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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى التفكري الريا�ضي وعالقته باالجتاهات نحو
الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم يف �ضوء
متغريات جن�س الطلبة ،والتح�صيل يف الريا�ضيات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()219
طالب ًا وطالبة ،منهم ( )102واثنان من الطالب ،و ( )117طالبةً ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
تكون من �ستة (� )6أ�سئلة ،والثانية:
اُ�ستخدمت �أداتان ،الأوىل :اختبار التفكري الريا�ضي الذي َّ
ا�ستبانة االجتاهات نحو الريا�ضيات التي تكَّونت من ع�رشين ( )20فقرة ،وقد مت الت�أكد
من �صدق الأدوات وثباتها ،حيث بينت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى
طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم بلغ ( )% 57.73وهو بدرجة منخف�ضة،
وبلغ متو�سط االجتاهات نحو الريا�ضيات ( )% 59.4وهو بدرجة متو�سطة.وبينت الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
مدار�س حمافظة طولكرم ،تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات ل�صالح التح�صيل املرتفع،
وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات االجتاهات نحو الريا�ضيات تعزى
ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات ،ل�صالح التح�صيل املرتفع ،يف حني ال يوجد فروق يف
متو�سطات التفكري الريا�ضي �أو االجتاهات نحو الريا�ضيات تبع ًا ملتغريي اجلن�س ومكان
املدر�سة ،وبينت نتائج الدرا�سة �أي�ض ًا وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني التفكري الريا�ضي
واالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم ،وهي
عالقة موجبة.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ق ّدم الباحث جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :التفكري الريا�ضي ،مهارات التفكري ،االجتاه نحو الريا�ضيات،
طلبة ال�صف العا�رش.
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Mathematical Thinking and its Relationship to Attitudes
towards Mathematics among the Tenth Grade Students
in the Public Schools of Tulkarem Governorate

Abstract:
The aim of this study is to investigate the level of mathematical thinking
and its relationship to attitudes towards mathematics among the tenth grade
students in the public schools of Tulkarem Governorate in the light of the
variables of the gender of students and their achievement in mathematics.
The study sample consisted of 219 male and female students: 102 male
students and 117 female students.For achieving the aim of the study, the
researcher designed two data collection tools: Mathematical Thinking Test
which consisted of 6 questions and a questionnaire to study the students’
attitudes towards mathematics, which consisted of 20 items, whose reliability
and validity had been investigated.The results of the study showed that the
level of mathematical thinking of the tenth grade students scored (57.73
%) which was low, while the mean of the students’ attitudes towards
mathematics scored (59.4 %) , which was around average.The results also
showed a statistically significant differences in the level of mathematical
thinking among the tenth grade students due to the variable of achievement
in mathematics in favor of those of high achievements.In addition, there were
statistically significant differences among the means of students’ attitudes
towards mathematics due to the variable of achievement in mathematics
in favor of those of high achievement.There was a statistically significant
relationship between mathematical thinking and the tenth grade students’
attitudes towards mathematics and this relationship was positive.A number
of recommendations were provided in light of the findings.
keywords: Mathematical thinking, attitudes towards mathematics, tenth
grade students
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مقدمة:
يع ّد التفكري من الق�ضايا التي اهتم الإن�سان بها يف تطور حياته عرب الع�صور ،وقد
�أ�شار القر�آن الكرمي اىل التفكر بتعبريات متعددة منها�( :أفال تعقلون) �( ،أفال تتدبرون) �( ،أفال
ينظرون) �( ،أفال تتفكرون) .
وقد اخت�ص اهلل تعاىل الإن�سان عن باقي املخلوقات بالعقل والتفكري ،حيث ُينظر
�إىل التفكري على �أنه من �أعقد ال�سلوك الإن�ساين و�أرقاه ،ويرتبط حا�رض الإن�سان وم�ستقبله
با�ستخدام عقله ،وقد مدح اهلل تعاىل �أولئك الذين ي�ستخدمون عقولهم بالتفكر بقوله تعاىل:
اب{ �سورة
} ُق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذِي َن َي ْع َل ُمو َن َوا َّلذِي َن الَ َي ْع َل ُمو َن ِ�إنمَّ َا َي َت َذ َّكرُ �أُولُو الأ ْل َب ِ
الزمر :الآية 9
وقد �شغل مو�ضوع التفكري ب�شكل عام ،والتفكري الريا�ضي ب�شكل خا�ص ،العلماء عرب
الع�صور ،ف َّعرفوه بتعريفات متفاوته ،حيث عرفه قطامي ( )1990ب�أنه :الطريق التي ي�ستقبل
بها الفرد اخلربة ،وينظمها وي�سجلها ويخزنها ،ويدجمها بالتايل يف خمزونه املعريف.
فالتفكري �رضورة حيوية للإميان واكت�شاف نوامي�س احلياة ،وال ينمو التفكري تلقائياً،
بل يتطلب تعليم ًا منظم ًا هادفاً ،ومران ًا م�ستمراً.وللتفكري دور يف النجاح الدرا�سي واحلياتي،
فالتعليم الوا�ضح املبا�رش لعمليات التفكري الالزمة لفهم مو�ضوع معني ميكن �أن ُي َح ِّ�سن
م�ستوى حت�صيل الطالب ،ويعطيه �إح�سا�س ًا بال�سيطرة الواعية على تفكريه ،كما � َّأن التفكري
قوة متجددة لبقاء الفرد واملجتمع مع ًا يف عامل اليوم والغد ،فاملناخ ال�صفي الآمن املتمركز
حول الطالب هو التعليم النوعي الذي يوفر فر�ص ًا للتفاعل وامل�شاركة ،ويتيح للمتعلم فر�صة
التفكري؛ لأنه ي�ساعد يف تعلم مهارات التفكري ،ويرفع من درجة الإثارة واجلذب للخربات
ال�صفية ،ويجعل دور الطالب �إيجابي ًا وفعاالً(.جروان. )1999 ،
ويرتبط التفكري ب�شكل عام ،والتفكري الريا�ضي ب�شكل خا�ص بالريا�ضيات ،فهما
متالزمان ،ويرى �أبو زينة (� )2003أن الريا�ضيات طريقة ومنط يف التفكري ،ومنظم للربهان
املنطقي.بل �إن غر�س طرق التفكري الريا�ضي وحت�سينهاُ ،ي َع ُّد من �أهم الأهداف للريا�ضيات
املدر�سية(.خ�رض. )1988 ،
وتع ُّد الريا�ضيات من �أعرق العلوم التي عرفتها الب�رشية عرب التاريخ� ،إذ �أ�سهمت يف
مناحي احلياة وجماالتها كافة ،كما غزت جميع فروع العلوم الأخرى واحلياة اليومية
للإن�سان ،فمنذ الع�صور القدمية ا�ستخدمها الإن�سان يف العد ،وبعد ذلك اخرتع احل�ساب
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واجلرب لت�سهيل العمليات احل�سابية ،كما اخرتع الهند�سة كذلك ،و�أخذت الريا�ضات بالتطور
�إىل �أن و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه اليوم ،حيث واكب التقدم احل�ضاري التقدم العلمي ،واعتمد
عليه اعتماداً مبا�رشاً ،وميكننا �إدراك الأثر الفعال واملبا�رش الذي تقوم به الريا�ضيات من
�أجل حتقيق الرفاهة والرخاء للب�رشية.وت�ؤكد االجتاهات احلديثة نحو مناهج الريا�ضيات
و�أ�ساليب تدري�سها �أن الريا�ضيات �أ�سلوب يف التفكري� ،أ�سا�سه الفهم واملنطق يعتمد �أ�سلوب
االكت�شاف واملناق�شة حتى ي�صل �إىل احلل (�إبراهيم2009 ،؛ �آل عامر. )2005 ،
وعملية التفكري تدعم الفهم الأعمق للريا�ضيات ،وذلك بتمكني الطلبة من فهم
الريا�ضيات التي يتعلمونها.وتت�ضمن العملية ا�ستك�شاف الظواهر ،وتطوير الأفكار ،وبناء
احلد�س الريا�ضي ،وتربير النتائج.وميكن للمعلمني �إثارة قدرة الطلبة الطبيعية للتفكري
مل�ساعدتهم على تعلم التفكري ريا�ضيا(.بدوي. )2007 ،

مشكلة الدراسة:
تعد م�س�ألة التفكري ب�شكل عام والتفكري الريا�ضي ب�شكل خا�ص ،من الق�ضايا املهمة
التي ت�شغل بال العاملني يف املجال الرتبوي يف فل�سطني ،ال �سيما يف ظل تدين نتائج طلبة
فل�سطني يف االختبارات الدولية مثل :مت�س ( ، )TIMSSحيث احتلت فل�سطني مركزاً مت�أخراً
مقارنة بالدول الأخرى وخا�صة الدول الأجنبية.وميكن �أن يعزى ذلك للعديد من العوامل،
ومنها اعتماد طرق التدري�س بالغالب على التلقني دون تنمية االجتاهات نحو الريا�ضيات
و�إثارة التفكري الريا�ضي لدى الطلبة ،مع تغييب دور التقنيات والو�سائل التعليمية احلديثة
مثل :احلا�سوب ،الذي يدفع بالطلبة �إىل الف�ضول وحب اال�ستطالع والتفكري التي ال غنى عنها
مبوازاة اجلانب النظري الذي يتلقاه من الكتب املدر�سية ،مما ي�ؤدي �إىل فتور لدى الطلبة يف
حب التعلم ،وتراجع يف اجتاهاتهم نحوه ،ويقف التفكري ب�شكل عام والتفكري الريا�ضي ب�شكل
خا�ص جمابه ًا لعمليات احلفظ والتلقني التي ت�ستند �إىل ا�ستدعاء املعلومات من الذاكرة دون
الربط بينها.وقد اُ�ستهدف طلبة ال�صف العا�رش يف هذه الدرا�سة نظراً لكون هذا ال�صف ميثل
مرحلة انتقالية يف املراحل الدرا�سية ،حيث ي�شمل جميع الطلبة قبل توزيعهم �إىل الفروع
املختلفة يف املرحلة الثانوية ،والتي يربز فيها ح�سب مالحظات امليدان الرتبوي عزوف ًا
عن االلتحاق بالفرع العلمي الذي متثل الريا�ضيات مو�ضوع ًا رئي�س ًا فيه ،وهذا �شكل حافزاً
لدى الباحث الختيار هذا ال�صف.
وحتديداً ت�سعى هذه الدرا�سة للتعرف �إىل م�ستوى التفكري الريا�ضي وعالقته باالجتاهات
نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم.
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أسئلة الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س
حمافظة طولكرم؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
مدار�س حمافظة طولكرم؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل يختلف م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش
يف مدار�س حمافظة طولكرم باختالف متغريات الدرا�سة( :جن�س الطلبة ،ومكان املدر�سة،
والتح�صيل يف الريا�ضيات) ؟
● ●ال�س�ؤال الرابع :هل يختلف م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم باختالف متغريات الدرا�سة( :جن�س الطلبة ،ومكان
املدر�سة ،والتح�صيل يف الريا�ضيات) ؟
● ●ال�س�ؤال اخلام�س :ما العالقة بني م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاه نحو الريا�ضيات
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم؟

فرضيات الدراسة:
ا�ستنادا ً �إىل �أ�سئلة الدرا�سة الثالث والرابع واخلام�س قام الباحث ب�صياغة
الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
◄◄الفر�ضية ا لأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالب وطالبات ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم
يف اختبار التفكري الريا�ضي.
◄◄الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم ممن ي�سكنون
املدينة والقرية يف اختبار التفكري الريا�ضي.
◄◄الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف متو�سطات التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
طولكرم تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات.
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◄◄الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالب وطالبات ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم
يف مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.
◄◄الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم ممن ي�سكنون
املدينة والقرية يف مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.
◄◄الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≤ 0.05
يف متو�سطات م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س
حمافظة طولكرم تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات.
◄◄الفر�ضية ال�سابعة :ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05
بني م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة طولكرم.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما ي�أتي:
♦ ♦ ُت َع ُّد هذه الدرا�سة-يف حدود علم الباحث-من الدرا�سات الأوىل يف فل�سطني التي
تبحث يف التفكري الريا�ضي مرتبطا باالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش
يف فل�سطني ،والأوىل يف حمافظة طولكرم.
♦ ♦من املتوقع �أن ت�شكل هذه الدرا�سة �إ�ضافة �إىل الأدب الرتبوي يف جانب التفكري
الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات.
♦ ♦من املتوقع �أن يفيد املعلمون من هذه الدرا�سة يف الرتكيز على تنمية التفكري
الريا�ضي لدى الطلبة ،وتنمية االجتاهات الإيجابية لديهم نحو الريا�ضيات.
♦ ♦قد ت�ستفيد من هذه الدرا�سة وزارة الرتبية والتعليم بتطوير املناهج الدرا�سية مبا
يتفق مع �أ�س�س التفكري الريا�ضي.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
♦

♦التعرف �إىل م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم.
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♦ ♦التعرف �إىل �أثر بع�ض املتغريات يف م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف حمافظة طولكرم.
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
حمافظة طولكرم.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر بع�ض املتغريات يف م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة
ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم.
♦ ♦التعرف �إىل العالقة االرتباطية بني التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم.

حمددات الدراسة:
♦ ♦اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي .2014 /2013
♦ ♦اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم.
♦ ♦تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبدى �صالحية �أدوات الدرا�سة ومالءمتها من حيث
�صدقها وثباتها.
♦ ♦تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبجاالت �أ�سئلة االختبار وهي :اكت�شاف النماذج
الريا�ضية ،درجة التمييز الهند�سي ،اختبار �سال�سل الأعداد ،الت�سل�سل املنطقي� ،إدراك
العالقات بني الأ�شكال الهند�سية �إىل �أ�شكال متماثلة ،و�إدراك تقيم الأ�شكال الهند�سية �إىل
�أ�شكال متماثلة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄التفكري الريا�ضي :هو عمليات عقلية متدرجة ال�صعوبة ،و ُيقا�س التفكري الريا�ضي
يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي ح�صل عليها الطالب يف اختبار التفكري الريا�ضي الذي �أُعِ َّد
وطُ ِّو َر لهذه الدرا�سة.
◄◄االجتاه نحو الريا�ضيات :عرفه خليفة وحممود ( )1993ب�أ َّنه :مفهوم يعرب عن
حم�صلة ا�ستجابات الطالب نحو مو�ضوعات الريا�ضيات ،وي�سهم يف حتديد حرية الطالب
امل�ستقلة جتاه مادة الريا�ضيات من حيث القبول �أو الرف�ض ،واملقي�س يف هذه الدرا�سة
بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب على ا�ستبانة االجتاهات نحو الريا�ضيات.
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◄◄طلبة ال�صف العا�رش :هم الطلبة الذين �أمتوا ت�سع �سنوات بنجاح ويجل�سون على
مقاعد الدرا�سة يف ال�سنة العا�رشة يف املدر�سة ،والذين ترتاوح �أعمارهم بني � 16–15سنة.
◄◄حمافظة طولكرم :هي واحدة من املحافظات التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
وتقع يف �شمال غرب ال�ضفة الغربية ،وتبلغ م�ساحة املحافظة ( )268كيلومرتا مربعاً.ووفقا
للمكتب املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يبلغ عدد �سكان املحافظة ( )172.800ن�سمة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة.
يتناول الإطار النظري عر�ض ًا عن التفكري الريا�ضي من حيث مفهومه و�أمناطه،
ومظاهره ،كما يتناول االجتاهات نحو الريا�ضيات من حيث مفهومها ،و�أهميتها،
ومكوناتها.
التفكري الرياضي:
ما زال مفهوم التفكري الريا�ضي ب�شكل خا�ص يعرتيه الغمو�ض والتعقيد ،وذلك نظراً
الختالف توجهات الباحثني واهتماماتهم العلمية ومدار�سهم الفكرية.فنظرة الريا�ضيني
�إىل التفكري الريا�ضي تختلف عن نظرة علماء النف�س ،وهذه النظرة تختلف كذلك بني معلمي
الريا�ضيات للمرحلة الأ�سا�سية واملرحلة الثانوية ،كما �أنها تختلف باختالف خربة ال�شخ�ص
الأكادميية واملهنية.لذا قام عدد من الباحثني واملتخ�ص�صني يف مناهج الريا�ضيات وعلم
النف�س الرتبوي بو�ضع تعريف للتفكري الريا�ضي وحتديد �أمناطه ومهاراته ب�صورة وا�ضحة،
ورغم ذلك ف�إنه ال ميكن و�ضع �إطار منطقي يو�ضح جميع �أمناط ،ومهارات التفكري الريا�ضي.
(. )Schurter, 2002 ;Lutfiyya,1998
وللتفكري الريا�ضي تعريفات عدة� ،أوردها �إبراهيم ( ، )2009فهو القدرة على حل
امل�شكالت الريا�ضية ،وهو كذلك �أ�سلوب تفكري خا�ص بدرا�سة الريا�ضيات ،وي�شتمل على
مهارات عدة كاال�ستقراء ،واال�ستدالل ،وح ِّل امل�شكالت ،و ُي َع َّر ُف التفكري الريا�ضي كذلك على
�أ َّنه جمموعة من العمليات العقلية التي تتمحور حول م�شكالت ريا�ضية حمددة تهدف �إىل
�إنتاج �أفكار ت�ستخدم كو�سيلة �أو ا�سرتاتيجية حلل تلك امل�شكالت.
ويعرفُه عبيد وعفانة ( )2003على �أنه العملية الذهنية التي بو�ساطتها يتم احلكم
ِّ
على واقع الأ�شياء ،وذلك بالربط بني واقع ال�شيء ،مما يجعل التفكري عام ًال مهما يف حل
امل�شكالت.ويعرفُه �أبو زينة وعبابنة ( )2010على �أنه عملية بحث عن معنى يف موقف
ِّ
�أو خربة ذات عالقة ب�سياق ريا�ضي ،حيث يتمثل املوقف يف �أعداد �أو رموز �أو �أ�شكال �أو
مفاهيم ريا�ضية.
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وميكننا اعتبار التفكري الريا�ضي يف ر�أي اخلطيب (� )2009أ َّنه التفكري امل�صاحب
للفرد يف مواجهة امل�شكالت وامل�سائل الريا�ضية يف حماولة حللها ،وحت ُّده اعتبارات عدة
تتعلق بالعملية العقلية التي تتكون منها عمليات احلل ،والعمليات املنطقية التي تتكون
منها عملية حل م�سائل خمتلفة الأنواع ،والعمليات الريا�ضية التي يجب �أن ت�ستخدم من
�إجابة امل�سائل الريا�ضية.
و ُيع ُّد التفكري الريا�ضي حموراً مهم ًا يف حمتوى مناهج الريا�ضيات ،وهذا ما
جنده وا�ضح ًا يف وثيقة املعايري العاملية لتدري�س الريا�ضيات املدر�سية التي ن�رشها
املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات ،فالتفكري الريا�ضي ُيع ُّد �أحد الأهداف الرئي�سة
لتعليم وتعلم الريا�ضيات جلميع التالميذ يف م�ستويات التعليم كافة يف املراحل
العمرية كلها .وكذلك ف� َّإن التفكري الريا�ضي ال يقت�رص على جمرد الربهان ال�شكلي،
ولكنه يت�ضمن جما ًال وا�س ًعا من القدرات التي يجب على الطلبة امتالكها والتمكن
منها ،والتي تتمثل يف ( : )NCTM, 2000
 تطبيق التفكري اال�ستنباطي واال�ستقرائي.
 فهم عمليات التفكري وتطبيقها ،وب�صفة خا�صة التفكري املكاين.
 عمل وتكوين التخمينات الريا�ضية والرباهني والإثبات.
 تكوين �أمثلة م�ضادة.
 �إجراء مناق�شات منطقية.
 �إ�صدار �أحكام على �صدق الرباهني واحلجج و�صحتها.
و ُتع ُّد تنمية املقدرة الريا�ضية للطلبة واحداً من االجتاهات احلديثة يف تطوير تعليم
الريا�ضيات ،و�أحد الأهداف اجلديدة لتعليمها ،و ُينظر �إىل املقدرة الريا�ضية على �أنها تلك
املقدرة على �أداء ريا�ضي هادف ذي قيمة وداللة ،كقدرة املتعلم على توظيف التفكري
الريا�ضي ،وتوظيف الأدوات والو�سائل التكنولوجية ،كاحلا�سوب ،وكذلك توظيف مهارات
التوا�صل الريا�ضي من خالل التفكري الريا�ضي�(.أبو عمرية)2000 ،
وحول تعليم التفكري الريا�ضي يف ع�رص العوملة مبا يتوافق مع منهجية الريا�ضيات
للجميع ،فقد خل�صت درا�سة �إبراهيم (� )2007إىل ما ي�أتي:
Ú Úظهرت يف ع�رص العوملة امل�ستحدثات التقنية املعا�رصة التي تعتمد على النظريات
الريا�ضية يف ت�صميمها وحتقيقها �إجرائياً.
Ú Úميثل التفكري الريا�ضي ال�سمة التي يت�صف بها ع�رص العوملة ،لدرجة �أن هذا الع�رص
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يو�ص ُف ب�أنه ع�رص التفكري بعامة ،وب�أنه ع�رص التفكري الريا�ضي بخا�صة ،عندما يرتبط
َ
بالتكنولوجيا املتقدمة.
Ú Úالتدري�س كعملية �إبداعية له دوره املهم يف تعليم التفكري الريا�ضي بعامة ،ويف
ربط هذا التعليم مبنهجية الريا�ضيات للجميع بخا�صة.
أمناط التفكري الرياضي:
للتفكري ب�شكل عام عدد من الأمناط ،وهي :النمط التحليلي ،والإدراكي ،والديناميكي
الفعال ،والتخيلي ،واالبتكاري ،واملجرد ،والواقعي ،واال�ستداليل ،واال�ستنباطي ،والعملي،
والنمط املثايل( .م�صطفى )2002 ،والتفكري الريا�ضي هو �أحد جماالت التفكري ،وهو
عملية يتم بها البحث عن معنى يف موقف �أو خربة مرتبطة ب�سياق ريا�ضي ،فهو تفكري
يف جماالت الريا�ضيات ،حيث تتمثل عنا�رص �أو مكونات املوقف �أو اخلربة يف �أعدادٍ �أو
مفاهيم ريا�ضية ،وهو ُيع ُّد �أو�سع �أنواع التفكري ،حيث ميكن منذجة
أ�شكال �أو
رموز �أو � ٍ
ٍ
َ
العديد من املواقف وامل�شكالت ومتثيلها من خالل مناذج ومتثيالت ريا�ضية (�أبو زينة
وعبابنة. )2010 ،
ويختلف التفكري الريا�ضي عن �أنواع التفكري الأخرى بوجه عام ،حيث ي�شتمل على
م�صطلحات حمددة حتديداً دقيق ًا من حيث العالقات بني الأعداد ،والرموز ،واملفاهيم التي
ميكن متثيلها �إما بالر�سم� ،أو الأ�شكال الأخرى ،والتفكري الريا�ضي ي�ؤكد على الن�شاط العقلي،
�أو الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تدري�س الريا�ضيات ،وميكن �أن ي�أخذ مكانه من خالل الرتكيز
على الإجراءات املتبعة للو�صول �إىل نتيجة معينة� ،أو اكت�شاف القاعدة التي �سوف تنظم
بع�ض املعلومات �أو تبنيها� ،أو ا�ستخدام الطرق ال�شكلية وغري ال�شكلية للتحقق من �صحة
الفرو�ض� ،أو ا�ستخدام الطرق والأ�ساليب املقرتحة العامة امل�ساعدة يف حل امل�شكالت بوجه
عام� ،أو ا�ستخدام اال�ستقراء يف تكوين العالقات� ،أو ا�ستخدام املنطق ال�شكلي (كو�سا.)2001 ،
ويتحدد التفكري الريا�ضي مبظاهر عدة ،منها :اال�ستقراء ،اال�ستنتاج ،التعبري بالرموز ،التفكري
املنطقي ،الربهان ،التخمني ،النمذجة (�أبو زينة وعبابنة. )2010 ،
وقد يكون التفكري الريا�ضي منخف�ض ًا �أو مرتفع ًا يف امل�ستوى ح�سب تق�سيم الهيئة
ري منخف�ض امل�ستوى املالحظ َة
القومية الأمريكية لتقدم العلوم ،حيث ي�شمل التفك ُ
وجتميع املعلومات�.أما مرتفع امل�ستوى في�شمل
واال�ستنتاج
والت�صنيف
والقيا�س والتنب�ؤَ
َ
َ
َ
َ
ري البيانات ،والتحكم باملتغريات ،والتعريف الإجرائي ،وفر�ض الفرو�ض ،والتجريب.
تف�س َ
وي�شمل اال�ستخدام الفعال للتفكري مرتفع امل�ستوى ا�ستخدام التفكري منخف�ض امل�ستوى
(�إبراهيم. )2009 ،
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وقد ق�سم �أبو زينة وعبابنة ( )2010مهارات التفكري الريا�ضي �إىل �أق�سام عدة ،وهي:
التعميم ،واال�ستقراء ،واال�ستنتاج ،والتعبري بالرموز ،والنمذجة ،والربهان الريا�ضي.يف حني
ح َّدد ح�سن ( )2001مظاهر التفكري الريا�ضي بالتعميم ،واال�ستقراء ،واال�ستنباط ،والتعبري
بالرموز ،والربهان الريا�ضي.
االجتاهات حنو الرياضيات:
لالجتاهات التي يكت�سبها الطلبة خالل درا�ستهم للريا�ضيات �أهمية كبرية يف حياتهم،
توج ُه �سلوكهم نحو الدقة والتنظيم والثقة واالعتماد على النف�س يف حل امل�شكالت،
فهي ِّ
واملو�ضوعية يف احلكم على املواقف والأ�شياء ،وكذلك حب اال�ستطالع وتكوين الدافعية
والرغبة يف موا�صلة التعلم.لذلك ُي َعل ُِّق املهتمون بالريا�ضيات املدر�سية �أهمية كبرية
على االجتاهات ،وينظرون �إىل ارتباطها بنجاح الطلبة يف الدرا�سة وحت�صيلهم الدرا�سي
فيها.و ُي َع ُّد تكوين االجتاه الإيجابي نحو الريا�ضيات �أحد �أهداف تدري�سها ،نظراً الرتباط
االجتاهات نحو الريا�ضيات بالتح�صيل الدرا�سي فيها (�صبح. )2014 ،

ويجمل �أحمد (� )1986أهمية قيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات مبا ي�أتي:
1.1ميكن-بعد التعرف �إىل االجتاهات-حماولة تعديل ال�سلبية منها وتطويرها

وحت�سينها ،حيث � َّإن تكوين اجتاهات موجبة نحو الريا�ضيات ُي َع ُّد من الأهداف املهمة التي
ن�سعى �إىل حتقيقها يف تدري�س الريا�ضيات.
2.2حتديد رغبات الطلبة وتف�ضيالتهم نحو املواد الدرا�سية ،واختيارهم للتخ�ص�صات
الدرا�سية التي يرغبون يف اال�ستمرار يف درا�ستها يف �ضوء اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات،
حيث يحاولون جتنب درا�سة الريا�ضيات-ما �أمكنهم-حينما تكون اجتاهاتهم �سلبية
نحوها ،وبالعك�س.
3.3توقع م�ستويات حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات-يف �ضوء اجتاهاتهم نحوها-يف
بع�ض الأحيان ،الرتباط التح�صيل باالجتاهات يف حدود معينة.
عاما موجو ًدا لدى كثري من املدر�سني والرتبويني
وترى اجلابري (� )1993أن اعتقا ًدا ًّ
ب�أن اجتاهات الطالب نحو املادة الدرا�سية-التي يتعلمها-ت�ؤثر يف مدى تقبله ملفاهيم تلك
املادة وخرباتها ،وكذلك ت�ؤثر يف مدى �إملامه بها ،وتوظيفه لها.لذلك كان من ال�رضوري
إجراء) كل ما يلزم من �أجل تنمية االجتاهات االيجابية لدى الطالب نحو تلك املادة
عملُ (� ُ
التي يتعلمها ،وكذلك حت�سني االجتاهات ال�سلبية املوجودة لديه نحوها.
ويرى �أحمد (� )1986أن �أهمية التعرف �إىل اجتاهات الطلبة وقيا�سها� ،أنه ميكن توقع
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درجات حت�صيلهم من اجتاهاتهم ،وهذا يعني �أن التح�صيل واالجتاهات متالزمة ،فمن
تكون اجتاهاته موجبة نحو الريا�ضيات ،يكون حت�صيله مرتفعاً.
وترى بع�ض الدرا�سات � َّأن االجتاهات ثابتة غري قابلة للتغيري ،يف حني يرى بع�ضها
الآخر �أنها تتميز باال�ستمرارية� ،سواء يف تكوينها �أو يف تغريها ،مما يجعل �أمر تغيريها
عملية تلقائية �سهلة ،وحتتاج درا�سة اجتاهات الأفراد ،والتعديالت التي تطر�أ عليها لفرتات
زمنية طويلة� ،إذ ت�ستغرق التغريات يف اجتاهات الأفراد وقتا طويال ،وبالتايل ميكن تبني
�أ�سلوب الدرا�سات التتبعية ،عن طريق برامج عالجية خا�صة تهدف �إىل تغيري اجتاهات
ه�ؤالء الطلبة نحو الريا�ضيات�(.أحمد. )1986 ،

الدراسات السابقة:
با�ستعرا�ض الأدب الرتبوي ال�سابق ،وجد الباحث العديد من الدرا�سات التي تناولت
التفكري الريا�ضي ،واالجتاهات نحو الريا�ضيات وعالقتهما معا ،ومن هذه الدرا�سات:
التعرف �إىل �أثر توظيف �أمناط
درا�سة �صبح ( )2014وهي درا�سة جتريبية هدفت �إىل
ّ
التفكري الريا�ضي على حت�صيل واجتاهات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الريا�ضيات يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالباً ،منهم ()30
طالب ًا در�سوا املادة التدريبية مدعمة ب�أمناط التفكري الريا�ضي (جتريبية)  ،وال�شعبة الثانية
( )30طالباً ،در�ست املحتوى الريا�ضي بالطريقة التقليدية (�ضابطة) .وقد ا�ستخدمت
الباحثة لغر�ض الدرا�سة اختبار �أمناط التفكري الريا�ضي ،ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي التفكري الب�رصي،
واال�ستداليل ،والناقد بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على اختبار �أمناط التفكري
الريا�ضي ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرت م�صلح ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى مهارات التفكري
الريا�ضي وعالقتها باملعتقدات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
مدار�س حمافظة طولكرم ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )246طالب ًا وطالبةً ،وا�ستخدمت
الباحثة �أداتني ،هما :اختبار التفكري الريا�ضي ،وا�ستبانة لقيا�س االعتقاد نحو الريا�ضيات.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة مهارات التفكري الريا�ضي بلغت ( ، )% 60.3يف حني
كان م�ستوى االعتقاد نحو الريا�ضيات متو�سطاً.و�أظهرت النتائج كذلك وجود فروق يف
نتائج اختبار التفكري الريا�ضي تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،وتبع ًا ملتغري التح�صيل
ل�صالح (�أكرب من  ، )% 90يف حني مل تظهر فروق تبع ًا ملتغري مكان ال�سكن.كما �أظهرت
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نتائج الدرا�سة وجود فروق يف االعتقاد نحو الريا�ضيات تبع ًا ملتغري التح�صيل ل�صالح
ملتغريي اجلن�س ومكان ال�سكن.
(�أكرب من  ، )% 90ومل جتد فروق ًا تبع ًا
ْ
ويف درا�سة �أجراها ك ٌّل من اخلطيب وعبابنة ( )2011هدفها التعرف �إىل التفكري
الريا�ضي وعالقته باجتاهات الطلبة وحت�صيلهم :درا�سة على طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف الأردن يف مادة الريا�ضيات حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )104طالب وطالبات ،وقد
مكو ًنا من ( )40فقرة.وقد
ا�ستخدم الباحثان لأغرا�ض الدرا�سة اختباراً للتفكري الريا�ضي َّ
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة موجبة بني �صعوبة الريا�ضيات وطبيعة الريا�ضيات
والتح�صيل الدرا�سي والتفكري الريا�ضي.
و�أجرى القي�سي ( )2008هدفت اىل التعرف اىل �أثر ا�ستخدام منوذج تقوميي مقرتح
يف التح�صيل والتفكري الريا�ضي واالجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف التا�سع
التا�سع الأ�سا�سي يف الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )81طالبة موزعات ع�شوائي ًا اىل
جمموعتني ،الأوىل جتريبية ،تعر�ضت لتطبيق النموذج التقوميي املطور ،و�ضابطة تعر�ضت
للتقومي التقليدي ،ا�ستخدم الباحث ثالث �أدوات وهي :اختبار حت�صيلي ،واختبار للتفكري
الريا�ضي ،ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات�.أظهرت النتائج وجود فروق دالة اح�صائي ًا
بني املتو�سطات احل�سابية يف درجات الطالبات يف االختبار التح�صيلي واختبار التفكري
الريا�ضي واالجتاه نحو الريا�ضيات ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اح�صائيات
بني املتو�سطات احل�سابية يف درجات الطالبات يف االختبار التح�صيلي واختبار التفكري
الريا�ضي واالجتاه نحو االريا�ضيات ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أجرى العب�سي ( )2008درا�سة هدفت �إىل فح�ص مظاهر التفكري الريا�ضي ال�سائدة
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )346طالبا
لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف الأردنُ ،
وبينت الدرا�سة �أن ن�سبة الطلبة الذين
وطالبة يف منطقة �إربد التابعة لوكالة الغوث الدوليةَّ ،
�صنفوا ب�أنهم ميتلكون مظاهر التفكري الريا�ضي ( ، )% 54.1كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اكت�ساب الطلبة ملظاهر التفكري الريا�ضي
تعزى للجن�س.
ويف الواليات املتحدة االمريكية �أجرى كينج ( )Kench, 2007درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل �أنواع التفكري لدى طلبة �أق�سام الريا�ضيات والإح�صاء يف جامعة جنوب
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )220طالب ًا وطالبة.وقد ا�ستخدم الباحث �أداة
كاليفورنيا ُ
لقيا�س �أنواع التفكري وهي( :الريا�ضي ،الإبداعي ،ال�سطحي ،اخلرايف ،التباعدي ،اال�ستنتاجي)
 ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود التفكري الإبداعي واال�ستنتاجي باملرتبة الأوىل ،والتفكري
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الريا�ضي باملرتبة الثانية ،كما وجدت عالقة قوية بني التفكري الريا�ضي واال�ستنتاجي،
وكذلك �أظهرت الدرا�سة وجود التفكري اخلرايف وال�سطحي لدى الإناث ب�صورة وا�ضحة.
كما �أجرى جنم ( )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى التفكري الريا�ضي وعالقته
ببع�ض الذكاوات لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش بغزة ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()362
طالب ًا وطالبة من ال�صف احلادي ع�رش يف املدار�س احلكومية برفح ،وقد ا�ستخدم الباحث
لأغرا�ض الدرا�سة اختبار التفكري الريا�ضي ،وقائمة “تيلي” للذكاوات املتعددة حيث �أظهرت
نتائج الدرا�سة انخفا�ض ًا يف م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد بلغت
ن�سبته املئوية (. )% 26.93كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني التفكري الريا�ضي والذكاوات املتعددة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة كذلك وجود فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري الريا�ضي يعزى ملتغري الق�سم (علمي� ،أدبي) ل�صالح
الق�سم العلمي ،ووجدت فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف التفكري الب�رصي يعزى ملتغري اجلن�س
(ذكورا و�إناثا) ل�صالح الذكور.
ولدرا�سة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�سية قائمة على حل امل�شكالت يف تنمية التفكري
الريا�ضي ،واالجتاهات نحو الريا�ضيات� ،أجرى اخلطيب ( )2006درا�سة جتريبية يف
الأردن ،تكونت عينتها من ( )104طالب من طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سيُ ،ق�سموا ع�شوائي ًا
�إىل جمموعتني� ،إحداهما :جتريبية در�ست بالطريقة التجريبية القائمة على حل امل�شكالت،
حيث �أُخ�ضعت املجموعتان الختبار تفكري
والأخرى �ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية ُ
ريا�ضي.وقد �أظهرت النتائج تفوق طلبة املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة يف
اختبار التفكري ،كما �أظهرت فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف التفكري الريا�ضي تعزى للتفاعل
بني ا�سرتاتيجية التدري�س وم�ستوى التح�صيل.و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا فروقا دالة �إح�صائي ًا
يف االجتاهات نحو الريا�ضيات بني املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أجرى مطر ( )2004درا�سة بعنوان� :أثر ا�ستخدام خمططات املفاهيم يف تنمية
التفكري الريا�ضي لدى طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي بغزة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )80طالباً ،مق�سمني �إىل جمموعتني ،الأوىل جتريبية ( )40طالباً ،والثانية �ضابطة ()40
طالباً ،ا�ستخدم الباحث لأغرا�ض الدرا�سة اختباراً للتفكري الريا�ضي ،وخمططات املفاهيم.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التفكري الريا�ضي( :اال�ستنتاجي،
والناقد ،والإبداعي) تعزى ال�ستخدام خمططات املفاهيم ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما
�أظهرت نتائج الدرا�سة كذلك وجود فروق دالة اح�صائيا يف التفكري الريا�ضي لدى طالب
ال�صف الثامن ذوي التح�صيل املرتفع يف املجموعة التجريبية و�أقرانهم يف املجموعة
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ال�ضابطة ،تعزى ال�ستخدام خمططات املفاهيم ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما وجدت
كذلك فروق دالة �إح�صائي ًا بني الطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض يف املجموعة التجريبية
و�أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة ،تعزى ال�ستخدام خمططات املفاهيم ل�صالح املجموعة
التجريبية.
ولتحديد العالقة بني التفكري الريا�ضي والتح�صيل يف الريا�ضيات لدى طالبات
ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س يف مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أجرت كو�سا
( )2001درا�سة تكونت عينتها من ( )324طالبة من ال�صفني اللذين ا�ستهدفتهما الدرا�سة،
حت�صيليا يف مادة الريا�ضيات لكل �صف ،واختبارا لقيا�س
حيث �أعدت الباحثة اختبارا
ُ
ًّ
التفكري الريا�ضي.وقد �أظهرت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية بني التح�صيل يف الريا�ضيات
والتفكري الريا�ضي لدى طالبات ك ٍّل من ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س.
ويف درا�سة كاي ( )Cai, 2000التي هدفت �إىل الك�شف عن ا�سرتاتيجيات التفكري
والتربير التي ي�ستخدمها الطلبة يف حل امل�سائل اجلربية يف الواليات املتحدة وال�صني،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )542طالب ًا من طلبة ال�صف ال�ساد�س )310( ( ،طالب ًا وطالب ًة
من ال�صني ،و ( )232طالب ًا وطالبة من الواليات املتحدة.وقد طُ ل َِب من الطلبة القيام
مبهمات �أدائية تقييميه تتطلب حل امل�س�ألة و�رشح هذه احللول ،وتتميز بوجود العديد من
ا�سرتاتيجيات احلل والتمثيل لها.تركز التحليل النوعي املعمق لهذه الدرا�سة يف جانبني،
الأول :يتمثل يف �إعطاء عالمة نوعية على حل الطلبة وتف�سرياتهم.والثاين :يتعلق باملظاهر
املعرفية التي تت�ضمن ا�سرتاتيجية احلل ،واخلط�أ يف احلل ،والتمثيل الريا�ضي.و�أظهرت
النتائج تفوق طلبة ال�صني على طلبة الواليات املتحدة يف املهمات كلها� ،إذ بلغ حت�صيل
طلبة ال�صني �ضعفي حت�صيل طلبة الواليات املتحدة ،يف حني تفوق طلبة الواليات املتحدة
على طلبة ال�صني يف حل امل�سائل.كما متيزت اال�سرتاتيجيات التعليمية التي ا�ستخدمها
طلبة الواليات املتحدة حلل امل�س�ألة ب�أنها ح�سية ،مثل :الر�سم �أو اجلدولة ،يف حني ا�ستخدم
طلبة ال�صني اال�سرتاتيجيات املجردة مثل :ا�ستخدام قانون �أو تعميم معني.وقد كان حت�صيل
طلبة ال�صني �ضعفي حت�صيل طلبة الواليات املتحدة.
و�أجرى نا�رص ( )1999درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني االجتاهات نحو
الريا�ضيات والتح�صيل الدرا�سي فيها لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )388طالبا وطالبة من طلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة طولكرم بفل�سطني ،وقد ا�ستخدم الباحث لأغرا�ض الدرا�سة ا�ستبانة
لقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات ،وكذلك اختباراً لقيا�س التح�صيل يف الريا�ضيات.وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ،ومنها :تدين م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة ،يف حني
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الباحث فروق ًا دالة اح�صائي ًا
كان م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات �إيجابياً ،كما وجد
ُ
يف االجتاهات نحو الريا�ضيات والتح�صيل فيها ،ل�صالح �إناث املدينة ،كما وجدت عالقة
ارتباطية موجبة بني االجتاهات نحو الريا�ضيات والتح�صيل فيها.
و�أجرى دالمني ( )Dlamini,1998درا�سة يف �سوي�رسا ،حول العالقة بني اجتاهات
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )941طالب ًا
الطلبة نحو الريا�ضيات وحت�صيلهم فيهاُ ،
وطالبة.وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة لقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات ،وقا�س التح�صيل
من خالل العالمات التي ح�صل عليها الطلبة يف املدار�س التي مت اختيارها.وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية بني االجتاه نحو الريا�ضيات والتح�صيل فيها ،كما
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اح�صائيا يف التح�صيل تعزى للجن�س.
كما �أجرى حممد علي ( )Mohammad-Ali,1995درا�سة يف ماليزيا هدفت �إىل
معرفة اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو الريا�ضيات ،ومعرفة ما �إذا كانت هناك عالقة
بني االجتاهات لدى ه�ؤالء الطلبة وحت�صيلهم يف الريا�ضيات.وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )528طالب ًا يف ال�سنة الرابعة من املرحلة الثانوية ح�سب النظام املاليزي ،حيث قي�ست
حت�صيلهن �أعلى من
اجتاهات نحو الريا�ضيات.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإناث كان
َّ
الذكور ،كما �أظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروقٍ دالة �إح�صائيا يف االجتاهات والتح�صيل
تعزى �إىل مكان الإقامة.ووجدت عالقة ارتباطية �إيجابية بني االجتاه نحو الريا�ضيات
والتح�صيل.
ويف درا�سة البابطني ( )1991التي هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات الطالب نحو
الريا�ضيات ،وعالقتها بالتح�صيل فيها تكونت عينة الدرا�سة من ( )320طالباً ،وا�ستخدم
الباحث �أداتني ،هما :مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ،واالختبار التح�صيلي للريا�ضيات.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن هناك فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني درجات جمموعة الطالب
�أ�صحاب امل�ستوى املرتفع يف االجتاه نحو الريا�ضيات ودرجات الطالب �أ�صحاب امل�ستوى
املنخف�ض يف االجتاه نحوها يف االختبار ل�صالح الطالب �أ�صحاب امل�ستوى املرتفع.
ويف درا�سة �أبو الهدى ( )1985التي هدفت �إىل بحث العالقة بني التفكري الريا�ضي
وك ٍّل من االجتاهات نحو الريا�ضيات والتح�صيل فيها ،كما هدفت �إىل بحث �أثر امل�ستوى
التعليمي ،وم�سار الدرا�سة( :علمي و�أدبي) على منو قدرة طلبة املرحلة الثانوية على التفكري
الريا�ضي.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )799طالب ًا وطالبة.وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س ًا
للتفكري الريا�ضي ،وا�ستبانة لقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
موجب ذي داللة �إح�صائية بني التفكري الريا�ضي ،وك ٍّل من التح�صيل يف
ارتباط
وجود
ٍ
ٍ
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تفو َق طلبة الفرع العلمي على
الريا�ضيات ،واالجتاهات نحوها ،كما �أظهرت النتائج كذلك ُّ
طلبة الفرع الأدبي يف مقيا�س التفكري الريا�ضي.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبني للباحث ما ي�أتي:
1.1ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي كما يف الدرا�سات ال�سابقة جميعها

با�ستثناء درا�سة (�صبح ، )2014 ،و (اخلطيب )2006 ،فقد ا�ستخدمتا املنهج التجريبي.
2.2ا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة جمتمعات خمتلفة من ال�صفوف الدرا�سية مثل ال�صف
الثالث ،واخلام�س وال�ساد�س ،والثامن والتا�سع ،يف حني ا�ستهدفت درا�سة (نا�رص)1999 ،
يف بحثها يف التح�صيل وعالقته باالجتاه ،ومتيزت الدرا�سة احلالية با�ستهدافها لطلبة
ال�صف العا�رش يف درا�سة التفكري الريا�ضي وعالقته باالجتاه نحو الريا�ضيات ،وهي
الدرا�سة املحلية الوحيدة التي ا�ستهدفت طلبة ال�صف العا�رش يف هذا املجال.
3.3ك�شفت العديد من الدرا�سات عالقة موجبة بني التفكري الريا�ضي والتح�صيل
الدرا�سي (( ، )Cai,2000كو�سا�( ، )2001 ،أبو الهدى( ، )1985 ،اخلطيب. )2006 ،

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الطريقة الو�صفية االرتباطية كمنهجية بحثية للدرا�سة ،وذلك ملنا�سبتها
لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف العا�رش جميعهم يف مدار�س حمافظة طولكرم،
وعددهم ( )3533طال ًبا وطالبة ،منهم ( )1579طالباً ،و ( )1854طالبة ،وذلك ح�سب
�إح�صاءات مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم ،ومت اختيار �أفراد عينة الدرا�سة
بالطريقة الطبقية تبعا ملتغري جن�س الطلبة بن�سبة ( )% 6.2من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول
( )1يو�ضح خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة.
الجدول ()1
خصائص أفراد عينة الدراسة.

املتغري

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية

اجلن�س

ذكر

102

% 46.6
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املتغري

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية

اجلن�س

�أنثى

117

% 53.4

مدينة

73

% 33.3

قرية

146

% 66.7

�أقل من 60

52

% 23.7

80 – 60

57

% 26.0

90-80

38

% 17.4

اكرث من 90

72

% 32.9

مكان املدر�سة

التح�صيل يف الريا�ضيات

2016

أدوات الدراسة:
◄◄�أوالً :اختبار التفكري الريا�ضي :اُ�ستخدمت اختبار التفكري الريا�ضي لدى طلبة
ال�صف العا�رش ،من درا�سة م�صلح ( )2012التي طورت االختبار الوارد يف �سليمان
وم�صطفى ( )1986والتي رجع �إليها الباحث وعدل �أحد الأ�سئلة فيه.وقد ا�شتمل االختبار
على �ستة �أ�سئلة ،ال�س�ؤال الأول :اكت�شاف النماذج الريا�ضية ،ال�س�ؤال الثاين :درجة التمييز
الهند�سي ،ال�س�ؤال الثالث :اختبار �سال�سل الأعداد ،ال�س�ؤال الرابع :الت�سل�سل املنطقي ،ال�س�ؤال
اخلام�س� :إدراك العالقات بني الأ�شكال الهند�سية �إىل �أ�شكال متماثلة ،وال�س�ؤال ال�ساد�س:
�إدراك تقومي الأ�شكال الهند�سية �إىل �أ�شكال متماثلة.وكانت العالمة النهائية لالختبار ()30
 ،حيث كانت عالمة ال�س�ؤال الأول (4عالمات)  ،والثاين ( 8عالمات)  ،والثالث ( 4عالمات)
 ،والرابع (عالمتان)  ،واخلام�س ( 4عالمات)  ،وال�ساد�س (8عالمات) .
◄◄ثانياً-االجتاهات نحو الريا�ضيات :بعد اطِّ الع الباحث على العديد من الدرا�سات
ال�سابقة التي ا�ستخدمت مقايي�س االجتاهات نحو الريا�ضيات مثل درا�سة نا�رص ()1999
 ،اُ�ستخدمت ا�ستبانة االجتاهات نحو الريا�ضيات التي تكونت يف �صورتها النهائية من
( )20فقرة� ،صيغت فقراتها وفق مقيا�س ليكرت ( )Likert Scaleاخلما�سي ،حيث تكون
ا�ستجابة املبحوث على الفقرات باملوافقة ح�سب التدرج الآتي :كبرية جدا ،كبرية ،متو�سطة،
قليلة ،قليلة جدا ،حيث مت منح الدرجة  5لال�ستجابة كبرية جدا ،و  4لال�ستجابة كبرية،
و  3لال�ستجابة متو�سطة ،و  2لال�ستجابة قليلة ،والعالمة  1لال�ستجابة قليلة جدا ،وذلك
للفقرات الإيجابية ،وهي الفقرات )20 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،4 ،1( :؛ يف حني
ُمنحت الدرجة  1لال�ستجابة كبرية جدا ،و  2لال�ستجابة كبرية ،و  3لال�ستجابة متو�سطة ،و
 4لال�ستجابة قليلة ،والعالمة  5لال�ستجابة قليلة جدا ،وذلك للفقرات ال�سلبية ،وهي الفقرات:
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(. )19 ،18 ،15 ،9 ،6 ،5 ،3 ،2وتعبرِّ ُ الدرجة املرتفعة على املقيا�س عن ارتفاع يف درجة
االجتاه نحو الريا�ضيات للمبحوثني يف حني تعبرِّ ُ الدرجة املنخف�ضة عن انخفا�ض يف
االجتاه نحو الريا�ضيات.وقد طُ ِّبقت الأداتان مع ًا كرزمة واحدة (ملحق . )1
صدق أدوات الدراسة ،وثباتها:

◄◄�أوال�-صدق اختبار التفكري الريا�ضي وثباته:

بعد �إعداد اختبار التفكري الريا�ضي وعر�ضه ب�صورته الأولية على �سبعة من ذوي
اخلربة والكفاءة من املُتخ�ص�صني يف جمال الريا�ضيات ،والطلب من ك ِّل محُ ك ٍَّم �إبداء ر�أيه
يف ك ِّل فقرة من فقرات االختبار من حيث و�ضوح كل فقرة.وبعد جمع البيانات وحتليلها
ُع ِّدلت بع�ض الفقرات ا�ستناداً �إىل �آراء املحكمني.وللت�أكد من ثبات اختبار مهارات التفكري
الريا�ضي طبقه الباحث على عينة مكونة من ( )20طالب ًا وطالبة من مدر�ستني خمتلفتني
وح�سب معامل ثبات اختبار التفكري الريا�ضي عن
وهم من جمتمع الدرا�سة ،وخارج عينتهاُ ،
طريق التجزئة الن�صفية ،حيث ُيق�سم املقيا�س �إىل جز�أين :جزء ميثل الفقرات الفردية ،واجلزء
وح�سب معامل ارتباط بري�سون ( )Pearsonبني اجلز�أين ومن
الآخر ميثل الفقرات الزوجيةُ ،
ثم ُع ِّدل ح�سب معادلة �سبريمان براون حيث بلغت قيمة الثبات لالختبار ( )0.92وهي قيمة
منا�سبة لإجراء الدرا�سة.

◄◄ثانيا ً� :صدق ا�ستبانة االجتاهات نحو الريا�ضيات وثباتها:

بعد �إعداد اال�ستبانة ُعر�ضت ب�صورتها الأولية على �سبعة من ذوي اخلربة والكفاءة
من املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية للت�أكد من �صدقها ،وقد ُح�سب معامل ثبات االختبار عن
طريق معادلة كرونباخ �ألفا حيث بلغ (. )0.84
املعاجلة اإلحصائية:
طرق �إح�صائية و�صفية وحتليلية ،وتتمثل الطرق الو�صفية
ا�س ُت ْخد َِم ْت يف هذه الدرا�سة ٌ
يف املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية.وتتمثل الطرق التحليلية
يف اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،وحتليل التباين الأحادي (، )One Way ANOVA
واختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،ومعامل ارتباط بري�سون لفح�ص العالقة بني املتغريات
ومعادلة �سبريمان براون وكرونباخ �ألفا لإيجاد معامل الثبات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً-النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة ومناقشتها:

◄◄النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول :ما م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى
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طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم؟
ومن �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال اُ�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
واجلدول ( )2يبني ذلك:
الجدول ()2
مستوى التفكير الرياضي عند الطلبة

االختبار

العالمة الق�صوى

عدد الأفراد

30

219

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
17.32

4.14

الن�سبة املئوية
% 57.73

يت�ضح من اجلدول (� )2أن املتو�سط احل�سابي الختبار التفكري الريا�ضي بلغ ()17.32
وكانت العالمة الكلية لالختبار ( ، )30بن�سبة ( )% 57.73وهي �أقل من الن�سبة املقبولة
تربوي ًا من وجهة نظر املحكمني وهي (. )% 60
وميكن تف�سري تدين م�ستوى التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة
طولكرم �إىل نظام التعليم الذي يركز بالدرجة الأوىل على االختبارات التح�صيلية ملحتوى
الكتاب املقرر ،يف حني يقل الرتكيز على تنوع طرق التدري�س ،وتنمية مهارات التفكري
العليا ،كما �أن معلم الريا�ضيات-نظراً لكثافة املادة املقررة-ين�صب اهتمامه على تغطية
موا�ضيع اخلطة الدرا�سية يف الوقت املحدد دون تخ�صي�ص وقت لتدريب الطلبة على مهارات
التفكري الريا�ضي؛ فنتيجة لل�ضعف املرتاكم لدى الطلبة عرب ال�صفوف املتتالية؛ ف� َّإن ُج َّل
اهتمام املعلم ي�ضعه يف رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة �أو الو�صول بهم اىل امل�ستوى
املنا�سب من التح�صيل دون االهتمام بتنمية مهارات التفكري الريا�ضي لديهم.
تتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة (جنم )2007 ،والتي �أظهرت م�ستوى متد ِّنيا من
التفكري الريا�ضي ،واختلفت مع درا�سة كل من (م�صلح )2012 ،التي �أظهرت م�ستوى ُمر�ضي ًا
من التفكري الريا�ضي لدى الطلبة ،و ( )Cia, 2000التي �أظهرت ارتفاع ًا يف م�ستوى التفكري
الريا�ضي.

◄◄النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين :ما م�ستوى االجتاهات نحو
الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم؟
لتحديد م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش من خالل
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،اعتمدت الدرجات الآتية (�أبو دالل2010 ،؛
نا�رص: )2010 ،
1.1متو�سط ح�سابي ( )1.80 – 1يدل على درجة منخف�ضة جداً.
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2.2متو�سط ح�سابي ( )2.60 - 1.81يدل على درجة منخف�ضة.
3.3متو�سط ح�سابي ( )3.40 – 2.61يدل على درجة متو�سطة.
4.4متو�سط ح�سابي ( )4.20 – 3.41يدل على درجة عالية.
5.5متو�سط ح�سابي ( )5 - 4.21يدل على درجة عالية جدا.
حيث ُح�سب املدى للمقيا�س اخلما�سي ( ،)4 = 1 - 5ثم ق�سم املدى على عدد الفئات
لتحديد طول الفئة ( ، )0.80 = 4 / 5وبذلك كانت الفئة الأوىل ( ، )1.80 = 0.80 + 1ثم
ي�ضاف ( )0.80لكل فئة.
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة.واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري ،والدرجة لمستوى االتجاهات نحو الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم ،مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية.

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

الرقم يف
الرتتيب
اال�ستبانة
1

2

�أرى �أن �رضر الريا�ضيات على حياة الإن�سان �أكرث من نفعها

4.06

1.11

عالية

2

1

�أرى �أن الريا�ضيات ت�ساعد يف التقدم التكنولوجي

3.58

0.78

عالية

3

9

�أ�شعر باالنزعاج عند حلول ح�صة الريا�ضيات

3.49

1.29

عالية

4

3

5

11

3.38

1.48

متو�سطة

6

6

3.37

1.42

متو�سطة

7

5

3.21

1.36

متو�سطة

8

8

ال �أحب التعامل مع املتخ�ص�صني يف الريا�ضيات
�أف�ضل �أن �أخرج من ح�صة الريا�ضيات لألعب يف �ساحة
املدر�سة
�أكره الريا�ضيات لأنها حتتوي على الكثري من الرموز
واملعادالت
�أحب ممار�سة �أي ن�شاط يف املدر�سة عدا الن�شاطات املرتبطة
بالريا�ضيات
�أتابع ح�ص�ص الريا�ضيات حتى لو كنت مري�ضا

3.42

1.23

عاليه

3.11

1.05

متو�سطة

9

7

حبذا لو يخ�ص�ص يوم لالحتفال بعلماء الريا�ضيات

3.02

1.10

متو�سطة

10

18

11

19

�أرى �أن الريا�ضيات علم معقد لأنه يتعامل مع �أ�شياء جمردة
�أرى �أن فائدة الريا�ضيات قليلة يف حل م�شكالت احلياة
اليومية للفرد واملجتمع

2.98

1.28

متو�سطة

2.98

1.32

متو�سطة
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الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

12

20

لدي رغبة يف البحث يف �شبكة االنرتنت عن الألغاز الريا�ضية

2.76

1.23

متو�سطة

13

15

�أف�ضل �أن �أقبل يف اجلامعة يف �أي تخ�ص�ص غري الريا�ضيات

2.73

1.36

متو�سطة

14

10

�أحب الريا�ضيات الحتوائها على العديد من النظريات

2.65

1.08

متو�سطة

15

13

�أف�ضل مناق�شة املو�ضوعات املتعلقة بالريا�ضيات

2.65

1.10

متو�سطة

16

14

�أرغب يف زيادة ح�ص�ص الريا�ضيات يف املرحلة الثانوية

2.47

1.19

منخف�ضة

17

17

18

12

2.43

1.11

منخف�ضة

19

16

�أرى �أن الريا�ضيات ت�ساهم يف تدمري الب�رشية
�أحب قراءة املقاالت العلمية يف جمال الريا�ضيات �أينما
وجدتها
�أف�ضل مطالعة الكتب اخلارجية املتعلقة بالريا�ضيات

2.47

1.16

منخف�ضة

2.33

1.05

منخف�ضة

20

4

�أحب الفرع العلمي لوجود الريا�ضيات فيه

2.31

1.23

منخف�ضة

2.97

0.74

متو�سطة

الدرجة الكلية

�أظهرت نتائج اجلدول (� )3أن درجة االجتاهات نحو الريا�ضيات كانت عالية
على الفقرات ( )3 ،9 ،1 ،2حيث تراوحت متو�سطاتها بني ( ، )4.06 - 3.42وكانت
درجة االجتاهات نحو الريا�ضيات متو�سطة على الفقرات (،19 ،18 ،7 ،8 ،5 ،6 ،11
 )13 ،10 ،15 ،20حيث ترواحت متو�سطاتها بني ( ، )3.38 - 2.65وكانت درجة
االجتاهات منخف�ضة على الفقرات ( ، )4 ،16 ،12 ،17 ،14حيث تراوحت متو�سطاتها
بني (. )2.47 - 2.31
وقد كانت الدرجة الكلية لالجتاه نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش ()2.97
ون�سبتها ( ، )% 59.4وت�شري هذه القيمة �إىل �أن درجة االجتاه نحو الريا�ضيات لدى طلبة
ال�صف العا�رش كانت متو�سطة.كما تبني �أن الفقرة ( )2والتي ن�صها�« :أرى �أن �رضر الريا�ضيات
على حياة الإن�سان �أكرث من نفعها» جاء يف الرتتيب الأول ،وب�أعلى متو�سط ح�سابي ()4.05
وهي فقرة �سلبية ،ومبا �أن الفقرة �سلبية فقد ُمنحت الدرجة  1لال�ستجابة كبرية جدا ،و 2
لال�ستجابة كبرية ،و  3لال�ستجابة متو�سطة ،و  4لال�ستجابة قليلة ،والعالمة  5لال�ستجابة
قليلة جدا ،وكذلك جميع الفقرات ال�سلبية الأخرى ،ف�إن متو�سط هذه الفقرة املرتفع ي�شري
�إىل معار�ضة كبرية للم�ستجيبني عليها (اجتاه �سلبي نحو فقرة �سلبية) � ،أي �أن اال�ستجابة
�إيجابية.والفقرة ( )1والتي ن�صها�« :أرى �أن الريا�ضيات ت�ساعد يف التقدم التكنولوجي»  ،يف
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الرتتيب الثاين ،ومبتو�سط ح�سابي ( : )3.58كما تبني �أن الفقرة ( )4والتي ن�صها�« :أحب الفرع
العلمي لوجود الريا�ضيات فيه» ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي بني الفقرات ،ومبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ، )2.31وتليها الفقرة ( )16والتي ن�صها�« :أف�ضل مطالعة الكتب اخلارجية
املتعلقة بالريا�ضيات»  ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره (. )2.33ويف�رس الباحث هذه النتيجة يف
�أن الطلبة لديهم اجتاه �سلبي نحو الفقرة ال�سلبية الأوىل ،والتي تفيد �أن �رضر الريا�ضيات
على حياة الإن�سان �أكرث من نفعها ،مما يعني �أن اجتاههم �إيجابي يف هذا املجال� ،أي �أنهم
يرون �أن نفع الريا�ضيات على حياة الإن�سان �أكرث من �رضرها ،و�أنها ت�ساعد يف التقدم
التكنولوجي� ،إال �أنهم ال يرغبون بالتوجه �إىل الفرع العلمي ويتوجه معظهم �إىل الفروع
الأخرى �سعيا منهم لالبتعاد عن الريا�ضيات التي ترتكز يف الفرع العلمي �أكرث من الفروع
الأخرى ،كما �أ َّنه ال يوجد لديهم دافعية ملطالعة الكتب اخلارجية املتعلقة بالريا�ضيات� ،إذ
يدر�سون الريا�ضيات ُملزمني بها كمنهاج ،وال يوجد لديهم دافعية ملزيد من االطالع على
ما حتويه الكتب اخلارجية ،ال �سيما يف الوقت الذي ي�شغل الطلبة ُج َّل وقتهم يف التوا�صل عرب
االنرتنت مع الأ�صدقاء �أو مطالعة العديد من املوا�ضيع غري املنهجية التي ت�شبع رغباتهم
يف املرحلة العمرية التي يعي�شونها.
وقد يكون �ضعف الإمكانات لدى املدار�س يف توفري الظروف املنا�سبة واملحفزة للطلبة
على التفاعل مع الريا�ضيات كحاجة ملحة يف احلياة العملية �سواء يف املعامالت احلياتية
التجارية وغريها ،وكذلك الأن�شطة امل�صاحبة ،مثل التعرف على بع�ض املهن التي ي�ستخدم
فيها املعارف الريا�ضية ،والتي من خاللها ميكن �أن يدرك الطلبة �أهمية الريا�ضيات يف
حياتهم ويف م�ستقبلهم املهني بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص الذي �سيلتحقون به.
إيجابيا من االجتاه نحو
واختلفت مع درا�سة (نا�رص )1999 ،التي �أظهرت م�ستوى �
ًّ
الريا�ضيات.
ثانياً -نتائج فرضيات الدراسة:
Ú Úنتيجة الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني متو�سطي درجات طالب ال�صف العا�رش وطالباته يف حمافظة طولكرم يف
اختبار التفكري الريا�ضي.
عما
الختبار هذه الفر�ضية ،اُ�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t-testللك�شف َّ
�إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05يف متو�سطات
التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س.
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واجلدول رقم (ُ )4ي َبينِّ ُ نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.
الجدول ()4
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات التفكير الرياضي
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس.

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

102

17.78

3.89

�أنثى

117

16.91

4.33

درجات
احلرية

قيمة (ت)

217

1.55

م�ستوى الداللة

()P

0.12

يت�ضح من اجلدول (� )4أن الفروق يف متو�سطات التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم التي ُتعزى ملتغري اجلن�س لي�ست ذات داللة �إح�صائية؛
�إذ كانت قيمة (ت)  ، )1.55( :وكانت قيمة ( )Pت�ساوي ، )0.12( :مما يعني قبول الفر�ضية
ال�صفرية.ويرى الباحث �أن ذلك نتيجة الت�شابه يف البيئة التي يعي�شها الذكور والإناث
�سواء على م�ستوى احلياة املدر�سية؛ فكالهما يخ�ضع للمنهاج الدرا�سي ذاته ،وللت�شابه يف
طرق التدري�س امل�ستخدمة من املعلمني واملعلمات؛ فكالهما خ�ضع للقدر ذاته من التدريب
ين�صب اهتمامه على املعارف املوجودة يف الكتاب
والت�أهيل ،وك ٌّل من املعلمني واملعلمات
ُّ
املقرر ،ولي�س لديهم الوقت املنا�سب لتنمية مهارات التفكري الريا�ضي لدى الطلبة ،كما
�أن الظروف يف املدرا�س لك ٍّل من الذكور والإناث لديها �إمكانات مت�شابهة من حيث توافر
الو�سائل التعلمية احلديثة� ،أو توافر الأن�شطة غري ال�صفية التي تنمي التفكري لدى الطلبة،
فكال اجلن�سني ين�صب اهتمامه على تنمية مهاراته التح�صيلية ب�شكل رئي�س� ،أي االهتمام
مبحتوى الكتاب املقرر حتى يتمكن من التح�صيل املنا�سب؛ ليجتاز املقرر �أو يتمكن من
االلتحاق بالفرع العلمي لذوي التح�صيل املرتفع منهم.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (العب�سي )2008 ،و دالمني (، )Dlamini, 1998
واختلفت مع درا�سة (جنم )2007 ،وحممد علي ( )Mohammad-Ali, 1995التي وجدت
فروق ًا بني الذكور والإناث.
Ú Úنتيجة الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم ،ممن ي�سكنون
املدينة والقرية يف اختبار التفكري الريا�ضي.
الختبار هذه الفر�ضية ،اُ�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t-testللك�شف فيما
�إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05يف متو�سطات
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التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم تعزى ملتغري مكان
املدر�سة.واجلدول (ُ )5ي َبينِّ ُ نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.
الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات التفكير الرياضي
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم تعزى لمتغير مكان المدرسة.

مكان
املدر�سة
مدينة
قرية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

73

17.73

3.67

145

17.12

3.36

درجات
احلرية

قيمة
(ت)

217

1.03

م�ستوى الداللة

()P

0.31

متو�سطي درجات طلبة ال�صف العا�رش يف
يت�ضح من اجلدول (� )5أن الفروق بني
ْ
مدار�س املدينة والقرية مبحافظة طولكرم يف اختبار التفكري الريا�ضي لي�ست ذات داللة
�إح�صائية؛ �إذ كانت قيمة (ت)  ، )1.03( :وكانت قيمة ( )Pت�ساوي ، )0.31( :مما يعني
قبول الفر�ضية ال�صفرية.ويعزى ذلك �إىل � َّأن الظروف التي يخ�ضع لها الو�ضع الدرا�سي يف
املدن هو ذاته املوجود يف القرى ،ال �سيما يف ظل مركزية التعليم يف فل�سطني؛ فاملناهج
التي يدر�سها الطلبة يف القرى واملدن موحدة ،كما �أن املعلمني واملعلمات ي�ستخدمون طرق
تدري�س مت�شابهة ن�سبياً ،ويغلب عليها النمط التقليدي ،ويعزو املعلم عدم تفرغه لأن�شطة غري
�صفية و�صفية لتنمية مهارات التفكري الريا�ضي لدى الطلبة �إىل كرثة الأعباء الإدارية وغري
الإدارية التي ت�ستهلك الوقت املتاح للمعلم خالل الف�صل الدرا�سي ،وكذلك احلال بالن�سبة
للإمكانات املتوافرة يف جميع املدار�س �سواء كانت يف القرى �أو املدن فهي مت�شابهة كذلك؛
فالطالب �سواء كانت مدر�سته يف (املدينة �أو القرية) ؛ ف�إ َّنه بحاجة المتالك مهارات التفكري
الريا�ضي حتى يتمكن من حل الأ�سئلة التي حتتاج �إىل تفكري ريا�ضي�-أي امل�سائل غري
االعتيادية�-أو تلك امل�سائل التي يعتاد درا�ستها يف الكتاب املقرر ،قبل �أن يتعر�ض �إىل
ال�س�ؤال عنها يف االمتحانات ،كما �أن العبء املطلوب من املعلمني يف جميع املدار�س َي ُح ُّد
من توافر الإمكانات لديهم لتطوير مهارات التفكري لدى الطلبة ،وذلك مبنحهم وقت ًا �إ�ضافي ًا
لتدريبهم على امل�سائل التي تنمي مهارات التفكري لديهم.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة حممد علي ( )Mohammad-Ali,1995التي وجدت
فروقا يف التح�صيل يعزى �إىل مكان الإقامة ،واختلفت مع درا�سة (م�صلح )2012 ،التي مل
تظهر اختالف ًا يف م�ستوى التفكري الريا�ضي تبعا ملتغري مكان املدر�سة.
Ú Úنتيجة الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤ 0.05يف متو�سطات التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم
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تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات.
والختبار هذه الفر�ضية مت اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي ()One Way ANOVA
للك�شف فيما �إذا كانت هناك فروقات ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ 0.05
يف متو�سطات التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم تعزى
ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات ،واجلدول ( )6واجلدول (ُ )7ي َب ِّينان نتائج حتليل التباين.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمتوسطات التفكير الرياضي
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم تعزى لمتغير التحصيل في الرياضيات

التح�صيل يف الريا�ضيات

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أقل من 60

52

14.73

80-60

57

16.42

90-80

38

18.11

�أكرث من 90

72

19.49

الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات التفكير الرياضي
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم تعزى لمتغير التحصيل في الرياضيات.

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

755.94

3

251.98

داخل املجموعات

2987.69

215

13.90

املجموع

3743.63

218

قيمة
(ف)
18.13

م�ستوى الداللة

* 0.00

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α≤ 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )6أن الفروق يف متو�سطات التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم وف ًقا ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات كانت ذات داللة
�إح�صائية؛ �إذ كانت قيمة (ف)  ، )18.13( :وكانت ( )Pت�ساوي ، )0.00( :مما يعني رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية.
وللتعرف �إىل اجتاه الداللة الإح�صائية يف متغري التح�صيل يف الريا�ضيات� ،أجرى
الباحث اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )8
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الجدول ()8
نتائج اختبار ( )LSDلمتغير التحصيل في الرياضيات
()I

�أقل من 60

80 – 60

90-80

�أكرث من 90

الداللة الإح�صائية

()J

()I-J

80 – 60

*-1.69

0.019

90-80

*-3.38

0.000

�أكرث من 90

*-4.76

0.000

�أقل من 60

*1.69

0.019

90-80

*-1.68

0.032

�أكرث من 90

*-3.07

0.000

�أقل من 60

*3.38

0.000

80-60

*1.68

0.032

�أكرث من 90

-1.38

0.066

�أقل من 60

*4.76

0.000

80-60

*3.07

0.000

90-80

1.38

0.066

()P

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05

ي�شري اجلدول (� )7إىل وجود داللة �إح�صائية يف متو�سطات التفكري الريا�ضي بني
التح�صيل الأقل من  ،60وكل من  ،80 – 60و  ،90 - 80و�أكرث من  90ول�صالح العالمة
الأعلى.ويعزى االرتفاع الن�سبي مل�ستوى التفكري الريا�ضي لدى الطلبة بارتفاع حت�صيلهم
�إىل ارتفاع قدراتهم التفكريية ون�سبة الذكاء لديهم كلما ارتفع م�ستوى التح�صيل لديهم ،مما
يولد لديهم ا�سرتاتيجيات تفكري يطورون من خاللها مهارات التفكري الريا�ضي يف التعامل
مع امل�شكالت املختلفة ،ويكون لديهم رغبة بالبحث عن امل�سائل غري االعتيادية كالألغاز
والأحاجي الريا�ضية للتمتع بالتفكري فيها وحلها؛ فالطالب من ذوي التح�صيل املرتفع
ي�سعى بطرق خمتلفة لتنمية قدراته التح�صيلية مما ينعك�س �إيجاب ًا على تطوير مهارات
التفكري الريا�ضي لديه؛ لأنه ي�سعى جاداً للبحث عن امل�سائل يف داخل الكتاب املقرر
وخارجه من �أجل الو�صول للحل املنا�سب لها.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (اخلطيب وعبابنه( ، )2011 ،كو�سا، )2001 ،
(�( ، )Mohammad-Ali,1995أبو الهدى )1985 ،التي �أظهرت ارتباط ًا موجبا بني التفكري
الريا�ضي والتح�صيل.
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Ú Úنتيجة الفر�ضية الرابعة :ال ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة (≥ ( α 0.05بني متو�سطي درجات طالب وطالبات ال�صف العا�رش يف حمافظة
طولكرم يف مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.
عما
الختبار هذه الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t-testللك�شف َّ
�إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05يف متو�سطات
م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم،
تعزى ملتغري اجلن�س.واجلدول (ُ )9ي َبينِّ ُ نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات مستوى االتجاهات نحو الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر في مدارس محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس.

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

102

3.10

0.79

�أنثى

117

3.09

0.91

درجات
احلرية

قيمة (ت)

217

0.096

م�ستوى الداللة
0.33

يت�ضح من اجلدول (� )9أن الفروق يف متو�سطات م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم وفق ًا ملتغري اجلن�س ،لي�ست ذات داللة
�إح�صائية؛ �إذ كانت قيمة (ت)  ، )0.096( :وكانت قيمة ( )Pت�ساوي ، )0.33( :وهي لي�ست
ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.
ويرى الباحث �أن ت�شابه الظروف التي يتعر�ض لها الطلبة ذكوراً و�إناثاً�-إذ يدر�سون
املنهاج نف�سه-جتعلهم يحملون ت�صورات مت�شابهة لكونهم يف املرحلة العمرية ذاتها ،وهذا
ين�صب يف هذا الع�رص ب�شبكة
بدوره ي�شكل اجتاهات مت�شابهة كذلك ،كما � َّأن اهتمامهم
ُّ
االنرتنت �سواء على م�ستوى مواقع التوا�صل �أو املنتديات �أو مطالعة ال�صفحات املختلفة
التي تكون غالبا غري منهجية� ،أي ال تنمي اجتاهاتهم الإيجابية نحو املناهج املختلفة،
وخا�صة الريا�ضيات التي ي�ؤدي ال�ضعف املرتاكم لدى الطلبة عرب ال�صفوف املختلفة �إىل
توافق بينهم يف عدم رغبتهم �أو قلة الدافعية لديهم يف االهتمام باال�ستزادة من هذا العلم،
�أو القيام بالواجبات املطلوبة منهم على م�ستوى املنهاج املدر�سي.
واختلفت مع درا�سة (نا�رص )1999 ،التي �أظهرت اختالف ًا يف االجتاه نحو الريا�ضيات
تبع ًا اجلن�س ل�صالح �إناث املدينة.
73

()P

التفكير الرياضي وعالقته باالجتاهات نحو الرياضيات لدى طلبة
الصف العاشر في محافظة طولكرم

د .حسام توفيق محمد حرز اهلل

Ú Úنتيجة الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(≥ ( α 0.05بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم ،ممن ي�سكنون
املدينة والقرية يف مقيا�س االجتاهات نحو الريا�ضيات.
عما
الختبار هذه الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )t-testللك�شف َّ
�إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05يف متو�سطات
م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم
تعزى ملتغري مكان املدر�سة.واجلدول (ُ )10ي َبينِّ ُ نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.
الجدول ()10
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات مستوى االتجاهات نحو الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر في مدارس محافظة طولكرم تعزى لمتغير مكان المدرسة.

مكان
املدر�سة
مدينة
قرية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

73

3.03

0.96

146

3.13

0.79

درجات احلرية

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة ()P

217

0.84

0.40

يت�ضح من اجلدول (� )10أن الفروق يف متو�سطات م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات
لدى طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم وفق ًا ملتغري اجلن�س لي�ست ذات داللة �إح�صائية؛
�إذ كانت قيمة (ت)  ، )0.84( :وكانت قيمة ( )Pت�ساوي ، )0.40( :وهي لي�ست ذات داللة
�إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.
ويرى الباحث �أن الظروف التي يعي�شها الطلبة مت�شابهة ن�سبي ًا بغ�ض النظر عن
مكان املدر�سة التي يدر�سون فيها؛ فهم يدر�سون املنهاج ذاته ،كما �أنهم يخ�ضعون لفر�ص
مت�ساوية؛ فيت�أثرون مبا يكت�سبونه من معارف ،باعتبار �أن املعرفة هي املكون الأول
لعنا�رص االجتاه.كما �أن العوامل التي �ساعدت على تكوين االجتاهات عند الطلبة متقاربة
لديهم كونهم يعي�شون يف بيئة مت�شابهة ن�سبياً ،كما � َّأن عامل الن�ضج الذي يقوم بدور مهم
يف فهم املادة املقدمة لهم ،وتكوين االجتاه نحوها �سواء كان �سلبيا �أم �إيجابيا.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة حممد علي ( ، )Mohammad-Ali,1995ودرا�سة (رنا،
 )2012التني �أظهرتا عدم وجود فروق يف االجتاهات واملعتقدات نحو الريا�ضيات تبعا
ملتغري مكان ال�سكن.
نتيجة الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤ 0.05يف متو�سطات م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش
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يف مدار�س حمافظة طولكرم تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات.
الختبار هذه الفر�ضية اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي ()One Way ANOVA
عما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ 0.05
للك�شف َّ
يف متو�سطات م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س
حمافظة طولكرم تعزى ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات.واجلدول ( )11واجلدول ()12
ُي َب ِّينان نتائج حتليل التباين.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمتوسطات االتجاهات نحو الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم وفقاً لمتغير التحصيل في الرياضيات

التح�صيل يف الريا�ضيات

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أقل من 60

52

2.63

80 – 60

57

2.82

90-80

38

3.08

�أكرث من 90

72

3.66

يت�ضح من اجلدول (� )11أن هناك فروقا ظاهرية يف متو�سطات االجتاهات نحو
الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف العا�رش يف مدار�س حمافظة طولكرم وفق ًا ملتغري التح�صيل
يف الريا�ضيات ،ولتحديد ما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية ،ا�ستخدم الباحث
حتليل التباين الأحادي كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )12
الجدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات االتجاهات نحو الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم وفقاً لمتغير التحصيل في الرياضيات.

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

37.95

3

12.65

داخل املجموعات

120.74

215

0.56

املجموع

158.69

218

قيمة (ف) م�ستوى الداللة

22.53

()P

* 0.00

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )12أن الفروق يف متو�سطات االجتاهات نحو الريا�ضيات لدى
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طلبة ال�صف العا�رش يف حمافظة طولكرم وفق ًا ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات كانت ذات
داللة �إح�صائية؛ �إذ كانت قيمة (ف)  ، )22.53( :وكانت ( )Pت�ساوي ، )0.00( :مما يعني
رف�ض الفر�ضية ال�صفرية.
وللتعرف �إىل اجتاه الداللة الإح�صائية للفروق يف م�ستوى االجتاهات نحو الريا�ضيات
وف ًقا ملتغري التح�صيل يف الريا�ضيات �أجرى الباحث اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية،
كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )13
الجدول ()13
نتائج اختبار ( )LSDلداللة الفروق في مستوى االتجاهات نحو الرياضيات
ً
وفقا لمتغير التحصيل في الرياضيات
()I

�أقل من 60

80 – 60

90 – 80

�أكرث من 90

()J

()I-J

الداللة الإح�صائية ()P

80 – 60

-0.19

0.185

90-80

*-0.45

0.005

�أكرث من 90

*-1.02

0.000

�أقل من 60

0.19

0.185

90-80

-0.26

0.101

�أكرث من 90

*-0.83

0.000

�أقل من 60

*0.45

0.005

80-60

0.26

0.101

�أكرث من 90

*-0.57

0.000

�أقل من 60

*1.02

0.000

80-60

*0.83

0.000

90-80

*0.57

0.000

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05

ي�شري اجلدول (� )13إىل وجود داللة �إح�صائية يف متو�سطات االجتاهات نحو
الريا�ضيات بني التح�صيل الأكرث من  ،90وكل من �أقل من  ،60و  ،80 – 60و 90 - 80
ل�صالح العالمة الأعلى.وكذلك بني �أقل من  90 - 80 ،60ل�صالح العالمة الأعلى كذلك.
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أنه كلما زاد التح�صيل ف�إ َّنه يدفع الطالب للبحث عن طرق الو�صول
�إىل احلل بتطوير �أمناط التفكري لديه كي ي�ستطيع التناف�س مع زمالئه ،وبالتايل فهو مدفوع
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بحب اال�ستطالع ملعرفة احلل للم�سائل غري االعتيادية ،وحل الألغاز و�أحاجي العددية
كون لديهم اجتاهات �إيجابية نحو الريا�ضيات ،كما �أن الطلبة
والريا�ضية ،وهذا مبجمله ُي ِّ
ذوي التح�صيل املرتفع يتجهون باهتماماتهم غري املنهجية �إىل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم
الريا�ضية �سواء على م�ستوى املنهاج املقرر ،على م�ستوى امل�سائل اخلارجية ،وي�ستفيدون
من الإمكانات املتوافرة يف الو�سائل احلديثة مثل احلا�سوب و�شبكة االنرتنت لتنمية تلك
املهارات.
اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (م�صلح  )2012 ،و (البابطنيMoham�( ، )1991 ،
 )mad-Ali,1995التي �أظهرت ارتباطا موجب ًا بني االجتاه نحو الريا�ضيات والتح�صيل
الدرا�سي.
Ú Úنتيجة الفر�ضية ال�سابعة :ال توجد عالقة دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف
العا�رش يف حمافظة طولكرم.
والختبار هذه الفر�ضية ُح�سبت قيمة معامل االرتباط (بري�سون) والداللة الإح�صائية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بني م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات،
كما يظهر يف اجلدول (. )14
الجدول ()14
نتائج معامل ارتباط (بيرسون) ب مستوى التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات.

املتغريات

معامل االرتباط

الداللة الإح�صائية

0.36

*0.00

م�ستوى التفكري الريا�ضي
االجتاهات نحو الريا�ضيات
*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤ 0.05

نالحظ من اجلدول (� )14أن معامل االرتباط ( )0.36وم�ستوى الداللة املح�سوبة
( )0.00هي ذات داللة �إح�صائية ،وهذا يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،وقبول الفر�ضية
البديلة التي تن�ص على� :أ َّنه “يوجد عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف
العا�رش“ وهي عالقة طردية �إيجابية ،مبعنى �أن االجتاه نحو الريا�ضيات يزداد بارتفاع
م�ستوى التفكري ،ويقل كذلك بانخفا�ض م�ستوى التفكري.ويرى الباحث �أن ارتفاع م�ستوى
التفكري الريا�ضي لدى الطلبة ي�ؤدي �إىل تنمية االجتاهات الإيجابية نحو الريا�ضيات ،ال
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�سيما �أن الطلبة ذوي القدرات التفكريية لديهم اجتاهات �إيجابية نحو الريا�ضيات ،ويربز
اخلوف من مادة الريا�ضيات غالب ًا لدى الطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض الذين يواجهون
�صعوبة املادة مبزيد من الك�سل والتقاع�س عن �أداء الواجبات املطلوبة منهم مما ي�ؤدي �إىل
تراك ِم ال�ضعف املوجود لديهم ،مما ينعك�س �سلب ًا على اجتاهاتهم نحو املادة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (اخلطيب وعبابنه( ، )2011 ،كو�سا)2001 ،
( ،نا�رص ، )1999 ،دالمني ( ، )Dlamini,1998حممد علي (�( ، )Mohammad-Ali,1995أبو
الهدى. )1985 ،

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1.1تدعيم املناهج املدر�سية ب�أن�شطة تعمل على تنمية التفكري الريا�ضي.
2.2ت�شجيع الطلبة وحف ِزهِ م على مطالعة الكتب اخلارجية املتعلقة بالريا�ضيات.
�3.3إجراء م�سابقات بني الطلبة حلل مناذج من الأحاجي والألغاز التي تنمي التفكري

الريا�ضي لديهم.
4.4حف ُز املعلمني على تنويع طرق التدري�س ،وال ُبع ِد عن التلقني.
طرق تقومي خمتلفة ت�سعى �إىل تنمية التفكري ،ولي�س ا�سرتجاع ما يف
5.5ا�ستخدام ُ
الذاكرة دون معاجلة.
جو درا�سي ي�شجع على التفكري الريا�ضي والبحث واال�سكت�شاف لدى الطلبة.
6.6توفري ٍّ
7.7عقد دورات تدريبية للمعلمني ال�ستخدام الطرق والأ�ساليب التي ت�شجع التفكري
الريا�ضي.
�8.8إجراء املزيد من الدرا�سات لقيا�س م�ستوى التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو
الريا�ضيات يف �صفوف درا�سية غري ال�صف العا�رش.
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