Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 8

Number 23

Article 10

2018

The Relationship between Mathematics Teachers' Perceptions of
Mathematical Modeling and their Self-Efficacy in Modeling Skills
Mohammed Mansoor Al-Yaseen
Yarmouk University/Jordan, mohammed.al-yaseen@poe.qou.edu

Amal Abdullah Khasawneh
Yarmouk University/Jordan, amal.khasawneh@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-Yaseen, Mohammed Mansoor and Khasawneh, Amal Abdullah (2018) "The Relationship between
Mathematics Teachers' Perceptions of Mathematical Modeling and their Self-Efficacy in Modeling Skills,"
Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 8 : No. 23 ,
Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol8/iss23/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

العالقة بني تصورات معلمي الرياضيات للنمذجة الرياضية
وكفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة

أ .حممد منصور حممد الياسني
أ .د .أمل عبداهلل عبد الرمحن خصاونه

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1404662

تاريخ االستالم2017 /6 /18 :م ،تاريخ القبول2017 /8 /13 :م.
طالب دكتوراه /جامعة اليرموك /األردن.
أستاذ دكتور /جامعة اليرموك /األردن.

122

العالقة بني تصورات معلمي الرياضيات للنمذجة الرياضية وكفاءتهم الذاتية
في مهارات النمذجة

أ .محمد منصور محمد الياسني
أ.د .أمل عبداهلل عبد الرحمن خصاونه

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن ت�صورات معلمي الريا�ضيات
ملفهوم النمذجة الريا�ضية ،وم�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات
النمذجة ،وطبيعة العالقة فيما بينهما .تكونت العينة من ()143
معلم ًا ومعلمة من معلمي الريا�ضيات للمرحلة الثانوية يف الأردن
يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي ( . )2017 /2016مت ا�ستخدام
�أداتني ،هما :مقيا�س ت�صورات املعلمني للنمذجة الريا�ضية،
ومقيا�س الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة .و�أظهرت النتائج �أن
درجة ت�صورات املعلمني للنموذج الريا�ضي كانت متو�سطة ،ودرجة
ت�صوراتهم للنمذجة الريا�ضية كانت منخف�ضة ،حيث �صوروا النموذج
الريا�ضي على �أنه متثيل ريا�ضي ،والنمذجة الريا�ضية على �أنها حل
م�س�ألة .كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات
النمذجة لدى املعلمني كان مرتفعاً ،حيث جاء ُبعد “حل امل�سائل
الريا�ضية يف النموذج الريا�ضي” يف املرتبة الأوىل ،يف حني جاء
ُبعد “فهم امل�شكلة احلياتية وو�ضع منوذج يحاكي الواقع” يف
املرتبة الأخرية .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية طردية
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α=0.05بني ت�صورات املعلمني
ملفهوم النمذجة الريا�ضية وم�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات
النمذجة الريا�ضية .ويف �ضوء هذه النتائج� ،أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
تبني برامج ت�أهيل وتدريب معلمي الريا�ضيات �أثناء اخلدمة ،التي
ترثي معرفة املعلم وت�صوراته التي قد ت�ؤثر يف ممار�ساته التدري�سية
داخل الغرفة ال�صفية ،ال �سيما يف جمال النمذجة الريا�ضية.
الكلمات املفتاحية :ت�صورات املعلمني ،النمذجة الريا�ضية،
الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة.
’The Relationship between Mathematics Teachers
Perceptions of Mathematical Modeling and their Self
- Efficacy in Modeling Skills

Abstract
This study aims at revealing the perception of
mathematics teachers on mathematical modeling, and
their self - efficacy in modeling skills, as well as their
relationship between them. The study sample consisted
of (143) secondary mathematics teachers in Jordan
during the 2nd semester of the academic year (2016/
2017) . For the purpose of the study, the researchers
’used two different tools; one is the teachers
perceptions of mathematical modeling, and the self
- efficacy in modeling skills. The results showed that
the teachers’ perceptions of mathematical model was
average or at a medium level, and their perceptions
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of mathematical modeling was low, where they
considered the mathematical model as a mathematical
representation, and mathematical modeling as a
problem solving. Moreover, the results indicated that
their self - efficacy in modeling skills level was high,
where the “solving mathematical questions within the
mathematical model” dimension ranked first, while
the “understanding the real problem and setting up
a model based on reality” dimension ranked last.
Moreover, the results showed a positive significant
relationship (a= 0. 05) between teachers’ perceptions
of mathematical modeling, and their self - efficacy
in modeling skills. According to these findings, the
researchers recommended to adopt training programs
for in - service teachers, which would enrich their
knowledge and perceptions and may affect their
teaching practices within the classroom, especially in
the field of mathematical modeling.
Keywords: Teachers’ Perceptions, Mathematical
Modeling, Self - Efficacy in Modeling Skills.

مقدمة:
تعد الريا�ضيات العمود الفقري للعلوم املختلفة ،فالريا�ضيات
من وجهة نظر الكثري من املخت�صني �أداة مهمة لتنظيم اخلربات،
وفهم املحيط الذي نعي�ش فيه ،والتحكم به و�ضبطه وال�سيطرة عليه
من خالل اخلربات احل�سية واالحتياجات والدوافع املادية.وقد
�أ�صبح تقدم العلوم وتطورها ب�شكل عام ،مرهون ًا مبعاجلتها ريا�ضيا
ومنذجة نظرياتها وقوانينها يف �شكل منظومات ريا�ضية ت�ساعد
على التف�سري والتنب�ؤ.فمن خالل النماذج الريا�ضية �أ�صبح العامل
�شيئ ًا قابال لال�ستيعاب يف كثري من ظواهره� ،إذ ت�ساعد النمذجة
الريا�ضية على التنب�ؤ بعالقات وتف�سريات للظواهر الكونيـة.
هناك العديد من التعريفات وال�سمات املختلفة للنموذج
الريا�ضي (� ، )Lege, 2003إال �أن معظم هذه التعريفات وال�سمات
مت�شابهة جداً ،وتختلف يف �أ�شياء �صغرية فقط.ففي التعليم االبتدائي،
عادة ما تكون م�صطلحات النموذج الريا�ضي والنمذجة حم�صورة
بالأدوات املح�سو�سة� ،إذ �إنها ،ووفقا لدينيز ( )Dienes, 1960امل�شار
�إليه يف (، )Lesh, Cramer, Doerr, Post & Zawojewski, 2003
ت�ساعد الأطفال على تنمية التفكري الريا�ضي املجرد�.أما يف املراحل
الدرا�سية العليا ،فت�ستخدم النمذجة الريا�ضية للإ�شارة �إىل عملية
�أكرث �شموال وديناميكية من جمرد ا�ستخدام الأدوات املح�سو�سة.
يعرف النموذج الريا�ضي ب�أنه متثيل ريا�ضي للعنا�رص
ّ
والعالقات لظاهرة معقدة (National Council of Teachers of
. )Mathematics - NCTM, 20000ويرى لي�ش ودوير (�Lesh & Do
� )err, 2003أن النموذج الريا�ضي هو نظام مفاهيمي ذهني يت�ألف
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من عنا�رص وعالقات وعمليات وقواعد ،بحيث يتم التعبري عنه
با�ستخدام �أنظمة ترميز خارجي ،كالأفكار والتمثيالت والقوانني
والأدوات ،والذي ي�ستخدم لفهم وتف�سري �أنظمة الطبيعة املعقدة.ويرى
بوالك (� )Pollak, 2003أن النموذج الريا�ضي هو متثيل املوقف
احلياتي ب�آخر ريا�ضي ،وقد يكون على �شكل �صور� ،أو ر�سومات� ،أو
متثيالت بيانية� ،أو معادالت� ،أو جداول� ،أو خرائط.
ويف ذات ال�سياق ،يرى اخلطيب وعبابنة (� )2011أن النموذج
الريا�ضي هو متثيل ريا�ضي للعنا�رص والعالقات يف ن�سخة مثالية
من ظاهرة معقدة ،وميكن ا�ستخدام النماذج الريا�ضية لتو�ضيح
وتف�سري الظاهرة ،وحل امل�شكالت� ،إذ ي�ستطيع الطلبة بناء النماذج
الريا�ضية للظواهر با�ستخدام املعادالت ،واجلداول ،والر�سومات
البيانية لتمثيل العالقات وحتليلها.وو�صف لرير و�شابل (Lehrer
 )& Schauble, 2007النموذج ب�أنه حماولة لتف�سري �أو تعليل� ،أو
بناء ت�شابه وقيا�س بني نظام غري م�ألوف ونظام �آخر م�ألوف �أو
معروف م�سبقا.
معان متعددة
وي�أخذ م�صطلح النمذجة الريا�ضية
ٍ

(Kaiser,

)Blomhoj & Sriraman, 2006; Niss, Blum & Galbraith, 2007

.فقد عرف املجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيات ()NCTM, 2000
النمذجة الريا�ضية ب�أنها العملية التي تتطلب مواجهة موقف حياتي،
وت�شكيل ال�س�ؤال املتعلق باملوقف ،وا�ستخدام الريا�ضيات للبحث عن
�إجابة لهذا ال�س�ؤال؛ والتي تت�ضمن حتديد املظاهر املتعلقة باملوقف
رمزياً ،وحتليل النموذج ،والنظر يف دقته وحمدداته.
ويرى فريكافيل وغرير ودي كورت
� )De Corte, 2002أن النمذجة الريا�ضية هي العملية التي يتم فيها
التعبري عن املواقف احلقيقية والعالقات با�ستخدام الريا�ضيات.
بينما و�صفها هاينز وكراوت�ش ( )Haines & Crouch, 2007ب�أنها
عملية دورية يتم من خاللها ترجمة امل�شكالت احلياتية �إىل اللغة
الريا�ضية ،وحلها �ضمن النظام الرمزي ،ثم اختبار احللول مرة
�أخرى داخل النظام الواقعي (احلقيقي) ُ .يالحظ من خالل هذين
املنظورين� ،أن كلاً منهما �أكد على الذهاب �إىل �أبعد من اخل�صائ�ص
الفيزيائية للمواقف احلياتية� ،إذ دعا كل منهما �إىل درا�سة مظاهرها
البنائية من خالل الريا�ضيات.
(& Verschaffel, Greer

وعرف بوالك ( )Pollak, 2003النمذجة الريا�ضية ب�أنها عملية
ّ
ابتكار النموذج الريا�ضي ،وتطبيقه ،وفلرتته (و�ضع النموذج يف
�صورة مثالية)  ،والتحقق من �صحته.وعرفها لي�ش ودوير (& Lesh
 )Doerr, 2003بالعملية التي ت�ستخدم الأنظمة املفاهيمية والنماذج
املوجودة البتكار وتطوير مناذج جديدة يف �سياقات جديدة.ووفقا
لذلك ،ف�إن النموذج هو منتج ،والنمذجة هي عملية خلق النموذج
املادي �أو الرمزي �أو املجرد للموقف احلقيقي (. )Sriraman, 2006
ويف ذات ال�سياق� ،أ�شار جريفمري و�ستيفان
� )Stephan, 2002إىل �أن النمذجة الريا�ضية ال تقت�رص على التعبري

(& Gravemeijer

عن املواقف احلقيقية باللغة الريا�ضية با�ستخدام مناذج حمددة
م�سبقا ،ولكنها تنطوي على ربط الظواهر التي يت�ضمنها املوقف
باملفاهيم الريا�ضية والتمثيالت من خالل �إعادة تف�سريها.
وقد حددت املعايري الأ�سا�سية امل�شرتكة للريا�ضيات بوالية
كاليفورنيا ( )CCSSM, 2010جمموعة من املعايري التي متيز
النمذجة الريا�ضية ،وهي :النمذجة الريا�ضية ال تت�ضمن ا�ستخدام
�إجراءات حمددة ووا�ضحة لدى الطلبة؛ كذلك ال ت�ستخدم املح�سو�سات
اليدوية لتمثيل املفاهيم الريا�ضية؛ وهي لي�ست جمرد تقليد الطلبة
ملا يقوم به املعلم “ ،”I do, now you doكما �أنها لي�ست البدء
مبوقف حياتي وحل م�س�ألة ريا�ضية فقط ،بل تتعدى ذلك بالعودة
�إىل املوقف الأ�صلي من �أجل تف�سريه يف �ضوء النموذج الريا�ضي
الذي مت تطويره.
ويتفق الباحثون على �أن النمذجة الريا�ضية هي عملية
دورية تت�ضمن دورات متعددة (Haines & Crouch, 2007; Lehrer
، )& Schauble, 2003; Pollak, 2003; Zbiek & Conner, 2006
فهي لي�ست عملية خطية ( ، )NCTM, 1989ولي�س هناك قواعد �أو
�إجراءات حمددة ووا�ضحة املعامل لهذه العملية (Blum & Niss,
�1991; Crouch & Haines, 2004; CCSSM, 2010; Lesh & Do

. )err, 2003وقد ت�ضمنت الأدبيات املتعلقة بالنمذجة الريا�ضية،
جمموعة متنوعة ووا�سعة من املخططات املفاهيمية التي ت�صف
املراحل الدورية لعملية النمذجة (;CCSSM, 2010; Ferri, 2006
)Mason, 1988; NCTM, 1989; Pollak, 2003; Voskoglou, 2006

 ،و�إن مثل هذه الأنواع من املخططات ميكن �أن ت�ساعد املعلمني على
فهم املراحل املحتملة التي قد تواجه الطلبة خالل عمليات النمذجة.
ومن الأمثلة على هذه املخططات ما جاء يف وثيقة معايري
املجل�س القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات ( )NCTM, 1989التي
�أ�شارت �إىل �أن النمذجة الريا�ضية تت�ضمن خم�س خطوات مرتابطة،
هي :حتديد امل�شكلة احلقيقية وتب�سيطها ،وبناء النموذج الريا�ضي،
وحتويل النموذج وحله ،وتف�سري النموذج ،والتحقق من �صحة
النموذج وا�ستخدامه.
و يرى ما�سون (� )Mason, 1988أن النمذجة الريا�ضية
تت�ضمن ثالث خطوات رئي�سة ،هي� :صياغة امل�شكلة احلقيقية
بلغة الريا�ضيات ،وذلك من خالل بناء منوذج ريا�ضي يتكون
من املتغريات التي ت�صف الو�ضع واملعادالت التي تتعلق بهذه
املتغريات؛ ومن ثم حتويل امل�شكلة احلقيقية �إىل م�شكلة ريا�ضية
يتم حتليلها ورمبا حلها؛ و�أخريا ،تف�سري النتائج الريا�ضية التي مت
التو�صل �إليها يف �سياق الو�ضع احلقيقي الأ�صلي يف حماولة للإجابة
عن ال�س�ؤال الأ�صلي.ويبني ال�شكل ( )1تف�صيال لهذه اخلطوات ،والتي
تت�ضمن �سبع مراحل ،حيث ي�شري العمود الأمين �إىل العامل احلقيقي،
والعمود الأي�رس �إىل العامل الريا�ضي ،يف حني ي�شري العمود الأو�سط
�إىل حلقة الو�صل بني العاملني.
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شكل (: )1

عملية النمذجة ً
وفقا لمنظور ماسون ()Lingefjärd, 2002: 3

ويف ذات ال�سياق ،يرى فريي (� )Ferri, 2006أن عملية النمذجة تتكون من �سبع خطوات ،هي )1 :فهم امل�س�ألة )2 ،بناء النموذج احلياتي،
 )3الرتيي�ض (حتويل النموذج احلياتي �إىل منوذج ريا�ضي)  )4 ،الإجراءات الريا�ضية )5 ،التف�سري )6 ،التحقق )7 ،تقدمي النموذج.
ومن جانب �آخر ،و�صفت املعايري الأ�سا�سية امل�شرتكة للريا�ضيات لوالية كاليفورنيا ( )CCSSM, 2010عملية النمذجة الريا�ضية من
خالل �ست خطوات ،هي :فهم امل�شكلة :وتعني حتديد املتغريات واختيار ما ميثل ال�سمات الأ�سا�سية للموقف.وبناء النموذج :ويعني �صياغة
منوذج من خالل خلق واختيار التمثيالت التي ت�صف العالقات بني املتغريات.واملعاجلة الريا�ضية :وتعني حتليل وتنفيذ العمليات على
هذه العالقات ال�ستخال�ص النتائج.والتف�سري :ويعني تف�سري النتائج الريا�ضية من خالل املوقف الأ�صلي.والتحقق :ويعني التحقق من �صحة
اال�ستنتاجات عن طريق مقارنتها مع املوقف ،ومن ثم قبول النموذج �أو حت�سينه�.إعداد التقرير :ويعني كتابة اال�ستنتاجات والتربيرات
املنطقية التي تدعمها (�شكل . )2

شكل (: )2
دورة النمذجة الرياضية ()CCSSM, 2010: 21
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من خالل التعريفات ال�سابقةُ ،يالحظ �أن النمذجة الريا�ضية
أ�سا�سا على م�شكلة واقعية بحاجة �إىل حل يتطلب ا�ستخدام
ترتك َز � ً
التعبريات الريا�ضية املختلفة اللفظية والرمزية والبيانية ،حيث يتم
بناء منوذج ،و�إيجاد احل ّل الريا�ضي ،وبالتايل احل ّل الواقعي للم�شكلة
املطروحة.وعليه ،ميكن تعريف النمذجة الريا�ضية ب�أنها ترجمة
املوقف احلياتي �إىل لغة الريا�ضيات ،ومعاجلته ريا�ض ًيا ،ثم تف�سري
احلل الريا�ضي بالعودة �إىل املوقف الأ�صلي.ومن هنا ُتعد النمذجة
الريا�ضية من �أهم و�أبرز العمليات يف تعليم وتعلم الريا�ضيات؛ �إذ
�إنها متثل البوابة الرئي�سة لنقل الريا�ضيات خارج �أ�سوار املدر�سة،
ونواة انطالق الريا�ضيات من �أذهان التالميذ �إىل البيئة املحيطة،
ومن جمتمع الريا�ضيات �إىل العلوم الأخرى ،كما �أنها متثل اجلانب
احليوي الديناميكي للريا�ضيات ،فالريا�ضيات لي�ست ثابتة
وم�ستقرة ،بل ديناميكية ومتطورة.
وقد اختلفت وجهات النظر حول طبيعة العالقة بني النمذجة
الريا�ضية وحل امل�س�ألة ،حيث ي�صور البع�ض النمذجة الريا�ضية
حالة خا�صة من حل امل�س�ألة (عمليات هيور�ستيكا)  ،ويرى �آخرون
�أن النمذجة الريا�ضية وحل امل�س�ألة مو�ضوع ًا واحداً� ،إذ يرون �أن
النمذجة الريا�ضية ا�سم جديد يطلق على حل امل�سائل اللفظية غري
الروتينية (. )Pollak, 2012وعلى الرغم من تباين هذه الآراء ,وتداخل
املفهومني� ،إال �أن هناك جمموعة من الفروق اجلوهرية فيما بينهما
( ،)Lesh & Doerr, 2003; Lesh & Zawojewski, 2007واجلدول ()1
يبني �أبرز هذه الفروق.
جدول ()1
مقارنة بين ّ
حل المسألة والنمذجة الرياضية
()Lesh & Doerr, 2003; Lesh & Zawojewski, 2007

حل امل�س�ألة
عملية التو�صل �إىل نتيجة با�ستخدام
البيانات
�سياق امل�شكلة هو موقف حياتي
م�صطنع
من املتوقع �أن ي�ستخدم الطلبة ُبنى
تعليمية كال�صيغ واخلوارزميات
واال�سرتاتيجيات والأفكار الريا�ضية.
الت�أكيد على العمل الفردي
يتوقع من الطلبة فهم الرموز وال ُبنى
الريا�ضية
تدري�س ا�سرتاتيجيات و�إجراءات حمددة
حلل م�شكلة قابلة للتحويل �إىل م�شاكل
مماثلة

النمذجة الريا�ضية
دورات متعددة ،وتف�سريات خمتلفة
�سياق واقعي �أ�صيل
يكت�سب الطلبة اخلربة يف مراحل تطوير
ومراجعة وتنقيح الأفكار وال ُبنى
الريا�ضية املهمة �أثناء عملية النمذجة
الت�أكيد على العمل اجلماعي (التفاعل
االجتماعي ،وتبادل الأفكار الريا�ضية،
وغريها)
يحاول الطلبة عمل ت�صورات و�أو�صاف
ريا�ضية من مواقف حقيقية ذات معنى
ا�سرتاتيجيات مفتوحة ومتعددة ،يتم
تطويرها بوعي من قبل الطلبة وفقا
ملوا�صفات امل�شكلة

و�أ�شار روزر و�ستبلر (� )Reusser & Stebler, 1997إىل �أن
الفرق اجلوهري بني النمذجة الريا�ضية وحل امل�س�ألة يكمن يف
طبيعة امل�سائل اللفظية� ،إذ �إن ال�سياقات احلقيقية يف امل�سائل
املتبعة يف حل امل�شكالت غالب ًا ما تكون م�صطنعة وغري واقعية
مبا فيه الكفاية ،وبالتايل تف�شل يف دعم قدرات الطلبة على النمذجة
وا�ستخدام الريا�ضيات يف العامل احلقيقي؛ ولذلك ركزت بع�ض
الدرا�سات (& English, 2006; Lesh & Doerr, 2003; Niss, Blum

 )Galbraith, 2007على �إعادة تنظيم امل�سائل اللفظية لتمكني الطلبة
من اكت�ساب الكفاءة يف التفكري يف �سياقات واقعية �أثناء عملية
احلل ،و�إن مثل هذه امل�سائل ميكن ا�ستخدامها كتدريب �أويل ا�ستعدادا
للنمذجة الريا�ضية� ،إذ �إنه ال ميكن تعلم النمذجة �إال من خالل بيئة
حل امل�شكالت.
وتكمن �أهمية النمذجة الريا�ضية يف كونها طريقة منا�سبة
لتطوير املقدرة على حل امل�شكالت ،وتنمية مهارات التفكري الناقد
لدى الطلبة.كما �أنها جتعل الريا�ضيات ذات معنى ،فاملفاهيم
وامل�شكالت والعالقات التي يتعامل بها الطالب من خالل تطبيقها،
�أو بناء منوذج ريا�ضي لها ،تكون �أكرث و�ضوح ًا وارتباطا (& Blum
. )Niss, 1991فالطالب الذي يتعلم مفهوم العدد ال�سالب عن طريق
�إ�شارة الطرح التي على ميني العدد ،على �سبيل املثال ،لي�س كالطالب
الذي يتعلم املفهوم نف�سه من خالل �أفكار الربح واخل�سارة� ،أو قيا�س
درجات احلرارة� ،أو منوذج خط الأعداد.
ومن جانب �آخر ،ف�إن النمذجة الريا�ضية تعمل على تنمية
االجتاهات وتعزيز الثقة بالنف�س ،وذلك مبا توفره من عن�رصي
املتعة والت�شويق �أثناء تعلم الريا�ضيات ()Meznik, 1999
.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن النمذجة الريا�ضية تربز دور الريا�ضيات
يف تعليم املو�ضوعات الأخرى ،وتلعب دوراً حا�سم ًا يف تطوير نتائج
�أف�ضل ،والتنب�ؤ بالكيفية التي �ست�صبح الأ�شياء عليها م�ستقبال من
�أجل حت�سني احلياة اليومية (. )Jiang et al, 2000
ويف �ضوء ما �سبق ،ميكن ا�ستنتاج �أن التعلم من �أجل تطبيق
الريا�ضيات يختلف كثرياً عن تعلم الريا�ضيات.فبينما ينظر �إىل
الريا�ضيات البحتة على �أنها قائمة حمددة من املفاهيم والإجراءات،
والتقنيات ،والنظريات ،والقواعد ،والقدرات؛ ف�إن تطبيق الريا�ضيات
هو ا�ستخدام الريا�ضيات حلل جمموعة وا�سعة من امل�شكالت التي ال
يبدو الكثري منها ريا�ضي ًا بطبيعته.و ُتعد النمذجة الريا�ضية العملية
الأ�سا�سية لتطبيق الريا�ضيات ،حيث تعمل على ربط املعلومات
بق�ضايا املجتمع وم�شكالته ،كما �أنها ت�ساعد الطلبة على التعامل مع
املواقف التي تواجههم يف احلياة اليومية ،وفهم الظواهر وتف�سريها
و�ضبطها والتنب�ؤ بها.وباخت�صار ،ف�إن النمذجة الريا�ضية هي ر�ؤية
احلياة الواقعية بعيون الريا�ضيات.
وهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع النمذجة
الريا�ضية.فقد �أجرى كيونكال وجوزلر و�أكيوز(  (�Koyuncul, Gu
 )zeller & Akyuz, 2017درا�سة هدفت �إىل تطوير مقيا�س لتحديد
الكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية لدى املعلمني.ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،مت تطبيق اال�ستبانة على ( )562معلم ًا من معلمي
الريا�ضيات ما قبل اخلدمة للمرحلة االبتدائية من اجلامعات
احلكومية يف تركيا.وك�شفت النتائج �أن املقيا�س املطور يتمتع
بدرجة عالية جداً من الثبات ( ، )0.97وبذلك يعد �أداة قيا�س منا�سبة
لتقييم الكفاءة الذاتية لدى املعلمني يف مهارات النمذجة الريا�ضية.
وقام �أنالت وكورتيز ( )Anhalt & Cortez, 2016بدرا�سة
نوعية هدفت �إىل تق�صي تطور فهم النمذجة الريا�ضية لدى املعلمني
ما قبل اخلدمة.تكونت العينة من ( )11معلم ًا ومعلمة يلتحقون
يف برنامج �إعداد املعلمني للمرحلة الثانوية.ومت جمع البيانات
من خالل املقابالت ال�شخ�صية ،ومالحظة وحتليل �أعمال املعلمني
�أثناء تنفيذهم ملهمات النمذجة الريا�ضية.و�أظهرت النتائج �أن معظم
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املعلمني قد �أعطوا تعريفات خاطئة ملفهوم النمذجة الريا�ضية� ،إال
�أنهم �أظهروا الفهم ال�صحيح للنمذجة كعملية دورية تنطوي على
تقدمي افرتا�ضات ،والتحقق من �صحة اال�ستنتاجات املرتبطة
باملواقف احلياتية.وبينت الدرا�سة �أن املعلمني قد قاموا برتجمة
دورة النمذجة �إىل ممار�سة فعلية يف �سياق م�شكلة �أ�صيلة ،وبناء
روابط قوية بني �أن�شطة النمذجة ،وتعزيز املمار�سات الريا�ضية.
وهدفت درا�سة �أ�سيمبابا (� )Asempapa, 2015إىل الك�شف عن
التحديات املرتبطة بالنمذجة الريا�ضية من وجهة نظر املعلمني
والطلبة.وتكونت العينة من �ستة معلم ًا و ( )147طالب ًا من املدار�س
االبتدائية واملتو�سطة يف والية �أوهايو الأمريكية.ومت جمع البيانات
من خالل مالحظة ومتابعة املعلمني �أثناء تنفيذ مهمات �أ�صيلة
للنمذجة الريا�ضية داخل الغرفة ال�صفية� ،إ�ضافة �إىل املقابالت
ال�شخ�صية.و�أظهرت النتائج �أن الطلبة قادرون على االنخراط يف
مثل هذه املهمات.كما �أن مهمات النمذجة الريا�ضية الأ�صيلة
ت�ساعد على تطوير التفكري الكمي ،ومهارات حل امل�شاكل ،ومهارات
النمذجة يف ال�سنوات الدرا�سية املبكرة.بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�شجع
على تطوير جمموعة وا�سعة من املمار�سات الريا�ضية ،ومهارات
التعلم يف القرن احلادي والع�رشين ،التي تفيد الطلبة يف حياتهم
اليومية.
وقامت قا�سم ( )2014بدرا�سة نوعية �سعت �إىل و�صف ومتييز
عمليات النمذجة لدى الطلبة اجلامعيني خالل انخراطهم ب�أن�شطة
النمذجة با�ستخدام التكنولوجيا �أو بدونها.وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )81طال ًبا وطالبة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة النجاح
الوطنية و�أكادميية قا�سم.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت تق�سيم الطلبة
�إىل جمموعات ( 5 - 3طلبة)  ،وتكليفهم بتنفيذ ثالثة �أن�شطة واقعية
تتطلب عملية النمذجة ،حيث مت ت�صوير �أحاديثهم ومناق�شاتهم
العلمية.و�أظهرت النتائج �أن جمموعات الطلبة ت�شابهت يف عمليات
ومراحل النمذجة� ،سواء با�ستخدام التكنولوجيا �أو بدونها ،والتي
متثلت يف تف�سريات واقعية ومنطقية ،وعمليات ح�سابية ،وبناء
منوذج.كما بينت النتائج �أن املجموعات اختلفت يف احلاجة
لبيانات �إ�ضافية ،واتخاذ قرارات منطقية واقعية ،والقيام ب�أعمال
ريا�ضية يف بيئة تكنولوجية ،وبناء منوذج ريا�ضي تكنولوجي
با�ستخدام طرق ريا�ضية خمتلفة للحل وبا�ستخدام التكنولوجيا.
و�سعت درا�سة جولد (� )Gould, 2013إىل معرفة ت�صورات
املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية.وتكونت العينة من ()274
معلما ومعلمة من معلمي ما قبل اخلدمة يف الواليات املتحدة
الأمريكية.ومت ا�ستخدام ا�ستبانة لقيا�س تلك الت�صورات ،والتي
تكونت من ( )20فقرة حول النموذج الريا�ضي والنمذجة.و�أظهرت
النتائج �أن املعلمني ميتلكون مفاهيم خاطئة حول النماذج
الريا�ضية وعملية النمذجة الريا�ضية� ،إذ �إن غالبية املعلمني ما قبل
اخلدمة ال يدركون �أن عملية النمذجة الريا�ضية تتطلب دائما اتخاذ
اخليارات واالفرتا�ضات ،و�أن مواقف النمذجة الريا�ضية يجب �أن
تنطلق من العامل احلقيقي.
وقام تاكني وكوال وهيدروغال وجوزيل و�أوغوريل (Tekgn,
 )Kula, Hidiroglu, Guzel & Ugurel, 2012بدرا�سة هدفت �إىل تعرف
�إىل وجهات نظر ( )21طالب ًا معلم ًا لريا�ضيات املرحلة الثانوية
حول ح�ضور دورة يف النمذجة الريا�ضية يف �إحدى اجلامعات
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الرتكية.حيث مت طرح ثالثة �أ�سئلة مفتوحة على امل�شاركني.تتم
الإجابة عنها كتابيا ،وتتعلق هذه الأ�سئلة بو�صفهم للنمذجة
الريا�ضية ،و�سبب اختيارهم لهذه الدورة ،وتوقعاتهم حولها.ومت
فح�ص وت�صنيف اال�ستجابات با�ستخدام حتليل املحتوى.و�أظهر
التحليل �أن امل�شاركني �أ�شاروا �إىل �أن النمذجة الريا�ضية جتعل
املفاهيم الريا�ضية �أكرث واقعية ،وتربط الريا�ضيات مع العامل
احلقيقي وحل امل�شكالت احلياتية.وبالن�سبة لتوقعات امل�شاركني
حول الدورة ،فقد �أ�شاروا �إىل �أنها ت�ساعد على االحتفاظ باملعرفة
الريا�ضية ،وجتعل الطلبة �أكرث ن�شاط ًا يف امل�ستقبل ،كما �أنها ت�ساهم
يف ر�سم م�ستقبل احلياة التعليمية.
وهدفت درا�سة فريجد (� )Frejd, 2012إىل الك�شف عن ت�صورات
املعلمني حول النمذجة الريا�ضية ،وحتديد م�ستوى تعاملهم
مع �أن�شطة النمذجة.تكونت العينة من ( )18معلم ًا يف املدار�س
الثانوية يف ال�سويد.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت جمع البيانات من
خالل ا�ستبانة مكونة من (� )7أ�سئلة من نوع االختيار من متعدد،
بالإ�ضافة �إىل املقابالت ال�شخ�صية.وبينت النتائج �أن املعلمني قد
�صوروا النمذجة الريا�ضية على �أنها عملية ت�صميم منوذج ريا�ضي
ي�ستند �إىل موقف معني ،وال يعطون الأولوية لدمج النمذجة الريا�ضية
يف تدري�س الريا�ضيات اليومية ،كما �أن م�ستوى تعاملهم مع �أن�شطة
النمذجة كان �ضعيفاً.
و�سعت درا�سة دان وك�ساي (� )Dan & Xie, 2011إىل الك�شف عن
العالقة بني مهارات النمذجة الريا�ضية وم�ستوى التفكري الإبداعي
لدى الطلبة.وتكونت العينة من ( )33طالب ًا من كلية الهند�سة يف
�إحدى اجلامعات ال�صينية.ومت تطبيق اختباري لينجفارد(  (�Linge
 )fjärd, 2002ملهارات النمذجة الريا�ضية ،وتورن�س ()Torrance
للتفكري االبداعي.و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية
قوية بني هذين النوعني من الكفاءات.
وقام الأخر�س ( )2010بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء املوجه على تنمية املقدرة على النمذجة
الريا�ضية ,وحل امل�شكالت لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
الأردن.وتكونت العينة من ( )120طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف
العا�رش يف مدار�س عمان الثانية للعام الدرا�سي ،2009 /2008
حيث مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني :جتريبية در�ست
وحدة املعادالت بطريقة اال�ستق�صاء املوجه ،و�ضابطة در�ست نف�س
الوحدة بالطريقة التقليدية.وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على اختبار حل
امل�شكالت ،واختبار النمذجة الريا�ضية.و�أظهرت النتائج وجود �أثر
دال �إح�صائيا بني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني على كال
االختبارين ول�صالح املجموعة التجريبية.
و�سعت درا�سة يو وت�شاجن (� )Yu & Chang, 2009إىل تق�صي
مدى فهم الطلبة املعلمني للمرحلة الثانوية يف ال�صني ملفهوم
النمذجة الريا�ضية ،والعقبات التي تواجههم يف عملية النمذجة.
وتكونت العينة من ( )16معلم ًا التحقوا يف دورة ملدة ت�سعة �أ�سابيع
مرتبطة بربنامج ملنح درجة املاج�ستري.ومت جمع البيانات من خالل
اال�ستبانات والتقارير واملقابالت و�أ�رشطة الفيديو.و�أظهرت النتائج
�أن الطلبة املعلمني �صوروا النمذجة الريا�ضية باعتبارها عملية حل
امل�شكلة ،ومن املعوقات التي واجهتهم يف عملية النمذجة ،كيفية
ت�ضمينها يف املنهاج املدر�سي� ،إ�ضافة �إىل عملية تقييم النمذجة
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الريا�ضية.
وهدفت درا�سة حلمر (� )2007إىل تنمية بع�ض مهارات
النمذجة الريا�ضية الالزمة للطلبة املعلمني.وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )43طالب ًا وطالبة من طلبة الريا�ضيات بكلية الرتبية يف
جامعة عدن.حيث مت اخ�ضاع امل�شرتكني لربنامج مقرتح تكون من
�أربع وحدات حول النمذجة الريا�ضية وبواقع (� )4ساعات �أ�سبوع ًيا
(�ساعتان نظري ،و�ساعتان عملي يف معمل احلا�سوب) .ومت ا�ستخدام مشكلة الدراسة:
مقيا�س مهارات النمذجة الريا�ضية الذي تكون من ( )25فقرة تقي�س
ركزت البحوث والدرا�سات الدولية يف تعليم الريا�ضيات على
�سبع مهارات رئي�سة ،حيث مت تطبيقه قبليا وبعديا.وبينت النتائج دور النماذج الريا�ضية وا�ستخدامها ،وتعلمها وتعليمها يف املراحل
انخفا�ض ًا يف م�ستوى مهارات النمذجة الريا�ضية لدى الطلبة الدرا�سية املختلفة ،حيث ازدادت تلك الدرا�سات زخما منذ منت�صف
املعلمني قبل تطبيق الربنامج ،كما �أظهرت النتائج فاعلية الربنامج ال�ستينيات (. )Blum, 1995وقد جتلى ذلك بت�أ�سي�س “املجتمع الدويل
املقرتح يف تنمية بع�ض مهارات النمذجة الريا�ضية لديهم.
للمعلمني حول النمذجة والتطبيقات الريا�ضةية” (�The Internation
و�أجرت اجلراح ( )2000درا�سة نوعية حول تطوير منهاج
al Community of Teachers of Mathematical Modelling and
الريا�ضيات يف مرحلة التعليم العام يف الأردن يف �ضوء النمذجة  )Applications –ICTMAعام ( )1983مب�ؤمتراته ن�صف ال�سنوية،
الريا�ضية.حيث قامت الباحثة بتحليل جميع كتب الريا�ضيات يف �إذ ركزت درا�سة اللجنة الدولية لتعليم الريا�ضيات ( )ICMI 14على
مرحلتي التعليم العام �ضمن �إطار خا�ص للتحليل يربز املفاهيم
النمذجة الريا�ضية ()Blum, Galbraith, Henn & Niss, 2007
والرموز والأمثلة املطروحة ومدى ارتباطها باحلياة اليومية .وهذا االهتمام والرتكيز على النمذجة الريا�ضية وتعلمها مل يكن
�أو بفروع الدرا�سة الأخرى وامل�شكالت بنوعيها الروتينية وغري �أمرا اعتباطياً ،بل جاء ا�ستناداً حلجج ومربرات متجذرة يف الأدب
الروتينية.وبناء على ذلك ،ووفقا ملعايري النمذجة اخلا�صة الرتبوي.
بالأهداف واملحتوى ،قامت الباحثة بتطوير ثالث وحدات مقرتحة
و�أما على ال�صعيد املحلي ،فقد �أكدت وزارة الرتبية والتعليم
يتم تدري�سها عرب املراحل الدرا�سية املختلفة ،وهي :العمليات على على النمذجة الريا�ضية و�أولتها جانب ًا من االهتمام منذ عام
الأعداد ،وح�ساب املعامالت املالية والتجارية ،وامل�صفوفات ، )2005( .فمن �أبرز الأهداف العامة لدرا�سة الريا�ضيات�“ :أن يكون
وخل�صت الباحثة �إىل جمموعة مقرتحات ،منها :اعتماد النمذجة ,الطالب قادراً على ا�ستخدام عمليات اال�ستق�صاء والنمذجة الريا�ضية
وحل امل�شكالت مكونا �أ�سا�سيا ملناهج الريا�ضيات ،وت�شكيل فريق يف احلياة العملية” (وزارة الرتبية والتعليم ، )10 :2005 ،كما مت
من تخ�ص�صات خمتلفة يختار امل�شكالت احلياتية التي تنا�سب الت�أكيد على النماذج الريا�ضية من خالل الإ�شارة �إليها ب�شكل �أكرث
م�سارات التعليم وم�ستوياته املختلفة.
تف�صي ًال يف النتاج التعليمي“ :ا�ستخدام النماذج والنمذجة الريا�ضية
يالحظ من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها تنوعت لتمثيل العالقات الكمية وفهمها” (وزارة الرتبية والتعليم:2005 ،
يف �أهدافها ،فبع�ضها هدف �إىل الك�شف عن �أثر الدورات والربامج  ، )82 ،17وجلميع املراحل الدرا�سية ،ابتداء من ال�صف الأول
التدريبية على مهارات النمذجة (الأخر�س2010 ،؛ حلمر2007 ،؛ الأ�سا�سي وحتى نهاية املرحلة الثانوية مب�ستوياتها وم�ساراتها
 ، )Yu & Chang, 2009وحتديد ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة املختلفة.
الريا�ضية ()Frejd, 2012; Gould, 2013; Yu & Chang, 2009
ونظرا لأهمية النمذجة الريا�ضية ،ما زال االهتمام بها
 ،والك�شف عن التحديات املرتبطة بالنمذجة الريا�ضية من وجهة متزايدا ومتجددا ،ففي الآونة الأخرية ،مت الرتكيز عليها كغاية
نظر املعلمني والطلبة ( ، )Asempapa, 2015والعالقة بني مهارات وو�سيلة ومدخل فعال لتعلم وتعليم الريا�ضيات.وقد اتخذت جملة
النمذجة الريا�ضية وم�ستوى التفكري الإبداعي (، )Dan & Xie, 2011
“وجهات النظر ال�سنوية يف تعلم الريا�ضيات” (�Annual Perspec
وتطوير مقيا�س للكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية ( )tives in Mathematics Education - APME Koyuncul,التابعة لإ�صدارات
 ، )Guzeller & Akyuz, 2017وو�صف عمليات ومراحل النمذجة لدى جمل�س معلمي الريا�ضيات (� )NCTMشعارا ملجلدها ال�سنوي الأخري
الطلبة (قا�سم ، )2014 ،بالإ�ضافة �إىل حتليل املناهج املدر�سية للعام ( )2016بعنوان“ :النمذجة الريا�ضية ومنذجة الريا�ضيات”
وتطويرها يف �ضوء النمذجة الريا�ضية (اجلراح. )2000 ،
(. )Mathematical Modeling and Modeling Mathematicsكما
كما يالحظ �أي�ض ًا �أن النمذجة الريا�ضية مل حتظ بالقدر الكايف نادت وثائق معايري ( )NCTM, 1989, 2000, 2013م�سبقا بالنمذجة
من البحث والدرا�سة يف الأردن ،فال توجد –ويف حدود علم الباحثَني الريا�ضية و�رضورة تفعيلها ودجمها يف املنهاج املقرر يف جميع
 �سوى درا�ستني فقط يف هذا املجال ،حيث تناولت الدرا�سة الأوىل املراحل.جانب املنهاج املدر�سي (اجلراح ،2002( ،بينما تناولت الثانية
ونظرا للجدل الذي يدور حول �أهمية النمذجة الريا�ضية يف
�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء املوجه على تنمية املقدرة تعلم الريا�ضيات ،والغمو�ض الذي ينتاب املعلمني ،وامل�رشفني
على النمذجة الريا�ضية لدى الطلبة (الأخر�س. )2010 ،وت�أتي هذه الرتبويني ،ووا�ضعي املنهاج ،والعديد من املخت�صني حول ماهية
الدرا�سة لتتميز عن �سابقاتها يف هدفها الذي يتمثل يف الك�شف
النمذجة الريا�ضية ،وبناء على تو�صيات العديد من الدرا�سا ت (�Fre
عن ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية وحتديد م�ستوى
;jd, 2012; Gould, 2013; Koyuncul, Guzeller & Akyuz, 2017
كفاءتهم الذاتية يف مهاراتها ،والك�شف عن طبيعة العالقة فيما  ، )Lingefjärd, 2000; Yu & Chang, 2009يبدو �أن هناك حاجة
بينهما.
وال �شك �أن هذه الدرا�سة قد �أفادت من الدرا�سات ال�سابقة
يف �أمور متعددة ،ولعل من �أبرزها� :إعداد �أدوات الدرا�سة ،واختيار
املنهجية� ،إ�ضافة �إىل توظيف الدرا�سات ال�سابقة يف مناق�شة النتائج
وتف�سريها.
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العالقة بني تصورات معلمي الرياضيات للنمذجة الرياضية وكفاءتهم الذاتية
في مهارات النمذجة

أ .محمد منصور محمد الياسني
أ.د .أمل عبداهلل عبد الرحمن خصاونه

ما�سة لدرا�سة واقع النمذجة الريا�ضية يف تعليم
الريا�ضيات.ومن حدود الدراسة:
هنا ،ت�أتي الدرا�سة احلالية للك�شف عن ت�صورات معلمي الريا�ضيات
ملفهوم النمذجة الريا�ضية ،وم�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات
النمذجة ،وطبيعة العالقة فيما بينهما.

أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم النمذجة
الريا�ضية؟
● ●ما م�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية
لدى معلمي الريا�ضيات؟
● ●هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α=0.05بني درجة ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم
النمذجة الريا�ضية وم�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة
الريا�ضية لديهم؟

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية املو�ضوع الذي
تناولته ،وهو النمذجة الريا�ضية.وتتمثل �أهمية الدرا�سة من الناحية
النظرية يف �أنها تعد من �أوائل الدرا�سات –يف حدود علم الباحثَني
 التي جرت يف الوطن العربي بعامة ،ويف الأردن بخا�صة ،وذلكيف جمال البحث يف ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية,
وكفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة.وبالتايل �إثراء الأدب الرتبوي
يف تقدمي بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية والق�ضايا املرتبطة بالنمذجة
الريا�ضية يف تعليم الريا�ضيات.كما ُتعد منطلقا لإجراء درا�سات
م�ستقبلية م�شابهة على �رشائح ومتغريات �أخرى�.إ�ضافة �إىل �أنها
توفر عدداً من املقايي�س املقننة التي ميكن اال�ستفادة منها يف �إجراء
الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال.
�أما من الناحية العملية ،في�ؤمل �أن تكون هذه الدرا�سة
مبثابة دورة تعليمية للمعلمني امل�شاركني يف الدرا�سة ،وذلك من
خالل تعرفهم على ت�صوراتهم اخلاطئة ملفهوم النمذجة الريا�ضية
وتعديلها ،وتوعيتهم ب�أهميتها يف تعلم وتعليم الريا�ضيات.كما
ي�ؤمل من هذه الدرا�سة ونتائجها �أن تفيد وا�ضعي املنهاج و�صانعي
القرار واملهتمني يف تطوير عملية التعلم والتعليم ،وذلك من خالل
تبني برامج ت�أهيل وتدريب معلمي الريا�ضيات �أثناء اخلدمة ،التي
ترثي معرفة املعلم وت�صوراته وتوجهاته التي قد ت�ؤثر يف قراراته
داخل الغرفة ال�صفية ،ويف �إعادة ت�شكيل ممار�ساته التدري�سية بحيث
تتما�شى مع ما تنادي به حركات التحديث والتطوير يف تعليم وتعلم
الريا�ضيات ،ال �سيما يف جمال النمذجة الريا�ضية.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن ت�صورات معلمي
الريا�ضيات ملفهوم النمذجة الريا�ضية ،وحتديد م�ستوى
كفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة ،والك�شف عن طبيعة
العالقة فيما بينهما.
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اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الثانوية يف املدار�س الثانوية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم
يف حمافظة �إربد يف الأردن خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
 .2016 /2015وتتحدد هذه الدرا�سة ونتائجها ب�أدوات جمع
البيانات ودالالت �صدقها وثباتها ،وطبيعة املجتمع والعينة من
املعلمني.

مصطلحات الدراسة:
Ú Úالنموذج الريا�ضي :هو نظام مفاهيمي ذهني يت�ألف
من عنا�رص وعالقات وعمليات وقواعد حتكم التفاعالت (Lesh
 ،)& Doerr, 2003: 10ويكون على �شكل �صور� ،أو ر�سومات� ،أو
متثيالت بيانية� ،أو معادالت� ،أو جداول� ،أو جداول الكرتونية� ،أو
خرائط� ،أو فر�ضيات (. )Pollak, 2003: 648
Ú Úالنمذجة الريا�ضية :عملية غري خطية تت�ضمن �سبع
خطوات مرتابطة ،هي :حتديد امل�شكلة احلقيقية ،وبناء منوذج
ريا�ضي ،و�صياغة م�شكلة ريا�ضية ،وحل امل�شكلة الريا�ضية،
وتف�سري احلل ،والتحقق من �صحة النموذج ،وا�ستخدام النموذج
(. )Mason, 1988: 209
Ú Úالكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية :تعرف الكفاءة
الذاتية ب�أنها معتقدات الفرد حول مقدرته على القيام بالأن�شطة
املقررة عليه وتنظيمها لتحقيق �أهداف معينة ( Bandura,
. )1997: 3وعليه ،ت�شري الكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية
�إىل معتقدات الفرد حول مقدرته على النمذجة الريا�ضية.
وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املعلم بالإجابة على فقرات
املقيا�س الذي �أعد لهذا الغر�ض.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي للك�شف عن ت�صورات معلمي
الريا�ضيات ملفهوم النمذجة الريا�ضية ،وحتديد م�ستوى كفاءتهم
الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية؛ وذلك ملنا�سبة هذا املنهج
لطبيعة هذه الدرا�سة و�أهدافها.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الثانوية يف حمافظة �إربد ،القائمني على ر�أ�س عملهم يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي ( ، )2017 /2016والبالغ عددهم
( )2406معلم ًا ومعلمة ،وذلك ح�سب البيانات ال�صادرة عن وزارة
الرتبية والتعليم.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )143معلم ًا ومعلمة ميثلون حوايل
( )%6من جمتمع الدرا�سة ،الذين اختريوا بطريقة العينة املتي�رسة
ممن يتوقع منهم التعاون يف امل�شاركة يف هذه الدرا�سة� ،آخذين بعني
االعتبار متغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.وقد متت زيارة
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( )150معلم ًا ومعلمة يف مدار�سهم ،وبعد اطالعهم على �أهداف
تطوع منهم ( )143معلم ًا ومعلمة للم�شاركة يف الدرا�سة.
الدرا�سة ّ
ويبني اجلدول ( )2و�صف ًا خل�صائ�ص امل�شاركني يف الدرا�سة.
جدول ()2
وصف خصائص عينة الدراسة

املتغري

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

74

52

�أنثى

69

48

الكلي

143

100.0

بكالوريو�س

86

60

دبلوم عايل

23

16

ماج�ستري

34

24

الكلي

143

100.0

�أقل من � 5سنوات

28

20

� - 5أقل من � 10سنوات

46

32

� 10سنوات ف�أكرث

69

48

الكلي

143

100.0

أداتا الدراسة:
♦ ♦مقيا�س ت�صورات املعلمني للنمذجة الريا�ضية :بعد
االطالع على الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع
النمذجة الريا�ضية ،مت تطوير اال�ستبانة التي �أعدها جولد (Gould,
 )2013بهدف الك�شف عن ت�صورات املعلمني للنمذجة الريا�ضية،
حيث تكونت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ( )20فقرة موزعة
على ثالثة �أبعاد ،هي :النماذج الريا�ضية ( 6فقرات)  ،والنمذجة
الريا�ضية ( 6فقرات)  ،والنمذجة الريا�ضية والتعليم ( 6فقرات) .
♦ ♦مقيا�س الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية:
بعد االطالع على الأدبيات الرتبوية والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة
مبو�ضوع الكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية ،مت ا�ستخدام مقيا�س
كيونكل وكوزلر و�أكيوز (، )Koyuncul, Guzeller & Akyuz, 2017
وذلك بعد �أن قام الباحثان برتجمة املقيا�س وحتكيمه وتقنينه.
وقد مت التحقق دالالت �صدقه وثباته من خالل الباحثني الأ�صليني،
وذلك من خالل حتكيمه وتطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت
من ( )72معلم ًا ومعلمة ما قبل اخلدمة ،حيث تراوحت معامالت
االرتباط البينية للفقرات بني ( ، )0.66 - 0.30ومعامل كرونباخ
�ألفا (. )0.91وقد تكون املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )32فقرة
موزعة على خم�سة �أبعاد تتمثل يف :فهم امل�شكلة احلياتية وو�ضع
منوذج يحاكي الواقع ( 6فقرات)  ،وبناء منوذج ريا�ضي من النموذج
احلقيقي ( 6فقرات)  ،وحل امل�سائل الريا�ضية يف النموذج الريا�ضي
( 6فقرات)  ،وتف�سري النتائج الريا�ضية يف املوقف احلقيقي (7
فقرات)  ،والتحقق من �صحة النموذج ( 7فقرات) .
إجراءات الصدق:
�Ú Úصدق املحتوى :مت عر�ض الأداتني يف �صورتيها الأولية

على ( )8حمكمني من الأ�ساتذة اجلامعيني املتخ�ص�صني يف
مناهج الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها ،وذلك لتحديد مدى متثيل
الفقرات لل�سمة املراد قيا�سها ،والت�أكد من ال�صياغة اللغوية و�سالمة
العبارات ،وتعديل �أية فقرات يرونها منا�سبة.وقد ُحددت ن�سبة اتفاق
( )80%ف�أكرث من قرارات املحكمني لقبول الفقرات.ويف �ضوء �آراء
املحكمنيُ ،عدلت �صياغة بع�ض الفقرات املتعلقة مبقيا�س ت�صورات
املعلمني للنمذجة الريا�ضية ،و�إ�ضافة الفقرتني (� )8 ،7إىل ال ُبعد
الثالث ،لي�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )22فقرة.
�أما بالن�سبة ملقيا�س الكفاءة الذاتية يف النمذجة الريا�ضية،
فقد مت تعديل �صياغة بع�ض الفقرات ،وحذف الفقرة ( )7من البعد
الرابع ،والفقرة ( )2من البعد اخلام�س.وبذلك �أ�صبح املقيا�س
مكون ًا من ( )30فقرة موزعة بالت�ساوي على خم�سة �أبعاد ،هي:
فهم امل�شكلة احلياتية وو�ضع منوذج يحاكي الواقع ،وبناء منوذج
ريا�ضي من النموذج احلقيقي ،وحل امل�سائل الريا�ضية يف النموذج
الريا�ضي ،وتف�سري النتائج الريا�ضية يف املوقف احلقيقي ،والتحقق
من �صحة احلل.
�Ú Úصدق البناء :مت التحقق من �صدق البناء لأداتي الدرا�سة
بتطبيقهما على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلما ومعلمة من
وح�سبت معامالت ارتباط بري�سون
خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفةُ ،
 لكل �أداة  -بني الفقرات وبني درجات الأداة ككل ،والأبعاد التيتتبع لها (امللحقان �أ ،ب) .وقد تبني �أن قيم معامالت ارتباط فقرات
كل من الأدوات مع �أبعادها ،ومع الأداة ككل ،كانت �أعلى من احلد
املقبول ملعامل االرتباط ،وهو ( )0.30وفق ًا ملعيار عودة وملكاوي
(. )1992
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،مت ح�ساب معامالت ارتباط �أبعاد
كل من الأداتني ككل ،عالوة على ح�ساب معامالت االرتباط البينية
للأبعاد ،وذلك با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،واجلدوالن ()4 ،3
يو�ضحان ذلك.
جدول ()3
قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس تصورات المعلمين لمفهوم النمذجة الرياضية مع المقياس
ككل ،ومعامالت االرتباط البينية لألبعاد

النمذجة
الريا�ضية

العالقة

النماذج
الريا�ضية

النمذجة الريا�ضية

0.64

النمذجة الريا�ضية والتعليم

0.58

0.76

الكلي للمقيا�س

0.81

0.86

النمذجة الريا�ضية
والتعليم

0.88

جدول ()4
قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية في مهارات النمذجة مع المقياس ككل،
ومعامالت االرتباط البينية لألبعاد

العالقة
بناء منوذج
ريا�ضي...
حل امل�سائل
الريا�ضية...
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تف�سري
حل
بناء
فهم
النتائج
امل�سائل
منوذج
امل�شكلة
احلياتية ...ريا�ضي ...الريا�ضية ...الريا�ضية...
0.74
0.59

0.67

التحقق
من �صحة
احلل

العالقة بني تصورات معلمي الرياضيات للنمذجة الرياضية وكفاءتهم الذاتية
في مهارات النمذجة

العالقة
تف�سري
النتائج
الريا�ضية...
التحقق من
�صحة احلل
الكلي
للمقيا�س

تف�سري
حل
بناء
فهم
النتائج
امل�سائل
منوذج
امل�شكلة
احلياتية ...ريا�ضي ...الريا�ضية ...الريا�ضية...
0.83

0.84

0.82

0.80

0.86

0.81

0.83

0.83

0.85

0.87

0.89

أ .محمد منصور محمد الياسني
أ.د .أمل عبداهلل عبد الرحمن خصاونه

التحقق
من �صحة
احلل

0.86

يالحظ من اجلدول (� )3أن قيم معامالت ارتباط �أبعاد
ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية مع املقيا�س ككل قد
تراوحت بني ( ، )0.88 - 0.81و�أن قيم معامالت االرتباط البينية
للأبعاد قد تراوحت بني (. )0.76 - 0.58كما يالحظ من اجلدول
(� ، )4أن قيم معامالت ارتباط �أبعاد الكفاءة الذاتية يف مهارات
النمذجة مع املقيا�س ككل قد تراوحت بني ( ، )0.89 - 0.83و�أن
قيم معامالت االرتباط البينية للأبعاد قد تراوحت بني (- 0.59
. )0.86وبهذا ف� َّإن هذه القيم ت�شري �إىل جودة بناء فقرات املقيا�سني.
إجراءات الثبات:
جرى التحقق من ثبات ا�ستقرار الأداتني بتطبيق كل منهما
على العينة اال�ستطالعية ال�سابقة بعد مرور �أ�سبوعني من التطبيق
الأول ،وح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل ُبعد من
�أبعادها والدرجة الكلية لها.كما ُح�سب معامل ثبات االت�ساق
الداخلي للأداة ككل ،ولكل من �أبعادها ،وذلك بح�ساب معادلة
كرونباخ �ألفا على درجات �أفراد العينة اال�ستطالعية ال�سابقة.
ويو�ضح ذلك اجلدول (. )5
جدول ()5
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة ألداتي الدراسة وأبعادهما

املقيا�س

النمذجة
الريا�ضية

الكفاءة
الذاتية يف
مهارات
النمذجة

املجاالت /الأبعاد

ثبات
♦االت�ساق
الداخلي

♦ثبات
الإعادة

♦عدد
الفقرات

النماذج الريا�ضية

0.84

0.83

6

النمذجة الريا�ضية

0.86

0.84

8

النمذجة الريا�ضية
والتعليم

0.89

0.92

8

الكلي للمقيا�س

0.91

0.88

22

0.84

0.81

6

0.82

0.86

6

0.84

0.83

6

0.86

0.87

6

0.78

0.85

6

فهم امل�شكلة احلياتية
وو�ضع منوذج يحاكي
الواقع
بناء منوذج ريا�ضي
من النموذج احلقيقي
حل امل�سائل الريا�ضية
يف النموذج الريا�ضي
تف�سري النتائج
الريا�ضية يف املوقف
احلقيقي
التحقق من �صحة احلل

املقيا�س

املجاالت /الأبعاد

ثبات
♦االت�ساق
الداخلي

♦ثبات
الإعادة

♦عدد
الفقرات

الكلي للمقيا�س

0.92

0.93

30

يبني اجلدول (� )5أن معامل ثبات االت�ساق الداخلي ملقيا�س
ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية قد بلغ ( ، )0.91يف
حني بلغ ثبات الإعادة (. )0.88كما يبني �أن معامل ثبات االت�ساق
الداخلي ملقيا�س الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة قد بلغ ()0.92
 ،يف حني بلغ ثبات الإعادة (. )0.93وتعترب هذه م�ؤ�رشات جيدة
وايجابية نحو �صفات التجان�س واال�ستقرار لكل من املقيا�سني.
علم ًا ب�أن اال�ستجابة لفقرات املقيا�سني تتم وفق ًا لتدرج
ليكرت اخلما�سي ،وهي�( :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال
�أوافق ب�شدة) بالن�سبة للمقيا�س الأول ،والتي تعطى الأوزان (،4 ،5
 )1 ،2 ،3على التوايل.والتدريج (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً)
للمقيا�س الثاين ،والتي تعطى الأوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل،
وذلك بعد معاجلة الفقرات ال�سالبة ،وهي الفقرات ذوات الأرقام (،4
. )22 ،21 ،13 ،8 ،7 ،6
معيار تصحيح أداتي الدراسة:
ا�س ُتخدم معيار الت�صحيح امل�شتق من معادلة املدى ،وذلك
على النحو الآتي (عودة وملكاوي: )1992 ،
فئة املتو�سطات
احل�سابية

درجة ت�صورات
النمذجة الريا�ضية

م�ستوى الكفاءة الذاتية يف
النمذجة الريا�ضية

2.33 - 1.00

منخف�ضة

منخف�ض

3.67 – 2.34

متو�سطة

متو�سط

5.00 – 3.68

مرتفعة

مرتفع

إجراءات الدراسة:
اعدت �أداتي الدرا�سة والتحقق من دالالت �صدقها وثباتها،
ثم حتديد جمتمع الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات يف املرحلة
الثانوية ،واختريت عينة متثل حوايل ( )6%من جمتمع الدرا�سة.
وقد ح�صل الباحثان على كتابي ت�سهيل مهمة من جامعة الريموك
ووزارة الرتبية والتعليم؛ ومن ثم قام الباحثان بتطبيق الأداتني
على املعلمني.و�أخرياً ،ادخلت البيانات �إىل ذاكرة احلا�سوب ،و�أُجري
التحليل الإح�صائي املنا�سب با�ستخدام برنامج ( )SPSSوا�ستخراج
النتائج وتف�سريها ومناق�شتها.

املعاجلات اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب
االح�صائية الآتية:
 للإجابة عن ال�س�ؤالني ال َّأول والثاين ،ح�سبت الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لت�صورات املعلمني للنمذجة
الريا�ضية و�أبعادها ،وكفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة
و�أبعادها ،والفقرات التي تتبع الأبعاد.
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 للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث ،مت ح�ساب معامالت
ارتباط بري�سون بني ت�صورات املعلمني للنمذجة الريا�ضية و�أبعادها
من جهة ،وكفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة و�أبعادها من جهة
�أخرى.

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات معلمي الرياضيات لمفهوم النموذج
الرياضي

الرتتيب

الرقم

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�ص على“ :ما
ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم النمذجة الريا�ضية؟ ”.
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة ت�صورات معلمي الريا�ضيات
ملفهوم النمذجة الريا�ضية و�أبعادها مرتبة تنازلي ًا وفق ًا لأو�ساطها
احل�سابية ،وذلك كما يف اجلدول (. )6
جدول ()6

1

1

2

4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات معلمي الرياضيات لمفهوم
النمذجة الرياضية وأبعادها مرتبة تنازلياً

الرتتيب

الرقم

الأبعاد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

1

3

النمذجة الريا�ضية والتعليم

3.77

0.79

مرتفعة

2

1

النماذج الريا�ضية

3.15

0.77

متو�سطة

3

2

النمذجة الريا�ضية

2.14

0.87

منخف�ضة

3.03

0.64

متو�سطة

الكلي للمقيا�س

يبني اجلدول (� )6أن درجة ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة
الريا�ضية ككل كانت متو�سطة.وقد يعزى ذلك �إىل قلة �إدراك املعلمني
ملفهوم النماذج الريا�ضية الذي جاء بدرجة متو�سطة ،ومفهوم
النمذجة الريا�ضية الذي جاء بدرجة منخف�ضة.ورمبا يعود ذلك �إىل
قلة اطالع املعلمني على الأوعية الدرا�سية املرافقة للمنهاج املدر�سي،
ال �سيما و�أن مفهوم “النمذجة الريا�ضية” قد ورد يف جميع الأهداف
العامة لتدري�س الريا�ضيات جلميع املراحل�.إ�ضافة �إىل عزوف
غالبية املعلمني عن االهتمام بالتنمية املهنية امل�ستدامة من خالل
البحث والدرا�سة �أثناء اخلدمة ،و�سعيهم الد�ؤوب �إىل التعرف على
كل ما هو جديد يف جمال تعلم الريا�ضيات وتعليمها ،واقت�صارهم
على اللقاءات والدورات والور�ش التعليمية  -القليلة ن�سبي ًا  -التي
تعقدها وت�رشف عليها وزارة الرتبية والتعليم ،والتي غالب ًا ما تكون
دورات عامة ولي�ست تخ�ص�صية يف جمال حمدد ،كمجال النمذجة
الريا�ضية.وقد يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل قلة تعر�ض املعلمني مل�شكالت
حقيقية ،واملواقف احلياتية احلقيقية وامل�شكالت اليومية التي
تتطلب عملية النمذجة الريا�ضية ومهاراتها ،واقت�صارهم على
الأمثلة والتدريبات وامل�شكالت املطروحة يف الكتاب املقرر.
كما مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لفقرات �أبعاد ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم
النمذجة الريا�ضية ،حيث مت ترتيب الفقرات تنازلي ًا وفق ًا لأو�ساطها
احل�سابية ،ويت�ضح ذلك يف اجلداول (. )9 ،8 ،7
♦ ♦النماذج الريا�ضية

3

5

3

5

4

6

6

2

الفقرات
تكون النماذج
الريا�ضية على �شكل
يدويات (ك�رشيط
الك�سور ،قطع الليغو،
�صور لتكوين الأمناط)
� ،أو جم�سمات ثالثية
الأبعاد (كاملكعبات،
ومتوازي امل�ستطيالت،
والكرة)
تكون النماذج
الريا�ضية على �شكل
متثيالت ب�رصية (مثل:
املخطط الهند�سي
للمنزل)
تكون النماذج
الريا�ضية على �شكل
متثيالت ريا�ضية
(كالر�سم البياين يف
امل�ستوى الإحداثي)
ت�ستخدم النماذج
الريا�ضية لو�صف� ،أو
تلخي�ص موقف معني
ب�شكل دقيق
ت�ستخدم النماذج
الريا�ضية لتف�سري
ظاهرة �أو موقف حياتي
تكون النماذج
الريا�ضية على �شكل
معادالت �أو متباينات
�أو �صيغ (مثل :معادلة
من الدرجة الثانية،
امل�سافة = ال�رسعة ×
الزمن [م = �س ن]،
نظام من املعادالت)

الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.61

0.48

مرتفعة

4.07

0.54

مرتفعة

3.46

3.33

0.61

0.75

متو�سطة

متو�سطة

2.21

0.62

منخف�ضة

1.23

0.67

منخف�ضة

3.15

0.77

متو�سطة

يبني اجلدول (� )7أن درجة ت�صورات معلمي الريا�ضيات
ملفهوم النموذج الريا�ضي كانت (متو�سطة) .وقد يعزى ذلك �إىل
التباين الوا�ضح يف ا�ستجاباتهم على الفقرات املتعلقة مبفهوم
النموذج الريا�ضي ،والتي تراوحت بني الدرجة املرتفعة للفقرتني
( ، )4 ،1والدرجة املتو�سطة للفقرتني ( ، )5 ،3والدرجة املنخف�ضة
للفقرتني (. )2 ،6
وي�شري ذلك �إىل �ضعف �إدراك املعلمني ملفهوم النموذج
الريا�ضي وخ�صائ�صه ،وقد يعزى ذلك �إىل ميل املعلمني �إىل
ت�صور املعلمني للنموذج الريا�ضي على �أنه «متثيل ريا�ضي».
ومما ي�ؤكد ذلك ح�صول الفقرتني ( )4 ،1اللتني ن�صتا على« :تكون
النماذج الريا�ضية على �شكل يدويات (ك�رشيط الك�سور ،قطع الليغو،
�صور لتكوين الأمناط) � ،أو جم�سمات ثالثية الأبعاد (كاملكعبات،
ومتوازي امل�ستطيالت ،والكرة) » ،و»تكون النماذج الريا�ضية على
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�شكل متثيالت ب�رصية (مثل :املخطط الهند�سي للمنزل)  ،قد جاءتا
يف املرتبتني الأوىل والثانية على التوايل ،وبدرجة مرتفعة.حيث
ي�شري التمثيل الريا�ضي �إىل و�صف العنا�رص الريا�ضية باليدويات
واملح�سو�سات ( ، )Tall, 1994وعلى العك�س متاماً ،ي�شري النموذج
الريا�ضي �إىل متثيل العنا�رص احلياتية بعنا�رص ريا�ضية (Pollak,
. )2003كما �أن وثيقة املبادئ واملعايري ال�صادرة عن املجل�س
القومي ملعلمي الريا�ضيات (� )NCTM, 2000: 70أ�شارت �إىل �أن
اليدويات (املح�سو�سات) واملج�سمات ال تعد مناذج ريا�ضية.ومن
جانب �آخر ،رمبا تبادر �إىل �أذهان املعلمني ب�أن كلمة «منوذج» ت�شري
�إىل الأ�شياء املادية واملح�سو�سة.
وقد يعزى ذلك �أي�ضاً� ،إىل عدم و�ضوح ال�صور والأ�شكال التي
يكون عليها النموذج الريا�ضي يف �أذهان املعلمني.ومما ي�ؤكد ذلك
ح�صول الفقرة ( )2والتي ن�صت على« :تكون النماذج الريا�ضية على
�شكل معادالت �أو متباينات �أو �صيغ (مثل :معادلة من الدرجة الثانية،
امل�سافة = ال�رسعة × الزمن [م = �س ن] ،نظام من املعادالت) » على
املرتبة الأخرية ،وبدرجة منخف�ضة.واتفقت هذه النتائج مع نتائج
أخطاء
درا�سة ( )Gould, 2013التي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني ميتلكون �
ً
مفاهيمية حول النموذج الريا�ضي.
♦ ♦النمذجة الريا�ضية
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات معلمي الرياضيات لمفهوم النمذجة
الرياضية

الرتتيب

الرقم

1

5

2

6

3

4

4

8

5

3

6

1

7

7

8

2

الفقرات
ت�شمل عملية النمذجة
الريا�ضية التحقق من
معقولية احلل يف املوقف
الأ�صلي
تت�ضمن عملية النمذجة
الريا�ضية القيام مبراجعة
وت�أمل خطوات احلل
تت�ضمن عملية النمذجة
الريا�ضية و�ضع فر�ضيات
ميكن لعملية النمذجة
الريا�ضية �أن ت�ؤدي �إىل
مناذج ريا�ضية متعددة
وخمتلفة
تت�ضمن عملية النمذجة
الريا�ضية اختيار �أف�ضل
احللول والنماذج التي
تتنا�سب مع طبيعة امل�شكلة
يعد تكرار اخلطوات
جزءا من عملية النمذجة
الريا�ضية
تكون نتائج عملية
النمذجة الريا�ضية على
�شكل �إجابات حمددة
تنطلق مواقف النمذجة
الريا�ضية من العامل
احلقيقي
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

3.37

0.88

متو�سطة

3.26

0.75

متو�سطة

2.54

0.61

متو�سطة

2.17

0.59

منخف�ضة

2.09

0.76

منخف�ضة

1.31

0.93

منخف�ضة

1.24

0.89

منخف�ضة

1.13

0.74

منخف�ضة

2.14

0.87

منخف�ضة

يبني اجلدول (� )8أن درجة ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة
الريا�ضية قد كانت منخف�ضة.حيث ُ�ص ّنفت ا�ستجاباتهم على الفقرات
املتعلقة مبفهوم النمذجة الريا�ضية �ضمن درجتني ،هما :متو�سطة
للفقرات ذوات الأرقام ( ،)4 ،6 ،5ومنخف�ضة للفقرات ذوات
الأرقام (. )2 ،1 ،7 ،3 ،8وي�شري ذلك �إىل غمو�ض مفهوم النمذجة
الريا�ضية وعدم و�ضوحه يف �أذهان املعلمني ،وقد يعزى ذلك �إىل
ميل املعلمني �إىل ت�صور عملية النمذجة الريا�ضية على �أنها عملية
حل م�شكالت ،ومما ي�ؤكد ذلك ح�صول الفقرتني ( )2 ،7اللتني ن�صتا
على« :تكون نتائج عملية النمذجة الريا�ضية على �شكل �إجابات
حمددة» ،و»تنطلق مواقف النمذجة الريا�ضية من العامل احلقيقي»
على املرتبتني الأخريتني على التوايل ،وبدرجة منخف�ضة.حيث �أ�شار
كل من لي�ش وديور ( ، )Lesh & Doerr, 2003ولي�ش وزاوجيوي�سكي
(� )Lesh & Zawojewski, 2007إىل �أن النمذجة الريا�ضية هي عملية
دورية تت�ضمن تكرار دورات متعددة ،تنطلق من موقف حقيقي �أو
م�شكلة حياتية ذات �سياق واقعي �أ�صيل ،ولي�س م�صطنعاً ،وغالب ًا ما
ت�ؤدي عملية النمذجة الريا�ضية �إىل مناذج ونتائج متعددة وخمتلفة،
ولي�ست �إجابات حمددة.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة يو وت�شاجن
 )Chang, 2009التي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني قد �صوروا النمذجة
الريا�ضية باعتبارها عملية حل امل�شكلة .ودرا�سة جولد (Gould,
 )2013التي �أ�شارت �إىل �إن غالبية املعلمني ما قبل اخلدمة ال
يدركون �أن عملية النمذجة الريا�ضية تتطلب دائما اختيار �أف�ضل
اخليارات واحللول وو�ضع فر�ضيات.بينما اتفقت جزئي ًا مع نتائج
درا�سة �أنالت وكورتيز ( )Anhalt & Cortez, 2016التي �أ�شارت �إىل �أن
معظم املعلمني �أعطوا تعريفات خاطئة ملفهوم النمذجة الريا�ضية،
�إال �أنهم �أظهروا الفهم ال�صحيح للنمذجة كعملية دورية تنطوي
على تقدمي افرتا�ضات ،والتحقق من �صحة اال�ستنتاجات املرتبطة
باملواقف احلياتية.
(& Yu

♦ ♦النمذجة الريا�ضية والتعليم
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات معلمي الرياضيات للهدف من تضمين
النمذجة الرياضية في المنهاج المدرسي

الرتتيب

1

133

2

الرقم

4

2

الفقرات
ت�ضمني النمذجة الريا�ضية
يف املنهاج املدر�سي ينمي
قدرة الطلبة على التفكري
ريا�ضياً.
ت�ضمني النمذجة الريا�ضية
يف املنهاج املدر�سي
ي�ساعد الطلبة على تطبيق
الريا�ضيات التي تعلمونها.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.43

4.32

0.34

0.42

الدرجة

مرتفعة

مرتفعة
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الرتتيب

الرقم

3

3

4

1

5

8

6

5

7

7

8

6

الفقرات
ت�ضمني النمذجة الريا�ضية
يف املنهاج املدر�سي
ي�ساعد الطلبة على توظيف
الريا�ضيات يف حل م�شكالت
م�صدرها املواد الدرا�سية
(كالفيزياء ،واالح�صاء،
والفن ،وغريها) .
ت�ضمني النمذجة الريا�ضية
يف املنهاج املدر�سي
ي�ساعد الطلبة على ا�ستخدام
الريا�ضيات يف حياتهم
اليومية.
تعزز النمذجة الريا�ضية
من �شعور الطلبة بفائدتها
احلياتية
ت�سهم النمذجة الريا�ضية يف
م�ساعدة الطلبة على تطوير
فهم �أعمق للظواهر الطبيعية
والعلمية.
ت�ستخدم النمذجة الريا�ضية
لعمل تنب�ؤات عن �سلوك
معني (مثل :حالة الطق�س) .
ت�سهم النمذجة الريا�ضية
يف م�ساعدة الطلبة على
تطوير فهم �أعمق للق�ضايا
الإن�سانية وتف�سريها (مثل:
الأدب ،والتاريخ ،والفنون،
واملو�سيقى ،والعلوم
االجتماعية) .
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.24

0.51

مرتفعة

4.02

0.64

مرتفعة

3.87

0.33

مرتفعة

3.54

0.58

متو�سطة

3.48

0.79

متو�سطة

2.26

0.63

منخف�ضة

3.77

0.79

مرتفعة

يبني اجلدول (� )9أن درجة ت�صورات معلمي الريا�ضيات
للهدف من ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج املدر�سي كانت
مرتفعة.وهذه النتيجة مطمئنة ,ومب�رشة باخلري.فعلى الرغم من
عدم و�ضوح مفهوم النمذجة الريا�ضية لدى املعلمني ،و كما �أ�شارت
نتائج اجلز�أين ال�سابقني من هذه الأداة� ،إال �أن الدرجة املرتفعة يف
هذا اجلزء ت�شري �إىل �إميان املعلمني ب�أهمية الريا�ضيات بعامة،
و�أهمية تطبيقات الريا�ضيات يف العلوم الأخرى واحلياة اليومية
بخا�صة.وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،كيف يتم ا�ستخدام النمذجة
الريا�ضية وتفعيلها داخل الغرفة ال�صفية؟
كما يبني اجلدول (� )9أن الفقرتني ( )2 ،4اللتني ن�صتا على:
«ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج املدر�سي ينمي قدرة الطلبة
على التفكري ريا�ضياً» ،و»ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج
املدر�سي ي�ساعد الطلبة على تطبيق الريا�ضيات التي تعلموها»
جاءتا يف املرتبتني الأوىل والثانية ،وبدرجة مرتفعة.يف حني جاءت
الفقرتان ( )1 ،3اللتني ن�صتا على« :ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف
املنهاج املدر�سي ي�ساعد الطلبة على توظيف الريا�ضيات يف حل
م�شكالت م�صدرها املواد الدرا�سية (كالفيزياء ،واالح�صاء ،والفن،

وغريها) » ،و»ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج املدر�سي
ي�ساعد الطلبة على ا�ستخدام الريا�ضيات يف حياتهم اليومية» يف
املرتبتني الثالثة والرابعة على التوايل ،وبدرجة مرتفعة.وهذا ي�ؤكد
ما �أ�شار �إليه جالربيث ( )Galbraith, 2007بوجود منظورين رئي�سيني
للهدف من ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج املدر�سي ،هما:
النمذجة كمحتوى� ،أي �أن الهدف من تعلم النمذجة هو النمذجة بحد
ذاتها ،ومتثل ذلك يف الفقرتني ( ، )1 ،3حيث ت�شري الفقرة (� )3إىل
ا�ستخدام النمذجة الريا�ضية خارج املدر�سة ،يف حني ت�شري الفقرة
(� )1إىل ا�ستخدامها داخل املدر�سة وبنف�س الوقت خارج حمتوى
الريا�ضيات.والنمذجة كو�سيلة� ،أي �أن النمذجة الريا�ضية و�سيلة
لتعلم املحتوى الريا�ضي ،ومتثل ذلك يف الفقرتني ( ، )2 ،4حيث
ت�شري الفقرة (� )4إىل كيفية التفكري ريا�ضياً ،بينما ت�شري الفقرة ()2
�إىل كيفية تطبيق الريا�ضيات التي يتعلمونها.
وفيما يتعلق ببقية الفقرات ،فقد جاءت الفقرة ( )5والتي
ن�صت على “ت�سهم النمذجة الريا�ضية يف م�ساعدة الطلبة على
تطوير فهم �أعمق للظواهر الطبيعية والعلمية” ،يف املرتبة ال�ساد�سة
وبدرجة متو�سطة ،يف حني جاءت الفقرة ( )6التي ن�صت على:
“ت�سهم النمذجة الريا�ضية يف م�ساعدة الطلبة على تطوير فهم �أعمق
للق�ضايا الإن�سانية وتف�سريها (مثل :الأدب ،والتاريخ ،والفنون،
واملو�سيقى ،والعلوم االجتماعية) » يف املرتبة الأخرية وبدرجة
منخف�ضة.وي�شري ذلك �إىل �أن غالبية املعلمني يعتقدون ب�أن النمذجة
الريا�ضية ت�سهم يف تطوير فهم �أعمق للمجاالت العلمية �أكرث منها
يف املجاالت الإن�سانية.وقد يعزى ذلك �إىل �أن معظم املعلمني لي�سوا
على دراية بكيفية ا�ستخدام النماذج الريا�ضية يف هذه املجاالت،
كما هو احلال مع كيفية ا�ستخدامها يف العلوم ،ورمبا يعود �إىل قلة
خربتهم يف ممار�سة مهارات النمذجة الريا�ضية ب�شكل عام.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة جولد
التي �أ�شارت �إىل �أن معظم املعلمني ما قبل اخلدمة يعتقدون ب�أن
الهدف من ت�ضمني النمذجة الريا�ضية يف املنهاج املدر�سي يتمثل
يف كونها غاية وو�سيلة ،كما �أنهم يعتقدون ب�أن النمذجة الريا�ضية
ت�سهم يف تطوير فهم �أعمق للمجاالت العلمية �أكرث من املجاالت
الإن�سانية.

()Gould, 2013

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�ص على« :ما
م�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية لدى معلمي
الريا�ضيات؟ ».
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة
الريا�ضية لدى معلمي الريا�ضيات ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد والفقرات
تنازلي ًا وفق ًا لأو�ساطها احل�سابية.ويت�ضح ذلك يف اجلدول (. )10
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أ .محمد منصور محمد الياسني
أ.د .أمل عبداهلل عبد الرحمن خصاونه

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أبعاد الكفاءة الذاتية في مهارات النمذجة
لدى المعلمين مرتبة تنازلياً

البعد

الرتتيب

1

( )3حل امل�سائل الريا�ضية يف النموذج الريا�ضي

3

4

5

6

1

2

4

5

6

1
4.76

0.42

مرتفع

4.73

0.39

مرتفع

4.71

0.46

مرتفع

4.70

0.35

مرتفع

4.68

0.43

مرتفع

1.35

0.38

منخف�ض

4.72

0.43

مرتفع

4.65

0.62

مرتفع

4.58

0.58

مرتفع

4.54

0.55

مرتفع

4.47

0.66

مرتفع

2.07

0.57

منخف�ض

1.49

0.54

منخف�ض

2

3

4

5

6

1

2

( )5التحقق من �صحة احلل

( )4تف�سري النتائج الريا�ضية يف املوقف احلقيقي

3

�أ�ستطيع ا�ستخدام
�صيغة �سابقة و�ضعت
17
حلل م�شكلة ريا�ضية
معينة يف تطوير �صيغ
مل�شكالت م�شابهة.
ميكنني مقارنة
النماذج الريا�ضية
14
ال�سابقة يف مواقف
حياتية جديدة
وخمتلفة.
ميكنني �إيجاد اقرتان
 18لنموذج هند�سي معلوم
والتحقق منه.
�أ�ستطيع اتخاذ قرار
ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام
15
الريا�ضيات يف مواقف
حياتية خمتلفة.
ميكنني ت�صميم مناذج
16
ريا�ضية يف خمتلف
املوا�ضيع الريا�ضية.
�أواجه �صعوبة يف فهم
العمليات الريا�ضية
13
واملعرفية يف تطوير
ال�صيغ �أو الرموز
الريا�ضية.
البعد الكلي
�أ�ستطيع تعميم احللول
 23الريا�ضية �إىل خمتلف
املواقف احلياتية.
ميكنني تطبيق حل
 20امل�شكلة الريا�ضية يف
املواقف احلياتية.
ميكنني حتديد املنطق
وراء ا�ستخدام �صيغة
24
ريا�ضية يف املواقف
احلياتية.
ميكنني تف�سري النتائج
19
الريا�ضية يف احلياة
اليومية واالجتماعية.
�أواجه �صعوبة
يف تف�سري ال�صيغ
22
الريا�ضية �أو
الر�سومات املطبقة
على املواقف احلياتية.
�أواجه �صعوبة يف فهم
ال�صيغ الريا�ضية �أو
الر�سومات البيانية
21
امل�ستخدمة يف
التخ�ص�صات الأخرى
(الفيزياء والكيمياء،
وما �إىل ذلك) .

امل�ستوى

( )2بناء منوذج ريا�ضي من النموذج احلقيقي

2

الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

البعد

جدول ()10

الرتتيب

3

4

5

6
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الرقم

الفقرات

البعد الكلي
�أ�ستطيع اختيار الرموز
الريا�ضية املنا�سبة
(مثل :ر�سم بياين،
12
اقرتان )... ،لبناء
منوذج ريا�ضي.
�أ�ستطيع ر�ؤية العالقات
الريا�ضية يف املوقف
9
احلياتي.
ميكنني التفكري يف
 10منوذج ريا�ضي مالئم
للم�شكلة احلياتية.
�أ�ستطيع ا�ستخدام
�أدوات خمتلفة لبناء
11
منوذج ريا�ضي.
�أواجه �صعوبة يف
�إن�شاء عالقات
ارتباطية بني النماذج
الريا�ضية (ال�صيغ �أو
الر�سومات البيانية)
7
والأدوات والتمثيالت
الريا�ضية (مثل:
الأ�شكال الهند�سية،
واملج�سمات ،ووحدات
القيا�س. )... ،
�أواجه �صعوبة يف
اتخاذ قرار ب�ش�أن
8
املعلومات ذات ال�صلة
لبناء منوذج ريا�ضي.
البعد الكلي
�أ�ستطيع التحقق
من �صحة النموذج
الذي مت تطويره عن
25
طريق عملية النمذجة
الريا�ضية.
�أ�ستطيع تطوير حلول
بديلة خالل عملية
28
النمذجة الريا�ضية.
�أحتقق من احلل الذي
تو�صلت �إلية من
26
خالل عملية النمذجة
الريا�ضية و�أنقده.
�أ�ستطيع تطوير حلول
مبتكرة عن طريق
التحقق من الأخطاء
29
املحتملة التي متت
خالل عملية النمذجة.
�أراجع عملية النمذجة
بعد تطوير احلل
27
للم�شكلة املعطاة.
ميكنني تطوير م�سائل
حياتية ميكن حلها من
30
خالل عملية النمذجة
الريا�ضية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.47

4.78

0.46

0.44

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع

4.62

0.38

مرتفع

4.53

0.45

مرتفع

4.44

0.38

مرتفع

1.79

0.41

منخف�ض

1.67

0.43

منخف�ض

4.34

0.59

مرتفع

4.26

0.57

مرتفع

4.01

0.68

مرتفع

3.88

0.56

مرتفع

3.72

0.63

مرتفع

3.53

0.66

متو�سط

2.28

0.59

منخف�ض
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البعد

الرتتيب

1

( )1فهم امل�شكلة احلياتية وو�ضع منوذج يحاكي الواقع

2

3

4

5

6

الرقم

الفقرات

البعد الكلي
�أ�ستطيع فهم املوقف
يف امل�شكلة احلياتية
1
من خالل عملية
التب�سيط.
�أ�ستطيع اال�ستفادة
من العالقات بني
املتغريات لإجراء
5
تقديرات من املوقف
املعطى.
ميكنني و�ضع
افرتا�ضات لفهم
2
امل�شاكل احلياتية
وتف�سريها.
ميكنني حتديد املواقف
احلقيقية ب�شكل
3
خمتلف.
�أواجه �صعوبة يف
التخطيط حلل م�شكلة
4
حياتية.
�أواجه �صعوبة يف
�إعداد (ت�صور� ،أو ر�سم،
6
�أو منوذج) لو�صف
املوقف احلقيقي.
البعد الكلي
الدرجة الكلية للمقيا�س

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

3.61

0.49

متو�سط

4.06

0.45

مرتفع

3.97

0.52

مرتفع

3.62

0.47

متو�سط

3.46

0.46

متو�سط

1.76

0.44

منخف�ض

1.37

0.51

منخف�ض

3.37

0.63

4.10

0.57

متو�سط
مرتفع

يبني اجلدول (� )10أن م�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات
النمذجة الريا�ضية لدى املعلمني كان مرتفعاً ،وهذه نتيجة �إيجابية
ومطمئنة وتب�رش باخلري.وقد جاء ُبعدا «حل امل�سائل الريا�ضية
يف النموذج الريا�ضي» ،و»تف�سري النتائج الريا�ضية يف املوقف
احلقيقي» يف املرتبتني الأوىل والثانية على التوايل ،ومب�ستوى
مرتفع ،يف حني جاء ُبعدا «التحقق من �صحة احلل» ،و»فهم امل�شكلة
احلياتية وو�ضع منوذج يحاكي الواقع» يف املرتبتني الأخريتني
على التوايل ،ومب�ستوى متو�سط.وتعترب هذه النتيجة مقبولة مربرة
منطقياً.فال �شك �أن معلمي الريا�ضيات ميتلكون املقدرة الكافية على
�إجراء العمليات الريا�ضية داخل الريا�ضيات ،وعلى تو�ضيح احلل
وتف�سريه وتربيره.
وباملقابل ،ف�إذا ما تعر�ض املعلم لأي موقف �أو م�شكلة
من خارج الريا�ضيات ،ف�إن �أول عقبة تواجهه هي فهم املوقف
�أو امل�شكلة ،وهذا �أمر طبيعي� ،إذ ُيعد فهم امل�شكلة وحتديدها �أول
اخلطوات يف عملية حل امل�شكالت ( ، ),Polya 1973ويف دورة
النمذجة الريا�ضية ( ، )Mason, 1988; Polak, 2003كما ُيعد �صمام
الأمان لإجناح اخلطوات الالحقة.فعملية فهم امل�شكلة ،ال �سيما
الواقعية وغري امل�ألوفة ،ت�ستغرق وقت ًا طويالً ،وحتتاج �إىل ال�صرب
واملثابرة والإ�رصار ،مما ي�ؤثر يف و�ضع النموذج املنا�سب الذي
يحاكي واقع امل�شكلة.وقد يعزى ذلك �إىل قلة خربة املعلمني يف حل
امل�شكالت احلياتية وغري الروتينية� ،إذ تقت�رص خربتهم على م�سائل
الكتاب املقرر وما �شابهها ،والتي يف معظمها عبارة عن م�سائل
مل�شكالت م�صطنعة ومواقف غري حقيقية.ورمبا يعود ذلك �إىل عدم

تعر�ضهم �إىل العديد من املواقف احلقيقية وامل�شكالت احلياتية التي
تتطلب النمذجة الريا�ضية.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن غالبية املعلمني الذي يقومون بحل
امل�س�ألة ،يكون هدفهم الأول هو احل�صول على النتيجة ،وب�أ�رسع
وقت ممكن ،بغ�ض النظر عن �صحتها ومعقوليتها ،ورمبا اعتادوا
على ذلك لإجناز �أكرب عدد من امل�سائل ليت�سنى لهم �إنهاء املقرر يف
الوقت املحدد ،ال �سيما معلمي املرحلة الثانوية.ولعل ذلك قد �ساهم
يف ح�صول ال ُبعد الذي ن�ص على“ :التحقق من �صحة احلل” على
املرتبة ما قبل الأخرية ،ومب�ستوى متو�سط.
ومن حيث فقرات املقيا�س ،يالحظ �أن الفقرة ( )12والتي
تن�ص على�“ :أ�ستطيع اختيار الرموز الريا�ضية املنا�سبة (مثل:
ر�سم بياين ،اقرتان )... ،لبناء منوذج ريا�ضي” جاءت يف املرتبة
الأوىل من بني فقرات املقيا�س الكلي ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ()4.78
ومب�ستوى مرتفع.مما ي�شري �إىل �أن املعلمني يعتقدون �أنهم ميتلكون
املقدرة على بناء النماذج الريا�ضية ،على الرغم من �أن درجة
ت�صوراتهم للنموذج الريا�ضي كانت متو�سطة ،وللنمذجة الريا�ضية
كانت منخف�ضة.وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء �أن املعلمني ميار�سون
عملية النمذجة الريا�ضية دون العلم بامل�صطلح العلمي الذي ي�شري
�إليها ،وهو «النمذجة الريا�ضية».ومن جانب �آخر ،رمبا يظنون �أنهم
ميار�سون النمذجة الريا�ضية ،وهم يف حقيقة الأمر ميار�سون حل
امل�شكالت ،وقد بينت النتائج ال�سابقة �أن معظمهم قد �صور عملية
النمذجة الريا�ضية على �أنها حل م�شكالت.وهذا يفتح الباب لإجراء
درا�سات م�ستقبلية على م�ستوى عالٍ من الدقة يف هذا املجال.
كما يالحظ – وبا�ستثناء الفقرات ال�سالبة االجتاه � -أن الفقرة
( )30التي تن�ص على“ :ميكنني تطوير م�سائل حياتية ميكن حلها
من خالل عملية النمذجة الريا�ضية” قد جاءت يف املرتبة الأخرية
من بني فقرات املقيا�س ،مبتو�سط ح�سابي ( )2.28ومب�ستوى
منخف�ض.وي�شري ذلك �إىل وعي املعلمني ب�صعوبة �إعداد مهمات
حقيقية تتطلب النمذجة الريا�ضية.فهي حتتاج �إىل املهارة واخلربة
واملهنية العالية يف هذا املجال؛ �إذ �إن هناك معايري وموا�صفات
دقيقة للمهمات والأن�شطة التي تتطلب النمذجة الريا�ضية ،ومن
بينها� :أن تكون حقيقية ،ومرتبطة بواقع الطلبة ،وتلبي حاجاتهم
وميولهم ،وتراعي الفروق الفردية فيما بينهم ،وحمدودة البيانات
الكمية لت�شجع على البحث واملناق�شة للح�صول على تقديرات معقولة
(. )Ärlebäck, 2009; Lesh & Doerr, 2003
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ن�ص على“ :هل
توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α=0.05بني
درجة ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم النمذجة الريا�ضية
وم�ستوى الكفاءة الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية لديهم؟ ».
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ح�سبت معامالت ارتباط بري�سون
بني درجات ت�صورات معلمي الريا�ضيات ملفهوم النمذجة الريا�ضية
و�أبعادها من جهة ،وبني م�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات
النمذجة الريا�ضية و�أبعادها من جهة �أخرى ،وذلك كما يف اجلدول
(. )11
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العالقة بني تصورات معلمي الرياضيات للنمذجة الرياضية وكفاءتهم الذاتية
في مهارات النمذجة

أ .محمد منصور محمد الياسني
أ.د .أمل عبداهلل عبد الرحمن خصاونه

جدول ()11
قيم معامالت االرتباط بين تصورات المعلمين للنمذجة الرياضية وأبعادها وبين كفاءتهم الذاتية
في مهارات النمذجة وأبعادها

العالقة بني:

فهم امل�شكلة
احلياتية...
بناء منوذج
ريا�ضي...
حل امل�سائل
الريا�ضية...
تف�سري النتائج
الريا�ضية...
التحقق من
�صحة احلل
الكفاءة الذاتية
يف مهارات
النمذجة

الإح�صائي

ت�صورات
النمذجة
املعلمني
النماذج النمذجة
الريا�ضية
للنمذجة
الريا�ضية الريا�ضية
والتعليم
الريا�ضية

معامل االرتباط

0.72

0.73

0.43

0.70

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.57

0.74

0.54

0.72

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.38

0.48

0.33

0.61

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.52

0.66

0.45

0.68

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.44

0.59

0.36

0.76

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل االرتباط

0.58

0.67

0.46

0.71

الداللة
الإح�صائية

0.00

0.00

0.00

0.00

يبني اجلدول ( )11وجود عالقة ارتباطية طردية (موجبة)
االجتاه دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )α=0.05بني درجة ت�صورات
املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية وم�ستوى كفاءتهم الذاتية
يف مهارات النمذجة الريا�ضية ،والتي بلغت ( ، )0.71و�ص ّنفت
من حيث قوتها على �أنها (قوية) وفق ًا ملعيار هينكل ووايرزمان
وجري�س (. )Hinkle, Wiersma & Jurs, 1988وباملعنى الريا�ضي،
يكون حجم الأثر لت�صورات النمذجة الريا�ضية يف م�ستوى الكفاءة
الذاتية يف مهاراتها ي�ساوي مربع معامل االرتباط ( ، )0.71وقيمته
( )50%من الوحدة املعيارية ،فكلما زادت الت�صورات مبقدار وحدة
معيارية واحدة (انحراف معياري)  ،زادت الكفاءة الذاتية مبقدار
( )50%من الوحدة املعيارية� ،أي �أنه عندما تكون ت�صورات املعلم
ملفهوم النمذجة الريا�ضية وا�ضحة متاما ويف �أوجها ،ف�إنه يقابلها
ن�صف كفاءته الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية.
كما يبني اجلدول ( )11وجود عالقات ارتباطية طردية
(موجبة) االجتاه دالة �إح�صائ َيا عند م�ستوى ( )α=0.05بني درجة
ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية من جهة ،وجميع
�أبعاد كفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية من جهة �أخرى،
والتي تراوحت بني ( )0.61 - 0.76؛ كذلك وجود عالقات ارتباطية
طردية (موجبة) االجتاه دالة �إح�صائ َيا عند م�ستوى ( )α=0.05بني
جميع �أبعاد ت�صورات املعلمني ملفهوم النمذجة الريا�ضية من جهة،
وم�ستوى كفاءتهم الذاتية يف مهارات النمذجة الريا�ضية و�أبعادها
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من جهة �أخرى ،والتي تراوحت بني (. )0.33 - 0.74

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،يو�صي
الباحثان بالآتي:
1 .1االهتمام بدورات التطوير املهني التي تعقدها وزارة الرتبية
والتعليم ملعلمي الريا�ضيات اجلدد ،وت�ضمينها مو�ضوعات
و�أن�شطة من �ش�أنها تعريف املعلمني مبفهوم النمذجة
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واملعرفية يف تطوير ال�صيغ �أو الرموز الريا�ضية.
ميكنني مقارنة النماذج الريا�ضية ال�سابقة يف
مواقف حياتية جديدة وخمتلفة
�أ�ستطيع اتخاذ قرار ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام
الريا�ضيات يف مواقف حياتية خمتلفة.
ميكنني ت�صميم مناذج ريا�ضية يف خمتلف
املوا�ضيع الريا�ضية.
�أ�ستطيع ا�ستخدام �صيغة �سابقة و�ضعت حلل
م�شكلة ريا�ضية معينة يف تطوير �صيغ مل�شكالت
م�شابهة.
ميكنني �إيجاد اقرتان لنموذج هند�سي معلوم
والتحقق منه.
ميكنني تف�سري النتائج الريا�ضية يف احلياة
اليومية واالجتماعية.
ميكنني تطبيق حل امل�شكلة الريا�ضية يف
املواقف احلياتية.
�أواجه �صعوبة يف فهم ال�صيغ الريا�ضية �أو
الر�سومات البيانية امل�ستخدمة يف التخ�ص�صات
الأخرى (الفيزياء والكيمياء ،وما �إىل ذلك) .
�أواجه �صعوبة يف تف�سري ال�صيغ الريا�ضية �أو
الر�سومات املطبقة على املواقف احلياتية.
�أ�ستطيع تعميم احللول الريا�ضية �إىل خمتلف
املواقف احلياتية.
ميكنني حتديد املنطق وراء ا�ستخدام �صيغة
ريا�ضية يف املواقف احلياتية.
�أ�ستطيع التحقق من �صحة النموذج الذي مت
تطويره عن طريق عملية النمذجة الريا�ضية.
�أحتقق من احلل الذي تو�صلت �إلية من خالل
عملية النمذجة الريا�ضية و�أنقده.
�أراجع عملية النمذجة بعد تطوير احلل للم�شكلة
املعطاة.
�أ�ستطيع تطوير حلول بديلة خالل عملية النمذجة
الريا�ضية.
�أ�ستطيع تطوير حلول مبتكرة عن طريق التحقق
من الأخطاء املحتملة التي متت خالل عملية
النمذجة.
ميكنني تطوير م�سائل حياتية ميكن حلها من
خالل عملية النمذجة الريا�ضية.
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