُ ،د ِّر�ست
بالطريقة التقليدية ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
عالمات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،كما تبني
وجود فروق دالة على مقيا�س قلق الريا�ضيات تعزى �إىل طريقة التدري�س ل�صالح طلبة
املجموعة التجريبية.
و�أجرى عقيل ( )2013درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف
تعلم وحدة التفا�ضل وتنمية التفكري اال�ستداليل لدى طلبة الثانوية العامة (الفرع العلمي)
يف مقرر الريا�ضيات ،حيث طُ ِّبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )122طالب ًا وطالبة
موزعني على �أربع �شعب درا�سية اختريت بالطريقة العنقودية الع�شوائية من جميع طلبة
املدار�س مبديرية تربية جنوب اخلليل ،حيث مت اختريت �شعبتان لتمثال املجموعة التجريبية
ومكونة من ( )63طالب ًا وطالبة ،و�شعبتان لتمثال املجموعة ال�ضابطة ومكونة من ()59
ودر�ست بالطريقة التقليدية� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
طالب ًا وطالبة ِّ
�إح�صائية بني متو�سطي عالمات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار التح�صيل
الريا�ضي ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،كما تبني وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على
اختبار التفكري اال�ستداليل وفق ًا ملتغري املجموعة ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،ووفق ًا
للتفاعل بني الطريقة واجلن�س ،يف حني مل تكن الفروق دالة وفق ًا ملتغري اجلن�س.
كما �أجرى ( )Wushishi et al., 2013درا�سة هدفت �إىل حتديد �أثر ا�ستخدام اخلرائط
املفاهيمية يف تدري�س الريا�ضيات لطالب املرحلة الثانوية الدنيا على التح�صيل يف
الريا�ضيات يف نيجرييا ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي من خالل تطبيق اختبار
قبلي وبعدي يف التح�صيل اجلربي على عينة مكونة من ( )125طالب ًا و ( )79طالبة
من طلبة املدار�س الثانوية ،موزعني ع�شوائي ًا على جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،حيث
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�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات حت�صيل طلبة
املجموعتني التجريبية الذين در�سوا وفق ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية وطلبة
املجموعة ال�ضابطة الذي در�سوا وفق الطريقة املعتادة ،كما مل يتبني وجود فروق يف
التح�صيل وفق ًا ملتغري اجلن�س.
�أما درا�سة ( )Gurbuz et al., 2012فقد هدفت �إىل ا�ستك�شاف �أثر تدري�س الريا�ضيات
با�ستخدام خرائط املفاهيم املحو�سبة يف تعلم املفاهيم الريا�ضية ،وقد اختار الباحث
مو�ضوع االحتماالت للتدري�س بهذه الطريقة م�ستنداً �إىل املنهج التجريبي باختبار قبلي
طبقا على جمموعتني من طالب ال�صف ال�سابع برتكيا� ،إحداهما جتريبية
وبعدي ،بحيث ِّ
( 20طالباً) والأخرى �ضابطة ( 19طالباً)  ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن طلبة املجموعة
التجريبية �أظهروا �إجنازاً دا ًال �إح�صائي ًا �أعلى من نظرائهم يف املجموعة ال�ضابطة على
اختبار املفاهيم الريا�ضية.
وتناولت درا�سة ( )Kaur, 2012فح�ص �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف تدري�س
الريا�ضيات لطالب املرحلة الثانوية يف التح�صيل الدرا�سي وعالقته بالذكاء ،كما �سعت
�إىل معرفة ما �إذا كان هناك فروق دالة وفق ًا ملتغري اجلن�س ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
التجريبي حيث طُ ِّبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )80طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف
التا�سع يف �أحد مدار�س مقاطعة امربيت�سار بالهند ،موزعني على جمموعتني جتريبية
وعددها ( )40طالب ًا وطالبة و�ضابطة مكونة من ( )40طاب ًا وطالبة ،وقد ا�ستخدم الباحث
اختباراً حت�صيلي ًا يف الريا�ضيات واختبار م�صفوفات رافن لقيا�س م�ستوى الذكاء لدى
الطلبة ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي حت�صيل
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما تبني �أن طلبة
املجموعة التجريبية من ذوي الذكاء املرتفع واملنخف�ض ح�صلوا على عالمة �أعلى من
نظرائهم من نف�س امل�ستويات يف املجموعة ال�ضابطة ،يف حني تبني عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني م�ستويات حت�صيل الطلبة يف املجموعتني وفق ًا ملتغري اجلن�س.
و�سعت درا�سة (� )Awofala, 2011إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية يف تدري�س الريا�ضيات لطلبة الثانوية العليا يف مدار�س نيجرييا يف التح�صيل
الدرا�سي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي باختبارين قبلي وبعدي ،حيث طُ بقت
الدرا�سة على عينة مكونة من ( )88طالب ًا ُو ِّزعوا على جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،وقد
�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية الذي در�سوا با�ستخدام
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية �أظهروا حت�صي ًال �أعلى ب�صورة دالة �إح�صائي ًا مقارنة
بتح�صيل طلبة املجموعة ال�ضابطة الذي در�سوا بالطريقة املعتادة ،كما �أو�ضحت النتائج
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�أن ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم فعالة يف تعليم وتعلم الريا�ضيات ،و�أن هذه اال�سرتاتيجية
قد رفعت من م�ستوى �إتقان الطلبة للمحتوى التعليمي وعلى امل�ستويات املعرفية كافة.
كما �أجرى ( )Nekang & Agwagah, 2010درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف تدري�س مادة االحتماالت لطلبة املرحلة الثانوية يف
الكامريون يف التح�صيل الدرا�سي والرغبة يف التعلم ،وقد اعتمد الباحث املنهج التجريبي
من خالل توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،كما �سعت الدرا�سة
�إىل معرفة ما �إذا كان هناك فروق يف التح�صيل وفق ًا ملتغري اجلن�س ،وقد ا�ستخدم الباحث
االختبار البعدي يف مادة االحتماالت والإح�صاء ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطات حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية وال�ضابطة ل�صالح طلبة
املجموعة التجريبية ،كما بينت النتائج �أن توظيف هذه اال�سرتاتيجية �أدى �إىل حت�سني
م�ستوى رغبة الطلبة يف تعلم مو�ضوعات الإح�صاء واالحتماالت.كما تبني وجود فروق دالة
يف حت�صيل الطلبة وفق ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.
وهدفت درا�سة م�صطفى (� )2009إىل التعرف �إىل واقع �إبداع الريا�ضيات يف املنهاج
الفل�سطيني وفاعلية ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية وتطويرها للإبداع لدى طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي حيث طُ ِّبقت
الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )253طالب ًا موزعني على (� )6شعب يف مدر�ستني اختريت
ب�شكل ع�شوائي من املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية قباطية جميعها ،وموزعني
على جمموعتني ،جتريبية مكونة من ثالث �شعب درا�سية ُد ِّر�ست وفق ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية ،و�ضابطة مكونة من ثالث �شعب و ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع �إبداع الريا�ضيات يف املنهاج الفل�سطيني
وفاعلية ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف تطوير هذا الإبداع لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي يف القيا�س البعدي الختبار الإبداع ككل وعلى كل من (القدرة املكانية ،القدرة
العددية ،القدرة الت�صورية) .
كما تناولت درا�سة ح�سني ( )2007فح�ص فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط
املفاهيم يف تدري�س الهند�سة على بقاء �أثر التعلم وتنمية التفكري �أالبتكاري لدى طالبات
ال�صف الثاين الإعدادي ،طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )70طالبة من طالبات ال�صف
الثاين الإعدادي ب�إحدى مدار�س حمافظة طنطا مب�رص ،و ُق�سمت �إىل جمموعتني� :إحداهما
جتريبية در�ست وحدة “املنطق” با�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم ،والأخرى �ضابطة
در�ست الوحدة نف�سها بالطريقة املعتادة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة بني
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متو�سطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي امل�ؤجل
الختبار التح�صيل مب�ستوياته( :التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ل�صالح طالبات املجموعة
التجريبية ،كما تبني وجود فروق دالة بني طالبات املجموعتني يف التطبيق البعدي
الختبار التفكري االبتكاري ومهاراته الثالث( :الطالقة ،واملرونة ،والآ�صالة) ل�صالح
طالبات املجموعة التجريبية.
و�أجرى عيا�ش ( )2002درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام مدخلي فان هيل
وخمططات املفاهيم على تنمية التفكري واختزال القلق يف الهند�سة لدى طلبة ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي مبحافظات غزة ،طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )256طالب ًا اختريوا من
مدر�ستني من املدار�س التابعة لوكالة الغوث الدولية ،حيث اختريت ثالث �شعب ع�شوائي ًا
من كل مدر�سة على حدة ،لتمثل كل �شعبة جمموعة من جمموعات الدرا�سة :املجموعة
التجريبية الأوىل و ُد ِّر�ست با�ستخدام منوذج فان هيل ،واملجموعة التجريبية الثانية
و ُد ِّر�ست با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية ،واملجموعة ال�ضابطة و ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة،
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات حت�صيل
املجموعات الثالث يف اختبار التفكري الهند�سي البعدي وفق ًا ملتغري طريقة التدري�س ل�صالح
املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية.
كما �سعت درا�سة الدردور (� )2001إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية واجلن�س
يف التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طُ ِّبقت على
عينة م�ؤلفة من ( )128طالب ًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية من جميع
طلبة لواء الرمثا بالأردن ،حيث ُق�سموا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني :جتريبية ( 31طالباً،
 34طالبة) ُ ،د ِّر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمة ،و�ضابطة ( 30طالباً33 ،
ودر�ست بالطريقة التقليدية� ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
طالبة) ِّ ،
متو�سطي عالمات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار التفكري الناقد ل�صالح
طلبة املجموعة التجريبية ،يف حني مل تكن الفروق دالة وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،أو للتفاعل
بني الطريقة واجلن�س.
وهدفت درا�سة القي�سي (� )2001إىل ا�ستك�شاف �أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف
تدري�س الريا�ضيات لطلبة املرحلة الأ�سا�سية على التح�صيل الدرا�سي والتفكري الناقد ،وقد
�أجريت الدرا�سة يف �إحدى مدار�س مدينة الطفيلة بالأردن ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من
( )69طالب ًا من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،موزعني على جمموعتني �إحداهما جتريبية
والأخرى �ضابطة ،كما اُ�ستخدم اختبار حت�صيلي يف الريا�ضيات بالإ�ضافة �إىل اختبار
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التفكري الناقد� ،أظهرت النتائج تفوق طلبة املجموعة التجريبية على طلبة املجموعة
ال�ضابطة يف التح�صيل والتفكري الناقد.

يت�ضح مما تقدم:
 ا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة تق�صي �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية كا�سرتاتيجية
يف التدري�س يف التح�صيل الدرا�سي يف جماالت خمتلفة من املحتوى الريا�ضي مثل :الهند�سة
والتفا�ضل واجلرب والإح�صاء واالحتماالت ،وبع�ض املتغريات الأخرى ،كما يت�ضح وجود
اتفاق بني جميع الدرا�سات على وجود �أثر دال لهذه اال�سرتاتيجية يف التح�صيل با�ستثناء
درا�سة ( )Wushishi et al., 2013التي �أظهرت عدم وجود فروق دالة بني طلبة املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة.
 كما يت�ضح وجود �أثر دال لهذه اال�سرتاتيجية يف تنمية بع�ض �أ�شكال التفكري،
مثل التفكري اال�ستداليل كما يف درا�سة عقيل ( ، )2013والتفكري الإبداعي كما يف درا�سة
القا�ضي ( )2010ودرا�سة م�صطفى ( )2009ودرا�سة ح�سني ( ، )2007والتفكري الهند�سي
كما يف درا�سة عيا�ش ( ، )2002والتفكري الناقد كما يف درا�سة الدردور ( )2001ودرا�سة
القي�سي (. )2001
 اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث اال�سرتاتيجية واملنهج،
ولكنها متيزت عنها بتناولها �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التح�صيل والتفكري
الريا�ضي ،حيث مل يتم تناول هذا النمط من التفكري يف �أي من الدرا�سات ال�سابقة.
 ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف الإحاطة مبقدمة الدرا�سة وخلفيتها ،كما
ا�ستفاد منها يف �إعداد �أدوات الدرا�سة.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي باعتباره املنهج املنا�سب لطبيعة هذه
الدرا�سة و�أهدافها ،والذي يقوم على اختيار جمموعات الدرا�سة ع�شوائي ًا من مدر�ستني،
بحيث متثل �إحدى املجموعات (�شعبة ذكور ،و�شعبة �إناث) املجموعة التجريبية ،و ُد ِّر�ست
با�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،ومتثل الأخرى املجموعة ال�ضابطة (�شعبة
ذكور ،و�شعبة �إناث) و ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة ،كما ُجمعت بيانات الدرا�سة من خالل
تطبيق اختبار التح�صيل اجلربي والتفكري الريا�ضي على جمموعتي الدرا�سة قبل تنفيذ
التجربة وبعدها.
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جمتمع الدراسة:
ت�ألف جمتمع الدرا�سة من طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي وطالباته جميعهن امللتحقني
يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية جنوب اخلليل خالل الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي  ،2015 /2104والبالغ عددهم ( )3732طالب ًا وطالبة.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )127طالب ًا وطالبة موزعني على (� )4شعب درا�سية يف
مدر�ستني( :اثنتان للذكور واثنتان للطالبات) من املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية
جنوب اخلليل ،وقد اختريت املدر�ستان بالطريقة الق�صدية نظراً لتعاون معلم ومعلمة
املدر�ستني يف تنفيذ جتربة الدرا�سة ،بحيث اختريت �شعبة ذكور و�أخرى �إناث بطريقة
ع�شوائية لتمثال املجموعة التجريبية ،واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا
ملتغريي اجلن�س واملجموعة.
الجدول ()1
توزيع أفرد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والمجموعة

املجموعة
اجلن�س

املجموع

التجريبية

ال�ضابطة

30

34

64

�إناث

32

31

63

املجموع

62

65

127

ذكور

أدوات الدراسة:
1.1املادة التعليمية:
�أعدت املادة التعليمية لوحدة «اجلرب» من كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي وفق ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية وذلك بالرجوع �إىل �أدبيات املو�ضوع،
حيث مت:
 حتليل حمتوى درو�س الوحدة امل�ستهدفة يف الدرا�سة.
 حتديد املفاهيم الرئي�سة والفرعية لكل در�س من درو�س الوحدة.
 ترتيب املفاهيم ب�شكل هرمي وفق الت�سل�سل من الأكرث عمومية �إىل الأقل عمومية
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و�صو ًال �إىل الأمثلة املنتمية لكل مفهوم.
 حتديد العالقات املمكنة بني املفاهيم الرئي�سة والفرعية.
 حتديد �أدوات الربط املنا�سبة.
 ر�سم اخلريطة با�ستخدام �أ�سهم منا�سبة تدلل على العالقات الأفقية والعمودية
بني مكوناتها.
 �إعداد اخلرائط املفاهيمية لكل در�س من درو�س الوحدة ب�صورتها النهائية.
وللتحقق من �صدق املادة التعليميةُ ،عر�ضت على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،بالإ�ضافة �إىل عينة من املعلمني،
ملعرفة �آرائهم حول مدى منا�سبة املادة التعليمية ال�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،من
النواحي اللغوية والرتبوية والعلمية ،ويف �ضوء �آراء املحكمني �أُجري تعديل على بع�ض
اخلرائط املفاهيمية.

2.2اختبار التح�صيل اجلربي:

�أُعد اختبار التح�صيل اجلربي وفق الإجراءات الآتية:
 الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي يف وحدة «اجلرب» قبل البدء بتنفيذ جتربة الدرا�سة (بهدف القيام بعملية ال�ضبط
الإح�صائي) وبعدها.
 حتليل حمتوى مو�ضوعات وحدة اجلرب يف كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي (احلد اجلربي ،والقيمة العددية للحدود واملقادير اجلربية ،واحلدود
اجلربية املت�شابهة ،وجمع احلدود واملقادير اجلربية وطرحها ،وخا�صية توزيع عملية
ال�رضب على عملية اجلمع ،و�رضب املقادير اجلربية ،وحل املعادالت يف جمموعة الأعداد
ال�صحيحة ،والتحليل ب�إيجاد العامل امل�شرتك ،الفرق بني مربعني).
 حتليل الأهداف ال�سلوكية للوحدة املختارة وفق الت�صنيف :معرفة ،وفهم ،وتطبيق،
ومهارات عليا.
 �إعداد جدول املوا�صفات ،ثم توزيع فقرات االختبار على خاليا اجلدول وفق الأوزان
الن�سبية للمحتوى والأهداف.
 �صياغة فقرات االختبار من نوع اختيار من متعدد ،وقد اختري هذا النوع من
الأ�سئلة لكونها �أكرث �أنواع الأ�سئلة �شيوع ًا يف البحوث الرتبوية ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها على
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قيا�س م�ستويات العمليات العقلية كافة ،و�شمولها للمادة التعليمية ،ومو�ضوعيتها ،و�سهولة
ت�صحيحها وحتليلها �إح�صائياً ،كما تتمتع بدرجة عالية من ال�صدق (ملحم ،)2005 ،وقد
بلغ عدد فقرات االختبار ب�صورته الأولية ( )26فقرة.
 مت التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات بالإ�ضافة �إىل عينة من معلمي ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،ملعرفة �آرائهم حول مدى �صالحية االختبار من النواحي اللغوية والرتبوية
والعلمية للهدف الذي �أعد من �أجله ،ويف �ضوء �آراء املحكمنيُ ،ع ِّدلت ال�صياغة اللغوية لبع�ض
فقرات اختبار ،وحذف فقرة واحدة ،وبالتايل �أ�صبح االختبار مكون ًا من ( )25فقرة.
 ثبات االختبار :مت التحقق من ثبات االختبار من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية
م�ستقلة عن عينة الدرا�سة ومكونة من ( )37طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي،
ثم �أعيد تطبيقه مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع ،وقد بلغ معامل الثبات املح�سوب بطريقة
الإعادة وفق معادلة بري�سون (. )0.73
 حتليل فقرات االختبارُ :ح�سبت معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات االختبار ،وقد
تراوحت معامالت ال�صعوبة ما بني  ،0.83 - 0.37كما بلغت معامالت التمييز ما بني
 ،0.79 – 0.41وتع ُّد هذه القيم منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.
 زمن االختبارُ :ح ِّدد زمن االختبار من خالل املعادلة الآتية( :الزمن الذي ا�ستغرقه
الطالب الأول  +الزمن الذي �أ�ستغرقه الطالب الأخري) ÷  ،2وقد بلغ زمن االختبار املح�سوب
بهذه الطريقة ( )38دقيقة.

3.3اختبار التفكري الريا�ضي:
�أع َّد اختبار التفكري الريا�ضي ،من خالل الرجوع �إىل �أدبيات املو�ضوع وباال�ستفادة
من الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،وذلك وفق اخلطوات الآتية:
 الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س التفكري الريا�ضي لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي قبل البدء بتنفيذ جتربة الدرا�سة (بهدف القيام بعملية ال�ضبط
الإح�صائي) وبعدها.
 حتديد مهارات التفكري امل�ستهدفة ،بحيث اقت�رص االختبار على مهارات :اال�ستنتاج،
واال�ستقراء ،والتعبري بالرموز ،والتعميم ،والنمذجة.
 �صياغة فقرات االختبار بع�ضها من نوع اختيار من متعدد ،وبع�ضها الآخر مقايل،
وقد بلغ عدد فقرات االختبار ب�صورته الأولية ( )20فقرة ،بواقع ( )4فقرات لكل مهارة.
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 مت التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،ملعرفة �آرائهم حول مدى �صالحية
االختبار من النواحي اللغوية والرتبوية والعلمية للهدف الذي �أعد من �أجله ،وكذلك مدى
انتماء الفقرة للمهارة التي تقي�سها ،ويف �ضوء �آراء املحكمني ُع ِّدلت ال�صياغة اللغوية لبع�ض
فقرات االختبار ،دون حذف �أو زيادة.
 ثبات االختبار :مت التحقق من ثبات االختبار من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية
م�ستقلة عن عينة الدرا�سة ومكونة من ( )37طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي،
ثم �أعيد تطبيقه مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع ،وقد بلغ معامل الثبات املح�سوب بطريقة
الإعادة وفق معادلة بري�سون (. )0.81
 زمن االختبارُ :ح ِّدد زمن االختبار من خالل املعادلة الآتية( :الزمن الذي ا�ستغرقه
الطالب الأول  +الزمن الذي �أ�ستغرقه الطالب الأخري) ÷  ،2وقد بلغ زمن االختبار املح�سوب
بهذه الطريقة ( )46دقيقة.

إجراءات الدراسة:
 حتديد عينة الدرا�سة ،ثم اختيار �شعبتني من الطالب لتمثل �إحداهما املجموعة
التجريبية التي ُد ِّر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية وفق اخلطط املعدة
لهذا الغر�ض ،والأخرى �ضابطة و ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة ،وكذلك مت اختيار �شعبتني من
الطالبات بحيث متثل �إحداهما املجموعة التجريبية والأخرى املجموعة ال�ضابطة ،بحيث مت
التحقق من الت�شابه بني معلم ومعلمة ال�شعب يف املدر�ستني من حيث امل�ؤهل العلمي و�سجل
التقدير ال�سنوي بالإ�ضافة �إىل التقارب من حيث �سنوات اخلربة.
  ُعقد لقاء مع معلم ومعلمة املجموعتني لتو�ضيح كيفية تطبيق الدرا�سة.
طبق اختبار التح�صيل اجلربي واختبار التفكري الريا�ضي على �أفراد عينة الدرا�سة
  ِّ
جميعهم قبل البدء بتنفيذ جتربة الدرا�سة.
 نفِّذت ح�صة �صفية على طلبة املجموعتني التجريبية للتحقق من �سري �إجراءات
تطبيق الدرا�سة ،وتعزيز دور الطلبة يف �أثناء التنفيذ.
 طُ ِّبقت الدرا�سة على مدى (� )4أ�سابيع بواقع ( )5ح�ص�ص يف كل �أ�سبوع.
طبق اختبار التح�صيل اجلربي واختبار التفكري الريا�ضي على �أفراد عينة الدرا�سة
  ِّ
ور�صدت العالمات يف
جميعهم بعد االنتهاء من تدري�س الوحدة ،ثم ُ�صححت الإجاباتُ ،
�سجل خا�ص �أعد لهذا الغر�ض.
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 ُحلِّلت البيانات �إح�صائي ًا با�ستخدام برنامج .SPSS

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لعالمات الطلبة يف اختباري التح�صيل اجلربي والتفكري الريا�ضي،
وللك�شف عن داللة الفروق الإح�صائية وفق ًا ملتغريي ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
واجلن�س والتفاعل بينهما ،اُ�ستخدم حتليل التباين امل�صاحب .ANCOVA

حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الأول على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند

م�ستوى
( )α ≤ 0.05يف التح�صيل اجلربي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى
ال�ستخدام �إ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية واجلن�س والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لعالمات �أفراد عينة الدرا�سة على التطبيق البعدي الختبار التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغريي
املجموعة واجلن�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة
على التطبيق البعدي الختبار التحصيل الجبري وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس

املجموعة
التجريبية

ال�ضابطة

كلي

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكور

34

13.29

3.36

�إناث

32

10.44

4.25

كلي

66

11.91

3.84

ذكور

30

8.80

5.17

�إناث

31

7.81

4.70

كلي

61

8.30

5.12

ذكور

64

11.19

4.93

�إناث

63

9.14

4.64

كلي

127

10.17

4.88
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يت�ضح من اجلدول ( )2وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات �أفراد
عينة الدرا�سة على التطبيق البعدي الختبار التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغري املجموعة� ،إذ
ي�شري اجلدول ال�سابق �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لعالمات املجموعة التجريبية ( ، )11.91يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي لعالمات املجموعة ال�ضابطة ( ، )8.30كما يتبني من اجلدول
ال�سابق وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات �أفراد عينة الدرا�سة على
التطبيق البعدي الختبار التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
لعالمات الطلبة الذكور ( ، )11.19يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لعالمات الطالبات
(. )9.14والختبار داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين
امل�صاحب ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
نتائج تحليل التباين المصاحب ألثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
على التحصيل الجبري لدى طلبة الصف السابع األساسي

القبلي (عالمات الطلبة على التطبيق القبلي
الختبار التح�صيل اجلربي)
املجموعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة "ف"

الداللة
الإح�صائية

0.429

1

0.429

0.022

0.884

362.691

1

362.691

18.163

0.000

اجلن�س

108.641

1

108.641

5.441

0.021

املجموعة × اجلن�س

27.786

1

27.786

1.391

0.240

2436.143

122

19.968

16144.00

127
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اخلط�أ
الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (: )3
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي على اختبار التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغري املجموعة ،حيث بلغت قيمة «ف»
( )18.163وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α≤0.05ل�صالح طلبة
املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام �إ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية مقارنة
بطلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة املعتادة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول
( )4الذي يبني املتو�سطات احل�سابية املعدلة لكل جمموعة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لعالمات الطلبة
على اختبار التحصيل الجبري وفقاً لمتغير المجموعة

املجموعة

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

التجريبية

11.849

0.562

ال�ضابطة

8.321

0.585

ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يعزز من اكت�ساب الطلبة
للمفاهيم اجلربية ،وتنظيمها يف بنيته املعرفية ب�شكل مرتابط مع خرباته ال�سابقة ،مما يجعل
التعلم ذا معنى ،بالإ�ضافة �إىل �أن ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية يجعل املتعلم �إيجابي ًا وفاع ًال
يف خمتلف �أن�شطة التعلم املختلفة العتمادها على عمليات الع�صف الذهني وا�ستق�صاء
العالقات بني الأفكار امل�ضمنة يف اخلرائط ،كما تثري هذه الإ�سرتاتيجية انتباه املتعلم
ملجريات املوقف ال�صفي من خالل توظيف املثريات املرئية ،وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة جميعها التي ا�ستهدفت �أثر اخلرائط املفاهيمية على التح�صيل
الدرا�سي ،با�ستثناء درا�سة ( )Wushishi et al., 2013التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطات حت�صيل طلبة املجموعتني التجريبية الذين در�سوا وفق �إ�سرتاتيجية
اخلرائط املفاهيمية وطلبة املجموعة ال�ضابطة الذي در�سوا وفق الطريقة املعتادة.
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي حت�صيل الطلبة على اختبار
التح�صيل اجلربي وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة «ف» ( )5.441وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05ل�صالح الطلبة الذكور ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول ( )5الذي يبني املتو�سطات احل�سابية املعدلة لكل جمموعة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لعالمات الطلبة
على اختبار التحصيل الجبري وفقاً لمتغير الجنس

اجلن�س

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

ذكور

11.035

0.566

�إناث

9.136

0.571

وتعود هذه النتيجة كما يراها الباحث �إىل طبيعة املحتوى الريا�ضي امل�ستهدف يف
هذه الدرا�سة ،حيث يت�سم بالتجريد ،وهو ما يثري الف�ضول املعريف لدى الطلبة الذكور ،وقد
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تعود هذه النتيجة �إىل �أن م�ستوى اندماج الطلبة الذكور يف تنفيذ �أن�شطة التعلم �أعلى منها
لدى الإناث ،وتعود �أي�ض ًا �إىل زيادة اهتمام معلمي مدار�س الذكور بتدري�س الريا�ضيات كردة
فعل على نتائج االختبارات الوطنية التي �أظهرت تفوق الطالبات يف خمتلف جماالتها،
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج كل من درا�سة ( )Nekang & Agwagah, 2010بينما
تختلف معها من حيث اجتاه الفروق ،يف حني تختلف مع نتائج كل من درا�س ة (�Wushi
 ، )shi et al., 2013ودرا�سة ( )Kaur, 2012التي �أظهرت كل منها عدم وجود فروق دال
�إح�صائي ًا يف حت�صيل الطلبة وفق ًا ملتغري اجلن�س.
Ú Úعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حت�صيل الطلبة على اختبار
التح�صيل اجلربي البعدي وفق ًا للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س ،حيث بلغت قيمة
«ف» ( )1.391وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α≤0.05الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية الثالثة.وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن �إ�سرتاتيجية
مت�ساو على �شعبتي الدرا�سة �سواء كان لدى الطلبة الذكور �أم
اخلرائط املفاهيمية ت�ؤثر ب�شكل
ٍ
الطالبات ،وتعود �أي�ض ًا �إىل �أن الفروق يف التح�صيل اجلربي لدى �أفراد العينة وفق ًا ملتغري
املجموعة واجلن�س كل على حدة �أدى �إىل عدم وجود فروق دالة بني املجموعات الأربع يف
التح�صيل ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة كل من درا�سة عقيل ( )2013التي �أ�شارت �إىل
وجود فروق دالة يف التح�صيل وفق ُا للتفاعل بني الطريقة واجلن�س.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

( )α ≤ 0.05يف تنمية التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
تعزى ال�ستخدام اخلرائط املفاهيمية واجلن�س والتفاعل بينهما؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لعالمات �أفراد عينة الدرا�سة على التطبيق البعدي الختبار التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغريي
املجموعة واجلن�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة
على التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس

املجموعة
التجريبية

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكور

34

9.35

4.01

�إناث

32

9.84

3.38

كلي

66

9.59

3.70

37

أثر استخدام استراتيجية اخلرائط املفاهيمية في التحصيل اجلبري وتنمية مهارات
التفكير الرياضي لدى طلبة الصف السابع األساسي مبديرية تربية جنوب اخلليل

املجموعة
ال�ضابطة

كلي

أ .د .عادل ريان

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكور

30

7.30

2.71

�إناث

31

6.19

3.80

كلي

61

6.74

3.33

ذكور

64

8.39

3.58

�إناث

63

8.05

4.01

كلي

127

8.22

3.79

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات �أفراد
عينة الدرا�سة على التطبيق البعدي الختبار التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغري املجموعة� ،إذ
ي�شري اجلدول ال�سابق �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لعالمات املجموعة التجريبية ( ، )9.59يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي لعالمات املجموعة ال�ضابطة ( ، )6.74كما يتبني من اجلدول
ال�سابق وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات �أفراد عينة الدرا�سة على
التطبيق البعدي الختبار التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
لعالمات الطلبة الذكور ( ، )8.39يف حني كان املتو�سط احل�سابي لعالمات الطالبات
(. )8.05والختبار داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين
امل�صاحب ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )7
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين المصاحب ألثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
على التفكير الرياضي لدى طلبة الصف السابع األساسي

القبلي (عالمات الطلبة على التطبيق
القبلي الختبار التفكري الريا�ضي)
املجموعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة "ف"

الداللة
الإح�صائية

5.947

1

5.947

0.476

0.491

165.573

1

165.573

13.262

0.000

اجلن�س

1.849

1

1.849

0.148

0.701

املجموعة × اجلن�س

22.166

1

22.166

1.775

0.185

اخلط�أ

1523.175

122

12.485

الكلي

10392.0

127
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق (: )7
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي عالمات الطلبة على اختبار
التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغري املجموعة ،حيث بلغت قيمة «ف» ( )13.262وهي قيمة
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05ل�صالح املجموعة التجريبية الذي در�سوا
با�ستخدام �إ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية مقارنة بطلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا
بالطريقة املعتادة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ( )8الذي يبني املتو�سطات احل�سابية املعدلة
لكل جمموعة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الرابعة.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لعالمات الطلبة
على اختبار التفكير الرياضي وفقاً لمتغير المجموعة

املجموعة

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

التجريبية

9.484

0.466

ال�ضابطة

6.872

0.487

وتعود هذه النتيجة كما يف�رسها الباحث �إىل �أهمية اخلرائط املفاهيمية يف تكوين
متثيالت ذهنية للمفاهيم اجلربية ،الأمر الذي ي�ساعد الطلبة على توليد �أفكار وتطبيقات
متعددة خارج حدود املفهوم ،كما �أن ربط املفاهيم ب�أبنية املتعلم املعرفية ي�سهل
من املعاجلة الذهنية للأفكار الريا�ضية ،وا�ستدعائها عند احلاجة ،كما �أن عمليات ربط
العالقات بني املفاهيم الريا�ضية وتف�سريها هي بالأ�سا�س ن�شاط عقلي �إبداعي ،وتعزى
هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل دور التحركات ال�صفية التي ميار�سها الطلبة يف �أثناء تطبيق هذه
الإ�سرتاتيجية مثل :عمليات الت�سا�ؤل والتق�صي واال�ستك�شاف ،بالإ�ضافة �إىل عمليات الت�أمل
التي ميار�سها طلبة املجموعة التجريبية يف �أثناء ت�سل�سل عر�ض �شبكة اخلرائط املفاهيمية،
مما يكون حالة من الف�ضول املعريف التي تعزز من مهارات التفكري العليا لدى طلبة
املجموعة التجريبية.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج كل من درا�سة عقيل (، )2013
ودرا�سة م�صطفى ( ، )2009ودرا�سة ح�سني ( ، )2007ودرا�سة عيا�ش ( ، )2002ودرا�سة
الدردور (. )2001
Ú Úعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي حت�صيل الطلبة على اختبار
التفكري الريا�ضي وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة «ف» ( )0.148وهي قيمة غري دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05الأمر الذي ي�ؤدي �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية
اخلام�سة.وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن مهارات التفكري الريا�ضي ت�ستدعي منظومة من القدرات
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الإدراكية اخلا�صة باملحتوى الريا�ضي ،وهذه القدرات قد تكون متوافرة لدى الطلبة الذكور
مت�ساو ،ب�سبب ت�شابه املمار�سات املتعلقة بتنمية هذه القدرات لدى طلبة
والطالبات ب�شكل
ٍ
�شعبتي املجموعة التجريبية وال�ضابطة ،وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج كل من درا�سة
عقيل ( ، )2013ودرا�سة الدردور (. )2001
Ú Úعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حت�صيل الطلبة على اختبار
التفكري الريا�ضي البعدي وفق ًا للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س ،حيث بلغت قيمة
«ف» ( )1.775وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α ≤ 0.05الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية ال�ساد�سة.وهذا يعني �أن �إ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
ت�ؤثر بالقدر نف�سه على �شعبة الذكور و�شعبة الإناث ،مما يلغي الفروق بني �شعب الدرا�سة
الأربع يف التفكري الريا�ضي ،وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج كل من درا�سة عقيل
( ، )2013ودرا�سة الدردور ( ، )2001ودرا�سة القي�سي (. )2001

التوصيات:
1.1ت�ضمني كتب الريا�ضيات بخرائط مفاهيمية تعزز من فهم الطلبة للمفاهيم
الريا�ضية ب�شكل عام واجلربية ب�شكل خا�ص� ،سواء كان قبل عر�ض الوحدة �أم الدر�س
باعتبارها منظمات متقدمة� ،أو بعدها مل�ساعدة الطلبة على ربط املفاهيم وتلخي�صها يف
بنيته املعرفية.
2.2تدريب معلمي الريا�ضيات على كيفية توظيف ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف
تدري�س الريا�ضيات من خالل ور�شات العمل �أو الدورات التدريبية.
3.3حث املعلمني على ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف تدري�س الريا�ضيات،
وتدريب الطلبة على بنائها.
�4.4إجراء درا�سات �أخرى لفح�ص �أثر هذه اال�سرتاتيجية على متغريات معرفية وانفعالية
�أخرى ذات عالقة مبخرجات منظومة تعلم الريا�ضيات وتعليمها.
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