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أ

إهداء

إلى وطني الحبيب  ....فلسطين  ...ومسقط رأس ي  ...غزة األبية .
إلى شهدائنا األبرار الذين وهبوا دماءهم الزكية ً
فداء للوطن
ً
إلى أسرانا البواسل الذين كبلوا ثمنا للحرية والكرامة
ً
ً ً
إلى من ارتبط به اسما ودما ولقبا ...والدي العزيز أطال هللا عمره
إلى من بدعائها يسر هللا أمري وأنار دربي  ،رمز العطاء والحنان أمي الغالية
ً
إلى معلمي وملهمي ورفيق دربي ومؤنس ي في دراستي  ،الذي لم ُ
يأل جهدا لدعمي و مؤازرتي فكان لي
خير عون وسند  ،زوجي العزيز  ،األستاذ الدكتور  /زياد الجرجاوي...حفظه هللا
إلى شمس ي املشرقة  ،وقرة عيني  ،من ساندوني بصبرهم وحسن أخالقهم  ،أبنائي األعزاء  /سنا
 طارق – محمد – يوسف – وحال .ً
إلى من بوجودهم أكتسب حبا وقوة  ،الذين تحملوا بعدي وانشغالي عنهم  /إخواني  ،وأخواتي
األحباء
إلى جميع أفراد أسرتي وعائلتي وأقاربي وصديقاتي  ،الذين ذللوا لي الصعاب  ،وأخص بالذكر
أختي وصديقتي التي قدمت لي الدعم  ،فساندتني واحتضنت أوالدي /زهيرة الجرجاوي...أدامها
هللا
إلى جميع زمالئي وزميالتي في الدراسات العليا طلبة العلم سدد هللا خطاهم  ،وجعلهم مشاعل
نور يبددون ظالم الجهل ليستنير بهم أبناء وطننا الحبيب .
ً
ً
ً
إلى كل عالم من علماء األمة  ،وكل من حمل قلما قاصدا وجه هللا سبحانه وتعالى  ،ناشرا نور
العلم
إلى كل من ساندني وقدم لي يد العون في بحثي هذا  ،أهديهم ثمرة جهدي املتواضع  ،سائلة املولى
عز وجل التوفيق والسداد  ،وأن يكون فيه الخير واملنفعة .

ب

شكر وتقدير

الحمد هلل حمدا كثي ار  ،الذي أرسل نبيه مرشدا وبشي ار  ،وهادي ا للحق بالقرآن مستني ار وصلى اللهم

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،وبعد ....

من
يقول تعالى في كتابه العزيز{ لِ َئ ْن َ
ش َكرتُم ،أل َ
َزيد َن ُكم }" سورة إبراهيم ،آية  " 7فلله الحمد الذي ّ
ويسر لي حمل رايةٍ من رايات العلم ،وامتثالا لقول أشرف الخلق وأطهرهم سيدنا محمد
علي بالعقل ،
ّ
ّ
كر اهلل) "أخرجه بخاري".
اس ال َي ْ
صلى اهلل عليه وسلم ( َم ْن ال َي ْ
كر ال ّن َ
شُ
شُ
إلي النصح ،أو قدم
أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير مع العرفان بالفضل والجميل لكل من أسدى ّ
لي المشورة ،أو استلهمت منه فكرة.
أتقدم وكلي فخر بجزيل الشكر والتقدير لجامعتي الصرح الشامخ  /جامعة األزهر  ،ومعقل الرسالة

ومنبع األصالة قسم الدراسات العليا بالجامعة ،وكلية التربية ممثلةا بعميدها األستاذ الدكتور /محمد عليان،
ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس الدكتور /راشد أبو صواويين

كما أتقدم بعظيم الشكر والمتنان إلى أستاذي الفاضلين  ،الدكتور/على محمد نصار  ،والدكتور
ٍ
وتوجيه وارشاد  ،فلم يدخ ار
/فرج إبراهيم أبو شمالة مشرفي الدراسة على ما قدماه لي من مساعدة ونص ٍح
علم ا أو جهدا  ،ووسع صدراهما فلم يتوانا عن المتابعة والطالع طيلة فترة إعداد الدراسة  ،لتخرج بالشكل

الصحيح والصورة الالئقة ،جزاهم اهلل عني خي ار.

والشكر الخالص لألستاذ الدكتور/سهيل دياب  ،و األستاذ الدكتور/عطا درويش اللذان تكرما بقبول

مناقشة هذه الرسالة رغم انشغالهما ،فلهما جزيل الشكر والمتنان.

كما أخص بشكري وتقديري من قدم لي العون والمساعدة والمشورة الحسنة ،والمالحظات القيمة

الدكتورة  /رحمة عودة  .....حفظها اهلل ورعاها.

ول يفوتني أن أتوجه بشكري وتقديري لألساتذة والمشرفين في و ازرة التربية والتعليم ،وجامعة القدس

المفتوحة  ،الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة .

كما ل يسعني إل أن أشكر كل من دعمني وساعدني من جامعة القدس المفتوحة ممثلة بنائب

رئيسها الدكتور  /جهاد البطش  ،والمشرف األكاديمي الذي قدم لي العون والمساعدة لتطبيق البرنامج فلم

على بالجهد والوقت والنصح  ،الدكتور /إبراهيم المشهراوي  ،وجميع اإلداريين العاملين في
يبخل
َ
الجامعة.

ج

سليم .

ول يفوتني شكر وتقدير الدكتورة /نهلة كساب لتنقيحها الدراسة لغويا  ،حتى تخرج في قالب لغوي
كما أتقدم بجزيل الشكر ألختي وصديقتي /األستاذة أية حليوة للجهد الذى بذلته  ،ومساعدتها لي

في ترجمة البحوث والدراسات األجنبية في األدب التربوي ذات العالقة بالدراسة.

ول يفوتني خالص الشكر والتقدير لمديراتي الفاضالت ،الالتي يسرن لي كل العقبات ألوفق بين

عملي ودراستي بدءا بـاألستاذة  /ناريمان أهل  /مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي ،واألستاذة  /أنيسة أبو

هاء باألستاذة /عزيزة شرير مديرة مدرسة المجدل.
أحمد مديرة مدرسة هاشم بن عبد مناف ،انت ا

وفي النهاية ل يسعني إل أن أهدي عظيم شكري وامتناني لكل من كان لي عونا ،وقدم لي دعما،
ولم يبخل عني ٍ
بعلم ،ألتم دراستي هذه فتخرج بالشكل العلمي الالئق ،جعل اهلل جهدهم في ميزان حسناتهم
جميعا .

الباحثة
رحاب عصام حليوه

د

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية القوة

الرياضية وعملياتها لدى الطلبة المعلمين (قسم التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغزة ،.
وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ،وقياس قبلي وقياس بعدي ،وتكونت

عينة الدراسة من ( ) 45طالب ا  ،وطالبة من الطلبة المعلمين (قسم التربية – تعليم أساسي) بجامعة القدس

المفتوحة بغزة .

وأجابت الدراسة عن التساؤلت التالية :
 هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبليوالتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية التواصل الرياضي ؟

 هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبليوالتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الترابط الرياضي ؟

 هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبليوالتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الستدلل الرياضي ؟

 هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبليوالتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل)

الرياضي؟

ولإلجابة على تساؤلت الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار القوة الرياضية وفق جدول المواصفات

الذي أعدته الباحثة مسبقا ،بعد تحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة (المساحات والحجوم) من مقرر

الرياضيات وطرائق تدريسها ( ، )2وفق مهارات عمليات القوة الرياضية  ،وباستخدام األساليب اإلحصائية
لمعرفة دللة الفروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار على عينة الدراسة  ،ومربع إيتا

لحساب حجم األثر للبرنامج المقترح .

وأثبتت الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )0.1 = αبين متوسطات درجات

طلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لختبار القوة الرياضية ككل  ،واختبار كل عملية من
عملياتها على حده (عملية التواصل الرياضي – الترابط الرياضي – الستدلل الرياضي) ،لصالح التطبيق

البعدي  ،وبحجم أثر مرتفع .
وقد أوصت الباحثة بضرورة:

 -الستفادة من برنامج عادات العقل ضمن البرامج التعليمية والتدريبية واإلثرائية للطلبة المعلمين

ه

 عقد دورات تدريبية للمعلمين لتوظيف استراتيجيات وطرق وأساليب تنمية القوة الرياضية خاصةفي بعد العمليات لمواكبة التطورات العالمية في تدريس الرياضيات
 إثراء الكتب الجامعية بأمثلة وتدريبات وتمارين وأسئلة ومسائل رياضية تثير مشكالت ومواقفحياتية من واقع وبيئة المتعلم .
وفي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة إجراء الدراسات واألبحاث التالية :
 أثر عادات العقل في تنمية القوة الرياضية للطلبة المعلمين وانعكاسها على العملية التعليمية . أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية التفكير الناقد  ،والقوة الرياضية باختيارعادات عقلية أخرى.

و

Abstract
This study aimed to identify the impact of a suggested program based on the
Habits of Mind on developing the Mathematical power and its operations
among the students at the Basic Education department at The Faculty of
Education at Al Quds Open University – Gaza Branch. The researcher used the
experimental approach to design the one group, the pre- and pro-test design. The
study sample represents a group of (45) female and male students at The
Department of Basic Education/ the Faculty of Education at Al Quds Open
University of Gaza Branch.
The study answered the following questions:
- Is there a statistically significant difference among the average scores of the
study sample students when applying the pre-test and the post-test of the
Mathematical power in the mathematical communication process ?
- Is there a statistically significant difference among the average scores of the
study sample students when applying the pre-test and the post-test of the
Mathematical power in the Mathematical connections process?
- Is there a statistically significant difference among the average scores of the
study sample students when applying the pre-test and the post-test of the
Mathematical power in the process of mathematical reasoning?
- Is there a statistically significant difference among the average scores of the
study sample students when applying the pre-test and pro-test of the
Mathematical power in its three mathematical processes (communicationconnections- reasoning)?
In order to answer the study questions, the researcher prepared the test of the
mathematical power according to the table of specifications which the researcher
designed previously after analyzing the content of the fifth educational unit
which is about (Volume and Area) from the course of Mathematics and its
Methodology (2) according to the skills of the mathematical power's processes,
and by using the statistical methods in order to identify the indications of the
differences between the pre-test and pro-test application on the study sample.
Also Eta squared was used to measure the impact’s extent on the suggested
program.
The study showed that there are statistically significant differences at the level
of (0,1 = α) among the average scores of the study sample students when
applying the pre-test and pro-test of the mathematical power as a whole, and the
test of each process of its processes (communication process- connections
process- reasoning process) in favor of the post-test application with high
impact.
ز

The researcher therefore recommended:
- Taking benefits from the program of Habits of Mind through the practical
training and enriching programs of the students who are going to be teachers.
- Holding practical training courses for the teachers in order to apply
mathematical power's strategies and methods to keep up with the universal
improvement in Mathematics teaching methods.
- Enriching higher education books with examples and exercises which raise
problems related to real life situations and from the environment of the learner.
According to the results of the study and its recommendations, the researcher
suggests conducting the following studies and researches:
The impact of Habits of Mind on improving the mathematical power for
students who are going to be teachers, and it's results on the educational process.
the impact of a suggested program based on Habits of Mind in improving
critical thinking, and Mathematical power by selecting other suitable Habits of
mind.

ح

فهرس المحتويات
الموضوع

رقم

الصفحة

إهداء

ب

شكر وتقدير

ج

ملخص الدراسة

ه

Abstract

ز

فهرس المحتويات

ط

قائمة الجداول

ل

قائمة األشكال والنماذج

م

قائمة المالحق

ن

الفصل األول خلفيـة الدراسـة

9-1

1.1

مقدمة

1.2

مشكلة الدراسة

5

1.3

تساؤلت الدراسة

5

1.4

فرضيات الدراسة

6

1.5

أهداف الدراسة

7

1.6

أهمية الدراسة

7

1.7

حدود الدراسة

8

1.8

متغيرات الدراسة

8

1.9

مصطلحات الدراسة

8

تمهيد

الفصل الثاني اإلطــار النظـري

2

45-10
11

2.1

المجال األول :عادات العقل ))Habits Of Mind

11

2.1.1

مفهوم العادة

12

2.1.2

مراحل األداء الذهني

14

2.1.3
2.1.4

15

خصائص عادات العقل

15

تصنيف عادات العقل
ط

الموضوع

رقم

الصفحة

2.1.5

األسس التي تقوم عليها عادات العقل

20

2.1.6

أهمية اكتساب عادات العقل

21

2.1.7

السـبل التي ينتهجها المعلم لتنمية عادات العقل

22

2.1.8

الممارسات التعليمية لتنمية عادات عقلية سليمة

23

2.1.9

استراتيجيات تنمية عادات العقل

23

2.1.10

عادات العقل وطرق توفير المعلومات للمتعلمين

24

2.1.11

المدخالت التربوية الالزمة لتنمية عادات العقل

25

2.1.12

األهمية التربوية لعادات العقل في الرياضيات

26

2.1.13

عادات العقل وقصور المناهج الدراسية

27

2.2

المجال الثاني  :القوة الرياضية

28

2.2.1

ماهية القوة الرياضية

29

2.2.2

سمات القوة الرياضية

30

2.2.3

أبعاد القوة الرياضية

31

2.2.4

أهداف تنمية القوة الرياضية

43

2.2.5

أهمية تنمية القوة الرياضية لدى المتعلم

44

2.2.6

أسس يجب مراعاتها لتنمية القوة الرياضية لدى المتعلم

45

الفصل الثالث الدراسات السابقة

61-46

3.1

المحور األول :دراسات في المتغير األول /عادات العقل

3.2

المحور الثاني :دراسات في المتغير الثاني  /القوة الرياضية

53

3.3

التعقيب على الدراسات السابقة

60

الفصل الرابع إجراءات الدراسة

47

87-62

4.1

منهج الدراسة

4.2

متغيرات الدراسة

64

4.3

مجتمع الدراسة

64

4.4

عينة الد ارسة

64

4.5

أدوات الدراسة

65
ي

63

الموضوع

رقم

الصفحة

4.5.1

اختبار القوة الرياضية

68

4.5.2

إعداد البرنامج المقترح

79

4.6

إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية

85

4.7

األساليب اإلحصائية المستخدمة

87

الفصل اخلامس نتائج الدراسة ومناقشتها

104-88

5.1

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل األول وتفسيرها

5.2

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الثاني وتفسيرها

90

5.3

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الثالث وتفسيرها

91

5.4

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الرابع وتفسيرها

91

5.5

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الخامس وتفسيرها

94

5.6

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل السادس وتفسيرها

96

5.7

اإلجابة المتعلقة بالتساؤل السابع وتفسيرها

99

5.8

تعقيب على نتائج الدراسة

102

5.9

التوصيات

103

المراجع والمصادر

105

المالحق

117

ك

89

قائمة الجداول
محتوى الجدول

الرقم

الصفحة

1

مصفوفة أبعاد القوة الرياضية

32

2

مهارات عملية التواصل الرياضي

33

3

مهارات عملية الترابط الرياضي

34

4

مهارات عملية الستدلل الرياضي

34

5

تحليل عمليات القوة الرياضة والمهارات التي تضمنتها وحدة (المساحات

65

6

نسب ثبات تحليل المحتوى المعرفي لوحدة المساحات والحجوم

67

7

جدول مواصفات اختبار القوة الرياضية

69

8

معامل الصعوبة لفقرات اختبار القوة الرياضية

73

9

معامل التمييز لفقرات اختبار القوة الرياضية

75

10

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع العملية التي تنتمي إليها الفقرة

77

11

معامالت ارتباط درجات مهارات عمليات الختبار بالدرجة الكلية لالختبار

78

12

الجدولالمرجعيالمقترحلتحديدمستوياتحجمالتأثيربالنسبةلكلمقياسمنمقاييسحجمالتأثير 

87

13

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة

92

والحجوم)

للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في عملية التواصل الرياضي

13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1

قيمة "ت" و " d، " η 2و حجم تأثير البرنامج لعملية التواصل الرياضي

92

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة

94

قيمة "ت" و " d، " η 2و حجم تأثير البرنامج لعملية الترابط الرياضي

95

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة للمجموعة

96

قيمة "ت" و " d، " η 2و حجم تأثير البرنامج لعملية الستدلل الرياضي

97

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة للمجموعة

99

قيمة "ت" و " d، " η 2و حجم تأثير البرنامج لختبار القوة الرياضية

100

للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في عملية الترابط الرياضي

التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في عملية الستدلل الرياضي

التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في اختبار القوة الرياضية

ل

قائمة األشكال والنماذج
الموضوع

الرقم

الصفحة

1

عادات العقل

20

2

التصميم التجريبي للدراسة

63

3

متوسطات درجات الطلبة في عملية التواصل الرياضي في القياسين القبلي والبعدي

93

4

متوسطات درجات الطلبة في عملية الترابط الرياضي في القياسين القبلي والبعدي

95

5

متوسطات درجات الطلبة في عملية الستدلل الرياضي في القياسين القبلي

6

متوسطات درجات الطلبة في اختبار القوة الرياضية ككل في القياسين القبلي

والبعدي
والبعدي



م

98
101

قائمة المالحق


رقم

موضوع الملحق

الملحق

رقم

الصفحة

1

أداة تحليل المحتوى

132

2

الصورة األولية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة (المساحات والحجوم)

135

3

الصورة النهائية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة (المساحات والحجوم)

143

4

مصفوفة القوة الرياضية

تحليل مهارات عمليات القوة الرياضة التي تتضمنها الوحدة الخامسة (المساحات

149

والحجوم)
5

الصورة األولية لختبار القوة الرياضية

154

6

قائمة محكمي أدوات الدراسة والبرنامج المقترح

162

7

الصورة النهائية لختبار القوة الرياضية

164

8

ترتيب أسئلة الختبار وتوزيع الدرجات للتصحيح

173

البرنامج المقترح
9

177

 حقيبة المعلم دليل الطالب -خطاب تنفيذ الدراسة

10

224

 كشف أسماء الطلبة عينة الدراسة -بعض صور تطبيق البرنامج المقترح

ن

 1الفصل األول

خلفيـة الدراسـة


 المقــدمــــة
 مشــكلة الدراســة

 تساؤالت الدراسة
 فرضيات الدراسة

 أهـــداف الدراســة
 أهميــة الدراســة

 حــدود الدراســــة

 مصطلحــات الدراســــة

1

الفصل األول
خلفيــــة الدراســـة
 1.1مقدمة:
تحظى الرياضيات بأهمية بالغة كعلم بين العلوم األخرى لما لها من إسهامات في تطوير
المجالت المعرفية ،ودراسة العلوم اإلنسانية والنفسية ،ومن خاللها يمكن التعبير عن الواقع وفهم الحقائق

بفاعلية ،كما وتعد مرجع ا لمصداقية العلوم األخرى ،ومن خاللها يمكن الحكم على بعض األمور .كما

وتكمن أهمية علم الرياضيات ،في تجسير العالقة والربط بين الرياضيات وغيرها من العلوم األخرى،
وامكانية توظيفها في الحياة اليومية ليدرك المتعلم أهميتها في حياته ،مما يتطلب إعداد الطالب إعدادا

جيدا من خالل تزويده بالحد األدنى من المعرفة الرياضية التي بإمكانها تيسير أموره في شتى ميادين
الحياة  ،فالرياضيات تسهم بشكل كبير في تنظيم األفكار ،وفهم المحيط الذي نعيش فيه ،وتنمي حاجة

وقدرة الفرد لحل المشكالت التي تواجهه بغية فهم الواقع ،فهي ليست كما يعتقد البعض أنها مجرد أرقام
وحسابات وأشكال هندسية أو عالقات ،بل هي طريقة منظمة لتنمية أنماط متعددة من التفكير ،وأنظمة

تجمعها بنية رياضية مشتركة ،ومنجزات الحضارة الحديثة تنطلق من لغة األرقام والحوسبة لكل

استخداماتنا في الحياة اليومية.

والعصر الحالي يتسم بتغيرات سريعة واكتشافات متالحقة ،وثروة معرفية شملت كافة المجالت

،األمر الذى يتطلب إعداد أفراد يمتلكون قدرةا على التفكير السليم  ،والمعلومات الالزمة لمواجهة تحديات
التقدم المعرفي والتقني( .الحسنى ،والدليمي)172 : 2011،
ولاللتحاق بركب هذا التطور المعرفي ،وجهت المؤسسات التربوية جل نظرها للنهوض والرتقاء

بالعملية التعليمية  ،فصبت اهتمامها على المتعلم الذى اعتبرته محور العملية التعليمية  ،ووضعت على
عاتقها مسئولية بناء المتعلم بشكل متكامل  ،وتحرير الطاقات المكنونة لديه للنمو به نموا متوازنا ،مما حذا
بالقائمين على العملية التعليمية  ،والمعلم بشكل خاص التركيز على عقل المتعلم في قدرته على اكتساب

المعرفة ومعالجتها ومن ثم تنظيمها وخزنها في الذاكرة  ،واسترجاعها حين الحاجة لها  ،وابتكار األساليب
واألنشطة التي تنمي العمليات الذهنية والعقلية للمتعلم والتي من شأنها تنشط ممارسة العقل لها ،فسلوكيات

المتعلم ،واستخدامه لخبرته السابقة في فهم واكتساب الخبرة الجديدة  ،ما هو إل تعبير عن العمليات
العقلية التي يقوم بها المتعلم والتي يطلق عليها عادات العقل.
وتعتبر عادات العقل أنماط من السلوكيات الذكية التي تدير وتنظم العمليات العقلية  ،وتتكون من

خالل استجابة الفرد ألنماط معينة من المشكالت تحتاج لتفكير ومن ثم تتحول هذه الستجابات إلى

عادات عقلية لممارستها بشكل متكرر وتلقائي( .العتيبي)206: 2013 ،
2

ويعزى (كوستا وكاليك) ( )Costa & Kallic:2003في كتابهما " عادات العقل " القصور في النتاج

التعليمي  ،إلى إهمال استخدام عادات العقل  ،فأهمية عادات العقل ليست امتالك للمعلومات فقط  ،وانما
معرفة كيف يمكن استخدامها  ،وتوظيفها  ،ألنها نمط من السلوك الذكي  ،يصل بالمتعلم إلى النتاج

المعرفي ل استظهاره .

و يشير (عبد الوهاب  ،والوليلي  )238 :2011،إلى أن كوستا وكاليك قد حددا في كتابهما عادات
العقل ست عشرة عادة عقلية قابلة للتعلم والتدريب ،وكانت محط اهتمام وتركيز علماء النفس المعرفي.

وكذلك أولها الباحثون في مجالت التربية  ،اهتماما بالغا في البحث والدراسة  ،لتنميتها لدى

المتعلمين ولمعرفة أثرها في تحقيق تعلم ذي معنى .وغرس عادات العقل تحتاج إلى تدريس محدد بدقة

ووضوح  ،ومعلمين مدربين مؤهلين على استخدام العادات العقلية في التدريس فضالا عن محتوى تعليمي

مناسب ( .السواح . )66:2011،

مما سبق يتضح أن تقويم المتعلم ل يقتصر على مستوى أدائه في الختبار التحصيلي  ،وانما

نحتاج لمعرفة مدى تقدمه وامتالكه لعادات العقل الالزمة والتفكير المالئم  ،والقوة الرياضية هي المدخل
المناسب لتقويم جوانب أداء المتعلم .

ويرى (رياني  )5: 2012،أن القوة الرياضية تتميز بأنها قدرات عامة لدى الطالب تمكنهم من جمع

واستخدام المعلومات الرياضية  ،باستخدام أساليب عديدة منها الستكشاف والحدس والستدلل المنطقي
وحل المشكالت غير الروتينية والتواصل .

وترى الباحثة أن القوة الرياضية للمعلم  ،المتمثلة بالعمليات الثالث  )،التواصل الرياضي ،الترابط
الرياضي ،الستدلل الرياضي)  ،وتوظيفها في الغرفة الصفية تنعكس إيجابيا على المتعلمين وتنمى القوة
الرياضية لديهم  ،فالحوار الصفي يشجع على الستدلل والتفكير  ،وهذا كله يحتاج معلما قاد ار على

الترابط والتواصل داخل الغرفة الصفية  ،باإلضافة إلى القدرة على الستدلل الرياضي  ،بما يوظفه من

أساليب  ،استراتيجيات  ،طرق وأدوات تعليمية .
واألنظمة التربوية الحديثة محصلة للتغيير السريع الذى تشهده المجتمعات الحديثة  ،وأصبح من
الصعوبة بمكان تقدير المعرفة الضرورية التي نحتاج إليها في المستقبل  ،فالطالب الذين يواجهون
المستقبل في عالم ل يمكن التنبؤ به  ،بحاجة إلى التفكير بطريقة ناقدة لتنمية إمكانية التعامل مع

مشكالت الحياة  ،وانتاج كادر بشرى لديه القدرة على التعامل مع تقنيات العصر  ،بما يمتلكه من مهارات
التصال والقدرة على حل المشكالت ( .الصباغ  ،وآخرون )714 :2006،

مما سبق يبرز دور المعلم في العملية التعليمية كمنفذ ومطوع للمنهاج  ،بما يسوقه من أنشطة

وخبرات تعليمية للطالب تنمي اتجاهات وتفكير المتعلمين نحو الرياضيات كعلم  ،ويكون بدوره فهم ا عميق ا
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لها من خالل التفكير الرياضي والستدلل ،ويتحدى المعلم قدرات طالبه ويقيس مهاراتهم وينمي ثقافاتهم

رياضيا من خالل عملية التواصل الرياضي ،كما ويتيح الفرصة للطالب لممارسة التفكير والتحليل
والتفسير والتبرير ،ومن ثم ربط األفكار ببعضها البعض ،والقدرة على حل المشكالت ،وتمثلها في مواقف

حياتية مشابهة .

وعلى هذا األساس يعتبر المجلس القومي لمعلمي الرياضيات (  )NCTMأن أهم هدفين لتعليم
الرياضيات  " :تعلم الرياضيات إلعطاء قيمة لها  ،و تعلم الفرد ليصبح واثق ا بقدرته رياضياا " (عودة ،

)20 : 2008

ويمارس العديد من معلمي الرياضيات عملهم في التدريس بمرحلة التعليم األساسي بقطاع غزة و لديهم

نقص في الكفايات التعليمية والتي من شأنها تمكين المعلمين من القيام بأدوارهم كمعلمين فاعلين خاصة
المعلمين الذين يدرسون الرياضيات من تخصصات مختلفة ،وهذا ما أشارت إليه الدراسات السابقة في

األدب التربوي كدراسة(أبو ثابت ( ،)2013:بركات ،وحرزاهلل( ،)2010 :الخطيب ،والجرجاوي،)2008 :
(صياصال. )2005 :
و يظهر المعلمون ضعف ا واضح ا في أساسيات المادة وقلق ا عند التعامل مع الرياضيات خاصة

المناهج المطورة إضافة إلى الستراتيجيات و الطرق المناسبة التي يجب مراعاتها عند تدريس الرياضيات
للطالب والتي حددتها معايير الرياضيات المدرسية  ،ويترتب على ذلك تقديم مادة الرياضيات للطلبة

بشكل جامد دون أن يكون للمادة المتعلمة معنى عند الطالب مما يضعف استفادة الطالب مما يتم تعلمه

رت التفكير والستدلل( .األسطل )6 : 2011 ،
في تنمية مها ا

وتؤكد دراسة (عياصرة  )2000،على ضرورة تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على أساليب التربية الحديثة

التي من شأنها تنمية عادات العقل لدى الطالب  .وأن هناك حاجة ماسة لفهم كيفية تفكير الطالب وكيفية
تطوير مهارات التفكير لديهم  ،والتي يجب أن تُؤخذ في الحسبان في برامج تعليم المعلمين وتدريبهم .
وتشير دراسة (القرشي  )2012 ،بضرورة تدريب معلمي الرياضيات في المرحلة البتدائية على مهارات
التواصل الرياضي التي أثبتت الدراسة ضعفها  ،وكذلك تعديل األساليب المستخدمة في تقويم الطالب ،

كما أ ن العديد من الدراسات والبحوث في األدب التربوي اهتمت بدراسة احتياجات المعلمين التدريبية

واعداد معلمي الرياضيات أكاديمي ا  ،ودرست مشكالت تدني التحصيل لدى الطالب في الرياضيات  ،دون
الهتمام بمفهوم القوة الرياضية وتنمية عملياتها الثالث (التواصل الرياضي – الت اربط الرياضي– الستالل

الرياضي) مجتمعة مع ا  ،إنما اقتصرت على دراسة تنمية مهارة التواصل  ،أو الترابط على حدة .

ومن هنا جاءت الضرورة الملحة إلعداد المعلم إعدادا جيدا خاصة معلم المرحلة األساسية ليكون

قاد ار على تدريس الرياضيات انطالق ا من تمكنه من فهم وادراك وتطبيق معنى القوة الرياضية في
ممارساته مع طالبه  ،ليسهم في تنمية وحل العديد من المشكالت التدريسية  ،خاصة أن معلمي التعليم
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األساسي الذين يرتادون كليات التربية في المرحلة الجامعية  ،معظمهم من خريجي الثانوية العامة – فرع

العلوم اإلنسانية  ،وقلة منهم من الفرع العلمي

 1.2مشكلة الدراسة:
في ظل النظرة التربوية الحديثة للعملية التعليمية المتمركزة حول المتعلم كمحور للعملية التعليمية ،
والوصول به إلى المستوى المقبول من النمو الشامل في جميع جوانب الشخصية اجتماعي ا  ،ومعرفي ا

ومهاري ا  ،لذا اصبح الهدف من التعليم ليس مجرد فهم المادة العلمية  ،والقدرة على استظهار المعرفة  ،أو
تنفيذ بعض اإلجراءات  ،إنما يتطلب األمر أكثر من ذلك من توظيف وتسخير العمليات العقلية لستثارة

التفكير عند المتعلم والوصول به للمستوى المطلوب .

ومن خالل احتكاك الباحثة بالواقع التعليمي والعمل الميداني اليومي  ،لحظت أن كثي ار من
الطلبة في المرحلة الجامعية (قسم التربية  -تخصص التعليم األساسي) تقتصر قدرتهم على حفظ

واستظهار المعلومات دون توفر المستوى المالئم من القوة الرياضية المتمثلة في عملية (التواصل –

متغير مهم ا لتحسين األداء لدى المتعلمين ،
الترابط – الستدلل) الرياضي  ،وبما أن عادات العقل تعتبر
ا
لما لها من اثر إيجابي في تنمية دافعية اإلنجاز والمثابرة والتفكير .

ارتأت الباحثة أن تبني برنامجا يقوم على بعض عادات العقل كدراسة تجريبية لمعرفة أثره على

القوة الرياضية في عملياتها الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي  ،وهذا للحاجة الملحة لدى

الطلبة /المعلمين لمتالك مثل هذه القوة  ،لتمنحهم الثقة بأنفسهم رياضيا  ،فامتالك المعلمين للقوة
الرياضية يجعلهم متعددي المواهب في استخدام المعرفة الرياضية  ،وبالتالي يتفاعلون بشكل إيجابي مع
طالبهم في المستقبل  ،متبنين مبدأ العتماد على عادات العقل في العملية التعليمية  ،للتوافق مع
متغيرات العصر الحديث  ،ولحل هذه المشكلة جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر برنامج مقترح قائم

على بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة/المعلمين (قسم التربية – تخصص تعليم

أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغزة.

 1.3تساؤالت الدراسة:
بناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتحدد في التساؤل الرئيس اآلتي:
ً
س) ما أثر برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل لتنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين
(قسم التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغــزة ؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤلت الفرعية التالية :
 .1ما عادات العقل التي يستهدفها البرنامج المقترح ؟
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 .2ما عمليات القوة الرياضية التي يمكن تنميتها من خالل البرنامج المقترح ؟
 .3ما البرنامج المقترح القائم على عادات العقل لتنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين (قسم
التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغ ـزة ؟
 .4هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية التواصل الرياضي ؟

 .5هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الترابط الرياضي ؟

 .6هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الستدلل الرياضي ؟

 .7هل يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل)

الرياضي ؟

 1.4فرضيات الدراسة :
تحاول الدراسة التحقق من صحة الفرضيات اآلتية :
 -1ل يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى دللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة
الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية التواصل الرياضي؟

 -2ل يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى دللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة
الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الترابط الرياضي ؟

 -3ل يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى دللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة
الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية في عملية الستدلل

الرياضي؟

 -4ل يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى دللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة

الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل–

الترابط – الستدلل) الرياضي ؟
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 1.5أهداف الدراسة :
تهتم الدراسة الحالية بتحقيق األهداف اآلتية :
 -1التعرف على عادات العقل التي يمكن أن تقوم عليها برامج تنمية القوة الرياضية .
 -2التعرف على عمليات القوة الرياضية التي يمكن تحسينها لدى الطلبة/المعلمين .

 -3الكشف عن أثر البرنامج المقترح القائم على بعض عادات العقل في القوة الرياضية لدى الطلبة
المعلمين في (قسم التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغزة

-4

الكشف عن وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق

القبلي والتطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل– الترابط – الستدلل)

الرياضي

 1.6أهمية الدراسة :
وتكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي :
 -1قد تنمي هذه الدراسة للطلبة المعلمين الثقة بقدرتهم رياضيا  ،واعداد كادر من المعلمين على قدر
من الكفايات المهنية والتخصصية .

 -2انسجام ا مع ال هتمام الدولي بتنمية القوة الرياضية لدى المتعلمين كأحد أساليب التقويم الحديث الذى
يهتم بالتربية الشاملة لكافة جوانب الشخصية العقلية والوجدانية .

 -3قد توجه الدراسة أنظار مطوري المناهج إلى ضرورة تضمين عادات العقل في بناء المناهج
وتطويرها

 -4قد تفيد نتائج الدراسة في توجيه أنظار المشرفين األكاديميين في الجامعات إلى اعتماد عادات العقل
في مساقات طرائق التدريس الخاصة بالطلبة المعلمين .

 -5قد توجه هذه الدراسة اهتمام المعلمين ألهمية اعتماد التدريب على عادات العقل ضمن برامج إثرائية
للطلبة

 -6تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية نظ ار لحاجتها لمثل هذه الدراسات التي تفيد الباحثين
في مجال توظيف عادات العقل في بناء القوة الرياضية .
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 1.7حدود الدراسة :
تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية :

الحد المكاني :

تم تطبيق هذه الد ارسة في جامعة القدس المفتوحة – فرع غزة في فلسطين .

الحد البشري:

الطلبة /المعلمين أفراد عينة الدراسة (بقسم التربية – تخصص تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة
بـغزة .

الحد الزماني :
يتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ()2014-2015

الحد الموضوعي :

تتمثل في التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل الست عشرة ،كما وصفها (كوستا
بع منها (المثابرة – التفكير بمرونة
وكاليك) ( ، )Costa & Kallic:2003واقتصر اختيار الباحثة على ار ٍ
– الكفاح من اجل الدقة – جمع البيانات باستخدام كافة الحواس) في القوة الرياضية بعملياتها الثالث

(التواصل  -الترابط – الستدلل) الرياضي  .في مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها( ، )2وحدة
(المساحات والحجوم) .

 1.8متغيرات الدراسة :
المتغيرات المستقلة  :برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل (المثابرة – التفكير بمرونة – الكفاح
من أجل الدقة – استخدام كافة الحواس في جمع البيانات) .
المتغيرات التابعة  :القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل)الرياضي
المتغيرات الدخيلة  :الطلبة /المعلمين الحاصلين على ثانوية عامة – الفرع العلمي  ،ولضبطها قامت
الباحثة باستثنائهم من عينة الدراسة  ،وتم تهيئة الطلبة عينة الدراسة و تحفيزهم والتنسيق مع المشرف

األكاديمي للمساق لتوفير اإلمكانات والظروف المالئمة إلجراء التجربة .

 1.9مصطلحات الدراسة:
تتبنى الباحثة التعريفات اإلجرائية التالية لمصطلحات الدراسة :
البرنامج المقترح (: )Suggested Program
مجموعة من األنشطة والخبرات التي تتمثل في إجراءات ترتبط بالمحتوى (وحدة دراسية) تتفق وقدرات

الطلبة المعلمين العقلية والمهارية لتلبى احتياجاتهم الرياضية .
8

عادات العقل (: )Habits Of Mind

وتعرفها الباحثة إجرائيا  :بعض سلوكات الطلبة/المعلمين في قسم التربية -تخصص تعليم

أساسي ،بجامعة القدس المفتوحة والتي تترجم العمليات العقلية المتمثلة في (التفكير بمرونة – المثابرة –
الكفاح من اجل الدقة – جمع البيانات باستخدام كافة الحواس) والتي يمكن تدريب الطلبة /المعلمين عليها

فعليا من خالل دراسة وحدة دراسية  ،من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها( ،)2والتي يمكن قياسها
بالدرجة التي يحصلون عليها في الختبار البعدي .

القوة الرياضية ( :)Mathematical Powerيقصد بها تمكن الطالب /المعلم

من القدرات

الرياضية بما تشمله من مفاهيم واجراءات وعمليات رياضية (كالستدلل – الترابط – التواصل) الرياضي
وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب المعلم في اختبار القوة الرياضية الذى تعده الباحثة ألغراض
هذه الدراسة ويشمل هذا الختبار العمليات التالية :

 -1عمليـة التواصل الرياضي ( :)Mathematical Communicationقدرة الطالب/المعلم على
استخدام لغة الرياضيات من رموز ومفردات ومصطلحات رياضية تعبر عن تفكيره  ،وفهمه

للعالقات سواء كان كتابة أو تحدث أو استماع أو تمثيل  ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها

الطالب /المعلم في بعد التواصل الرياضي  ،في اختبار القوة الرياضية الذي أعدته الباحثة
ألغراض هذه الدراسة .
 -2عمليـة الترابط الرياضي ( : ) Mathematical Connectionعملية عقلية من خاللها يدرك
الطالب /المعلم العالقة الترابطية بين جزئيات الرياضيات وفروعها المختلفة  ،وترابطها مع العلوم
األخرى  ،وايجاد العالقة بين قوانينها  ،وأساليبها المنطقية في خدمة فروعها وفروع العلوم
األخرى ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب /المعلم) في بعد الترابط الرياضي  ،في

اختبار القوة الرياضية الذي أعدته الباحثة .

 -3عمليـة االستدالل الرياضي ( : )Mathematical Reasoningعملية ينظم المتعلم من خاللها
أفكاره لكتشاف األخطاء وتعديلها  ،والوصول إلى تبرير مقنع  ،وطرح النقاش وصياغة األسئلة
المالئمة  ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب /المعلم في بعد الستدلل الرياضي في

اختبار القوة الرياضية الذي أعدته الباحثة ألغراض الدراسة .
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 2الفصل الثاني

اإلطــار النظـري

 2.1 المجال األول (عادات العقل).

 2.2 المجال الثاني (القوة الرياضية).
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الفصل الثاني
اإلطـــار النظــري
تمهيد:
بدأت النظرة التقليدية للمنهاج تتالشى من أذهان رجالت التربية  ،والهتمام بالمفهوم الحديث

للمنهاج  ،لكونه يحوى الخبرات المنهجية  ،الصفية والالصفية التي يكتسبها المتعلم من خالل عملية
التعلم التي تهتم بتنمية المعلومات والتجاهات والمهارات للمتعلمين  ،وتحقيق األهداف العامة بشري ذي
كفاءة  ،من منطلق هذا التوجه ظهر حديثا ما يعرف بمفهوم عادات العقل ( ، )Habits Of Mindوالتي
في فلسفتها تحدد ماذا  ،وكيف يتعلم األفراد  ،مما أثر على مفهوم المعرفة وطرق وأساليب اكتسابها .

وعادات العقل تهتم بالتعرف على طريقة توجه المتعلمين نحو كيف يفكرون ويتصرفون بذكاء

حينما ل يعرفون األجوبة  ،وتتحدد بست عشرة عادة ( .مازن )64 : 2011،

وهذه العادات تختلف عن األشياء المادية التي يتعلمها الفرد في المدرسة  ،إنما هي خصائص

تبرز الوصول إلى القمة في األداء  ،فمن يمتلك عادات العقل يمكنه تطوير قدراته العقلية بصورة مستمرة،

لتصبح لديه قدرة عالية للنفاذ إلى جوهر األمور .

وتؤكد دراسة ( )Marshal,2004على أن خبرة المعلمين عندما تنجح في التكامل مع عادات

العقل في الغرفة الصفية  ،يكون بإمكانهم البحث عن كيفية تكاملها مع العمل التدريسي.

وفى هذا الفصل عرضت الباحثة مفهوم عادات العقل  ،ماهيتها  ،تصنيفاتها ،خصائصها ،

أهميتها واألساليب التربوية المستخدمة لتنميتها لدى المتعلمين .

 2.1المجال األول :عادات العقل ()Habits Of Mind
مع تغيير وتطوير المناهج  ،لم يعد الهتمام بالمحتوى قاص ار على مجرد إكسابه للمتعلم فقط ،

بل تعدى ذلك إلى توظيف هذا المحتوى في تنمية مهارات التفكير بشكل يتحول إلى سلوك دائم للمتعلم ،

األمر الذى يجعله عادة عقلية يمارسها مدى الحياة دون تعب ( .محمد )127: 2005 ،

وترى الباحثة بعد الطالع على األدب التربوي أن العادات العقلية في وقتنا الحاضر أصبحت
أحد المتغيرات الهامة  ،لما لها من أهمية في أداء الطالب األكاديمي فهي تؤثر تأثي ار إيجابي ا في تحديد

مسار التعلم والنتاج العقلي للمتعلم  ،مما يزيد من مستوى وقدرات التعلم لديه  ،وبالتالي تزيد من فاعلية
التعلم  ،حيث تكمن أهميتها في تسهيل تعلم الطلبة وتوظيف الخبرة في مواقف حياتية مشابهة .
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والعادات الضعيفة السالبة تؤدى إلى تدني مستوى التعلم لدى الطلبة  ،وتعيق قدراتهم وامكاناتهم

للتعلم  ،وبالتالي تنعكس على التحصيل األكاديمي( .عياصرة )295: 2012 ،

تعود عادات العقل إلى النظرية المعرفية ،حيث أنها ترتكز على عدد من العمليات التي تتم داخل

العقل مثل (التفكير – التخطيط – واتخاذ القرار) بشكل أكبر من أن تقتصر على الستجابة الظاهرية ،
ألنها تعطي المتعلم الفرصة لإلبداع من خالل التعبير عما يدور في خلده من أفكار  ،وبالتالي طرح

قضايا وأسئلة للنقاش  ،وهنا ل يكون الهتمام بالكم لإلجابات الصحيحة فقط  ،بل كيفية التصرف تجاه

القضايا والمشكالت التي تواجهه في حال عدم توفر إجابة صحيحة ومباشرة إزاء مشكلة أو قضية ما،
ويمكن الستدلل على ذلك من خالل مالحظة قدرة المتعلم على إنتاج األفكار والمعرفة وليس استرجاعها

من الذاكرة فقط .

وعليه ترى الباحثة أن العادات العقلية تنطلق من فلسفة تربوية تركز في األساس على تعليم
المتعلمين عمليات التفكير بطريقة مباشرة  ،وبذلك تمكن المتعلم من اكتشاف معنى الحقائق وايجاد الروابط
بينها  ،ومن ثم إنتاج المعرفة  ،دون حشو أذهان المتعلمين بها

إذن الهدف والغاية من العادات العقلية مساعدة المتعلم في كيفية استخدام عمليات التفكير في

التعلم واكتساب المعلومات وفهمها ،وكيف ينتج المتعلم المعرفة ويطبقها ويستفيد من تعلمها للوصول إلى

تعلم ذي معنى  .وهذا ما تؤكده دراسة ( )Cuoco,2008بضرورة تنمية عادات العقل لدى الطالب
كعنصر مفتاحي للمنهج الدراسي لما لها من أهمية في ترتيب مهارات التفكير العليا من خالل العمل

على :حل المشكالت الطالبية – توجيه تفكيرهم – وبناء الفكر التجريبي كجزء متكامل للخبرة التعليمية.

وعادة ما يركز معلمو الرياضيات على المحتوى المعرفي للمادة في التدريس بعيدا عن تبني

نموذج معرفي يمكن من خالله التعامل مع الطالب للوصول به إلى تنمية عادات العقل .

)144 :2014

(القحطاني،

 1.2.2مفهوم العادة
تعريف العادة لغةا :تعرف العادة لغة بأنها معودة األمر حتى يصير سجية لصاحبه وديدنا وطبعا.

(ابن منظور ،د .ت )368 :

والعادة اصطالحا :هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول  ،وعادوا إليه مرة بعد أخرى

(الجرجاني )188 : 1984 ،
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والعادات هي األفعال واألعمال التي تعود اإلنسان على فعلها أو عملها نتيجة التكرار فتصدر منه

بصورة طبيعية  ،والعادة تأتي من اإلدمان على فعل أو عمل الشيء  ،وهى تنتقل من فرد إلى آخر ،
فهي متعلمة( .الجرجاوي ،وحماد )209:2003،
هي ما ينتج عن الفرد من سلوكات متكررة دون عناء  ،ودخل هذا المفهوم حديثا في مجال

التربية ،وعلم النفس ليصبح مقترن ا بقدرات العقل  ،ومن هنا نتج مفهوم (عادات العقل)

وتعرف العادات العقلية على أنها التركيبة العقلية التي تتضمن صنع اختيارات حول أي األنماط

للعمليات الذهنية ينبغي استخدامها في وقت معين  ،عند مواجهة مشكلة ما أو خبرة جديدة تطلب مستوى
عالي ا من المهارات لستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة  ،وتنفيذها والمحافظة عليها ( .عياصرة ،

)297 : 2012

وتعرف العادة لغوي ا  :ما اعتاده الفرد  ،أي تعود عليه م ار ار وتك ار ار ومواظبةا  ،والعادة كل ما

اعتيد وصار يفعل من غير جهد ،وجمعها عادات التفكير  :عملية ذهنية يمارسها الفرد بحيوية ونشاط
وفاعلية  ،ومتى كرر الفرد العملية وأدمن ممارستها حتى تصبح آلية وعند ذلك تسمى عادة عقلية .

(عريان)49 : 2010 ،
وتعرف العادة أيض ا بأنها قدرة الفرد على استغالل كافة قدراته المعرفية والمهارية والوجدانية

ألقصى درجة ممكنة للتغلب على كل مايواجهه من مشكالت ومواقف ولتحقيق أهدافه في الحياة( .عمر،
)232: 2013

ويؤكد (مازن  )6 :2011 ،عادات العقل عبارة عن اتجاه عقلي لدى الفرد يعطى سمة واضحة
لنمط سلوكياته ويقوم هذا التجاه على استخدام الفرد للخبرات السابقة والستفادة منها للوصول إلى تحقيق

الهدف المطلوب .

وقد عرفها (نوفل  )67 :2008 ،نقالا عن (كوستا وكاليك  )Costa & Kallicبأنها نزعة الفرد

إلى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما  ،عندما تكون اإلجابة أو الحل غير متوافر في أبنيته

المعرفية ،إذ قد تكون المشكلة على هيئة لغز أو موقف غامض أو محير  ،بمعنى أن عادات العقل تشير
ضمني ا إلى توظيف السلوك الذكي عندما ل يعرف الفرد اإلجابة أو الحل المناسب .

وفى تعريف آخر (العادة مجموع التجاهات والدوافع الموجودة لدى الفرد التي تدعمه لستخدام

المها ارت العقلية لديه بشكل مستمر في كافة أنشطة الحياة  ،سواء واجهته مشكلة أو أراد الحصول على
المعرفة (سعيد )397 :2006 ،
وتوصف العادات العقلية بأنها  :مجموعة من المهارات والتجاهات والقيم التي تمكن الفرد من
بناء تفضيالت من األداء  ،أو السلوكيات الذكية بناء على المثي ارت والمنبهات التي يتعرض لها بحيث
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تقوده إلى انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه لمواجهة مشكلة ما أو

قضية أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة على هذا المنهج (بكر)21: 2002 ،

ويتفق (يوسف السعدي  )9:2012،مع كل من (بريوزيك )Pruzek ،2000 ،و(ستروبر،

 )Strober,2006علي مفهوم عادات العقل بأنها "  :أنماط للتفكير تعزز النفعالت والسلوكيات
المدعمة للدافعية واإلنجاز األكاديمي ونقصها أو عدم الوعي بها قد يتسبب في نقص الدافعية وتدني في

مستوي اإلنجاز األكاديمي  ،حيث تتضمن أسلوب الفرد في التفكير وأسلوبه في تمثيل المعلومات وطريقته

في طرح األسئلة .
كما تعرف العادات العقلية على أنها الرغبة الحقيقية لدى الطالب  ،لستخدام المهارات والقدرات
المتوافرة لديه لحل المشكالت التي تواجهه حسب الظروف التعليمية  ،وبطرق أخرى مختلفة .
(سعادة)88:2003،

ومن خالل الطالع على التعريفات السابقة ترى الباحثة " أن العادات العقلية تتمثل في مجموعة
من األداءات و السلوكات التي يتبناها العقل كاستجابة لمشكلة ما تحتاج إلى تفكير  ،وعندما تمارس هذه

الستجابات بشكل مباشر وسريع تجاه أي موقف يعترض المتعلم تصبح عادة عقلية .

وترى الباحثة أن العادات العقلية تحتاج إلى وعي بها وزيادة في الممارسة والتدريب عليها وادخالها ضمن
خبرات الفرد حتى يتمكن من تمثلها في صورة أداء ذهني .

 1.2.1مراحل األداء الذهني
يمر األداء الذهني للفرد بعدة مراحل ليصبح عادة ،تتمثل في:

(قطامي وعمور)12 :2005 ،

 تحديد الهدف المعرفي والوجداني


إيجاد روابط بين جوانب األداء الثالث (معرفي – وجداني – أدائي)

 تعريف النتاجات األدائية تعريفا محددا

 تحديدها على صورة مهارات معرفة إجرائيا
 تحديد هدف المهارة الذهنية

 تكرارها لتصبح عمليات أدائية آلية

 ممارسة هذه العمليات في صورة عادات ذهنية آلية راقية يسيطر عليها الفرد مع ممارسته لها بآلية .
وترى الباحثة أنه يمكننا ادراك طبيعة عادات العقل على نحو جيد  ،من خالل معرفة خصائص
عادات العقل التي تمتع بها هذه العادات.
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 1.2.2خصائص عادات العقل
حدد كوستا وكاليك ( )2000خصائص عادات العقل بخمس خصائص تعرضها الباحثة بإيجاز :
الخاصية األولى /التقييم  :توظيف نمط من السلوكات الفكرية أكثر مالئمة للتطبيق بدلا من أنماط أخرى

أقل إنتاجا (القدرة على الختبار األفضل والمفاضلة بين البدائل)

الخاصية الثانية  /وجود النزعة أو الميل  :الشعور بالميل نحو توظيف نمط من السلوكات الفكرية .
الخاصية الثالثة  /الحساسية  :ادراك الفرص والظروف المالئمة لتوظيف نمط السلوك الفكري  .أي
اختيار الوقت والمكان وغيره من الظروف المالئمة لتنفيذ السلوك .
الخاصية الرابعة  /امتالك القدرة  :امتالك المهارات األساسية والقدرات الالزمة إلنجاز السلوكات الفكرية
الخاصية الخامسة  /اال لتزام  :الحرص على استمرارية التفكير في نمط السلوك الفكري وتحسين أدائه ،
والتطوير بشكل مستمر .
وقد وجدت الباحثة بعد الطالع على األدب التربوي تصنيفات عديدة لعادات العقل  ،كتصنيف
هيرل  ،دانيال  ،مارزانو  ،باول  ،وتصنيف كوستا وكاليك الذي استندت إليه الدراسة الحالية  ،وبالرغم
من الختالف في تصنيفات وتسميات عادات العقل  ،إل أنها تتشابه في مضمونها إلى حد كبير ،

فجميعها تهتم باحترام اإلنسان وقدرته على توجيه سلوكه الفكري وقدرته على اتخاذ القرار الصائب .

 1.2.2تصنيف عادات العقل
تصنف عادات العقل إلى ست عشرة عادة يسلكها العقل  ،تبرز من خالل استجابات األفراد ومع

بداية عام ( )2000قدم كل من ( )Costa,Arther,L.& Kallick,B.ستة عشر سلوكا يصف كيف
يتصرف األفراد واألشخاص حينما يحاولون البحث عن إجابات وحلول لمشكلة ما أو موقف يقابلهم ألول

مرة  ،وعرفت هذه التصرفات بالسلوكات الذكية لعادات العقل ( .خلف )170 :2012 ،

وقد نبه كوستا وكاليك ،إلى إمكانية تطوير عادات العقل  ،والكشف عن بعضها في سياق التجربة
والعمل على تنميتها وتتمثل عادات العقل في ( :وطفة )4 :2007 ،

-1المثابرة :Persisting
احدى عادات العقل التي تحتل الصدارة بين العادات العقلية فاألفراد الناجحون في أدائهم وعملهم ل
يستسلمون أو يقبلون بالهزيمة  ،بل يحاولون جاهدين إيجاد بدلئل أخرى عديدة كحلول لمواجهة القضايا

والمشكالت التي تعترضهم دون الشعور بالملل أو اإلحباط  ،فالقدرة على المواجهة والمثابرة عادة عقلية

يمكن اكتسابها لما لها من ضرورة في بناء الفكر الناقد والعقل المتفتح .
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-2التحكم بالتهور أو االندفاع : Managing Impulsivity
ويقصد بها امتالك القدرة على التأني والصبر والبعد عن التهور والتسرع في مواجهة الحقائق واستخدام

البدائل المحتملة أيضا ،فاألفراد المتصفون بالقدرة على حل المشكالت  ،هم الذين يمعنون التفكير قبل
اإلقدام على عمل ما دون اللجوء إلى اتخاذ قرار متسرع  ،بل يفكرون ويعيدون النظر م ار ار وتك ار ار قبل

إصدار الحكم النهائي .

-3اإلصغاء بفهم وتفهم لآلخرين :Listening with Understanding and Empathy
فن اإلصغاء أحد المهارات التي يعلمها المعلمون لطالبهم حيث أنه ينمى مهارة التفكير الناقد واصدار
الحكم بعد تقييم آراء اآلخرين  .ويرتبط اإلصغاء بفهم ارتباطا وثيقا بالستماع العقالني  ،وهو القدرة على

الستماع لآلخرين وتفهم وجهة نظرهم والتعاطف معهم  ،وهذا أحد أشكال السلوك الذكي  ،فضال عن أن
القدرة على إعادة صياغة أفكار شخص آخر والتعبير بدقة عن مفاهيم وعواطف ومشكالت جميعها

مؤشرات مرتفعة على ممارسة عادة الستماع العقالني (.السواج)67 : 2011 ،

وهذا يعني أن فن اإلصغاء ليس مجرد عملية بسيطة قوامها أن يفرد المرء أذنيه ويسترخي في الستماع
إلى اآلخرين ،فاإلصغاء فعل نقدي تأملي وعمل ذهني معقد يتضمن كثي ار من الفعاليات والقدرات الذهنية.
(وطفة)5 : 2007 ،

-4التفكير بمرونة :Thinking Flexibaly
وهي من أصعب عادات العقل (التفكير بمرونة)  ،ويقصد بها قدرة المتعلم على معالجة المعلومات ذاتها

بطريقة تختلف عما اعتادها المتعلم سابقا  .فمن السهل تقديم معرفة جديدة للمتعلم لكن ليس بالسهولة

يمكن تحطيم عقلية قديمة أعتاد رؤية األشياء من خاللها ..فالمرونة هي القدرة على استخدام طرق غير
تقليدية في مواجهة القضايا و حل المشكالت  ،بتوليد بدائل وحلول مختلفة .
-5التفكير في التفكير : Thinking about Thinking

بامتالك هذه القدرة يصبح المتعلم أكثر إدراكا ألفعاله ولتأثيرها على اآلخرين وعلى البيئة  ،ويرى (كوستا
وكاليك) ليس بالضرورة أن يصل جميع الناس إلى هذا المستوى من التفكير  ،كما أن الطالب غالبا ما

ل يتوقفون بعض الوقت ليسألوا أنفسهم لماذا هم يفعلون ما يفعلون ،إذ ناد ار ما يسألون أنفسهم عن
استراتيجياتهم التعلمية أو يقيمون كفاءتهم في األداء ( .البرصان وعبد .)169-170 : 2013 ،
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-6الكفاح من أجل الدقة . :Striving for Accuacy
وهنا يجب العمل على تمكين الناشئة من عادات العمل المستمر للوصول إلى معرفة محكمة تتصف

بالدقة والرصانه  ،وذلك ببذل الجهد في إعادة صياغة وفحص المنتج الفكري بعيدا عن التسرع  .وهذا
يسهم في بناء روح النقد لدى الفرد وتمكينه من إنتاج وتحقيق معرفة عالية الجودة والدقة .
-7التساؤل وطرح المشكالت :Questioning and Posing Problems
كثي ار ما تكون صياغة مشكلة ما أكثر أهمية من حلها ،فإيجاد الحل قد يكون مجرد مهارة رياضية أو

تجريبية .أما طرح أسئلة واحتمالت جديدة والتمعن في مشكالت قديمة من زاوية جديدة فذلك يتطلب خيال

خالقا  ،وهذه العادة تتشير إلى قدرة الفرد على طرح األسئلة التي من شأنها تسد الثغرات بين ما يعرفونه
وليعرفونه .

 -8تطبيق المعارف السابقة على أوضاع جديدة Applaing Past Knowledge to Situation
New
تعنى قدرة الفرد على الستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في حل ما يواجهه من مشكالت جديدة

محيرة هنا يلجأ إلى الماضي يستخلص منه تجاربه ،و يوضح ما يفعل حاليا بمقارنته بتجارب مشابهة

مرت به في .الماضي ،فالمتعلمون األذكياء يستفيدون من خبرات وتجارب الماضي وقلما يقعون في نفس
الخطأ الذى سبق وأن وقعوا فيه .
-9التفكير والتوصل بوضوح ودقة Thinking and Communicating with Clarity and
: Precision
التفكير واللغة وجهان لعملة واحدة  ،فاللغة الغامضة المبهمة تعكس تفكي ار غامض ا  ،وتشير هذه العادة

على قدرة الفرد على تحديد أفكاره بوضوح  ،وتوصيلها لآلخرين بدقة من خالل وسائل التصال المختلفة.

(عمر . )234 :2013 ،وهنا تلعب مقدرة المرء على تهذيب وتشذيب اللغة ،دو ار مهما في تعزيز خرائطه

المعرفية وقدراته على التفكير النقدي الذي يشكل القاعدة المعرفية ألي عمل ذي فاعلية ونجاعة .فاللغة

الغامضة ماهي إل انعكاس للتفكير المضطرب ،واألفراد األذكياء يكافحون لتوصيل ما يريدون قوله بدقة
سواء كان ذلك كتابيا أم شفويا ،بلغة دقيقة تصف األفكار األساسية وتميز بين المتشابهات والمتناقضات
-10جمع البيانات باستخدام جميع الحواس :Gathering Data Through all Senses
تتطلب هذه العادة الهتمام بتوظيف الحواس وتنمية القدرات الحسية للمرء في عملية بناء المعرفة ،

حاسة البصر واللمس والحركة والشم والتذوق  ،فالتعلم اللغوي والثقافي والمادي يشتق من البيئة من خالل

مالحظة األشياء واستيعابها باستخدام الحواس (فاستثمار حواس المتعلم) وتطويرها بالتوجيه والمتابعة يرفع
من قدرة المتعلم على التفكير .
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-11اإلبداع والتصور والتجديد : Creating , Imagining, Innovating
يعد التصور عملية ذهنية ضرورية لستمرار النمو والتطور  ،ففيها تعالج المفردات على شكل صور ،
والمقصود بذلك هو رؤية األشياء بعين العقل  ،ومما يميز التصور هو أن الفرد تكون لديه القدرة على

إعادة بناء وتركيب الصور الذهنية للخبرات التي مر بها سابقا  ،ونسجها في نتاج معرفي جديد أكثر

مالءمة  .فمثل هذه العادة تعنى قدرة الفرد على التفكير من عدة زوايا وتصور نفسه في مواقف مختلفة
وتقمصه لألدوار والحلول البديلة  ،والقدرة على التفكير بأفكار غير عادية

-12االستجابة بدهشة وتساؤل : Responding with Wonderment and Awe
تعني قدرة المتعلم على الستمتاع بالمواقف والتجارب التي يكتنفها الغموض واإلبهام فالطالب الذين
يمتلكون هذه العادة لديهم حب الستطالع  ،والتواصل مع العالم من حولهم ويشعرون بالنبهار والمتعة

عندما يجدون حالا للمعضالت القضايا التي تواجههم  .فنحن نريد طالبا لديهم حب الستطالع والتواصل

مع العالم من حولهم والتأمل في التشكيالت المدهشة ،طالبا يشعرون بالنبهار أمام برعم يتفتح،
واإلحساس بالبساطة المنطقية للترتيب الرياضي في طبيعة األشياء وفي بنيتها( .وطفة)9 :2007 ،

-13اإلقدام على المغامرة بمسئولية : Taking Responsible Risks
تعنى هذه العادة القدرة على كشف الغموض الذى يحيط بمشكلة ما  ،فقد يبدى المتعلم سلوك

المخاطرة حينما يشعر باألمان  ،وهو يقدح زناد أفكاره ويقدم عالقات جديدة  ،ويشارك في أفكار أصيلة .
(حسام الدين)15:2008،

ونجد أن بعض الطالب يعزفون عن المخاطرة وبعضهم اآلخر يتجنبون األلعاب وتعلم شيء
جديد وتكوين صداقات جديدة ألن خوفهم من الفشل أقوى بكثير من رغبتهم في المخاطرة أو المغامرة .
ويتعزز هذا بالصوت العقلي الذي يخاطبهم من دواخلهم قائال "،إذا لم تجرب فلن تخطئ "أو" إذا جربت

وأخطأت فسوف يعتبرك اآلخرون غبيا ".أما الصوت اآلخر قد يقول "،إذا لم تجرب فلن تعرف الصواب"،
وهذا يجعل الفرد حبيس الخوف وعدم الثقة .مثل هؤلء الطالب ينصب اهتمامهم على معرفة ما إذا كان

جوابهم صحيحا أم ل أكثر من اهتمامهم بمواجهة التحدي الذي تفرضه عملية حل المشكالت والهتداء

إلى الجواب بمرور الزمن :ولذلك تراهم يبتعدون عن المواقف الغامضة .إنهم بحاجة إلى اليقين أكثر من

الميل نحو الشك .وهنا يتوجب علينا أن ننمي في المتعلمين هذه العادة  ،لنبني أجيال مغامرة خالقة بناءة

ل تخشى الفشل ول ترهب من فعل المغامرة الخالقة  .وذلك بتوفير بيئة آمنة خالقة تتقبل جميع اآلراء
واألفكار المختلفة (.وطفة)8 :2007،
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-14التفكير التبادلي أو المشارك : Thinking Interdependently
ولعل من أهم التوجهات في عصر ما بعد الصناعة هو المقدرة المتزايدة على التفكير بالتساق مع

اآلخرين ،فقدرة الفرد على العمل ضمن مجموعات  ،مع القدرة على تبرير األفكار واختبار صالحية
الحلول ،ويتطلب استعدادا لتقبل التغذية الراجعة من نقد اآلخرين له  ،والتعاون والعمل مع المجموعة يوفر

بيئة صالحة لتعلم الكثير من عادات العقل  .ويؤكد (نوفل )89 :2008 ،أن حل المشكالت أصبح حالي ا

على درجة من التعقيد  ،لدرجة أن ل أحد في الغالب يستطيع أن يقوم به لوحده األمر الذى يحتم أن
يكون الفرد أكثر تواصالا مع اآلخرين وأكثر حساسية تجاه احتياجاتهم .

-15االستعداد الدائم للتعلم المستمر :Remaining Open to Continuous
تتضمن هذه العادة تواضعا قوامه (أننا لنعرف) وهذا أرقى أشكال التفكير التي يمكن أن نتعلمها  ،وأننا ما

لم نبدأ متواضعين فلن نصل إلى أي نتيجة معرفية( .وطفة . )9 : 2007 ،فالتعلم المستمر مدى الحياة

وتعلم التعلم المستمر هو شعار ترفعه اليوم التربية الحديثة والمؤسسات التربوية العالمية .والتعلم المستمر

أمر يمكن تأصيله في العقل عادة تتصف بطابع الديمومة والستمرار.
 -16إيجاد الدعابة :Finding Humor

وجد أن الدعابة تحرر الطاقة على اإلبداع وتثير مهارات تفكير عالية المستوى مثل التوقع

المقرون بالحذر والعثور على عالقات جيدة والتصور البصرى  ،وعمل تشابهات  ،ولدى األفراد ذوى

المقدرة على النخراط في الدعابة القدرة على إدراك األوضاع من موقع مناسب وأصيل ومثير لالهتمام
(طراد )236 : 2012 ،

فالمتعلمون مع تقلب المزاج العقلي السريع ينتعشون عند عثورهم على حالت من عدم التطابق ،

وعثورهم على ثغرات  ،وقدرتهم على الضحك من المواقف ومن أنفسهم (نوفل )79 : 2008 ،

وترى الباحثة أن أشخاص قليلون يصلون فعال إلى مرحلة التعقيد المعرفي الكامل  ،وناد ار ما يكون

ذلك قبل بلوغ أواسط العمر .وتعقيبا على ذلك ترى الباحثة أن السلوك الذكي الذي ينتهجه الفرد ويقوم به
حيال أي موقف مشكل يواجهه  ،ينم عن امتالكه لبذرة العادات العقلية التي تحتاج إلى تنمية .

بعد استعراض هذه التصنيفات لعادات العقل  ،قامت الباحثة باختيار أربعة منها وهى األكثر

شيوع ا في المرحلة األساسية الدنيا  ،وعليها سيرتكز البرنامج المقترح وتتمثل في (المثابرة – التفكير
بمرونة  -الكفاح من أجل الدقة  -استخدام كافة الحواس في جمع البيانات)  ،انظر الشكل رقم (. )1
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الشكل رقم ()1
يوضح عادات العقل

 1.2.2األسس التي تقوم عليها عادات العقل
ترى الباحثة أنه للوصول بالعقل إلى درجة عالية من الفعالية  ،وتمكينه من امتالك عادات عقلية وذهنية

راقية تصل به إلى أقصى درجات األداء الجيد  ،لبد من تدريبه على هذه العادات .

هناك مجموعة من الفتراضات تشكل األساس النظري للتدريب على عادات العقل  ،تتمثل في :

(يوسف )10 :2012،

 العقل آلة التفكير يمكن تشغيلها بكفاءة عالية . جميعنا نمتلك العقل ،ونستطيع إدارته كما نريد. لدينا القدرة الكافية للتوجيه الذاتي للعقل ،وتقييمه ذاتيا وادارته وتعديله . يمكن تعليم عادات العقل للوصول إلى نتاجات تشغيل الذهن وادارته . -يمكن تحديد مجموعة من العادات والمهارات للوصول إلى أعلي كفاءة في األداء في كل عادة.
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أداء
 نستطيع أن نضيف أية عادة جديدة بتعاملنا مع العقل  ،ونستطيع أن نمده بالطاقة الذهنية لنتوقع اأعلى.
 -تتكون العادات العقلية نتيجة لستجابة الفرد إلى أنماط من المشكالت أو التساؤلت  ،شرط أن تكون

حلول المشكالت ،واجابات التساؤلت تحتاج إلي بحث واستقصاء وتفكير عميق .

 يمكن تنظيم بعض المواقف التعليمية لتحقيق امتالك العادة الذهنية ضمن مادة دراسية محددة -يجب التأمل في استخدام عادات العقل وسلوكياتها المختلفة لمعرفة مدى تأثيرها ،ومحاولة تعديلها

للتقدم بها نحو تطبيقات مستقبلية .

 -ترتكز عادات العقل علي النظرة التكاملية للمعرفة  ،والقدرة علي انتقال أثر التعلم  ،فهي قابلة لالنتقال

من مادة إلي أخرى  ،ومن سياق إلى آخر .

 يمكن الرتقاء بالعمليات والمها رات الذهنية من العادات والمها رات البسيطة إلي العادات األكثرتعقيدا حتى الوصول إلي مهارة إدارة التعلم.
مما سبق يمكن القول أن بذرة عادات العقل توجد لدى األفراد بشكل متفاوت  ،لكننا نحتاج للكشف
عنها

والعمل على تنميتها وتطويرها  ،وذلك لالرتقاء بالعملية التعليمية ذهني ا من العمليات البسيطة ،

إلى العمليات التي تحتاج إلى جهد ومثابرة واعمال الفكر .

 1.2.2أهمية اكتساب عادات العقل
أن امتالك الفرد لعادات العقل ينمي وعيه الفكري  ،ويمكنه من التعامل مع المتناقضات الفكرية والعلمية
واألخالقية في المجتمع  ،بشكل إيجابي وفعال  ،دون أن يتأثر باآلراء السلبية التي تثار حولها  ،ذلك ألنه
بامتالكها يكون قاد ار على مزج قدرات التفكير الناقد واإلبداعي ليصل إلى أفضل أداء.

(فتح اهلل ،

)101 :2009

وتؤكد ( )Leikin .R , 2007في دراسة لها أن من يمتلك عادات العقل يكون لديه القدرة على استخدامها ،
كطريقة لحل المشكالت الرياضية  ،ومن ثم يمكن أن يتم تطويرها كأدوات فعالة في تنمية التفكير

الرياضي المتقدم .

وتتمثل أهمية اكتساب عادات العقل في عدة نقاط كما أشار إليها :

(أحمد)611 : 2013 ،

 إتاحة الفرصة للمتعلم لرؤية مسار تفكيره الخاص  ،واكتشاف كيف يعمل عقله أثناء حل المشكالت -تنظيم عملية التعلم وتوجيهها

 -التعلم بكفاءة مع مواقف الحياة اليومية

 اختيار اإلجراء المناسب للموقف الذى يمر فيه المتعلم21

 التعامل مع المعلومات من مصادرها المختلفة بصورة جيدة سعيا اوراء تحقيق مستوى أفضل من إدراكٍوفهم ،وتمييز لتلك المعلومات واإلفادة منها.
 تشجيع المتعلم على امتالك اإلرادة تجاه استخدام القدرات والمهارات العقلية في جميع األنشطة التعليميةوالحياتية ،حتى يصبح التفكير لدى المتعلم عادة ل يمل من ممارستها.

 إكساب المتعلمين القدرة على مزج قدرات التفكير الناقد واإلبداعي والتنظيم للوصول إلى أفضل أداء. مساعدة المتعلم على التخطيط بدقة في ضوء متطلبات المهمة التي يقوم بها ،ووفق معايير يضعهابنفسه لتقييم أدائه في ضوئها.

 -إضفاء جو من المتعة على التعلم حيث إن لكل متعلم أن يفكر بطريقته الخاصة مهما كانت غريبة

وغير مألوفة لدى اآلخرين ،باإلضافة إلى مشاركة باقي التالميذ بالستراتيجية التي استخدمها إلنهاء

مهمته.

 تدريب المتعلم على تحمل المسؤولية حيث يطرح المعلم عددا امن المهام ،ويتيح الفرصة للمتعلمينألداء المهام التي تعودوا على أدائها عقليا.
 -تدريب المتعلم على العمل في ظروف ٍخاصة ٍكأن يكون عليه إنهاء العمل في زمن ٍقليل ،أو أن

تحمل المهمة بعض المخاطر.

وترى الباحثة أن أهمية تنمية عادات العقل لدى المتعلمين تكمن في كونها  ،تجعلهم
يمتلكون القدرة على تنظيم العمليات العقلية وترتيبها بشكل منظم  ،مما يتيح الفرصة لعقل
الفرد على اإلبداع وتوليد األفكار وطرح القضايا ذات الصلة  ،واألكثر ارتباط ا بأمورهم

الحياتية

 1.2.2السـبل التي ينتهجها المعلم لتنمية عادات العقل :
توجد عدة سبل على المعلم القيام بها لينمي عادات عقلية سليمة لدى طالبه تلخصها الباحثة بإيجاز:

(سعيد )431- 428 :2006 ،

 تنمية قدرة المتعلمين على فهم عادات العقل  :من خالل تعريف العادة العقلية مع ضرب أمثلة عليهامن بيئة التعلم .

 توفير الدعم اإليجابي للمتعلمين  :حيث يمارس المتعلمين عادات العقل بدعم وتوجيه من المعلمومالحظة نهج التفكير الذى يسلكه أترابهم من المتعلمين  ،وتقييمهم الذاتي ألنفسهم

 تطوير استراتيجيات تنمي عادات العقل عند المتعلمين  :وذلك بدعم النقاش المفتوح والتفكير بصوتمرتفع لتوضيح الستراتيجيات التي استخدمت للوصول إلى البدائل الصحيحة في حل المشكالت والتي
بدورها توضح عادات العقل المستخدمة
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 توفر بيئة تعلم مالئمة تسهم في تنمية عادات العقل  :بتحديد األنشطة اليومية واإلجراءات التعليميةوالوسائل المفعلة داخل الغرفة الصفية  ،لتنمية عادات العقل التي قام المعلم بتحديدها .

 1.2.2الممارسات التعليمية لتنمية عادات عقلية سليمة :
(قطامي وعمور)130-126 :2005 ،
هناك ممارسات تعليمية لتنمية عادات عقلية سليمة تتمثل في :
 -الصمت  :أي إعطاء الطالب وقتا مناسبا للتفكير

 التعاطف والمرونة  :بمعنى توفير غرفة صفية يسودها مناخ آمن واحترام رأى اآلخرين من الطالب القبول من غير إصدار أحكام  :أي استقبال المعلم لجميع إجابات الطالب وأفكارهم مهما كان مستواها ،ومن ثم إخضاعها للمناقشة والتوضيح دون إصدار حكم مسبق .

 إيجاد بيئة تعليمية غنية بالمثيرات :وتوفير مصادر التعلم والبيانات للطالب ،ففي دراسة(آدمز )Adams.C.2006تؤكد على أن استخدام برامج الكومبيوتر والوسائط المتعددة " Power

" Pointطريقة مفضلة في تقديم المعرفة  ،وتسهم في تنمية عادات العقل للطالب .

 التوضيح  :فال يقتصر دور المعلم على قبول أفكار وآراء الطالب وفهمها  ،بل يتخطى ذلك ليصل إلىتوسيع أفكار الطالب وتنميتها .

 -تعريض الطالب لمشكالت تتحدى قدراتهم التفكيرية .

 1.2.2استراتيجيات تنمية عادات العقل :
 -تتعدد الستراتيجيات التي من شأنها تنمية عادات عقلية سليمة لدى المتعلمين( :عمر)238 : 2013،

 استراتيجية استخدام األسئلة لتحدي فكر المتعلمين . استراتيجية العصف الذهني. استراتيجية التعلم التعاوني. -استراتيجية أدوات اللغة .

 استراتيجية الحل اإلبداعي للمشكالت . -استراتيجية لعب األدوار .

وترى الباحثة أن التعلم يتأثر كما ونوعا باستراتيجيات التعلم المستخدمة  ،والتي من شأنها تيسير

التعلم  ،واكساب المتعلم المعرفة المتكاملة من خالل األنشطة المنظمة التي تتضمنها تلك الستراتيجيات ،

وعليه قامت الباحثة باستخدام العديد من تلك الستراتيجيات سالفة الذكر في تطبيق البرنامج المستخدم في

هذه الدراسة .
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 1.2.22عادات العقل وطرق توفير المعلومات للمتعلمين :
وصف كل من كوستا وكاليك ( )Costa ,& lowery , 1991عدة طرق لتحقيق توفير المعلومات
للمتعلمين ضمن عادات العقل وتتمثل في :

أ= توفير تغذية راجعة تصف أداء الطالب
ب= توفير المعلومات الشخصية على هيئة رسائل موجهة للطالب
ج= إتاحة الفرصة للطالب للوصول إلى مصادر المعلومات

د= التعرف على مشاعر الطالب في جمع المعلومات عن مشكلة ما
ه= مساعدة الطالب من خالل تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها

و= إتاحة الفرصة للطالب بإجراء التجارب وجمع المعلومات بجهودهم الشخصية

ز= مساعدة الطالب على تسمية بعض المعلومات التي يستخدمونها بعمليات تفكيرية
وترى الباحثة أن عادات العقل ل تقتصر على فئة معينة من المتعلمين بل هي عامة لجميع األفراد في
شتى مناحي الحياة  ،.فهناك دراسات عديدة استهدفت تنمية عادات العقل لدى الطلبة في الجامعات ،
وكذلك المعلمين.

وتشير دراسة (قطامي ،وعمور )145:2005،إلى أن تنمية عادات العقل لدى المعلمين تساهم في :
 تدريب طالبهم على توظيف عادات العقل المناسبة وفق الموقف التعليمي
 تشجيع الطالب على استخدام عادات العقل الصحيحة والمالئمة

 ربط عادات العقل بتفكير الطالب  ،وهذا ينعكس على تحصيلهم .
وعليه ترى الباحثة أن عادات العقل من األهمية بمكان للمعلمين ألنها تساعدهم في اكتساب

مهارات وسبل التعامل مع المشكالت والمواقف  ،التي تواجههم  ،حيث أنها تمكنهم من مواجهة المواقف
الصعبة  ،وتكرار المحاولة حتى تحقيق الهدف  ،والتأني والتروي في السلوك قبل اإلقدام عليه أو إصدار

القرار بشأنه  ،كذلك تلبية احتياجات طالبهم من خالل الستماع لهم وتحليل وجهات النظر وفهمها ،
أيضا التخطيط للعمل بشكل منظم  ،وتقييم األهداف لمعرفة تحققها  ،واضفاء الدعابة على الموقف
الصفي  ،واإلقدام والثقة بالنفس  ،والدقة والوضوح في إيصال أفكارهم لآلخرين  ،وتشجيع طالبهم وجذب

انتباههم باستخدام حواسهم بفاعلية في جمع البيانات .

كما أن هذه العادات متداخلة فيما بينها ومترابطة  ،لكن على المعلمين أل يحاولوا تعليم طالبهم

جميع العادات مرة واحدة  ،بل انتقاء هذه العادات وفق احتياجات الطالب ومحتوى الدرس  ،ومتطلبات
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الموقف  ،حيث أن الطالب المثابرين ل بد أن يستفيدوا من الخبرات السابقة لديهم  ،وتطبيقها في حل
مواقف ومشكالت مشابهة

ومن خالل إطالع الباحثة يمكن القول بأن عادات العقل تختلف عن مهارات التفكير  ،في مدى

امتالك الفرد إلى اإلرادة والميل لستخدام مهارات التفكير والقدرات العقلية في جميع أنشطة الحياة أو
جميع المواقف الحياتية التي تواجهه .

فالتفكير يدعو إلى التساؤل حول األفكار والمعلومات المعروفة  ،بينما عادات العقل تساعد في تعلم كيفية
تحديد الفتراضات  ،وبالتالي طرح اآلراء والبدائل والدفاع عنها  ،وكشف العالقة بين هذه األفكار .

ويؤكد كوستا وكاليك ) )Costs & Kallik ,2003:14-15أن النجاح في المدرسة والعمل يعتمد على

ممارسة مهارات تفكير معينة (كالتذكر – الستدلل – التصنيف – التعميم – التجريب – والتحليل) ،
ومثل هذه المهارات يمكن تعلمها بصورة مباشرة  ،لكن المهارات المعرفية تنظم في سياق عمليات معرفية

متتابعة تتمثل في (حل المشكالت – صنع القرار) وهذه العمليات عبارة عن استراتيجيات تستخدم مع
مرور الزمن تتطلب مجموعة من المهارات المعرفية  ،وحتى لو امتلك الفرد هذه العمليات  ،لبد أن يتحين

الفرص المالئمة التي يمكن أن توظف فيها  ،ويكون لديه الميل أو الستعداد لستخدامها في الوقت

المالئم  ،لذا فإن تأدية عادة عقلية يقتضي أكثر من مجرد امتالك هذه المهارات األساسية  ،والسير بها
مع السلوكات إلنجاز الغاية المنشودة .

ومن المسلم به أن عادات العقل تضم الميول والنزعات والوصف والتمييز  ،لكن هناك مستوى

أكبر وأكثر تعقيدا يكمن وراء عادات العقل  ،فنمو عادات العقل وأدائها مرتبط بمدى توازن وقوة دوافع
خفية  ،أو قوى ومشاعر تدعى حالت العقل  :وهى الطاقة اإلنسانية الداخلية غير المرئية التي تحفز

اإلرادة البشرية  ،وتعتبر بمثابة الوقود للميول والعمليات والمهارات  ،ومن أمثلتها  :رغبة الفرد الفطرية في

التفاعل مع اآلخرين  ،والدافع لإلتقان  ،والرغبة في الستكشاف  ،والقدرة على التكيف .

 1.2.22المدخالت التربوية الالزمة لتنمية عادات العقل :
لم يعد الهدف من التعليم إكساب الطالب المحتوى والمهارات فقط  ،إنما يتطلب العصر الحالي في ظل
التطور والنفجار المعرفي توظيف هذا التعلم  ،وتنمية عادات العقل لتمكن المتعلم من العتماد على
نفسه  ،وتحصيل المعرفة  ،وتوظيفها في شتى مناحي الحياة  .لذا كان لبد من إعطاء قيمة ألنشطة
وأساليب ووسائل تعليمية تحفز العمليات المعرفية لدى المتعلمين وبناء عادات عقلية سليمة .
وهناك عدة مداخل تربوية لتنمية عادات العقل تم تطبيقها وهي ( :حسام الدين)17-18 : 2008،

25

-

استخدام القصص المعبرة عن حياة الشخصيات ،التي تقدم نماذج من حياتهم الخاصة،

-

األهداف الشخصية  :فقد أثبتت بعض الدراسات أن اّلكثير من العادات العقلية يمكن تعزيزها

-

المشكالت األكاديمية واأللغاز  :مشكالت ذات قوة دافعة تحرك الفرد للتعامل معها ومحاولة حلها

-

الحوار والمناقشة  :وتعد من األدوات األساسية لتنمية العادات .

ليستخلص منها الطلبة الخصائص التي تميزهم ويسعون لمحاكاتها٣٢.
بصورة جيدة إذا كان الطالب يسعى لتحقيق أهدافه الشخصية.

 ،كما أن المشكالت تنمى العادات مقارنة بالطرق التقليدية .

-

مدخل األساليب البصرية  :يقوم ذلك على استخدام أدوات مبتكرة مرسومة تستخدم البصر لتعزيز

وتنمية قدرة التخيل واكتساب معنى لما سبق تعلمه.

-

مدخل األسئلة  :ويرتبط بمدخل المناقشة والحوار ،حيث يمكن تدريب الطلبة على األسئلة التي

من شأنها تحريك هممهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة في حياتهم .

 1.2.21األهمية التربوية لعادات العقل في الرياضيات :
تشير العديد من الدراسات في األدب التربوي حول عادات العقل في الرياضيات إلى ضرورة تنميتها في
مراحل مبكرة للطالب  ،حيث أنها تؤدي إلى تحسين أدائهم  ،ويؤكد ذلك مارك ذلك مارك وآخرون

( )Mark.J,& Others,2010.506في دراسته التي رأت أن عادات العقل :

 -1تساعد على تنمية السلوكات الذكية عند بناء المعرفة والفهم الرياضي بصورة أعمق
 -2تجمع بين مهارات التفكير والدافعية للتعلم  ،وممارسة الفكر الرياضي

 -3تدفع المتعلم لستخدام الحواس والعقل في التعلم  ،بما يجعل المتعلم دقيقا في جمع البيانات ،
والمثابرة والكفاح في البحث عن منطقية الحلول .

 -4تساعد على تنمية اإلبداع لدى المتعلم  ،واإلقبال على المغامرة والتفكير بمرونة
 -5تسهم في تنمية العمليات الرياضية (التواصل – الترابط -الستدلل – حل المشكالت)
 -6تجمع عادات العقل بين بناء المعرفة  ،ومهارات ما وراء المعرفة

كما تؤكد دراسة عبيدة ( )2011أن تنمية عادات العقل المنتج في الرياضيات يجب أن تكون هدفاُ مباش ار
يخطط له المعلم  ،ويعتمد تصميم المواقف التعليمية التي تدرب الطالب على اكتساب العادات العقلية .

مما سبق تشير الباحثة ألهمية عادات العقل في عملية تربية وتعليم النشء  ،مما يحذو بنا إلى ضرورة
إكسابها للمعلمين لمساعدتهم على تنمية عقول طلبتهم في مراحل تعليمهم األولي ،ومن ثم الوصول بهم

ألفضل أداء .
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وهنا ترى الباحثة على اعتبار أن عادات العقل استراتيجيات ذهنية تنظم عمل العقل وتضبط سلوك الفرد

وتوجه العمليات المعرفية بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما  ،وتنتقل بالعقل من الحالة السلبية إلى

الحالة األكثر تفاعالا وايجابيةا  ،وبالتالي تحقيق نتاج تعليمي أكثر إنتاجية ومشاركة وابداع ا  ،واعداد
متعلم يمتلك مهارات التفكير الناقد والتفكير المنتج ٍ ،
قادر على مواجهة التحديات المعاصرة  ،كان لبد
من النظر إليها بجدية في أسس بناء المناهج الدراسية  ،وأساليب القياس والتقويم المختلفة .

 1.2.22عادات العقل وقصور المناهج الدراسية :
إن استخدام الطرق التقليدية في التعلم ل تستثير قدرة المتعلمين على التفكير  ،وتجعلهم يتجنبون مواجهة

األسئلة التي تحتاج للتفكير وطرح المشكالت  ،وايجاد بدائل وحلول مختلفة  ،ومن هنا كان لبد من
الهتمام ببناء المناهج التعليمية بشكل يعزز مهارات التفكير لدى المتعلمين .

*ومن أسباب القصور في نجاح تعليم العادات العقلية في مدارسنا :

(الربعي)86 :2009 ،

 عدم اتضاح بنية العادات العقلية بدرجة كافية في المناهج  ،والمواد المساندة  ،مما جعل المعلم ليعيهذه العادات وكيفية تنميتها .

 افتقاد الصيغة العامة لبنية العادات العقلية في أدبنا التربوي  ،فمصطلح العادات العقلية لم يحدد بشكلدقيق يصفها  ،إل ضمن سياقات معينة .

 التحديد غير الوافي لبنية العادات العقلية والذى بدوره أثر في المعلومات المشتقة للتطبيقات داخلالبيئة الصفية .

 عدم توفر دراسات ترشد وتوجه المعلمين لتنمية وتحسين الميول المتعلقة بتلك العادات .وترى الباحثة أن تدريس منهج الرياضيات بمحتواه الذى يتضمن الكثير من المهارات والمفاهيم والحقائق

ضمن اتجاه عادات العقل  ،يخلق طالبا أكثر مرونة  ،وقدرة على ربط وتطبيق استدللتهم الرياضية

التي اكتسبوها في مناحي ومناهج مختلفة  ،وحيث ينادى دعاة اإلصالح التربوي في تطوير المناهج إلى
ما يسمى بمناهج العقل  ،والتي بموجبها يتم التركيز على التعلم المتمركز نحو المتعلم  ،ومرونة المناهج

 ،وليس المعلم فقط  ،وهذا يتطلب من المعلمين استخدام ممارسات تربوية تعتمد على المعايير  ،والتي

نادى بها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  ،والتي تندرج تحت فكرة تنمية عادات العقل الرياضية ،
بإجراء المناقشات  ،والجدل كتفكير منطقي  ،والمشكالت الرياضية  ،وممارسة مهارات ما وراء المعرفة ،

والقدرة على اتخاذ القرار .
عرضت الباحثة الموضوعات سالفة الذكر لبناء برنامج قائم على عادات العقل  ،وبيان أثره في تنمية القوة
الرياضية  ،وعليه تطرقت الباحثة لمفهوم القوة الرياضية  ،وماهيتها وسماتها  ،أبعادها ومكوناتها ،
وأساليب تنميتها .
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 2.2المجال الثاني  :القوة الرياضية ()Mathematical Power
إن األساليب التربوية التي تمارس في مدارسنا في تدريس الرياضيات  ،قد أظهرت ضعف ا واضح ا

في نتائج الطالب  ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل الطالع على نتائج الختبارات الموحدة  ،واختبارات
الـ ( ، )TIMSSوالتي بدورها أظهرت ضعف الطالب في استخدام مهارات التفكير  ،وحل المشكالت ،

وعدم المقدرة على الربط بين األفكار وجزئيات المعرفة  ،لذا ارتأى كثير من الباحثين في المجال التربوي

ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة تتواءم مع حجم التغير المعرفي وتسهم في تحسين قدرة المتعلم على

التفكير والخلق واإلبداع وحل المشكالت  ،وذلك لخلق جيل لديه المقدرة على مجابهة مشكالت الحياة التي

تواجهه  ،والتكيف مع المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

ولم يعد التقويم تلك العملية التي تقتصر على تزويد المتعلمين بالختبارات وقياس ما حصلوا عليه
من درجات  ،وفى عصرنا الحالي خرج التقويم من ثوبه التقليدي المألوف في مؤسساتنا التربوية  ،ليرتدي
حلة جديدة أكثر شمولية وديناميكية واستم اررية فبدا بصورته الجديدة يهتم بالعمليات العقلية العليا التي

تركز على مهارات التفكير والستدلل وحل المشكالت واإلبداع  ،والقدرة على البحث والستقصاء ،وتنمية

مهارة استخالص المعرفة ،ولهذا برز اهتمام التقويم بالرياضيات وأدواتها وأساليبها وطرق تدريسيها
ومهارات التفكير التي تتضمنها  ،والعمليات العقلية التي تسير من خاللها  ،مما أضفى عليها صفة التميز
بين المواد الدراسية .
قد تغيرت أهداف تعليم الرياضيات في العقدين األخيرين؛ فأصبح ل ينظر إلى التحصيل باعتباره
الهدف األساسي لتعليم الرياضيات فقط؛ وانما أصبح هناك مجموعة أهداف أخرى لتعليم الرياضيات تهتم

بإعداد فرد قادر على توظيف واستخدام المعرفة الرياضية في حل المشكالت المختلفة ،وكذلك في التعامل

مع المواقف والمشكالت الحياتية التي تفرضها متطلبات المجتمع .

(رياني)65 : 2012 ،

وعليه فقد تحددت األهداف األساسية لتعليم الرياضيات وفق المجلس القومي لمعلمي

الرياضيات  NCTM,فيما يلي:

 -القدرة على حل المشكالت بطرق ٍمناسبة ٍومتباينة.

 -تنمية مهارات التواصل الرياضي بأنماطه المتعددة .

 تنمية مهارات توظيف المعرفة الرياضية في مواجهة المشكالت المألوفة وغير المألوفة . تقدير دور الرياضيات وأهميتها لكل ٍمن الفرد والمجتمع . -تنمية مهارات الستدلل الرياضي بأنماطه المختلفة .

 -تنمية ثقة المتعلم بقدراته وامكانياته في التعامل مع الرياضيات
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وتتحقق هذه األهداف في ضوء المعرفة المفاهيمية  ،واإلجرائية  ،وما بعد المعرفة من حل المشكالت ،

وتنظيم مسارات التفكير وتعديلها ( Machini , & Calvin , 2002: 326(.

وعليه ترى الباحثة أنه لكى ينسجم التقويم بمفهومه الجديد وأهداف تعلم الرياضيات سابقة الذكر،

برز مفهوم القوة الرياضية ليمثل الهدف الرئيس لتعليم الرياضيات ،وتكوين معتقدات صحيحة حول بنية

الرياضيات  ،واإلحساس بجمالها ،وذلك من خالل تفكير المتعلمين الرياضي  ،وتوظيفه في مواجهة
المشكالت الحياتية تفكي ار يوجهه (المنطق – الحس – والستماع) .

 1.1.2ماهية القوة الرياضية :
يعتبر مفهوم القوة الرياضية من المفاهيم المستحدثة في علم الرياضيات حيث أنه يعتبر معيا ار لتقويم تعلم

الطالب في الرياضيات ،والقوة الرياضية أسلوب غير نمطى يلجأ إليه التربويون لقياس مدى تقدم
المتعلمين في الدراسة .
وتُعرف القوة الرياضية على أنها قدرة المتعلمين على استخدام المعارف الرياضية (الفهم اإلدراكي ،
والمعرفة اإلجرائية) في حل المشكالت غير المنطقية  ،والقيام بالستدلل المنطقي  ،والتواصل حول

الرياضيات ،وترابط األفكار الرياضية( .مسعد)71:2003 ،

ويرى البعض أن القوة الرياضية أسلوب غير تقليدي وغير نمطي في معرفة مدى تقدم المتعلمين في
دراسة الرياضيات( .زنقور)209 :2008 ،

وتوصف القوة الرياضية بأنها قدرة الطالب الكلية على استخدام المعرفة الرياضية من خالل الستكشاف
والت خمين والتفكير المنطقي وحل المشكالت غير المنطقية والتواصل بلغة الرياضيات وربط األفكار

الرياضية بالمواقف الحياتية األخرى ( .بهوت وبلطية)2 :2006 ،

وتُعرف القوة الرياضية أيضا على أنها كل ما يمكن الطالب من توظيف العمليات الرياضية األربعة
(التواصل – الترابط -الستدلل الرياضي –والتمثيالت الرياضية) على مستوى المعرفة المفاهيمية
واإلجرائية وحل المشكالت (محمد)955 :2011،

بينما يرى ( )Riddle , 1999:35أن القوة الرياضية  :هي التحرك السريع للمشكالت الهندسية في

أكثر من اتجاه  ،وتوفر خيارات إلى القائمين على تقويم أداء الطالب  ،لكتشاف قدرات متعددة تحتاج

إلى توظيف رياضي .

ويشير (الخطيب  )112 :2013 ،إلى أن القوة الرياضية هي فاعلية الفرد في استخدام المعرفة المفاهيمية
واإلجرائية لحل مشكلة غير مألوفة من خالل استخدام مهارات التواصل الرياضي والستدلل الرياضي

والترابط الرياضي مجتمعة مع ا .
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ونقالا عن (عصر  )2005،فإن القوة الرياضية تظهر في إمكانية تعبير الطالب عن التصورات الذهنية
بالرسوم والنماذج والجداول واستخدام المفردات الرياضية في توضيحها  ،والقدرة على بناء نسق لغوي

واستخدامه في التواصل الرياضي  ،وادراك الترابطات الرياضية بين مجالت الرياضيات  ،والترابطات بين

الرياضيات العلوم األخرى التي تمكن من تقوية تصور قائم بالفعل عن فائدة الرياضيات  ،ثم يأتي

الستدلل الرياضي الذى يتطلب قراءة مسارات التفكير  ،وكل هذا يحدث من خالل المحتوى الرياضي
المناسب الذي يمثل البعد الثالث مع بعدى المعرفة  ،والعمليات الرياضية كإطار موجه للعمل يساعد في

تنمية القوة الرياضية( .سرور)698 : 2010،

ويؤكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  NCTMعلى أن تطوير القوة الرياضية لدى الطلبة يعني

جدا في إعداد طلبة
استخدام خمسة من معايير العمليات  ،والعالقة بين المحتوى والعمليات عالقة وثيقة َ
معا ما يطلق عليه القوة الرياضية ،كما
مهرة في الرياضيات ،حيث تعطي مجموعة (المحتوى والعمليات) ا
أنه من المتوقع أن يعطي المعلمون الفرصة بشكل أساسي لطلبتهم لمزاولة وعرض براعتهم في المحتوى

والعمليات ،ومن المؤكد أن العمليات الرياضية تتطلب محتوى رياضي مصمم من قبل معلم يمتلك
ٍ
ٍ
مرض ،كما أن الطلبة ل يستطيعون أن يمتلكوا مهارة التبرير دون أن يكون هناك موضوع
بشكل
المحتوى
عنصر آخر ضروري
ا
رياضي يدرسونه ويدفعهم للقيام بذلك ،وفي نفس السياق ذي الصلة فإن هناك
لتحسين تحصيل الطلبة األكاديمي في الرياضيات وهو أن يعمل المعلمون على إضفاء طابع شخصي
على تجارب التعلم المختلفة في كافة أنحاء المدرسة مما يولد لدى الطلبة ارتباط ا أكبر بالمدرسة والنجاح

فيها( .عودة )20 : 2008،

ويسهم المعلم في بناء حس القوة الرياضية لدى طالبه  ،من خالل التأكيد على استخدام الطار
التاريخي للمعلومات  ،وذلك لمساعدتهم على تقدير ولمس القوة الرياضية لديهم  ،كما أن العمليات
والمهارات التقليدية في التعليم تسلب الطالب قوتهم الرياضية وتقودهم للتبعية  ،والعتماد على اآلخرين ،

مما يسم في بناء نزعة سلبية لديهم تجاه الرياضيات)Baroody.A & Coslick .R , 1998 : 16( .

 1.1.1سمات القوة الرياضية :
 -1تعتبر القوة الرياضية مدخالا حديث ا في تقويم المتعلمين  ،ل يقتصر على المعرفة الرياضية فقط ،
والتي تقاس بمستوى التحصيل  ،بل تراعي العمليات التي يمكن تنميتها من خالل الرياضيات ،

فالمعيار األساسي لتعلم الرياضيات هو امتالك مها ارت القوة الرياضية  ،فهي تمثل شخصية الطالب.

 -2القوة الرياضية تتسع أبعد من مجرد القدرات الرياضية العامة (الفهم اإلدراكي ،والمعرفة اإلجرائية)
لتشمل الستكشاف وحل المشكالت غير الروتينية  ،والستدلل الرياضي وترابط األفكار الرياضية ،

والتمثيالت الرياضية والتواصل حول ومن خالل الرياضيات وتتضمن ثقة المتعلم في مقدرته
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الرياضية ،واستعداده للمثابرة أثناء حل المشكلة ،وتقديره لدور الرياضيات في حياتنا وقيمتها كأداة

نفعية (محمد)959:2011 ،

 1.1.2أبعاد القوة الرياضية :
ل تقتصر القوة الرياضية على المعرفة الرياضية فقط بل تراعي جميع العمليات التي يمكن تنميتها من
خالل تعلم الرياضيات ،فالقوة الرياضية تشمل ثالثة أبعاد أساسية عند تقويم الطالب  ،وهى تتكون من

(المحتوى – المعرفة – والعمليات).
 البعد األول المحتوى:

ويتضمن الحس العددي العملياتى ،القياس وحس القياس ،الهندسة والحس المكاني والعالقات والنماذج

والبيانات ومفاهيم الحتمالت.

 البعد الثاني المعرفة الرياضية:
وتشمل ثالثة أنواع من المعارف والخبرات التي يتوجب أن يتضمنها المحتوى وهى :المعرفة المفاهيمية،
المعرفة اإلجرائية ،وما بعد المعرفة وتشمل قدرة المتعلم على تنظيم تفكيره وتوجيهه وتعديل المسارات

المعرفية والفكرية ،وتوظيف الخبرات السابقة في حل المشكالت.
 البعد الثالث العمليات الرياضية:

وهى عبارة عن خمس عمليات تتمثل في ( :التواصل الرياضي ،والترابط الرياضي والستدلل

الرياضي والتمثيل الرياضي وحل المشكالت) .

واعتبرت الباحثة أن البعد الثالث من مكونات القوة الرياضية بعد (العمليات الرياضية) محور
أساسي يرتكز عليه البحث وقد اقتصرت الدراسة على ثالث عمليات أساسية (التواصل الرياضي – الترابط

الرياضي – الستدلل الرياضي) .

تتميز القوة الرياضية بإمكانية تحديد أنماط متعددة للعمليات الرياضية :التواصل الرياضي،

والترابط الرياضي ،وحل المشكالت ،كذلك يمكن تحديد مستويات فرعية لمستويات المعرفة الرياضية

العامة .ويمكن تحديد األنماط الفرعية لمكونات القوة الرياضية في المصفوفة انظر جدول رقم ()1
)26 : 2008،
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(عودة

جدول رقم ) (1مصفوفة أبعاد القوة الرياضية جدول رقم
المعرفة المفاهيمية
 -1لمعالجة المفاهيم

 -3الصياغة والمصطلحات

-4األداء الخوارزمي

-5األداء الذهني

-6األداء التكنولوجي

 -7صياغة المشكلة

 -8الحل والتفسير

العمليات واألنماط

المعرفة اإلجرائية

 -9معقولية النتائج

والفرعية

 -2االستنتاج والتعميم

القدرات الرئيسة

حل المشكالت

التواصل الرياضي

التمثيل الرياضي
االستماع الرياضي
المناقشة الرياضية
القراءة الرياضية
الكتابة الرياضية

الترابط الرياضي

الترابطات البنائية
الترابطات البينية
الترابطات التكاملية

االستدالل الرياضي

االستنتاج
االستقراء
التنبؤ
التقويم
العالقي

وبعد الطالع على الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن دراسة (رياني )2012 ،ودراسة (عصر،

 )2006قد استخدمتا هذه المصفوفة في تحديد مكونات أنماط كل مستوى من مستويات القوة الرياضية،
وعليه استفادت الباحثة من تلك المصفوفة في الدراسة الحالية واعتبرتها بمثابة دليل لبناء اختبار القوة

الرياضية (أداة الدراسة الحالية).

كما تتحدد المهارات األساسية والفرعية لكل عملية من عمليات القوة الرياضية (التواصل – الترابط –

الستدلل) الرياضي بالجداول التالية( :رياني)74 :2012 ،
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مهارات عمليات القوة الرياضية :
جدول رقم ) :)2مهارات التواصل الرياضي
مهارات التواصل الرياضي الفرعية

مهارت التواصل الرياضي الرئيسة
ا

اختبار المفاهيم الرياضية في المواقف العلمية
تواصل األفكار الرياضية

التواصل الرياضي الكتابي
ادراك عناصر بيئة التواصل الرياضي

تنظيم وتعزيز وتقوية التفكير الرياضي

تفسير المفاهيم الرياضية الجديدة وتوضيح مدى تطورها
التواصل بين كل مدارك الطالب الرياضية
تقوية األفكار لتصبح ذات معنى وواضحة ودقيقة وقابلة للتعديل
وذات نسق متكامل

استخدام اللغة الرياضية للتعبير عن األفكار

استخدام اللغة الرياضية المألوفة في المواقف الحياتية

تحليل وتقويم استراتيجيات التفكير الرياضي

استعمال التكنولوجيا لمعالجة صعوبات التواصل

داخل المجموعات

فحص استراتيجيات تناول األفكار الرياضية
البحث عن طرق التفكير الرياضي وتوضيح األفكار الرياضية

تقديم نماذج لمواقف يظهر فيها التواصل الشفهي
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جدول رقم ( :)3مهارات الترابط الرياضي
مهارات الترابط الرياضي الفرعية

مهارت الترابط الرياضي الرئيسة
ا

تناول الخبرات الجديدة امتداد للخبرات السابقة
ادراك واستخدام الترابط بين األفكار الرياضية

استخدام الترابطات بين األفكار لحل المشكالت الرياضية
العتقاد بأن األفكار الرياضية تترابط من خالل الخبرة
الرياضية في كل مستوياتها

ادراك واستخدام الرياضيات خالل السياقات المختلفة وجوانب بناء سياق الخبرة الرياضية لدى الطالب بشكل مترابط
المعرفة األخرى بشكل متكامل

ادراك الترابطات بين المعالجات الرياضية

ادراك الترابطات المعرفية

ادراك أن األفكار الرياضية تنسق وتتصل لتترابط مكونة بناء

ادراك البنية الرياضية بشكل متكامل

كبي ار من التفكير والمعرفة

ترابط المعرفة المفاهيمية واإلجرائية

جدول رقم ( :)4مهارات االستدالل الرياضي
مهارات االستدالل الرياضي الفرعية

مهارت االستدالل الرياضي الرئيسة
ا

تحديد المسلمات الرياضية
ادراك أبعاد الموضوعات الرياضية

تحديد القواعد والفرضيات
تحديد ترابط المحتوى الرياضي

استخدام أنواع متباينة من الستدلل

الستدلل الجبري
الستدلل المكاني
القياس والسببية
الستدلل الحتمالي
الستدلل اإلحصائي

تنمية وتقويم الجدول الرياضي

التساؤل حول أهمية تناول الخبرات الرياضية
تحديد إجراءات واستنتاج حلول للمواقف الرياضية

استنتاج العالقات والترابطات الرياضية

تحديد طرائق وأساليب الكتشاف الرياضي
استخدام األدوات والمعالجات والتمثيالت الرياضية لالستدلل
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 2.2.3.1التواصل الرياضي )Mathematical Communication( :
يعد التواصل الرياضي أحد المكونات األساسية للقوة الرياضية ،والتي تعتبر الهدف الرئيس لتعلم

الرياضيات ،حيث تشمل الثقة بالنفس تجاه الرياضيات ،و القدرة على حل المشكالت ،والقدرة على
الستدلل ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين .و يعرف المجلس القومي لمعلمي الرياضيات التواصل على

انه قدرة الفرد على استخدام وتوظيف رموز ومفردات رياضية للتعبير عن األفكار وفهمها وايجاد العالقة
بينها .

Language of

وُيعرف التواصل الرياضي بانه قدرة المتعلم على استخدام لغة الرياضيات
 Mathematicsبما تحويه من رموز ومصطلحات وتعبيرات للتعبير عن األفكار والعالقات وفهمها
وتوضيحها لآلخرين( .عودة)38:2008 ،

ويعرف التواصل بأنه قدرة الفرد على استخدام لغة الرياضيات في وصف األشكال الهندسية واكتشاف

خواص هذه األشكال ،والعالقات بينها  ،وتبادل األفكار الرياضية  ،وعمل أشكال هندسية فنية ورسومات
(الشقرة )127 :2006،

كما يعرف أيضا على أنه قدرة الفرد على استخدام لغة الرياضيات عند مواجهة موقف مكتوب أو مرسوم

أو مقروء أو ملموس ،التعبير عن العالقات وفهمها( .بدوي )2:2003 ،

التواصل الرياضي هو العملية التي تقوم على استخدام مفردات الرياضيات ومعالجتها  ،والتعبير عنها
وعن األفكار والعالقات الرياضية لآلخرين سواء كان لفظي ا أو كتابي ا( .ريانى)68:2012 ،

ويعرف التواصل الرياضي بأنه قدرة الطالب على إنتاج األمثلة الممثلة للمفاهيم واستخدام األشكال والرسوم
للتعبير عن المفاهيم باإلضافة إلى استخدام المعالجات الرياضية واليدوية والتكنولوجية والذهنية  ،ونمذجة

المفاهيم وترجمتها إلى دللت وأفكار تفسر النظام الرياضي باستخدام الرموز والجمل والعالقات للتواصل

المفاهيمي ( .رزق )190 :2012،

وعليه ترى الباحثة أن التواصل الرياضي إحدى العمليات الرياضية الهامة والتي تتمثل في قدرة

المتعلم على استخدام لغة الرياضيات من رموز ومفردات شفوياً أو كتابياً وتوظيفها في التعبير عن

األفكار وتوضيح العالقات الرياضية بينها .

فعند قيام الفرد بجمع معلومات حول قضية ما من خالل المالحظة والتصنيف والقياس فإنه يجب أن

يكون قاد ار على استخدام لغة واضحة لوصف األشياء لآلخرين  ،بحيث يتمكنون من فهم واستيعاب وصفه
 ،وهنا يبرز دور المعلم في طرح مجموعة من األسئلة التي تمثل عملية التواصل بين المعلم والطالب من
ناحية وبينه وبين زمالئه من ناحية أخرى

(العبسي )20:2009،
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فعمليات التواصل اللفظي التي تجرى بين المعلم و التالميذ من العوامل الحيوية الهامة ،

فالمعلمون يعتمدون اعتمادا شديدا على قدراتهم عند نقل المعلومات و التوجيهات للتالميذ عن طريق
الكلمة المنطوقة (محمود نصر.)14-16:2009 ،

 2.2.3.1.1أهمية التواصل الرياضي تكمن في اآلتي( :عودة)42 :2008 ،
 .1يساعد التواصل على تحسين وتعزيز فهم الطالب للرياضيات.
 .2يساعد على توطيد الفهم المتشارك للرياضيات لدى الطالب.
 .3يدفع بقدرة الطالب نحو التعلم .
 .4يولد بيئة تعليمية مناسبة .
 .5يساعد المعلم على اكتساب بصيرة عن تفكير طالبه تساعده على توجيه اتجاه التعلم.
وبناء على ما سبق كان لبد من ادراك أهمية عملية التواصل في الفهم الرياضي لذا وجب أن تمكن
ا
البرامج التعليمية المتعلمين من األمور التالية( :الديب )44:2011،
 -دعم وتعزيز تفكيرهم الرياضي من خالل التواصل.

 نقل أفكارهم الرياضية بطريقة مترابطة وواضحة إلى أقرانهم ومعلميهم واآلخرين. -تحليل وتقييم التفكير الرياضي واستراتيجيات اآلخرين.

 استخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة وأحكام.وتنوعت أساليب تنمية مهارات التواصل مثل( :حميد)149 :2013 ،

 -تقديم الموضوعات الشيقة

 -استخدام المحسوسات

 -التعبير الكتابي

 -طرح األسئلة

 -الستماع

 مجموعات العمل التعاوني 2.2.3.1.2أنماط التواصل الرياضي:

تتعدد أنماط وأشكال التواصل الرياضي داخل الغرفة الصفية فمنها (القراءة – الكتابة – المناقشة والتحدث

– الستماع – والتمثيل)

 .1القراءة الرياضية : Mathematical Reading
إن من أهم مقومات التعليم الجيد للرياضيات القدرة على قراءتها قراءة سليمة صحيحة وفهم دللة الرموز

والمصطلحات واألشكال ،وادراك معنى الصيغ الرياضية وهذا يتطلب جهدا ومهارةا من المعلم حيث أن
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لغة الرياضيات لها خصوصيتها التي تميزها  ،وتزيد من دافعية الطالب ليتعلمها من خالل مشاركة

الطالب الصفية( .طافش( 21:2011 ،

كما أن القراءة الرياضية تختلف عن القراءات العامة في أنها تحتاج لدقة ونظام ومرونة وتركيز  ،فال
يمكن تجاهل بعض المعاني أو الفقرات في القراءة الرياضية  ،كما ل يوجد مجال للفهم الضمني أو

اجتياز فقرة دون فهم المعنى المحدد لها( .القرشي )22 :2012 ،

 .2الكتابة الرياضية : Mathematical Writing
احدى مهارات التواصل التي ل تقل أهمية عن القراءة  ،وهى تعنى استخدام المعرفة الرياضية
والمصطلحات والتراكيب للتعبير عن األفكار الرياضية في صورة مكتوبة مصورة  ،ولبد من استخدام

الكتابة الرياضية بصورة منتظمة للوصول للتواصل الكتابي ضمن األنشطة الصفية  ،لتزويد المتعلمين
بمصادر المعلومات عن تفكيرهم  ،وتقويم تعلمهم .

(القرشي )24 : 2012 ،

وهذا يعنى أن كالا من الطالب والمعلم بحاجة لمهارات التواصل بصفة عامة  ،سواء المهارة الكتابية أو
غيرها من المهارات سابقة الذكر .

 .3التحدث أو المناقشة الرياضية : Mathematical Discussion
من أهم مهارات التواصل الرياضي  ،لما لها من دور فاعل في تمكين الطالب من تبادل خبراته مع
زمالئه من خالل عرض وتقديم ما يعرفه شفوي ا في بيئة تسودها المشاركة حيث يترك المعلم الحرية
لطالبه ليتحدثوا ويجيبوا عن األسئلة ويناقشوا زمالئهم  ،مستخدمين لغة الرياضيات في التعبير عن
العالقات واألفكار  ،واستخدام المفردات الرياضية والمصطلحات والتراكيب للتعبير عن األفكار بصورة
شفوية تتمثل في تقديم وصف ألنماط عددية أو هندسية بشكل شفوي أو تقديم وصف شفوي لموقف

حياتي  ،يتطلب عملية الجمع – أو تقديم وصف لفظي لكيفية حل مسألة لفظية( .البركاتي )105:2008 ،

ولكى ينمى المعلم مهارة التحدث لدى الطالب عليه توجيه األسئلة المثيرة للتفكير إلى جميع الطالب

دون استثناء  ،ومن ثم يشجعهم على المشاركة من خالل مكافأة الطالب الذى يجيب إجابة صحيحة ،

وعدم معاقبة الطالب الذى يجيب إجابة خاطئة أو ناقصة( .المشيخي )29 : 2011 ،

 .4االستماع الرياضي : Mathematical Listening
تأتي مهارة الستماع في سلم أولويات المهارة اللغوية حيث يتعلم بعدها الطفل مهارة الحديث والكالم

ومن ثم القراءة وبعدها الكتابة  ،فاألشخاص الذين ل يستطيعون الستماع ل يستطيعون التواصل ،

فالستماع الضعيف يعيق القدرة على التواصل  ،كما أن الستماع مهارة أساسية ألى مقدرة تواصل

أخرى ( .هيز) 100 : 2012 ،
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وقد نالحظ الستماع الفعال من خالل مالمح الوجه  ،والمخرجات التي يقوم بها الطلبة عند إعادتهم

لما سمعوه من المعلم أو الزمالء  ،أو شرحهم لما فهموه أثناء عملية الستماع  ،فال يمكن حدوث عملية
الفهم الصحيح  ،إل إذا كان هناك استماع فعال لما يقوله المعلم والزمالء أثناء المناقشات الصفية .

فالستماع الرياضي  ،تحليل وتقويم المسائل والحلول  ،والمناقشة الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين

والستجابة لها بشكل صحيح بما يطور قدرة الطالب على نطق األلفاظ بصورة رياضية سليمة (العتال ،

. )25 : 2012

 .5التمثيل الرياضي : Mathematical Representation
يعني التمثيل الرياضي إعادة تقديم أو ترجمة الفكرة الرياضية أو المشكلة في صورة أخرى أو في

ٍ
شكل جديد مما قد يساعد على فهم هذه الفكرة أو الهتداء لستراتيجية مناسبة لحل المشكلة ،ويمكن أن
يتطلب التمثيل تحليل منطقي ولذلك يكون من المفيد مشاركة التالميذ في هذه العملية مما يساعدهم على

معرفة المفاهيم الرئيسة ،ويعد التمثيل بمثابة القلب من الجسد بالنسبة لدراسة الرياضيات .فالتالميذ
ٍ
أشكال
بإمكانهم تطوير وتعميق فهمهم للمفاهيم الرياضية وذلك عندما يقومون بابتكار ومقارنة واستخدام
متنوعة من التمثيالت الرياضية مثل الصور واألشكال والخرائط والرسوم البيانية والجداول والترجمة

والمعالجة الرمزية ،ومثل هذه التمثيالت تساعد التالميذ على تواصل تفكيرهم الرياضي( .عودة )50 :2008،

 2.2.3.2الترابط الرياضي)Mathematical Connection ( :
يستخدم المتعلم الترابط الرياضي في إيجاد العالقات الكامنة بين جزئيات معطاه لحل مسألة رياضية ما ،
والتفكير الربطي هام لمساعدة المتعلم في الوصول إلى العناصر المشتركة في المشكلة الرياضية ،

وبالتالي تحديد العقبة التي تمنعه من اختراق حاجز الغموض واللتباس في حل تلك المشكلة( .عفانة،
)39 :1995

ويعرف الترابط الرياضي :على أنه إبراز العالقة بين عناصر المحتوى الرياضي داخل المجال
الواحد  ،والعالقات بين المجالت المختلفة بشكل يوضح البناء المنسق والمترابط للرياضيات  ،وكذلك
إظهار التطبيقات الرياضية في العلوم األخرى  ،وفى األمور الحياتية ( .أبو العجين )11 :2011 ،

كما يعرف :بأنه العملية التي تقوم على ادراك المتعلمين للترابطات بين فروع الرياضيات المختلفة،
والترابطات مع العلوم األخرى  ،وبناء تصور عن فائدة الرياضيات من خالل قوانينها وأساليبها المنطقية

والتنظيمية  ،وأنشطتها في خدمة فروعها وفى خدمة العلوم األخرى واألنشطة الحياتية المتنوعة (رياني ،

)69 :2012

وفى تعريف آخر  :أنه المعيار الذى ينقل الرياضيات من قطع متناثرة إلى كل مترابط ومتناسق بشكل

محكم  ،ويربط الرياضيات مع المواضيع األخرى  ،و العالم الحقيقي .
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(السواعي )24 :2004 ،

من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن الترابط الرياضي  :هو تلك العملية التي يكون فيها الطالب

لديه القدرة على ربط الفهم الرياضي بالمعرفة اإلجرائية  ،وربط كافة المفاهيم واإلجراءات ببعضها البعض
في نسق واحد  ،كذلك لديه المقدرة على توظيف هذه المفاهيم في العلوم األحرى والحياة اليومية .
 2.2.3.2.1معايير الترابط الرياضي ( :الديب)44:2011،
 -1أن يعرف الطالب ويستخدم الترابط خالل األفكار الرياضية لحل المشكالت الرياضية
 -2أن يتعرف على تطبيقات الرياضيات في سياقات غير رياضية
 -3أن يربط األفكار الرياضية مع ا لتصبح كالا متكامالا.
 2.2.3.2.2أنواع الترابطات الرياضية:
ترى الباحثة بأنه يمكننا التمييز بين نوعين من الترابطات الرياضية تتمثل فيما يلي كما وصفها (هاوس
)House,1990,513

 .1ترابطات داخلية  :يقصد بها جعل الرياضيات كل مترابط وليست فروع منعزلة.

 .2ترابطات خارجية  :يقصد بها ربط الرياضيات بتطبيقاتها في المواقف الحياتية .
وعليه يجب أن يتيح المنهاج والبرامج التعليمية الفرصة للمتعلمين لستقصاء الروابط (أدوات الربط)
الرياضية حتى يتمكن المتعلمون من المهارات التالية ( :أبوزينة )92 : 2003،

 -التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخداماتها.

 فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبنى على بعضها البعض لكي تصبح كالا متكامالا . التعرف على الرياضيات وتطبيقها في سياقات غير رياضية (خارج الرياضيات) . 2.2.3.2.3أهمية الترابط الرياضي :
مما سبق يمكننا استنتاج أهمية الترابط الرياضي والتي تتمثل في :
 الربط بين المفاهيم وعناصر المنهاج  ،والربط بين مجالت الرياضيات المختلفة  ،كذلك الربط بينالرياضيات والعلوم األخرى التي تمكن المتعلم من تقوية تصوره عن فائدة الرياضيات ونفعيتها

فاستخدام األفكار والمفاهيم والمبادئ العامة التي تعمل على توضيح ميدان الرياضيات وربط فروعه
بعضها بالبعض اآلخر بصورة متكاملة لفهم الرياضيات ذاتها من جهة وفهم العلوم المختلفة والحياة

اإلنسانية من جهة أخرى

من أهداف الرياضيات المعاصرة ( .الطنة )21-22: 2008 ،

 -يجعل الترابط الرياضي تعلم الرياضيات مرتبطا بفهم عميق وقدرة على الحتفاظ بالمعلومات لفترة

طويلة  ،أيضا يشعر المتعلم بأهمية المعلومات المتعلمة  ،فعدم وجود الترابط بين الموضوعات
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المختلفة ،ويحتم على المتعلمين استدعاء وتذكر العديد من المعارف و المفاهيم والمهارات

بناء على المعارف السابقة.
( .)NCTM,2000:274فالترابط يساعد المتعلمين في بناء المعارف الجديدة ا
وهذا يتفق مع النظرية البنائية في التعلم عند الربط بنجاح بين المعلومات الجديدة وخبرة المتعلمين

السابقة ()westwood,2008:3

 هناك عالقة وطيدة بين الترابط الرياضي والستدلل الرياضي  ،فالستدلل يقود إلى الترابطاتالداخلية بين جزئيات المعرفة

 على أساس هذه العالقة بين الترابط والستدلل  ،اللذين يمثالن بعدي العمليات في القوة الرياضيةوأحد مكوناتها فهما يمثالن أيض ا أحد جوانب التقويم .
وهنا تالحظ الباحثة أن الطالب يمكنهم ربط أفكارهم الرياضية ليصبح فهمهم أكثر عمقا وديمومة ومن

خالل التدريس الذى يؤكد على ارتباط األفكار الرياضية ل بتعلم الطالب الرياضيات فقط  ،لكنهم يدركون
أهميتها ويتعلمون كيفية استخدامها  ،خاصة اذا ما ادرك المتعلم العالقة بين الرياضيات داخل المدرسة

وخارجها  ،والترابطات بين الرياضيات والفروع األخرى  ،وربط بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية
وللمعلم دور هام في تنمية مهارة الترابط الرياضي ،حيث إن الترابطات :

الرياضية تعتبر العامل الجامع؛ الذي يعطي المتعلم القدرة على الربط بين ما سبق دراسته وما سوف

يدرسه.وهذا بالضرورة يتطلب من المعلم فهمه لتتابع المعرفة الرياضية ،والمامه بما سبق دراسته ،حتى ل

يكرر المفاهيم والمعارف ،كما يتطلب إدراكه لكيفية ربط الرياضيات بالمواد الدراسية المختلفة )علوم

طبيعية ،لغة عربية ،علوم اجتماعية ،دين...،إلخ( ،لكي يوجه المتعلمين إلى عمل تلك الترابطات
الرياضية؛ التي تساعدهم على نمو معرفتهم الرياضية بصورة سليمة( .بدر)80 :2010 ،

 2.2.3.3االستدالل الرياضي)Mathematical Reasoning( :
الرياضيات في جوهرها ذات طبيعة استدللية حيث يمكن اشتقاق نتائج صادقة من مقدمات معطاه ،

مسلم بصدقها وذلك عن طريق السير بخطوات استدللية  ،تحكمها قوانين المنطق والرياضيات ،

بناء استدلليا تتسم
واستخدام المنهج الستدللي في اشتقاق نظرياتها ونتائجها  .لذا تعتبر الرياضيات ا
قضاياه بالتجريد ( .عبيد  ،وآخرون )26 :2000،
وارتبط أيضا موضوع الستدلل بالذاكرة ،وذلك ألن الستدلل يوجه ذاكرة المفحوص ،فإذا نجح

المفحوص في بناء استدلل صحيح فإن عملية السترجاع ستكون صحيحة ،والعكس صحيح الستدلل

الخاطئ يؤدي إلى استرجاع خاطئ ،فالبحث في تفاصيل المواد أثناء دراستها تكون مفيدة ألن من شأنها
تسهيل عملية الستدلل ( .المنصور)118:2012،
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فقدرة الفرد على التفكير وحل المشكالت  ،أسلوب تفكير أساسه الفهم وادراك العالقات والستدلل الذي
يعتمد أسلوب الكتشاف والمناقشة للوصول إلى الحل (عالونة)88:2002،

ويعرف االستدالل :على انه تفكير منطقي قياسي يعتمد على النتقال من القضايا الكلية إلى
القضايا الجزئية للوصول إلى نتائج رياضية معتمدة يمكن استخدامها في برهنة قوانين أخرى ( .عفانة،

)38 :1995

وُيعرف أيضاً :على أنه نشاط عقلي يقوم من خالله الفرد بالنتقال من الكل إلى الجزء  ،وذلك
باستخدام معلومات ثبت صدقها للوصول إلى حلول للمشكالت ( .همشي ( 16: 2010،
كما ويعرف بأنه عملية عقلية منطقية يسير فيها الفرد من حقائق معروفة  ،أو قضايا مسلم
بصحتها إلى معرفة المجهول الذي يتمثل في نتائج ضرورية لتلك القضايا ( .يامين )20:2013 ،

مما سبق يمكن تعريف االستدالل بأنه  :هو العملية التي يتم فيها إرجاع حقيقة مجهولة جديدة

(قضية نريد إثباتها) إلى حقيقة معروفة (إحدى المبادئ الرياضية) يطلق عليه الستدلل وهو إثبات صحة
قضية مجهولة بمطابقتها بقضية معروفة مسبقأ ويعتبر من أنواع القياس المنطقي بين مقدمات ونتائج.
وهو نمط تفكير يرتبط بحل المشكالت  ،وفيه إعمال للفكر  ،لذا ل يمكن أن يقوم به كل فرد  ،وهو
مجهد للعقل  ،ويساعد على اكتشاف وانتاج معلومات ويتميز بأنه تفكير منتج خالّق  ،لذلك لبد من
الهتمام بهذا النوع من التفكير لدى أطفالنا  ،والهتمام بالبرامج التي تنمي قدرات التفكير الستدللي

لتدعيم التعلم النوعي المعتمد على التفكير العميق ل على التعلم الكمي الكثيف والذي فطن له الغزالي قبل
عدة قرون مبين ا أن الستدلل والتذكر يختلفان من حيث الغاية والفائدة

(.أبوسكران )26- 27:2006،

وقد يكون التفكير الستقرائي أساسا أوليا للوصول إلى التعميمات الرياضية المطلوبة  ،ثم

الستعانة بالتفكير الستدللي في الوصول إلى الجزئيات أو النتائج التي يمكن تعميمها فيما بعد

.

لذا لبد للبرامج التعليمية أن تنمي لدى المتعلم القدرات التالية :
 -1تحديد القواعد والتعميمات  ،وتفسير الرموز والعالقات  ،واستنتاج الحقائق المرتبطة بالمفاهيم
الرياضية  ،واستخدام النماذج واألنماط الرياضية واألمثلة لستقراء القوانين والخصائص والتعميمات

والنتائج المرتبطة بالمفهوم الرياضي

 -2فرض الفروض وتحديد البيانات المرتبطة بها للتحقق من صحتها  ،إلنتاج أفكار منوعة حول
المشكلة معتمدا على الخبرة السابقة ،وبالتالي إصدار أحكام حول النتائج واتخاذ قرار بقبولها أو

رفضها .

 -3إجراء الخوارزميات واإلجراءات الرياضية بشكل متسلسل منطقيا ،وتفسر مدى معقولية اإلجراءات،
وبناء طرق عامة حول المعالجات المتنوعة  ،واستنتاج كيفية استخدام توظيفها في مواقف مشابهة.
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وقد أوصت دراسة (بلجون)21 :2006 ،

االستدالل العلمي في سن مبكرة

بضرورة االهتمام بتدريب طالبنا على مھارة

.

ويرى منظرو علماء التربية أن التفكير الستدللي ينتقل بالمتعلم من المعلوم إلى المجهول ،وهذا يتطلب

استخدام المبادئ والمفاهيم الحسية لالنتقال إلى المبادئ والنظريات والتعميمات الرياضية .

ففي دراسة (نجم )88 :2007 ،وجد أن أغلب الطلبة لديهم ضعف في استخدام هذه المبادئ والمفاهيم
وكيفية توظيفها وعدم تمكن الكثير منهم إيجاد عالقات وصل بين المفاهيم والمبادئ والقوانين عند التعامل

مع المسائل الرياضية ،األمر الذي يجعلهم غير قادرين على حلها بصورة صحيحة ،وخاصة لدى طلبة
التخصص األدبي.

ويرى (قرواني )8 :2012 ،أن التحقق من صحة البرهان عند حل المسألة الرياضية  ،يقود الطالب إلى فهم

أفضل للمحتوى الرياضي والى زيادة الهتمام بالتفكير الستدللي.

ومن هنا ترى الباحثة ضرورة تدريب المعلمين على استخدام مهارات الستدلل وكذلك إعدادهم إعدادا

تربويا لتنميتها عند طالبهم ،على اعتبار أن الستدلل أحد أبعاد القوة الرياضية الذى ينمي قدرة المتعلم

في التفكير وحل المشكالت الرياضية.

وعلى اعتبار أن التفكير الستدللي نمط من أنماط التفكير الرياضي والعلمي  ،فإنه يتميز بعدد من

الميزات:

 2.2.3.3.1مميزات التفكير االستداللي( :السنكري )64-65 :2003 ،

 .1يتم فيه النتقال من المعلوم إلى المجهول .
 .2يساعد في الوصول إلى معلومات وحلول واكتشافات جديدة .
 .3يقتضي وجود صعوبة أو مشكلة تواجه الفرد أو الجماعة وتحتاج إلى حل .
 .4ل يحتاج إلى التجريب ،أي هو تفكير عقلي وليس عملي
 .5أنه عملية منطقية  ،أي تصدر النتائج بواسطته بالضرورة من المقدمات  ،وذلك وفق القواعد المنطقية
دون الحاجة إلى تجريب ٠
 .6يمتاز بالدقة وتتمثل في تحديد كافة المصطلحات واأللفاظ التي تتضمنها المقدمات.
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 2.2.3.3.2مهارات االستدالل الرياضي:
ويشتمل االستدالل الرياضي على المهارات التالية ( :العتيبي(3 :2001،

أ -االستقراء Inductive
يعرف بأنه كل نشاط عقلي معرفي يتميز باستقراء القاعدة العامة من جزئياتها
ب -االستنباط Deductive
يعرف بأنه القدرة التي تبدو في األداء العقلي الذي يتميز باستنباط األجزاء من القاعدة أو عملية تفكيرية
منظمة تنجم عنها استنتاجات مبنية على مقدمات أو أفكار أو مسلمات وتكون صحيحة إذا كانت مبنية

على فرضيات صحيحة  ،أما المهارات النوعية التي يتضمنها الستنباط هي استخدام قواعد المنطق،
واستكشاف العبارات المتعارضة ،والتحليل من خالل عمليات القياس المنطقي ،وحل المشكالت المكانية.

ج -االستنتاج Inference
يعرف بأنه العملية التي يتم بواسطتها استخالص معلومات جديدة من مقدمات لوحظت أو نوقشت .
وتعرفه (أبو سكران )43 :2006 ،بأنه التوصل إلى نتيجة معينة من مقدمات وبيانات متوفرة وكل خطوة

من خطوات الستنتاج المنطقية تقود إلى التي تليها بدليل رياضي مسلم بصحته  ،كما أن المهارات

النوعية التي يتضمنها الستنتاج هي :التنبؤ بالنتائج ،واستخالص نتيجة جديدة من المالحظات ،والربط
بين السبب والنتيجة ،وتفسير المعلومات .

 1.1.2أهداف تنمية القوة الرياضية :
وعلى اعتبار القوة الرياضية مدخال حديثا في تقويم المتعلمين دون القتصار على البعد المعرفي  ،حيث

أن البعد المعرفي أحد أبعاد القوة الرياضية  ،فهو يهتم بجانب واحد من الرياضيات  ،أل وهو المعرفة
التقليدية المفاهيمية ،ولكن يهمل الجانب اإلجرائي أو الحياتي ،فعند تنمية القوة الرياضية يتحسن مستوى
التحصيل لدى المتعلمين ،وقدرتهم على جمع واستخدام المعلومات الرياضية بتوظيف أساليب متعددة

كالكتشاف والستدلل  ،وحل المشكالت  ،والتواصل الرياضي وربط األفكار .

و القوة الرياضية توجد في قدرات المتعلمين ،وتظهر أبعادها في اهتماماتهم ولكنها لم تحظ بالعناية

المطلوبة  ،ومن أهداف تنمية القوة الرياضية لدى المتعلمين ( :زنقور )213: 2008 ،

 تساعد على استم اررية تحقق الهدف التعليمي من خالل إعادة استخدام المعرفة وتوقع طرق متنوعةلحل المشكالت .

 احترام قدرات ومهارات المتعلمين في ضوء تنميتها بطرق تتناسب ومعارفهم43

 -تساعد المتعلمين على النقد المتواصل لكل فكرة أو معلومة وبطريقة جيدة

 تنمية قوائم جديدة من المهارات األساسية التي لم تكن معروفة من قبل  ،حيث ينمى التواصلالرياضي من خالل المناقشة والستماع والقراءة .

 التشجيع على التفكير  ،طالما أنه سيوظف بطريقة جيدة وجديدة  ،بدلا من الطرق العقيمة التي تفكرفي مجرد الحلول فقط ،ويكون هناك تعلم كيفية التفكير في ضوء أبعاد القوة الرياضية نفسها والتي تقوم
على مناقشات ومهام وعمليات واستنتاج وتنبؤ واصدار حكم على الطريقة نفسها وامكانية إعادة

صياغتها .

وتؤكد وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات للمناهج والتقويم على أن تعلم الرياضيات يتحدد بخمسة

أهداف على المتعلم بلوغها ( :الحسني والدليمي )172 : 2011 ،

 -1تقدير الرياضيات
 -2ثقة المتعلم بقدراته وامكانياته في الرياضيات
 -3التواصل بلغة الرياضيات

 -4استخدام أساليب التفكير الرياضي المنطقي
 -5التمكن من حل المشكالت .

 1.1.2أهمية تنمية القوة الرياضية لدى المتعلم:
وتتمثل أهمية القوة الرياضية لدى المتعلم في النقاط التالية:

(زنقور )215- 212 ، 2008 ،

 -1القوة الرياضية تساعد المعلم على خلق مناخ يقوم على استدلل المعرفة واستنتاجها بصورة تجعل
التلميذ يشعر بقيمة الرياضيات وجمالها.

 -2أحدثت القوة الرياضية تقارب ا بين الرياضيات المدرسية والحياة وبالتالي قللت الصعوبات المدرسية
التي تنشأ من تدريس الرياضيات مجردة.

 -3تشجيع التالميذ على التفكير فبدل من التفكير في مجرد الحلول فقط فإنه يكون هناك أنشطة تعلم
التلميذ كيفية التفكير في ضوء أبعاد القوة الرياضية نفسها قائمة على مناقشات ومهام وعمليات

واستنتاج وتنبؤ واصدار حكم.

 -4توقظ أفكار التلميذ في تدبر ماذا نفعل بتعليم الرياضيات حتى تصل بالتلميذ إلى مدى فائدة المعرفة
الرياضية وتفسير المواقف الحياتية في ضوئها ،وتوقع حلول بعض المواقف ،والتفكير في أكثر من

مسار للحل ،أي تجعله يتمتع بنظرة كلية لألشياء.
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 -5تعمل على تنمية ثقة التلميذ بنفسه والميل والمثابرة والتقدير واستخدام المعلومات الكمية والمكانية في
حل المشكالت وصنع القرار.

 -6تنمية قوائم جديد من المهارات األساسية للتالميذ من قراءة وكتابة واستماع وتحدث والرابط بين
المفاهيم الرياضية بعضها البعض وبين المفاهيم الرياضية والحياة اليومية والمهارات في اختيار
خوارزميات الحل والتأكيد من صحتها والبرهنة على ذلك من خالل تقديم دليل عن طريق مجسمات

أو رسوم بيانية أو جداول

 1.1.2أسس يجب مراعاتها لتنمية القوة الرياضية لدى المتعلم:
إن تعلم الرياضيات جهد مبذول لزيادة عدد الرتباطات العقلية لدى الفرد كمنتج للرياضيات المدرسية ،

بينما قوة الفرد في الرياضيات تعنى شخصيته التي تبدو مالمحها عند الخروج عن المألوف في التواصل

والتفكير والتأمل والتي يجب إدراكها من قبل المعلم وتشمل ( :عصر ) 9-11: 2006 ،

 -1النمو العقلي الرياضي (الحدس – الحس – الستدلل) الرياضي .
 -2النمو الرياضي اللغوي (التواصل – الترابط) الرياضي .

 -3النمو الجتماعي الرياضي (تاريخ – ثقافة – وطبيعة) الرياضيات.
مما سبق ترى الباحثة أن هذا يتطلب جهدا مناسبا من المعلمين في توفير المناخ التعليمي المالئم

للمواقف التعليمية التي من شأنها أن تسهم في إرساء التعلم النشط ،بما يقدمه من استراتيجيات تعلم
مناسبة تنمي القوة الرياضية للمتعلمين ،تتمثل في تشجيع المتعلمين على التفكير والستماع آلراء

اآلخرين ،وتشجيع المناقشات الجماعية ،والبحث والستقصاء ،وتنمية التفكير الناقد ،والعمل التعاوني،
وتشجيع المتعلمين على تقديم حلول مناسبة ومنطقية لمشكالت ذات معنى ،بتوفير مواقف حياتية للتدريس

التي من شأنها خلق عالم حقيقي .
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 3الفصل الثالث

الدراسات السابقة

 دراسات في المحور األول  /عادات العقل
 أوالً الدراسات العربية

 ثانياً الدراسات األجنبية
 دراسات في المحور الثاني  /القوة الرياضية
 أوالً الدراسات العربية

 ثانياً الدراسات األجنبية
 التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قامت الباحثة بالطالع على الدراسات التي أجريت حول متغيرات الدراسة  ،وذلك من خالل ما
نشر في المواقع اإللكترونية  ،وما دون في الكتب ومجالت البحوث  ،فوجدت أن الدراسات السابقة التي

أجريت حول متغيرات الدراسة تنوعت  ،ولالستفادة منها في مناقشة النتائج واثراء اإلطار النظري ،واعداد
األدوات  ،واختيار األساليب اإلحصائية المالئمة  ،ارتأت الباحثة تقسيمها لمحورين هما:
 -عادات العقل.

 -القوة الرياضية.

 3.1المحور األول :دراسات في المتغير األول /عادات العقل:
أوالً الدراسات العربية:
 -1دراسة (أحمد:)2013،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية استخدام نموذج أبعاد التفكير في تنمية بعض المهارات العقلية
المكونة لعادات العقل المنتج والدافعية لإلنجاز لدى طالب كلية التربية بأسيوط  ،استخدم الباحث المنهج

شبه التجريبي تصميم المجموعة الواحدة  ،على عينة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية بمحافظة
أسيوط  ،شعبة علم النفس والمكونة من ( 35طالبا وطالبة)  ،وبعد تطبيق الختبار البعدي للمهارات

العقلية المكونة لعادات العقل المنتج والدافعية لإلنجاز  ،لمعرفة مدى فاعلية نموذج أبعاد التفكير في تنمية
بعض المهارات المكونة لعادات العقل المنتج والدافعية لإلنجاز ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

دللة إحصائية بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي لالختبار ،لصالح التطبيق البعدي مما يعكس فاعلية

النموذج ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بين تنمية المهارات المكونة لعادات العقل

المنتج وتنمية الدافعية لإلنجاز ،ومن توصيات الدراسة ذات العالقة بالدراسة الحالية أوصى الباحث
بضرورة تضمين األنشطة التعليمية التي تسهم في تنمية المهارات العقلية المكونة لعادات العقل المنتج في

مقررات علم النفس ،ووضع المادة العلمية في صورة مهام أو مشكالت حتى تتحدى قدرات ومهارات
الطالب ،وتؤدى إلى إثارة الدافعية للطالب لستخدام مهارتهم وقدراتهم المتباينة .
 -2دراسة (عمر:)2013 ،
هدفت هذه الد ارسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في التربية العملية قائم على شبكات التواصل الجتماعي
لتنمية المفاهيم العلمية ،وعادات العقل المنتجة لدى الطالبات معلمات رياض األطفال  ،واستخدم الباحث

المنهج شبه التجريبي ،تصميم المجموعة الواحدة ،هذا وقد طبق البرنامج على عينة عشوائية من طالبات
47

الفرقة الرابعة بشعبة الطفولة المبكرة بكلية التربية في جامعة سوهاج لعام  2012-2011م ،واختير منهن

( )33طالبة لتنفيذ التجربة  ،وباستخدام اختبار  T-testوالبرنامج اإلحصائي( ،)SPSSوقد أسفرت
النتائج على أن هناك فروق ا ذات دللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في الختبار البعدي  ،عن
مستوى أدائهن في الختبار القبلي  ،وبحساب معامل الكسب لبالك وحجم األثر ثبت فاعلية البرنامج
 -3دراسة (زنقور: )2012 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية المدخل المفتوح القائم على حل المشكلة في تدريس الرياضيات لتنمية
التفكير المتشعب وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف السادس.
استخدم الباحث المنهج التجريبي لعينة عشوائية من تالميذ الصف السادس البتدائي في بعض مدارس
المملكة العربية السعودية  ،وقد طبق الباحث اختبار مهارات التفكير المتشعب ومقياس عادات العقل ،

وبتطبيق اختبار  T-testأظهرت النتائج أن هناك فروق ا ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات

الختبار البعدي ،على مقياس عادات العقل بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح
المجموعة التجريبية  ،وأوصى الباحث واضعي المناهج بضرورة تصميم بعض األنشطة والمهام للوحدات

التدريسية لتنمية مها ارت التفكير المتشعب  ،وبعض عادات العقل في الرياضيات.
 -4دراسة (طراد :)2012 ،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام عادات

العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية

في جامعة بابل في العراق ،لدى عينة

مجموعها ( )60طالب ا وطالبة ،منهم ( )38طالب ا ،و( )22طالبة وقسمت العينة عشوائي ا إلى مجموعتين
ضابطتين ،ومجموعتين تجريبيتين ( )19طالب ا ،و ( )11طالبة لكل مجموعة ،حيث استخدم الباحث

المنهج التجريبي ،تصميم المجموعتين المتكافئتين ،وخضعت العينة لختبار قبلي (اختبار تورانس) لقياس
قدرات التفكير ،ثم تلقت المجموعتان المعالجة (البرنامج المقترح)  ،ثم الختبار البعدي  ،ومن أهم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة  ،وجود فروق ذات دللة إحصائية على اختبار تورانس في قدرات التفكير
اإلبداعي لصالح المجموعتين التجريبيتين ،على المجموعتين الضابطتين (طالب و طالبات)  .هذا ومن

التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ولها عالقة بمتغيرات الدراسة الحالية اعتماد عادات العقل في
برنامج كوستا وكاليك في تعليم وتنمية التفكير اإلبداعي في كليات التربية الرياضية  ،لما له من أهمية

كبرى في تنمية التفكير اإلبداعي .
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 -5دراسة (عياصرة : )2012،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن عادات العقل الشائعة لدى طالبات كلية اربد الجامعية  ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي لعينة من طالبات جامعة البلقان التطبيقية والمكونة من (220طالبة)من كلية اربد
الجامعية للعام الدراسي  ، 2011-2012واقتصرت الدراسة على عينة من عادات العقل المتمثلة في

(المثابرة – التفكير بمرونة –التساؤل وطرح المشكالت – جمع البيانات باستخدام الحواس -الستعداد

الدائم والمستر للتعلم – التفكير ما وراء المعرفي) ،مستخدما بطاقة المالحظة لجمع البيانات التي تم

معالجتها بالحزمة اإلحصائية  ، SPSSوأظهرت نتائج البحث أن هناك معرفة عالية لعادات العقل

المحددة في البحث ،عدا عادة التفكير ما وراء المعرفي  ،بينما العادة العقلية (جمع البيانات باستخدام
الحواس  ،والستعداد المستمر للتعلم) توفرت بشكل متوسط  ،وباستخدام مقاييس النزعة المركزية واختبار

 T-testوأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق تعزى ألثر المستوى في جميع العادات  ،عدا التفكير
بمرونة لصالح كلية البكالوريوس  ،كما تبين النتائج عدم وجود فروق تعزى ألثر التحصيل  ،باستثناء

جمع البيانات باستخدام الحواس الخمس  ،بينما وجد الباحث أن هناك فروق ا ذات دللة إحصائية تعزى

لذوى التحصيل المرتفع .

 -6دراسة (يوسف :)2012،
هدفت الدراسة إلى معرفة استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية التفكير التخيلي وبعض مهارات عادات

العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  ،واتبع الباحث المنهج التجريبي  ،تصميم المجموعتين ضابطة
الدرسة من ( )98طالبة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة أرمنت
وتجريبية وتكونت عينة ا

الحيط  ،بمحافظة أسيوط ( 49طالبة) مجموعة تجريبية  49( ،طالبة) مجموعة ضابطة  ،وبعد تطبيق

الختبار البعدي ،واستخدام اختبار  T-testإليجاد الفروق بين المجموعتين  ،أسفرت نتائج الدراسة عن
وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات على الختبار البعدي في مهارات عادات

العقل ،في المجموعة التجريبية عنه في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 -7دراسة (عبيدة : )2011 ،

هدفت الدراسة إلى استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات العقل المنتج ومستويات
التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي  ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي  ،وتم اختيار
عينة عشوائية من مدرسة القدس األساسية بمحافظة الجيزة بمصر  ،بواقع ( )91تلميذا وتلميذة مجموعة

تجريبية  ،و ( )84للمجموعة الضابطة  ،وتم تطبيق أدوات البحث لدراسة تكافؤ المجموعتين  ،ومن أهم

النتائج التي توصلت اليها الدراسة ولها عالقة بموضوع الدراسة الحالية  ،وجود فروق ذات دللة إحصائية

بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعة التجريبية  ،عنها في المجموعة الضابطة لمقياس عادات
49

العقل المنتج بصفة عامة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية  .ومن توصيات الدراسة تخطيط األهداف

العامة للرياضيات وتضمين تنمية عادات العقل المنتج خاللها  ،لتنميتها لدى التالميذ في مراحل مبكرة ،

وتضمينها في أنشطة مناهج الرياضيات .
 -8دراسة (عبد الوهاب ،والوليلي: )2011 ،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين كل من عادات العقل المنتجة والذكاء الوجداني وأثر ذلك على
التحصيل الدراس لدى طلبة المرحلة الثانوية من الجنسين .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واختار الباحث عينة عشوائية من طلبة الثانوية العامة بإدارة

بلبيس في المحافظة الشرقية (مدرسة أنشاص الرمل الثانوية) (150طالبا) (151طالبة)  ،وطبق الباحث
مقياس الذكاء الوجداني  ،ومقياس عادات العقل ،وقد أسفرت نتائج الدراسة على أنه ل توجد فروق ذات

دللة إحصائية بين متوسطات درجات البنين والبنات في مقياس عادات العقل المنتجة والسبب أنهم
يخضعون لنفس النظام التعليمي  ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون  ،وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
بين درجات البنين  ،ودرجات البنات على مقياس عادات العقل المنتجة والذكاء الوجداني  ،كما أسفرت

النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات الطالب من كال الجنسين في مقياس عادات

العقل المنتجة  ،وتحصيلهم الدراسي ودرجات البنات في التحصيل الدراسي  ،وأوصت الدراسة بضرورة
توظيف عادات العقل المنتجة داخل المقررات الدراسية لما لها من مردود إيجابي في إكسابهم المعارف

والمهارات المتنوعة في شتى المواد الدراسية المتعددة .
 -9دراسة (السواح :)2011 ،

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقل المنتجة لدى مجموعة من
الطالبات المعلمات برياض األطفال  ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي  ،ذي المجموعة الواحدة

للكشف عن الفروق بين الختبار القبلي والبعدي بعد تقديم البرنامج لعينة الدراسة التي تتمثل في (36
طالبة) من طالبات الفرقة األولى في قسم تربية الطفل بكلية البنات جامعة عين شمس  ،والالتي يطبق

عليهن البرنامج بفعل  6ساعات أسبوعي ا  ،واستخدمت الباحثة مقياس عادات العقل المنتجة  ،وبتطبيق

اختبار (ت) أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات الطالبات على
القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي  ،وبقياس حجم أثر واضح مما يشير بدوره إلى التغير
والتحسن الذى ط أر على أداء الطالبات عقب تقديم البرنامج .
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ثانياً  :الدراسات األجنبية :

 -1دراسة (تانجالب : )Tanışlı ,2014 ،
هدفت الدراسة إلى تحديد عادات العقل الهندسية للمدرسين في المدارس البتدائية في جامعة المقاطعة

بتركيا ،استخدم فريق الباحثين المنهج الوصفي التحليلي لعينة عشوائية مكونة من ( 75مدرس) من
المدارس البتدائية في السنة الثالثة الجامعية  ،حيث وجد أن عادات العقل الهندسية لديهم ليست

بالمستوى المطلوب  ،وطبق الفريق اختبا ار مكون ا من أربعة أسئلة مفتوحة النهاية لحساب محيط ومساحة

األشكال الهندسية  ،وفق اختبار (دريسكول) لقياس مشكالت هندسة التفكير  ،وكان من نتائج الدراسة فيما

يتعلق بعادات العقل الهندسية أن المعلمين المرشحين ل يمتلكون طرقا متعددة للتفكير  ،بما ل يجعل

المعلومات بالمستوى المطلوب  ،كذلك الخبرات السابقة للمعلمين لعبت دو ار رئيسيا في نتيجة الدراسة ،
وتوصى الدراسة بأن ل تقتصر عادات العقل على التعليم الجامعي فقط  ،وكذلك حل المشكالت والمناقشة

الصفية مطلوبة من أجل تطوير عادات العقل الهندسية .
 -2دراسة (ماتسو ار : )Matsuura, 2013 ،

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عادات العقل الرياضية واستخدام اللغة في صفوف الجبر ،لطلبة
الثانوية وهى تركز على فهم الصالت بين المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات  ،والفهم الرياضي لطلبة

الثانوية ،ومناقشة عادة استخدام اللغة الرياضية وتفعيلها في إدارة الصفوف  ،اتبع الباحثون المنهج
الوصفي التحليلي ،لعينة من الطالب المعلمين للرياضيات في المرحلة الثانوية في الوليات المتحدة

األمريكية بمساعدة من منظمة( )FOMوشملت الدراسة مدرسي الرياضيات في المدارس التالية

(ماساتشوسس -أرلينغون -تشيلس -لورانس – التايم – ووترتاون)  ،واستخدم الباحثون اختبار الورقة
والقلم  ،الذى يقيس مفهوم عادات العقل الرياضية عند القيام بالعمليات الرياضية  ،وكذلك نظام المراقبة

الصفية الذى يقيس درجة استخدام عادات العقل في ممارسة التدريس في فصول معلمي ( ،)FOMومن
النتائج التي توصلت إ ليها الدراسة أن اللغة الرياضية يمكن أن تكتمل أو تحصل من خالل كيفية استخدام
المعلم لها  ،ويجب توظيف اللغة الرياضية البسيطة لتدعيم فهم الطالب  ،فالستخدام المعقد لها يؤدى

إلى إرباك الطالب ،أيضأ توصلت النتائج في الدراسة إلى أن استخدام اللغة جزء مهم للتواصل فيجب أن
تكون واضحة  ،قابلة للتنفيذ ودقيقة ،ومن توصيات الدراسة اقترح الباحثون ضرورة توجيه المدرسين

للتغذية التي تقدمها ( ، )FOMمن خالل دوراتها الصيفية .
 -3دراسة (جوردون :)Gordon ، 2011 ،

هدفت الدراسة إلى معرفة عادات العقل الرياضية  ،وزيادة التفكير لدى الطالب  ،استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي لعينة عشوائية تضم ( )210طالب وطالبة من طلبة المدارس الثانوية بالوليات المتحدة
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األمريكية  ،وطبق الباحث استبانة عادات العقل المطورة في جمع البيانات  ،وأسفرت نتائج الدراسة على

أن هناك انخفاضا في مستوى الطلبة المشاركين في الدراسة  ،وتم التوصل من نتائج الدراسة إلى أن

المناقشة هي أفضل استراتيجية لتحسين عادات العقل هي حول اإلجراءات الرياضية المستخدمة خالل
حل المسائل الرياضية المختلفة والتي يستخدمها أصحاب القدرات العقلية الجيدة.
 -3دراسة (مينتورز: )Mentors.R,2010،
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تنمية عادات العقل لدى الطالب المعلمين والتي تعتمد أنشطة حل
المشكالت في الجبر  ،اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي  ،تصميم المجموعة الواحدة ،واقتصرت عينة

الدراسة على (18طالب ا معلم ا) من جامعة ماركيوتي في الوليات المتحدة األمريكية ،وتم إعداد مقياس
يشمل عادات العقل الست عشرة لقياس عادات العقل المنتج في الجبر ،ودلت النتائج على ضرورة

التخطيط للتدريس بهدف التنمية  ،وضرورة التنويع في التدريس حيث أن كل عادة عقلية لها متطلبات

تدريسية خاصة  ،وهناك استراتيجيات لتنميتها  ،وتصميم مواقف حياتية مالئمة لها .

 -4دراسة (ويرسيما : )Wiersemak, 2009 ،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعالجة العقلية المقصودة  :وتفكير الطالب كإحدى عادات العقل ،

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لعينة الدراسة التي تتكون من ( 8طالب) من المشاركين في المساقات
الجامعية من ولية كاناس في لتوانيا  ،وقد جمعت الباحثة البيانات من خالل أدوات الدراسة (المالحظة –
والمقابلة) وبعد تحليلها إحصائي ا أشارت نتائج الدراسة إلى أن أفضل الطرق لتدريس الطالب (طرح

األسئلة) لتطوير عادات العقل بالنسبة لهم  ،وأن تعليم الطالب لوحدهم طرح  ،واجابة األسئلة  ،يطور
عمليات المعالجة العقلية ،ما يؤدى إلى تطور عادات العقل واستخدمت الباحثة تطوير استراتيجيات

تدريس لتنمية عادات العقل .

 -5دراسة (وينج وآخرون: )Wing & others, 2008 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على عادات العقل للميسرين  ،من خالل بيئة النقاش غير المتزامن عبر
اإلنترنت  ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي لعينة دراسة شملت طالب الثانوية  ،والجامعات ،

في  % 30من المنتديات التعليمية عبر اإلنترنت في سنغافورة  ،وذلك لمعرفة أثر نشاط المشاركة في
المناقشة غير المتزامنة عبر اإلنترنت في تعلم المشاركين وتعزيز مشاركتهم بتوظيف عادات العقل  ،والتي
اقتصرت على خمس عادات فقط وهي( :الدقة والوضوح – التفكير المستقل -التفكير المرن – القدرة على

اتخاذ القرار – واستخدام كافة الحواس)  ،ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة  ،وجد أن أكثر العادات

شيوع ا بين العادات التي وظفها الطالب عبر المناقشة غير المتزامنة من قبل الطلبة الميسرين هي

(التفكير المرن– الوعى بالتفكير المستقل والذاتي) ،وأوصت الدراسة بأنه يمكن تقييم نوعية المناقشات عبر
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اإلنترنت عن طريق دراسة أعمق للعمليات المعرفية مثل التفكير اإلبداعي  ،وانتقاد التفكير المعروض من

قبل المشاركين .

ومن نتائج الدراسة أيضا ضرورة استخدام اللغة كجزء مهم في عملية التواصل  ،فيجب أن تكون واضحة،
قابلة للتنفيذ ودقيقة  ،ومن توصيات الدراسة اقترح الباحثون ضرورة توجيه المدرسين للتغذية التي تقدمها

( ، )FOMمن خالل دوراتها الصيفية .

 3.2المحور الثاني :دراسات في المتغير الثاني  /القوة الرياضية:
أوالً :الدراسات العربية :
 -1دراسة (الخطيب:)2013 ،
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تدريسي قائم على وظائف نصفي الدماغ في القوة الرياضية
لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن  ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين من

طالب الصف الثامن األساسي والمكونة من ( 52طالب ا) قسموا لمجموعتين تجريبية طبق عليها البرنامج
التدريسي القائم على وظائف نصفي الدماغ  ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية  ،وتم تطبيق

اختبار القوة الرياضية  ،على مجموعتي الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج  ،وبعد تحليل البيانات وايجاد
النحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية لدرجات الطالب  ،وجد أن هناك فروق ذات دللة إحصائية

بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج المقترح في اختبار
القوة الرياضية  ،وفى مستويات البعد الثالث من أبعاد القوة الرياضية  ،وجد أن هناك فروق ذات دللة

إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية على مستوى التواصل الرياضي
والترابط الرياضي ،ول توجد فروق ذات دللة بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى الستدلل

الرياضي.

 -2دراسة (قاسم والصيداوي: )2013 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي لتنمية القوة الرياضية لدى الطلبة/المطبقين على القوة
الرياضية من طلبة الصف الثاني متوسط  ،ومجتمع الدراسة شمل صفوف المرحلة الرابعة جميعها في

قسم الريا ضيات بكلية التربية /ابن الهيثم في جامعة بغداد  ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي  ،حيث
اختيرت عينة الدراسة عشوائيا  ،وتكونت من (46

طالبا وطالبة)  ،تضمنت المجموعة التجريبية

(23طالب ا وطالبة)  ،وكذلك المجموعة الضابطة (23طالب ا وطالبة) ،ونفذ الباحثان البرنامج التدريبي
ضمن ( )17جلسة بواقع ساعتين لكل جلسة  ،كما إعداد اختبار قبلي واختبار بعدي في القوة الرياضية
طبق على المجموعتين الضابطة والتجريبية للفصل الدراسي األول  ،2012-2011وتم اختيار أفضل
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( 20طالب وطالبة) من المجموعتين التجريبية والضابطة الحاصلين على أعلى الدرجات في الختبار
البعدي للقوة الرياضية  ،بحيث تم متابعتهم خالل زياراتهم أثناء تدريسهم داخل الصفوف الدراسية  ،بواقع
زيارتين تفصلهم مدة زمنية  ،وتم تطبيق اختبار القوة الرياضية البعدي على طلبة الصف الثاني المتوسط

والبالغ عددهم (758طالب ا وطالبة)  ،بحيث شملت المجموعة التجريبية (391طالب ا وطالبة)  ،والمجموعة

الضابطة ( 367طالب ا وطالبة)  ،واستخدم الباحثين اختبار ( )T-testلعينتين مترابطتين  ،وغير
مترابطتين  ،ومعامل التفاق المئوي  ،ومعامل الرتباط بيرسون  ،وألفا كرونباخ  ،وأظهرت نتائج الدراسة

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات اختبار القوة الرياضية للطلبة/المطبقين الذين اشتركوا في
البرنامج التدريبي في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح الختبار البعدي ،كما وجد فرق دال إحصائي ا في

اختبار القوة الرياضية لطلبة المرحلة المتوسطة بين متوسطي درجات العينتين لصالح المجموعة

التجريبية ،الذين اشترك مدرسيهم في البرنامج التدريبي على الذين لم يشترك مدرسيهم في البرنامج .
 -3دراسة (ماجد : )2013 ،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين القوة الرياضية واألداء التدريسي لدى الطلبة
المطبقين ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الرتباطي  ،وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع

الدراسة بنسبة % 48من مجتمع الدراسة وهو الطلبة المطبقين من خريجي قسم الرياضيات المرحلة الرابعة
في كليات التربية األساسية في العراق  ،والبالغ عددهم ( )311طالب وطالبة  ،وبلغ عدد أفراد العينة

( 150طالبا وطالبة) من كليات التربية األساسية في جامعة (ديالي وميسان) في العراق للعام الدراسي

 ،2012-2013واستخدم الباحث اختبار القوة الرياضية  ،وبطاقة مالحظة لألداء التدريسي  ،وأظهرت

نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين القوة الرياضية واألداء التدريسي ،فضالا عن ذلك أظهرت
النتائج بأن هناك حاجة لتبني تنمية القوة الرياضية في مواد الرياضيات الصرفة  ،واألداء التدريسي في

المواد التربوية كأهداف لدى الطلبة في كليات التربية األساسية في جميع المراحل  ،وأوصت الدراسة
بضرورة تدريب الطلبة المطبقين على كيفية التدريس لتنمية القوة الرياضية  ،والنتقال من استعمال

التحصيل  ،إلى استخدام القوة الرياضية في تقويم التالميذ .
 -4دراسة (رزق : )2012 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام مدخل القوة الرياضة للطالبات المعلمات في تنمية التحصيل
والتجاه نحو الرياضيات لطالباتهن في المرحلة المتوسطة  ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،

لعينة تتكون من ( 128طالبة) ونتائجهن في المرحلة المتوسطة في مدارس مكة  ،أيضا الطالبات

المعلمات والالتي بلغ عددهن ( 10طالبات معلمات)  ،واستخدمت الباحثة نتائج الطالبات في الفصلين
الدراسيين األول والثاني للعام الدراسي 1432ه1433-ه  ،وكذلك أعدت الباحثة مقياس التجاهات
نحو الرياضيات  ،وبعد تدريب مجموعة من ( 5معلمات) على ماهية القوة الرياضية وأهميتها في الوقت
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الحالي  ،وبعد تطبيق مقياس التجاهات والختبار البعدي  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات
دللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل في

الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية بحجم أثر مرتفع  ،كما دلت النتائج على أن هناك فروق ذات

دللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية  ،والمجموعة الضابطة في التجاه نحو
الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية  ،وبحجم أثر قوى أيض ا  ،ومن التوصيات التي اقترحتها الباحثة

في هذه الدراسة وذات الصلة القوية بموضوع الدراسة الحالية  ،ضرورة أن تكون القوة الرياضية هدفا
مباش ار وواضحا للمعلمة ومدخالا للتدريس تخطط لتنميته لدى الطالبات .

 -5دراسة (رياني ،علي: )2012 ،
هدفت الدراسة لمعرفة أثر برنامج قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة الرياضية وعملياتها

لدى طالب الصف األول متوسط بمكة المكرمة .

استخدم الباحث المنهج التجريبي تصميم المجموعة الواحدة  ،واقتصرت عينة الدراسة على (27طالب ا) من

طالب الصف األول متوسط بمدرسة الفالح بمكة  ،وطبق الباحث اختبار القوة الرياضية بعد تحليل
محتوى الصف األول المتوسط في وحدة الجبر والدوال  ،كذلك اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ،
واستخدم الباحث اختبار  T-testللفروق  ،فأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دللة إحصائية بين

درجات الطالب في الختبار القبلي ودرجات الختبار البعدي  ،لختبار التفكير اإلبداعي  ،لصالح
التطبيق البعدي ،وبحجم أثر مرتفع  ،وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط

درجات الختبار القبلي  ،والختبار البعدي لعينة الدراسة على اختبار القوة الرياضية لصالح التطبيق
البعدي ويوصي الباحث بضرورة تضمين عادات العقل في التدريس  ،والستفادة من برامج عادات العقل
للطالب الموهوبين والعاديين .
 -6دراسة (الحسني و الدليمي : )2011 ،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن القوة الرياضية وعالقتها بمهارات ما وراء المعرفة لطلبة المرحلة الثانية،

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،تم اختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة بنسبة %5من مجتمع

الدراسة وهو طلبة الصف الرابع ثانوي في المدارس الثانوية واإلعدادية ،وبلغ عدد أفراد العينة (400

طالب وطالبة) بواقع ( 200طالب) 200( ،طالبة) في بغداد الكرخ ،والرصافة للعام (2009 -2008م)،
واستخدم الباحثان اختبار القوة الرياضية ،ومقياس مهارات ما وراء المعرفة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن

مستوى القوة الرياضية لدى طلبة الصف الرابع العام كانت أقل من المتوسط الفرضي وهذا يعنى أن الطلبة

يمتلكون القوة الرياضية إلى حد ما إل أنها لم تكن ذات دللة إحصائية ،وقد يرجع ذلك إلى ضعف اهتمام
مناهج الرياضيات بالمحتوى أو التدريس أو بوسائل تقويم القوة الرياضية ،وكيفية تنميتها لدى الطلبة ،وقلة
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تركيز المدرسين في هذه المرحلة على المناقشة المفتوحة ،وعدم صياغة المشكالت الرياضية التي تتحدى

البنية العقلية للطلبة ،فضالا عن ذلك أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات دللة إحصائية بين القوة
الرياضية ومهارات ما وراء المعرفة بعد استخدام معامل الرتباط بيرسون إليجاد درجة الرتباط بين

متوسط درجات الطالب على مقياس مهارات ما وراء المعرفة ،ومتوسط درجاتهم في مقياس القوة

الرياضية.

 -7دراسة (محمد: )2011 ،
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات  ،على تنمية القوة الرياضية

لدى تالميذ المرحلة البتدائية بمدارس التعليم األساسي بطوخ طنبشا في مصر ،واتبعت الباحثة المنهج
التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين( ،مجموعة تجريبية وضابطة) لعينة من طالب الصف الخامس

البتدائي ((40تلميذا لكل من المجموعة التجريبية و( )40للمجموعة الضابطة ،حيث تم تدريس المجموعة
التجريبية وحدة القياس والتحولت الهندسية في ضوء المدخل اإلنساني والذى يبرز جمال الرياضيات

وأنماطها وتطبيقاتها في الحياة  ،وفاعليتها في تنمية القوة الرياضية  ،وقامت الباحثة بتطبيق اختبار القوة
الرياضية  ،وأثبتت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية لصالح المجموعة

التجريبية  ،كما أظهرت النتائج أيض ا أن هناك فروق ا ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق

القبلي والبعدي لختبار القوة الرياضية للمجموعة التجريبية لصالح الختبار البعدي .
 -8دراسة (سرور:)2010 ،

تهدف الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في تنمية القوة الرياضية لدى

طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )37طالب ا من طالب شعبة الرياضيات
سنة ثالثة ،في كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية في جامعة صحار بسلطنة عمان  ،واستخدم الباحث

المنهج التجريبي ،تصميم المجموعة الواحدة  ،وبعد تطبيق اختبار القوة الرياضية وتنفيذ البرنامج المعد ،

دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات دللة إحصائية لصالح الختبار البعدي بعد أن تم تطبيق
البرنامج ،وقد وجد أن استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر تؤثر في تنمية القوة الرياضية وبحجم

أثر مرتفع.

 -9دراسة (بهوت و بلطية : )2007،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية نموذج قائم على المستويات المعيارية في تنمية القوة الرياضياتية
لدى طالب المرحلة الثانوية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،والمنهج التجريبي في هذا البحث،

ومجتمع الدراسة طالب الصف األول الثانوي بمدينة كفر الشيخ ،وتم اختيار مدرستين عشوائيا إحداهما
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للبنين واألخرى للبنات ،وتكونت عينة البحث من أربعة فصول (فصلين من كل مدرسة)  ،قسمت

لمجموعتين أحداهما تجريبية( )60طالبا وطالبة (فصل بنين  ،واألخرى فصل بنات)  ،وتدرس بالنموذج

المقترح ،وعينة ضابطة تتكون من ( )60طالب ا وطالبة (فصل بنين  ،وفصل بنات) يدرس بالمجموعة
التقليدية ،وبعد تطبيق اختبار القوة الرياضية  ،ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك فروق

ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجوعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة
التجريبية والتي تدرس بالنموذج المقترح في ضوء المستويات المعيارية للرياضيات  ،في اختبار القوة
الرياضية ،كذلك توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل

السابق في القوة الرياضية (الترابط – التواصل – الستدلل – الدرجة الكلية) لصالح مرتفعي التحصيل

السابق في الرياضيات .

 -10دراسة (عبيدة : )2006 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة مراحل تطوير منهج الرياضيات في ضوء المعايير المعاصرة وأثر ذلك على
تنمية القوة الرياضياتية لدى تالميذ المرحلة البتدائية ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ويمثل

طلبة الصف السادس البتدائي بمحافظة المنوفية للعام الدراسي  ،2005/2004واختيرت مدرستا (الشهيد

طيار جمال جاب اهلل ،ومدرسة كفر عشما البتدائية المشتركة) وتم اختيار المجموعة التجريبية عشوائي ا
من مدرسة الشهيد طيار جمال جاب اهلل ،والمجموعة الضابطة من مدرسة كفر عشما البتدائية المشتركة،
حيث تم تدريس المجموعة التجريبية المنهج المطور ،بينما درست المجموعة الضابطة المنهج الحالي،
ومن ثم تم تطبيق اختبار القوة الرياضياتية البعدي على المجموعتين ،وبعد تطبيق اختبار ،T-test

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات لدللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضياتية لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت

الدراسة بضرورة التحول من استخدام التحصيل في تقويم التالميذ إلى القوة الرياضياتية على أن يتم
تدريب المعلمين على كيفية التدريس لتنمية القوة الرياضياتية ،وادراك المعلمين للمجالت الرئيسة

للرياضيات ومعاييرها على أن تكون وصفا دقيقا لما يجب القيام به طوال العام الدراسي.

ثانياً  :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة (ستيفنز  ،وآخرون : )Stevens & Others ,2013 ،
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عادات العقل الرياضية المستخدمة في التعليم  ،واستخدم الباحثون المنهج
شبه التجريبي لعينة عشوائية تتكون من ( 15صفا من طلبة الثانوية) من ولية ماساتشوستس في الوليات

المتحدة األمريكية ،مرتبطا بعينة قصدية  ،تتكون من ستة مدرسين ذوي تجارب  ،وخبرة رياضية و الذين

تم تدريبهم من خالل فريق من المشرفين خالل ورش إرشادية تتضمن كيفية توظيف عادات العقل في
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تدريس الرياضيات لمنحهم الخبرة في التدقيق الرياضي الجاد لتدعيم المرحلة التعليمية حيث استخدم

الباحثون المنهج الوصفي لتحليل بيانات تم جمعها عن مدرسي الرياضيات في التدريس الثانوي مدة ست
سنوات  ،واستخدم الباحثون جهاز فيديو لمراقبة التدريس  ،وبطاقة المالحظة لقياس درجة عادات العقل

الرياضية في التدريس  ،وتطوير تقييم مقياس الورقة والقلم لقياس درجة عادات العقل الرياضية للمعلمين،
وبعد تطبيق المقياس البعدي  ،وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دللة إحصائية بين مستوى األداء

في الختبار القبلي للخبرة الذاتية للمعلمين  ،وبين درجات الختبار البعدي للخبرة الذاتية مرتبطة بتجربة
التطوير الذاتي هدف الدراسة لصالح الختبار البعدي .

 -2دراسة (فلوريز :)Flores . E. ,2009 ،
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري بما يشمله من رسوم بيانية  ،واآللة الحاسبة

في تنمية القوة الرياضية لطلبة الصف التاسع في دراسة الدالة الخطية في الجبر في أمريكيا  ،واستخدم

الباحث الوصفي التحليلي ،لعينة عشوائية تتكون من ( 46طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع) ،
واستخدم الباحث بطاقة المالحظة لمالحظة أداء المتعلمين  ،والمقابلة لمعلميهم  ،وتوصلت الدراسة إلى
فاعلية استخدام المدخل البصري في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة  ،وكذلك توصلت نتائج الدراسة إلى
أن استخدام الرسومات البيانية تساعد الطلبة على تكوين العالقات بين التمثيالت المختلفة للدوال وبالتالي

تنمية القوة الرياضية.

 -3دراسة (بلتنبرغ ،وآخرون:)Peltenburg ,& Others , 2009 ،
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القوة الرياضية للطلبة ذوي الحتياجات الخاصة وذلك من خالل
تشكيل تقييم ديناميكي قائم على تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،للكشف عن ضعف إمكانات التعلم

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،باستخدام األداة البصرية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،
لعينة قصدية مكونة من ( )37تلميذ من مدرستين من التعليم الخاص في هولندا ،حيث تم التركيز في
هذه الدراسة على مسائل الطرح وتصل إلى ( )100مسألة تتطلب الطرح بالستالف (القتراض) والتي

تشكل صعوبة خطيرة على الطالب الضعاف في الرياضيات ،وتم وضع  7مسائل منها ضمن بيئة
تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،وبعد جمع البيانات بين درجات شطري الختبار (اختبار الورقة والقلم)،

والختبار الديناميكي ،أظهرت نتائج الدراسة :فرصتين لتكنولوجيا المعلومات والتصالت في تقييم التالميذ
ذوي صعوبات التعلم ،أولا :أن استخدام التقييم القائم على تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك األداة

الديناميكية كان له أثر إيجابي على عشرات التالميذ ،على الرغم من عدم استخدام هذه األداة مسبقا من

قبل التالميذ  ،وأن استخدام هذه األداة وهذا النوع من التقييم أسهم في دعم القوة الرياضية لديهم .
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ثانيا :أن هذا التقييم حفز التالميذ على التفكير في عملية التعلم  ،وفهم مشاكل الطرح  ،كما كان عليهم
في كل مشكلة اتخاذ القرار في استخدام األداة البصرية المالئمة أم ل وما لها من تأثير على مهارات
التالميذ الحسابية  ،مما جعل تفكير التالميذ بشكل مفصل أكثر من اختبار الورقة والقلم  ،فهو أكثر دقة

في التقييم ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن (الستخدام الجزئي لألداة) الديناميكية يمكن أن يوفر الدعم

الكافي للعثور على الحل الصحيح ،وأوصت الدراسة بأن تكون هناك دراسات قادمة لتقييم أداء الطالب

مع وبدون استخدام األداة ألدوات أخرى حتى يكون ذلك أكثر جدوى ومالئمة .
 -4دراسة (ديزمان  ،وآخرون : )Diezmann & Others, 2001 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطوير القوة الرياضية لألطفال الصغار

 ،واتبعت الباحثتان المنهج

الوصفي التحليلي ،لعينة من األطفال الموهوبين بين سن ( 8-5سنوات) في المدارس البتدائية في

أستراليا ،وذلك لتخصيب موهبة الطالب الموهوبين رياضي ا في المدارس البتدائية فيتطورون إلى ما بعد
األلغاز واألحاجي ،ودعم تطوير القوة الرياضية من خالل منهج مختلف مبني على أنشطة وخبرات مغذية

لتطوير فهم األعداد الكبيرة من خالل السفر الذهني للفضاء الخارجي  ،وادراك المسافات للتعبير عن
الحجم والكم ،التعرف على القيمة المكانية لفهم األعداد الكبيرة  ،وذلك لتطوير القوة الرياضية لديم من

خالل سلسلة من األنشطة الهادفة خارج نطاق المنهج العتيادي  ،وأظهرت نتائج الدراسة استمتاع
األطفال وحماسهم لقراءة األعداد األكبر  ،واستجابتهم التعليمية أصبحت أكبر من حيث تطوير مهاراتهم

األساسية في قراءة األعداد الكبيرة  ،كذلك توصلت نتائج الدراسة إلى أن األنشطة حققت عددا من

األهداف مثل  :تسهيل فهم الطالب لألعداد الكبيرة من خالل السفر للفضاء الخارجي  ،وفهمهم لسحر
األرقام  ،والستمتاع المستمد من تجربة إجراء التحقيقات الرياضية  ،وكانت فرصة لتنمية ذكائهم العقلي
الرياضي  ،وانعكاس تعلم األطفال في عملهم كعلماء رياضيات  ،وأوصت الدراسة بأن الطالب الموهوبين

بالرغم من توفر الموهبة لديهم فهم بحاجة إلى خبرات مناسبة تسهل تطورهم اإلدراكي ،كما أوصت الدراسة

بضرورة تعليم عد األعداد الكبيرة فهي خطوة سهلة في تطوير القوة الرياضية  ،وتعليم توليد المعرفة ،

وتعد مظه ار هاما في تطوير عالم الرياضيات اإلبداعي .
 -5دراسة (مويلر و آخرون: )Mueller, 2000 :
هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية تبادل الخبرات في توفير تجربة تطوير الموظفين لمدة عام لتطوير (بناء
القوة الرياضية) في المناطق الحضرية  ،استخدم فريق الباحثين المنهج الوصفي التحليلي  ،لعينة قصدية
من مدرسي مدرسة فقيرة ضعيفة األداء في المنطقة الحضرية بالوليات األمريكية المتحدة وذلك لتطوير
النمو المهني للمعلمين فيها ،استخدم الفريق ورش العمل كعنصر أساسي للتدريب واللقاءات والزيارات

الصفية في الصفوف من (األول – للرابع) مرتين كل شهر  ،وركزت ورش العمل على تعزيز فهم المعلمين

لمعايير ( )NCTMفي الرياضيات ومن النتائج األولية للدراسة وجد أن كثي ار من المعلمين حملوا مشاعر
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سلبية تجاه برامج تطوير أداء الموظفين لما لهم من تجارب سيئة مع مثل هذه البرامج  ،مما أدى إلى

شعورهم باإلحباط  ،ومن النتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة  ،أن التدريب وحده لن يكون كافيا للنقل

المحدود للمعرفة  ،بينما استخدم النموذج الياباني دراسة الدرس (جغ يوكين كو) ويقصد به تطوير دروس
شاملة للطالب داخل الفصل وتقييمها  ،والغرض منه التحسين المستمر للدروس المقدمة في الفجوة

التعليمية  ،ومن نتائج الدراسة وجد أيض ا أن دراسة الدرس هو وسيلة منهجية وفعالة  ،لتحسين الدروس في

الفصول مما عزز الممارسات التأملية  ،وشجع المعلمين على العمل الجاد  ،كما ترك الفريق التوصيات

والمقترحات للمدرسين حيث ركزت على عرض الدرس وكيفية التعامل مع الطالب  ،وكيفية حل المشكالت.

 3.3التعقيب على الدراسات السابقة :
من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة في األدب التربوي وجدت أن :

متغير تابع ا كدراسة (زنجور )2012،دراسة (محمد،)2013
 عادات العقل في الدراسات السابقة كانتا
ودراسة (السواح  ،)2012دراسة (أحمد ، )2013 ،دراسة (عبيدة  ،)2011،و دراسة (يوسف ،)2012،و

دراسة (مينتورز )Mentors,2010،واستخدمت العمليات والبرامج التجريبية  ،كالمدخل المفتوح ،استوديو
التفكير ،الخرائط الذهنية  ،برنامج قائم على شبكات التواصل الجتماعي ،أنموذج أبعاد التفكير ،وأنشطة

حل المشكالت وغيرها وجميعها الغاية منها تنمية عادات العقل لدى المتعلمين ،مما دعا إلى الهتمام

بعادات العقل ودراستها كمتغير مستقل لبيان أثرها في عملية التعلم وانتاج المعرفة ،وهنا اختلفت هذه

الدراسات عن الدراسة الحالية في أنها اتخذت عادات العقل ُليبنى عليها البرنامج المقترح كمتغير مستقل.
 -اتفقت الدراسات السابقة كدراسة (جوردون ،)2011،دراسة (ويرسيميا ،)2009 ،دراسة (تانجالب،

 ،)2014دراسة (ماتسورا ،)2013 ،و دراسة (ستيفنز )2013 ،في اتخاذها عادات العقل متغير مستقل،
ولكن جميعها اختلفت عن الدراسة الحالية في المتغير التابع ،والمنهج المستخدم حيث استخدمت معظمها

المنهج الوصفي التحليلي ،بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي .أيض ا جميع هذه الدراسات
أجنبية في هذا المجال عدا دراسة(عبد الوهاب ،والوليلي ،)2011،ودراسة (طراد ، )2012 ،دراسة (ريان،

 ) 2012اختلفت مع الدراسة الحالية في المنهج المستخدم والمتغير التابع للدراسة أو عينة الدراسة ،
واألقرب للدراسة الحالية في متغيراتها كانت دراسة (ريان )2012 ،عدا الختالف في عينة الدراسة .

 أيض ا اختلفت الدراسات السابقة كدراسة (ماجد ،)2013،ودراسة (رزق ، )2012،ودراسة (الحسنيوالدليمي ،)2011،ودراسة (كارميل ، )2001،في اتخاذها القوة الرياضية كمتغير مستقل  ،لمعرفة أثرها

في مهارات ما و ارء المعرفة ،أو تنمية التحصيل والتجاه نحو الرياضيات  ،أو تنمية الذكاء الرياضي

وانعكاسه على التعلم  ،مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي  ،عدا دراسة (رزق )2012،استخدمت المنهج

شبه التجريبي.

 -جميع الدراسات التالية كدراسة (الخطيب( ،)2013،محمد( ،)2011 ،بهوت ،و بلطية،)2007 ،

(سرور( ،)2010 ،عبيدة( ،)2006 ،مويلر( ،)2000 ،فلوريز ،)2009 ،اختلفت في المنهج المستخدم،
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و عينة الدراسة ،ومتغيراتها التجريبية ،فتنوعت بين :المدخل اإلنساني في التدريس ،أنموذج قائم على
المستويات المعيارية ،استخدام برمجيات حرة المصدر ،تطوير منهاج في ضوء معايير  ،برنامج قائم على
نصفي الدماغ ،وبرامج تطورية لخبرات المعلمين ،ولكن في مجملها تتفق مع الدراسة الحالية في هدفها

(تنمية القوة الرياضية) كمتغير تابع
-

جميع الدراسات السابقة تنوعت عيناتها ،فشملت جميع المراحل الدراسية ،من تالميذ وطالب تعليم

متوسط (إعدادي) ،وطالب ثانوي ،وطالب جامعة تخصص رياضيات ،ومعلمين ،عدا أن هذه الدراسة
تميزت باختالف عينتها والتي كانت من الطلبة المعلمين (تخصص تعليم أساسي) في جامعة القدس

المفتوحة والذين يخضعون لبرنامج تعليمي خاص يختلف عن الطلبة المعلمين تخصص رياضيات.

 كما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها دمجت بين عادات العقل والقوة الرياضية فيعملياتها الثالث (التواصل-الترابط–الستدلل) الرياضي ضمن البرنامج المقترح مع تضمين أنشطة
البرنامج للمحتوى ،دون أن يكون المحتوى مستهدفا بحد ذاته ،وهذا ما جعل هذه الدراسة تختلف عن
غيرها من الدراسات.

مما سبق ترى الباحثة أن جميع الدراسات السابقة تبنت عادات العقل من ناحية والقوة الرياضية من ناحية
أخرى بما يدعم التوجه التربوي الحديث نحو الستجابة لمتطلبات العصر لتحقيق نتاج علمي قوى بما يلبي

احتياجات المتعلمين.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
تناولت الباحثة األدبيات التربوية والدراسات السابقة كمرجع علمي والتي من شأنها تفيد الباحثة في تصميم

البحث ،وأدواته ،وعرض ومناقشة نتائجه ،وعليه تندرج استفادة الباحثة من تلك الدراسات في:
 -اختيار وتحديد موضوع الدراسة الحالية.

 الستفادة من المنهجية العلمية لهذه الدراسات في بناء إطار علمي نظري مرتبط بموضوع الدراسة. تحديد المنهج والتصميم التجريبي للدراسة. -صياغة الفروض وتساؤلت الدراسة.

 إعداد أدوات الدراسة (اختبار القوة الرياضية) ،وبرنامج الدراسة (البرنامج المقترح). -اختيار األساليب اإلحصائية األكثر مالءمة .

 -تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها  ،بما يدعم الدراسة وتوجهاتها .
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 4الفصل الرابع

إجراءات الدراسة



 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة
 المعالجة اإلحصائية
 خطوات الدراسة
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الفصـل الرابـع
إجراءات الدراسة
تستعرض الباحثـة فـي هـذا الفصـل بالتفصـيل اإلجـراءات التـي قامـت بهـا ،مـن حيـث تحديـد المـنهج
المس ــتخدم ف ــي الد ارس ــة ،وتحدي ــد مجتم ــع الد ارس ــة ،وعين ــة الد ارس ــة وكيفي ــة اختياره ــا ،ومتغيـ ـرات الد ارس ــة،
والخطوات التي مرت الباحثة بها في إعداد أدوات الدراسة ،كمـا تسـتعرض الباحثـة خطـوات تطبيـق الد ارسـة

ميداني ا ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات وتحليلها.

 4.1منهج الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة المــنهج التجريبـــي "الــذي يســعى للكشــف عــن العالقــات بــين المتغي ـرات ف ــي
ظــروف يســيطر فيهــا الباحــث علــى متغي ـرات أخــرى ،لمعرفــة الظــروف التــي تســبب ظــاهرة محــددة ،ولــذلك
فالتجري ــب تغيي ــر متعم ــد مض ــبوط بالش ــروط المح ــددة لح ــدث م ــا ،ومالحظ ــة التغييـ ـرات ف ــي الح ــدث ذات ــه"

(الشربيني )9 :2007 ،وهو ما يطلق عليه التصميم التجريبي والمعروف باسم تصميم المجموعة الواحـدة،
ويعتمد هذا التصميم اختيار مجموعة واحدة إلجراء الدراسة  ،وفي هذا المنهج الذي اتبعته الباحثة ،يخضع

الطلبة /المعلمون في المجوعة لختبار قبلي  ،ثم تخضـع المجموعـة (للبرنـامج المقتـرح القـائم علـى عـادات

العقل) ،ثم يطبق الختبار البعدي لمعرفة أثر البرنامج على عينة الدراسة ،والشكل التالي يوضـح التصـميم
التجريبي للدراسة:

التطبيق القبلي
الختبار القوة الرياضية

التدريس باستخدام عادات

المجموعة التجريبية

العقل

شكل ()2

التصميم التجريبي للد ارسة
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التطبيق البعدي
الختبار القوة
الرياضية

وقد اختارت الباحثة هذا التصميم التجريبي عن غيره من التصاميم التجريبية األخرى  ،لصعوبة

ضبط المتغيرات المصاحبة للعينة (التجريبية و الضابطة) معا .

 4.2متغيرات الدراسة :
المتغير المستقل  :البرنامج المقترح القائم على بعـض عـادات العقـل  ،حيـث اختـارت الباحثـة أربـع عـادات
عقلي ــة تمثل ــت ف ــي (المث ــابرة – التفكي ــر بمرون ــة – الكف ــاح م ــن أج ــل الدق ــة – وجم ــع المعلوم ــات باس ــتخدام
الحواس)
المتغير التابع :القوةالرياضيةبعملياتهاالثثث (التواصثلالرياضث –التثرابطالرياضث –االسثتدالل
الرياض )  ،وقد اختارت الباحثة تلـك العمليـات الـثالث  ،ألنهـا تعـد األكثـر أهميـة ومالءمـة لمعلـم المرحلـة
األساسية في البيئة الصفية .

 4.3مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميـع الطلبـة /المعلمـين (كليـة التربيـة  -تخصـص تعلـيم أساسـي) للعـام

الد ارس ـ ــي ( )2014-2015ف ـ ــي جامع ـ ــة الق ـ ــدس المفتوح ـ ــة  ،وق ـ ــد اخت ـ ــارت الباحث ـ ــة عين ـ ــة قص ـ ــدية تمث ـ ــل
الطلبة/المعلمين من جامعة القدس المفتوحة – فرع غزة حيث بلغ عدد الطلبة ( )45طالبا وطالبة .

 4.4عينة الدراسة:
تــم اختيــار عينــة الد ارســة مــن الطلبــة /المعلمــين (قســم التربيــة  -تخصــص تعلــيم أساســي) للعــام الد ارســي
( )2014 -2015في جامعة القدس المفتوحة – بمنطقة غزة التعليمية  ،بصورة قصدية  ،بحيـث شـملت
عينة الدراسة مجتمع الدراسة بأكمله  ،والبالغ ( )45طالب ا وطالبة من طلبة التعليم األساسي .

مبررات اختيار عينة الدراسة:
 -1توفر مناهج خاصة معتمدة ومحددة لطلبة (الجامعة قسم التربية – تخصص تعليم أساسي) موحدة
في كافة فروع الجامعة داخل وخارج القطاع .

 -2تعد موضوعات المقرر األكثر اتفاق ا مع مناهج المرحلة األساسية في الرياضيات

ُ -3يعد معلم التعليم األساسي في جامعة القدس المفتوحة لتدريس الصفوف من األول األساسي وحتى
الرابع األساسي .
 -4قرب الجامعة من مكان الباحثة  ،وسهولة تعامل الباحثة مع عينة الدراسة.
 -5تعاون إدارة الجامعة مع الباحثة.
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 4.5أدوات الدراسة :
لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية

القوة الرياضية لدى الطلبة /المعلمين بجامعة القدس المفتوحة ،استخدمت الباحثة األداة البحثية المتمثلة

في (اختبار القوة الرياضية) وعليه قامت الباحثة باإلجراءات التالية :
 -تحليل محتوى الوحدة الدراسية:

لبنــاء الختبــار قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى الوحــدة الد ارســية الخامســة مــن مقــرر الرياضــيات وط ارئــق

تدريسها ( ، )2ط ( . )2014- 2013وقد اسـتخدمت الباحثـة أداة تحليـل المحتـوى  ،والتـي اشـتملت علـى

الهـ ــدف مـ ــن عمليـ ــة التحليـ ــل  ،عينـ ــة التحليـ ــل  ،ض ـ ـوابط عمليـ ــة التحليـ ــل  ،مسـ ــتفيدة مـ ــن األدب التربـ ــوي
والد ارســات الســابقة فــي هــذا المجــال (خزعلــي )122 :2009 ،وقامــت الباحثــة بتحليــل المحتــوى المعرفــي

لوحدة المساحات والحجوم وفق المستويات المعرفية الثالث (المعرفة المفاهيمية ،والمعرفة اإلجرائية  ،وحـل
المشكالت)  ،ملحق رقم ()1
كما قامت الباحثة بتحليل المحتوى وفق مصفوفة القوة الرياضية ملحق ( ، )2وذلـك بتحديـد العمليـات للقـوة

الرياضية الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي  ،والمهارات التي تتضمنها تلك العمليات .
جدول رقم ()5
تحليل عمليات القوة الرياضة والمهارات التي تتضمنها وحدة (المساحات والحجوم)

المهارة

العمليات

الرياضية

المستويات
المعرفية

التواصل الرياضي

 -1إنتاج األمثلة للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -2إنتاج الالأمثلة للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -3استخدام األشكال والرسومات للتعبير عن المفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -4استخدام المعالجات الرياضية والذهنية

معرفة مفاهيمية

 -5القراءة الرياضية للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -6ادراك العالقة بين األداء الكتابي والذهني للخوارزميات

معرفة إجرائية

 -7استخدام األداء الكتابي والذهني للتعبير عن اإلجراءات في

معرفة إجرائية

 -8استخدام المعرفة الرياضية في حل المشكالت

حل مشكالت

الرياضيات
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المهارة

العمليات

الرياضية

 -9ادراك التكامل والتداخل بين المفاهيم داخل المجال والمجالت

المستويات
المعرفية

معرفة مفاهيمية

األخرى
الترابط الرياضي

 -10ادراك الترابطات بين المفاهيم الرياضية الرئيسة والفرعية

معرفة مفاهيمية

 -11ربط العمليات واإلجراءات في الرياضيات بالمواقف الحياتية

معرفة إجرائية

 -12توظيف العمليات الرياضية في مجالت الرياضيات المختلفة

حل مشكالت

 -13ادراك العالقات بين الرياضيات داخل المدرسة وخارجها

حل مشكالت

 -14ادراك الترابطات والعالقات بين الرياضيات وباقي فروع المعرفة

حل مشكالت

 -15استخدام النماذج والحالت الرياضية الخاصة لستقراء القوانين

معرفة مفاهيمية

الستدلل الرياضي

المرتبطة بالمفاهيم الرياضية
 -16إجراء الخوارزميات واإلجراءات الرياضية بشكل مترابط متسلسل

معرفة إجرائية

منطقي
 -17تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل مواقف رياضية ،

معرفة إجرائية

واصدار أحكام حول النتائج
 -18تحديد طرائق الحل المالئمة والمناسبة

حل مشكالت

 حساب الثبات لتحليل المحتوى :قامــت الباحثــة بعــد تحليــل المحتــوى المعرفــي للوحــدة الخامســة مــن مقــرر الرياضــيات وط ارئــق تدريســها ()2
وحدة (المسـاحات والحجـوم)  ،وللحصـول علـى ثبـات المحللـين كلفـت عـددا مـن المشـرفين األكـاديميين فـي
جامعة القدس المفتوحة بتحليل المحتوى للتأكد من ثباته عبر األفراد

واستخدمت الباحثة معادلة هولستي ( )Holisti , 1969لحساب ثبات التحليل -:
2M
------------ = CR
) )N2 + N1
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حيث  = CRمعامل الثبات
 = Mعدد المهارات المتفق عليها خالل مرتي التحليل
 = N1+ N2مجموع المهارات في مرتي التحليل

فكان ثبات التحليل للمفاهيم = %92
ثبات التحليل للمعرفة اإلجرائية = %93.5
ثبــات التحليــل لحــل المشــكالت = ( %82.7ويعــزى التفــاوت بــين النتــائج للمفــاهيم واإلجـراءات عــن حــل
المشكالت  :بسبب قلة كثافة المهارات التي تتعلق بحل المشكالت في الوحدة الدراسية).

كذلك قامت الباحثة بإعادة تحليل المحتوى بعد فترة ل تقـل عـن أسـبوعين  ،ومـن ثـم حسـاب الثبـات عبـر
الـزمن  ،أو اتسـاق التحليـل عبـر الـزمن وقـد اسـتخدمت الباحثـة لحسـاب معامـل الثبـات معادلـة ( Holisti ,

 )1969السابقة .

وقد تم التأكد من الثبات عبر الزمن وفق الجدول رقم ( ، )6والذي يوضح التفاق والختالف بين التحليل

في المرتين .

جدول رقم ()6
يوضح نسب ثبات تحليل المحتوى المعرفي لوحدة المساحات والحجوم

التحليل

معرفة مفاهيمية

معرفة إجرائية

حل مشكالت

مجموع التك اررات

األول

21

41

14

76

الثاني

20

39

16

75

نقاط التفاق

20

39

14

73

نقاط الختالف

1

2

2

5

ثبات التحليل

% 97.6

% 97.5

% 93.3

% 96.7

نالحظ من الجدول السابق أن :

-

النسبة المئوية لثبات تحليل مستويات المعرفة ككل عبر الزمن بعد تطبيق معادلة هولستي

السابقة :
2M
= ------------ = CR

()N2 + N1

73 ×2
------------

75+ 76
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=

%96.7

وهي قيمة مرتفعة تطمئن لها الباحثة  ،وتدل على أن أداة التحليل تتمتع بقدر مناسب من الثبات  ،وتجعل

الباحثة تطمئن لستخدام األداة العلمية للتحليل.

 2.2.2اختبار القوة الرياضية :
قامــت الباحثــة بإعــداد الختبــار لقيــاس القــوة الرياضــية للطلبــة المعلمــين ،فــي بعــد العمليــات الــثالث
(التواصل الرياضي – الترابط الرياضي – السـتدلل الرياضـي) واسـتخدمته كمقيـاس لمعرفـة أثـر البرنـامج
المقترح بعد انتهاء التجربة .

تحديد الهدف من االختبار:
هدف الختبار إلى قياس القوة الرياضية لدى الطلبة /المعلمين في جامعة القدس المفتوحة (قسم التربيـة -
تعليم أساسي) لعينة الدراسة بعد النتهاء من تطبيق البرنامج المقترح ،في القدرات والعمليات التالية:
ق ــدرة الطلب ــة ف ــي المس ــتويات المعرفي ــة ال ــثالث (المعرف ــة المفاهيمي ــة  ،والمعرف ــة اإلجرائي ــة  ،وح ــل

-

المشكالت)

 -القوة الرياضية للطلبة في العمليات الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي .

جدول مواصفات االختبار:
إعداد جدول مواصفات الختبار يعطي نظرة كلية للقائمين على الختبـار ممـا يسـهم فـي المحافظـة علـى

تـوازن موضــوعات المحتــوى الــذي يتضــمنه الختبــار  ،ومــدى تعقــد األداء المطلــوب  ،ممــا يــنعكس علــى
مدى سهولة أو صعوبة الختبار .

(عالم (78 : 2007 ،

بناء على الوزن النسبي للمسـتويات المعرفيـة التـي
لذا قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات لالختبار ا
تض ــمنتها الوح ــدة  ،وك ــذلك أبع ــاد الق ــوة الرياض ــية ف ــي العملي ــات ال ــثالث (التواص ــل– التــرابط– الس ــتدلل)
الرياضي والقدرات والمهارات التي تضمنتها وفق موضوعات الوحدة الدراسية  ،كما هـو موضـح فـي جـدول

رقم ()7
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جدول رقم ()7

جدول مواصفات اختبار القوة الرياضية
الوزن النسبي
للمحتوى

تصنيف المحتوى
حل
معرفة
معرفة
مفاهيمية إجرائية مشكالت
اإلجمالي

الموضوعات

عمليات القوة الرياضية
الوزن
الوزن
الوزن
النسبي
النسبي
النسبي
لمهارات
لمهارات
لمهارات
االستدالل
الترابط
التواصل
عدد
األسئلة

المساحات

عدد
األسئلة

%24
%52

%14

%27

%11

%31

%12

%11

%8

%16

4

الحجوم

%12

%17

%4

%12

اإلجمالي

%100

%30

%50

% 20

%56

%16

4
%8

14
%28

%8

%31
3

%1

عدد
األسئلة

%52
6

المساحة
الجانبية
والكلية لبعض
المجسمات

اإلجمالي

2

%8

2
%4

7
%16

%4

%17
1

2
%44

1
%28

4
%28

%100

%100
11

7

7

25

الصورة األولية لالختبار:
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة المتعلقة بالقوة الرياضـية فـي بنـاء اختبـار القـوة الرياضـية ،وعمـدت

ـر
الباحثة قبل البدء في صياغة أسئلة الختبار إلى دراسة وفحص عدد من الختبارات في هذا المجال ،ونظ اا
ألن بعض المهارات ل يمكن لألسئلة الموضوعية قياسها ،فقـد اعتمـدت الباحثـة فـي اختبارهـا علـى عـدة أنـواع
من األسئلة.

وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون:
 شاملة للعمليات. -واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس.
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 ممثلة بجدول المواصفات المحكم . سليمة لغوي ا وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة. مصاغة بصورة إجرائية بما يتفق وفلسفة الجامعة في إعداد اختباراتها قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط .مفردات االختبار:
تنوعت مفردات الختبار وفق المهارات والقدرات التي يقيسها فاشتمل الختبار على:
 -مفردات الختيار من متعدد.

 مفردات إكمال الفراغ بالكلمة الصحيحة . مفردات اختبارية مفتوحة النهاية .تصحيح االختبار:
اختلفت درجات أسئلة الختبار باختالف نوعية المفردات:
 الختيار من متعدد درجتان لكل فقرة -إكمال الفراغ درجة لكل فراغ عدا الفراغ في الفقرة الرابعة والخامسة ثالث درجات لكل فراغ

 األســئلة مفتوحــة النهايــة تنوعــت درجاتهــا وفــق العمليــات المســتهدفة مــن الس ـؤال  ،و ملحــق( )3يوضــحتوزيع درجات الختبار على األسئلة ليصبح إجمالي الدرجة النهائية لالختبار( )100درجة .

تعليمات االختبار:

قامت الباحثة بوضع تعليمات الختبار للطلبة في الصفحة األولى منه ،واشتملت على:
أولا  :بيانات المفحوصين والتي اشتملت على
 اسم الطالب.
 الرقـم الجامعي
 التاريخ
ثاني ا  :تعليمات خاصة بالختبار واشتملت على
 وصف الختبار
 عدد صفحات الختبار
 طريقة اإلجابة عن فقرات الختبار.
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تحكيم االختبار :
بعد إعداد الختبار في صورته األولية ،قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،وبعض مشرفي الرياضيات في و ازرة التربية والتعليم

ملحق رقم ( )4وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول النقاط التالية:
 صياغة عبارات الختبار من الناحية العلمية واللغوية. -مناسبة أسئلة الختبار لمستوى الطلبة المعلمين.

 مدى انتماء فقرات الختبار للمحتوى المعرفي للمادة وعمليات القوة الرياضية . صحة صياغة األبدال لكل فقرة من فقرات الختيار من متعدد مقترحات أخرى يرى المحكمون أنها ضرورية وهامة.وفي ضوء ذلك اقترح المحكمون التعديالت التالية:
 استبدال بعض اإلبدال لكونها ضعيفة. حذف بعض األسئلة التي ل تتفق مع المهارات المتضمنة ألبعاد العمليات التي يتضمنها المحتوى . ضرورة تعديل بعض األخطاء في الصياغة اللغوية.وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أصبح الختبار جاه از للتطبيق الستطالعي.

التطبيق االستطالعي لالختبار :
قامت الباحثة بتطبيق الختبار على عينة استطالعية من الطلبة /المعلمين في جامعة القدس

المفتوحة – فرع شمال غزة  ،وكانت العينة مكونة من ( )31طالبا وطالبة وقد تم التطبيق قبل البدء
بالتجربة بأسبوع وقد كان الهدف من تطبيق الختبار على العينة الستطالعية :

 تحديد زمن الختبار. حساب معامل الصعوبة ،ومعامل التمييز لفقرات الختبار. التحقق من صدق الختبار ،وذلك بحساب معامالت التساق الداخلي. -حساب ثبات الختبار.
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نتائج التجربة االستطالعية :
 تحديد زمن االختبار :تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق تسجيل زمن استجابة أول طالب انتهى من اإلجابة

على فقرات الختبار حيث بلغ الزمن ( )70دقيقة ،بينما زمن استجابة آخر طالب على فقرات الختبار
بلغ ( )110دقيقة  ،لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي ( )90دقيقة ،بواقع ساعة ونصف  ،وهو الزمن
المناسب لالستجابة على أسئلة اختبار القوة الرياضية.

ولحساب زمن الختبار تم الستعانة بالمعادلة التالية :

(فرج اهلل  ،النجار)126 : 2014 ،

زمن االختبار = (الذي استغرقه أول طالب  +الزمن الذى استغرقه آخر طالب) ÷ 2

 مالءمة ووضوح تعليمات االختبار :تأكــدت الباحثــة مــن وضــوح تعليمــات الختبــار ومناســبتها واســتيعاب الطلبــة لتعليمــات الختبــار ،

وزمن التطبيق .

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات االختبار :بعد أن تم تطبيق اختبار القوة الرياضية على العينة الستطالعية ،تم تحليل نتائج إجابات الطلبة على

أسئلة الختبار ،وذلك لمعرفة معامل الصعوبة ،ومعامل التمييز.
أوالً :حساب معامل الصعوبة:

ويقــاس بالنســبة المئويــة للطلبــة الــذين أجــابوا إجابــة صــحيحة عــن الفق ـرة  .وقيمــة معامــل الصــعوبة

معكوسة في تفسيرها  ،فكلما زاد معامل الصعوبة كلما كانت الفقرة أسهل .

(عودة ) 289: 1999 ،

وكــان الهــدف مــن حســاب معامــل الصــعوبة لفق ـرات الختبــار هــو حــذف الفق ـرات التــي تقــل درجــة
صعوبتها عن  0.20أو تزيد عن 0.80
انظر الجدول رقم ( )8والذي يبين معامل الصعوبة لفقرات اختبار القوة الرياضية.
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جدول رقم ()8

معامل الصعوبة لفقرات اختبار القوة الرياضية
م.
الفقرة

درجات
المجموعة
العليا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
14
16
14
16
28
28
24
8
8
8
8
8
8
7
8
7
24
24
40
36
48
40
40
35
35
42
40
36
40
40

درجات المجموعة
الدنيا

8
8
8
6
8
16
20
16
4
4
3
4
3
4
4
4
5
12
15
24
18
24
20
20
21
15
24
20
21
22
20

مجموع الدرجات المحصلة
لإلجابة الصحيحة

24
22
24
20
24
44
48
40
12
12
11
12
11
12
11
12
12
36
39
64
54
72
60
60
56
50
66
60
57
62
60
معامل الصعوبة الكلي

عدد العالمات
للسؤال

الفرق في
الدرجات
المحصلة

32
32
32
32
32
64
64
64
16
16
16
16
16
16
16
16
16
48
48
80
80
96
80
80
80
80
96
80
96
80
80

8
10
8
12
8
20
16
24
4
4
5
4
5
4
5
4
4
12
9
16
26
24
20
20
24
30
30
20
39
18
20

معامالت
الصعوبة

0.75
0.69
0.75
0.63
0.75
0.69
0.75
0.63
0.75
0.75
0.69
0.75
0.69
0.75
0.69
0.75
0.75
0.75
0.81
0.80
0.68
0.75
0.75
0.75
0.70
0.63
0.69
0.75
0.59
0.78
0.75
0.72

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين

( )0.81–0.59وعليه فإن جميع معامالت صعوبة فقرات الختبار مقبولة ،وبلغ متوسط معامل صعوبة
الختبار ككل 0.72
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ثانيا :حساب معامل التمييز:
ولكي تحصل الباحثة علـى معامـل تمييـز لكـل فقـرة مـن فقـرات الختبـار ،قامـت بتقسـيم الطلبـة إلـى

مجموعتين مجموعة عليا ضمت  %27من مجموع الطلبة ،وهم الطلبة الذين حصلوا على أعلـى الـدرجات
فــي الختبــار ،ومجموعــة دنيــا ضــمت  %27مــن مجموعــة الطلبــة الــذين حصــلوا علــى أدنــى الــدرجات فــي
الختبــار ،وقــد بلــغ عــدد الطلبــة فــي كــل مجموعــة ( )8طــالب  ،بينمــا اهمــل الطلبــة الــذين يمثلــون الفئــة

المتوســطة بيــنهم وتمثــل  ، %46وتــم حســاب عــدد الطلبــة الــذين أجــابوا علــى كــل األســئلة فــي الفئــة العليــا
لالختبار  ،وكذلك الفئة الدنيا .
ويقصد بمعامل التمييز :قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة من حيث الفروق الفردية بينهم،
وقدرتها أيض ا على التمييز بين الفئة العليا والفئة الدنيا ،وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات
الختبار هو حذف الفقرات التي يقل معامل تمييزها عن  0.20ألنها تعتبر ضعيفة.

ويحسب بالمعادلة التالية:
معامل تمييز الفقرة

=

نع  -ن

د

--------------------------

ن
حيث نع = عالمات طالب الفئة العليا
ند = عالمات طالب الفئة الدنيا
ن = عدد طالب احدى المجموعتين (هذا اذا كانت اإلجابة تعطى صفر أم واحد)
وفى حال مراعاة المعرفة الجزئية في التصحيح تحسب بالمعادلة التالية ( :عودة )288:1999،

معامل تمييز الفقرة

=

نع  -ن

د

--------------------------

نس
حيث ن س = العالمات المستحقة إلحدى المجموعتين × الدرجة الكلية للسؤال
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والجدول رقم ( )9يبين معامل التمييز لفقرات اختبار القوة الرياضية.
جدول رقم ()9

معامل التمييز لفقرات اختبار القوة الرياضية
م

المجموعة
العليا

المجموعة
الدنيا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
14
16
14
16
28
28
24
8
8
8
8
8
8
7
8
7
24
24
40
36
48
40
40
35
35
42
40
36
40
40

8
8
8
6
8
16
20
16
4
4
3
4
3
4
4
4
5
12
15
24
18
24
20
20
21
15
24
20
21
22
20

المجموعة العليا  -المجموعة
الدنيا
8
6
8
8
8
12
8
8
4
4
5
4
5
4
3
4
2
12
9
16
18
24
20
20
14
20
18
20
15
18
20
معامل التمييز

عدد العالمات للمجموعة الواحدة معامالت التمييز
16
16
16
16
16
32
32
32
8
8
8
8
8
8
8
8
8
24
24
40
40
48
40
40
40
40
48
40
48
40
40

0.50
0.38
0.50
0.50
0.50
0.38
0.25
0.25
0.50
0.50
0.63
0.50
0.63
0.50
0.38
0.50
0.25
0.50
0.38
0.40
0.45
0.50
0.50
0.50
0.35
0.50
0.38
0.50
0.31
0.45
0.50
0.45

يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين

(  )0.63–0.25وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة.
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صدق وثبات االختبار:

أوالً  :صدق االختبار:

ويعــرف الصــدق " أن تقــيس األداة مــا وضــعت لقياســه فقــط دون أي زيــادة أو نقصــان"

(األغــا واألســتاذ

)104:2007،

كمــا يعــرف الصــدق " علــى أنــه صــفة مــن صــفات الختبــار الجيــد  ،وهــو أن يقــيس الختبــار مــا وضــع

لقياسه ويخدم األغراض التي وضع من أجلها .

(دروزة )218 :2010 ،

ويمثـل صـدق الختبـار إحـدى الوسـائل الهامـة فـي الحكـم علـى صـالحيته ،وتحققـت الباحثـة مـن صـدق
الختبار باستخدام طريقتين وهما كالتالي :
 -1صدق المحكمين :
تم إعداد الختبار في صورته األولية وعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الختصـاص

ملح ــق رق ــم ( )4وذل ــك لس ــتطالع آرائه ــم ومالحظ ــاتهم ،واجـ ـراء التع ــديالت الالزم ــة ،م ــن حي ــث الس ــالمة
ـاء علـى آراء
اللغوية ،ومدى شمولية المفاهيم لوحدة الد ارسـة  ،ومـدى انتمـاء فقـرات الختبـار ،وتـم تعديلـه بن ا
المحكمين التي بلغت نسبة اتفاقهم على مفردات الختبار  ، %85حيث ترى الباحثة أن هذه نسبة معقولـة
لعتماد الفقرات في الختبار.
 -2صدق االتساق الداخلي :
و صدق التساق الداخلي يقيس قوة الرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات الختبـار والدرجـة الكليـة للعمليـة

التي تنتمي إليها الفقرة.

(األغا  ،واألستاذ)110 :1999 ،

تم التحقق من صدق الختبار عن طريق تطبيق الختبار المعد على عينة استطالعية مكونة من

( )31طالب ا وطالبة ،وحيـث أن الختبـار يضـم ثـالث عمليـات  ،فقـد تـم حسـاب معامـل الرتبـاط (بيرسـون)
بــين درجــات كــل فقـرة مــن فقـرات الختبــار ،والدرجــة الكليــة لبعــد العمليــة الــذي تنتمــي إليــه ،وذلــك باســتخدام

البرنامج اإلحصائي ( )spssوالجدول التالي يوضح ذلك .
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الجدول رقم ()10

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع العملية التي تنتمي إليها الفقرة

العملية

العملية

رقم السؤال

معامل االرتباط
**0.514

2

**0.392

2

*0.361

3

**0.494

3

**0.492

4

**0.495

4

*0.387

5

**0.647

5

**0.590

6

**0.637

6

*0.408

7

**0.651

7

*0.390

8

**0.524

8

**0.675

9

*0.416

1

**0.478

10

*0.406

2

*0.394

11

**0.480

3

**0.509

12

*0.376

4

*0.423

13

**0.564

5

**0.577

14

**0.708

6

*0.387

15

**0.480

7

**0.738

8

**0.538

عملية االستدالل الرياضي

عملية التواصل الرياضي

1

*0.462

1
عملية الترابط الرياضي

رقم السؤال

معامل االرتباط

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى دللة (،)0.01،0.05

وللتأكد من التساق الداخلي لمهارات عمليات الختبار تم حساب معامالت الرتباط بين درجة كل مهارة
والدرجة الكلية لالختبار ككل كما هو موضح في جدول رقم ( )11السابق.
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جدول ()11

معامالت ارتباط درجات مهارات عمليات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

مهارات العمليات

معامل االرتباط

عملية التواصل

**0.771

عملية الترابط

**0.731

عملية االستدالل

**0.635

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من جدول ( )11أن معامالت ارتباط مهارات الختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة
إحصائي ا على مستوى الدللة ( )0.01مما يدل على التناسق الداخلي لمهارات الختبار.
-3الصدق الذاتي :
يعتبر الصدق الذاتي من أنواع الصدق اإلحصائي لالختبارات ،ويقصد به صدق الدرجات

التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء القياس ،وبذلك تصبح الدرجات
الحقيقية لالختبار هي الميزان الذي ينسب إليه صدق الختبار ،ويقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر
التربيعي لمعامل الثبات لالختبار( .السيد)533 :1986،

وعليه تم حساب معامل الصدق الذاتي لالختبار بإيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،حيث بلغت

قيمته ) )0.868مما يعني أن الختبار يتمتع بدرجة عالية من

الصدق.

ثانياً  :ثبات االختبار:
وقد تم إيجاد ثبات الختبار باستخدام معادلة (كودر-ريتشاردسون  )21على النحو التالي:
معادلة كودر-ريتشاردسون :21
استخدمت الباحثة احدى طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات الختبار ،حيث حصلت

على قيمة الثبات للدرجة الكلية لالختبار ككل ،باستخدام المعادلة التالية:

ر 21

م (ك – م)

=- 1

2

ع ك
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حيث أن  :م  :المتوسط
ك  :عدد الفقرات
ع : 2التباين
وبالتعويض في المعادلة كانت قيمة كودر -ريتشارد سون 21لالختبار ككل( )0.934وهي قيمة

تطمئن الباحثة إلى تطبيق الختبار علي عينة الدراسة.

 2.2.1إعداد البرنامج المقترح:
قامت الباحثة بالطالع على األدب التربوي والبرامج المقترحة في الدراسات المختلفة ،والدراسات

التي تناولت موضوع الدراسة ,وذلك لكي تعد برنامجا

مالئما قائما على عادت العقل لتنمية القوة

الرياضية لدى الطلبة المعلمين بجامعة القدس المفتوحة وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد

البرنامج المقترح.
 اإلطار العام للبرنامج المقترح:
يعرف البرنامج  ،أنه مجموعة خبرات تعليمية وتعلمية إضافية تتسم بالعمق والتنوع وتتمثل في تعديالت أو
إضافات علمية أو مشاريع و مناهج وبرامج خاصة لتلبى احتياجات الطالب وتناسب قدراتهم ،وترتبط
بالمحتوى العلمي أو بالقدرات العقلية والمهارية األخرى.

(رياني )109 :2012 ،

أو هو مجموعة مفصلة التعميمات ،التي تغطي إجراءات لتنظيم مادة تدريب مهنية وتوجيهها  ،ويشمل
برنامج التدريب بيانات تغطي)موقع الصفوف ،عدد المتدربين واختيارهم ،وصف المواد ومدتها وانتقاء

المدرس والمنشآت واإلمدادات المادية والواجبات اإلشرافية( ،ويتم بوضوح تحديد مسؤولية التنسيق للتدريب
ّ
على البرامج بين المؤسسات التربوية والصناعية والتجارية (كولينزوأوبراين )600 :2008،
وتعرفه الباحثة بأنه مجموعة من األنشطة والخبرات التي تتمثل في إجراءات ترتبط بالمحتوى (وحدة

دراسية) تتفق وقدرات الطلبة المعلمين العقلية والمهارية لتلبى احتياجاتهم الرياضية .

وقد ارتكز البرنامج الذى أعدته الباحثة على عادات العقل التي اشتملت عليها الدراسة وتمثلت في أربع

عادات عقلية من ست عشرة عادة ضمن تصنيف كوستا وكاليك ( )Costa & Kallickتم دمجها مع

بعض عمليات القوة الرياضية ،كعملية (التواصل– الترابط– الستدلل) الرياضي ،لتطبق على وحدة

(المساحات

والحجوم) من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها( ، )2للفصل الدراسي الثاني في جامعة القدس المفتوحة –

بغزة .
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أ -اإلطار النظري للبرنامج المقترح :
اختلفت آراء العلماء والمفكرين ورجالت التعليم في طرق بناء برامج التدريب على عادات العقل ،

بحيث تحقق هذه البرامج فلسفة التوجهات التربوية الحديثة التي تعتبر الطالب محور العملية التعليمية ،
وتركز على ماذا يجب أن يتعلم الطالب  ،وكيف يتعلمون .
وعادات العقل تكون في افضل حالت الستعمال عندما تدمج كجزء من العملية الصفية كل

))Costa & kellick, 2003:61

وحيث ان برامج التدريب على عادات العقل تحتاج لوقت كبير من التدريب  ،ارتأت الباحثة

التركيز على أربع عادات عقلية تم اختيارها من ست عشرة عادة وصفها كل من كوستا وكاليك  ،والتدريب

على هذه العادات األربع ثم دمجها بعد ذلك مع ما يناسبها من العمليات الرياضية (التواصل – الترابط –

الستدلل) الرياضي  ،مع مراعاة عدم التعمق في المحتوى المعرفي  ،وعمليات القوة الرياضية حتى
يتمكن الطلبة من فهم العادة العقلية واستيعابها  ،ومعرفة كيفية تطبيقها وتعليمها لطالبهم في الغرفة

الصفية مستقبالا .
ب  -مبررات البرنامج :
بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة في األدب التربوي والتي تناولت عادات العقل وأهميتها في
العملية التعليمية  ،حيث أصبحت وظيفة المؤسسات التعليمية لم تعد تقتصر على تزويد الطالب

بالمعلومات والمعرفة فقط  ،إنما إكسابه المهارات والخبرات  ،واعداده للحياة إعدادا متكامالا قوامه البحث

والتفكير والكتشاف والستدلل  ،وانسجاما مع التجاهات المعاصرة في تعليم الرياضيات وأساليب
تدريسها استطاعت الباحثة تحديد المبررات التالية والتي دعتها لتصميم البرنامج المقترح :

 -1عدم تناول عادات العقل كتوجه حديث في التعلم ضمن البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة في
تدريب واعداد الطلبة  /المعلمين – في التعليم األساسي .

 -2لم تعن برامج إعداد المعلمين بشكل واضح بالقوة الرياضية كمفهوم حديث في تقويم المتعلمين

والذي نادى به المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMوبعملياتها الثالث (التواصل –

الترابط – الستدلل) الرياضي ،والذى اعتبر قوام العمل التدريسي وتوجه ا حديث ا في أساليب

التقويم.

 -3تأكيد بعض الدراسات السابقة كدراسة (الصافوري ،وآخرون  )2011،وغيرها من الدراسات على

ضعف عادات العقل لدى الطالبات المعلمات وضعف استخدامهن لهذه العادات مع المتعلمين أثناء

التدريس في التربية العملية مما ينعكس على طالبهم في ضعف تلك العادات لديهم .

 -4ارتأت الباحثة لوصول بمستوى من القوة الرياضية لدى الطلبة/المعلمين  ،ضرورة تصميم برنامج

يقوم على بعض عادات العقل يسهم في إعداد الطلبة /المعلمين وتحسين أدائهم مستقبالا مع
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طالبهم  ،واكسابهم الثقة في النفس والقدرة على األداء الجيد داخل الغرفة الصفية  ،بحيث يتم

الربط بين المحتوى المعرفي لوحدة (المساحات والحجوم) في مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها()2

 ،وبين عادات العقل  ،بهدف تنمية عمليات القوة الرياضية الثالث لديهم .

ج  -أسس بناء البرنامج :

اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج المقترح القائم على بعض عادات العقل على :
 األطر النظرية والدراسات السابقة لعادات العقل ووصفها . البرامج المقترحة التي أعدت سابقا من قبل الباحثين للتدريب على عادات العقل  ،وبرامج إعدادالمعلمين.

 فلسفة وأهداف البرنامج التي تتفق مع تعليم عادات العقل ،وما يجب أن يتعلمه الطلبة من عاداتسليمة تتفق والتجاهات التربوية الحديثة

 التوجهات الحديثة للمجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMفي تقويم المتعلمين  ،وتحقيقتعلم ذي معنى .
ء -اختيار العادات العقلية األربع :
تؤكد التجارب على أن بعض العادات العقلية تتجمع مع بعضها بصورة طبيعية تلقائية ،لذا من الصعوبة
بمكان تعليم جميع العادات الست عشرة في آن واحد  ،بل ينبغي انتقاء بعض ا منها بما يلبي احتياجات

الطالب والمحتوى  ،وسياق الدرس واألولويات األخرى ()Costa & Kallick, 2003: 61

وبعد دراسة الباحثة لوصف عادات العقل الست عشرة بدقة واطالعها على الدراسات السابقة في األدب
التربوي ومعايير  NCTMفي تقويم الرياضيات قامت الباحثة باختيار أربع عادات عقلية تبني عليها

البرنامج المقترح  ،وهي األكثر ارتباطا بعمليات القوة الرياضية  ،واألكثر مالءمة للموقف التعليمي داخل
الغرفة الصفية  ،وتمثلت هذه العادات في :

 .1عادة المثابرة :
النجاح عادة ما يرتبط بالنشاط والفعل وهما يحتاجان للمثابرة ويقصد بها عدم التراجع بل الستمرار

بالمحاولة وحث العقل على النشاط والعمل  ،وهى منطلق لغيرها من العادات  ،وباعث على التواصل

والترابط والستدلل الرياضي .
 .2عادة التفكير بمرونة :
تعتبر من اصعب عادات العقل ومن خاللها يتم تعليم الطلبة أكثر من طريقة غير تقليدية في حل
المشكالت ومواجهة تحديات الحياة  ،فالمرونة فن في معالجة األمور بطرق غير معتادة بإيجاد بدائل أكثر
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إبداعا  ،وهذه العادة تتيح فرصةا للطلبة للتواصل بأكثر من طريقة  ،كما أنها تسهم بفاعلية في الربط بين
جزئيات المعرفة الرياضية  ،والرياضيات وغيرها من المواد .
 .3عادة الكفاح من أجل الدقة :

الوصول إلى الدقة في اعلى مستوياتها احدى استراتيجيات التفكير الناقد  ،وللوصول للدقة يجب تعليم
الطالب التأني وعدم التسرع  ،واقناع الدماغ بالعمل المستمر إلنتاج معرفة عالية الجودة  ،وتعتبر هذه
العادة مهمة في دراسة الرياضيات بعملياتها الثالث  ،ويتصف من يمتلك هذه العادة بالقدرة العالية على

التفكير  ،واصدار الحكم على األمور .
 .4عادة جمع البيانات باستخدام كافة الحواس :
وهى توظيف المدركات الحسية بشكل خالق في عملية بناء المعرفة  ،وهي من أهم العادات التي يجب
أن يكتسبها العقل الناقد  ،لن العقل يحول المدركات الحسية ألنماط وأفكار ذهنية متقدمة  ،لذا من

الضرورة بمكان الهتمام بحواس الطلبة وتنميتها في عملية التعلم وهي األكثر نجاح ا في اإلقناع  ،وبقاء

أثر التعلم  ،فهي قنوات الدماغ للتعلم والمعرفة  ،وأكثر ارتباط ا بالعمليات الرياضية خاصة (التواصل –

الترابط – الستدلل) الرياضي .
ه -الهدف العام للبرنامج :

تحديد الهدف من البرنامج يعد اللبنة األولى في بنائه ،فمن خالل األهداف يتم تحديد المحتوى
واألنشطة ،واستراتيجيات وأساليب التدريس ،وأساليب التقويم ،وعليه فإن الهدف الرئيس للبرنامج هو" تنمية
بعض عادات العقل لدى الطلبة تخصص تعليم األساسي في جامعة القدس المفتوحة ،حيث يتناول

البرنامج ،العادة العقلية

وتطبيقاتها في الحياة ،وفى الرياضيات ضمن العمليات الرياضية للمحتوى

المعرفي في وحدة المساحات والحجوم من مساق رياضيات ( )2وأساليب تدريسها ،بهدف تنمية القوة
الرياضية لديهم " وينبثق عن الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية تم اإلشارة إليها في حقيبة

المعلم ملحق رقم ()9
و -اختيار التصميم العام للبرنامج :
يسهم تصميم البرنامج في مساعدة الباحثة على بناء وحدات دراسية  ،وتحديد المدخالت والنواتج التعليمية
 ،والعمليات التي ستقوم بها  ،واألنشطة التي يمارسها الطلبة  ،ومن ثم اختيار التقويم المالئم لتحديد

النواتج  ،وقد قامت الباحثة بتصميم وحدات البرنامج المقترح مستعينة بدراسة (رياني) 112 : 2012 ،

وفق خطوات النموذج التالي :
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 -1تحديد الفكرة :
وفيها تحدد العادة المراد تدريب الطلبة عليها  ،والتي ستبنى عليها الوحدة .
 -2المدخل أو التمهيد :
وقد يتنوع مدخل الوحدة  ،فقد يتمثل في و ٍ
احد مما يلي :
 الكشف عما يمتلكه الطلبة من معرفة عن العادة العقلية تهيئة نفسية للطلبة ذات عالقة بالموضوع أو المحتوى (من خالل قصة – عبرة – حوار) التعرف على مفاهيم أو عمليات جديدة التعرف على أهداف الموضوع أو كيفية تحقيقها أسئلة للتهيئة أو الكشف عن الخبرة السابقة -3مرحلة العمليات :
تتضمن مجموعة من عمليات التفاعل الجماعي في شكل مجموعات مع الطلبة أنفسهم أو المشاركة ،

والمناقشة مع الطلبة والمدرب  ،وذلك بتحديد المهارات والفعاليات واألنشطة المنفذة (عمل فردي-

مجموعات – مناقشات – عمليات رياضية)
 -4مرحلة التقويم :

لنجاح أي عمل لبد من التأكد من تحقيق األهداف المرجوة  ،وعليه قامت الباحثة بالتنويع في أساليب
التقويم  ،للتأكد من تحقيق األهداف  ،وقد كان ذلك بشكل مستمر ليقيس الهدف مباشرة  .كما استخدمت

الباحثة اختبار القوة الرياضية الذي أعد لختبار فروض الدراسة .
 مكونات البرنامج المقترح :
قامت الباحثة بتصميم البرنامج المقترح القائم على عادات العقل األربع في صورته األولية  ،حيث يتكون

البرنامج من شقين :

أوالً  :حقيبة المعلم  /وهي خاصة بالمدرب الذي سيقوم بتطبيق البرنامج  ،وتشتمل الحقيبة على ما يلي
 تعريف بالبرنامج المقترح -المرتكزات العلمية لبنائه

 اإلطار النظري لعادات العقل -الهدف العام من البرنامج

 األهداف التفصيلية الخاصة بالبرنامج83

مكونات البرنامج وتشتمل على :
 المهارات األساسية  :وتتمثل في عادات العقل األربع (المثابرة – التفكير بمرونة – الكفاح من أجل

الدقة – استخدام كافة الحواس لجمع المعلومات)

 مهارات مساندة  :المناقشة والحوار  ،التحدث والستماع  ،التأمل والعصف الذهني ،العمل في

مجموعات)

 المحتوى المعرفي :ويتمثل في وحدة المساحات والحجوم (الوحدة الخامسة) من مقرر الرياضيات
وطرائق تدريسها( ، )2لطلبة جامعة القدس المفتوحة  ،الفصل الثاني

 العمليات الرياضية  :تتمثل في عملية (التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي  ،وفق عمليات القوة
الرياضية الثالث .

 الفئة المستهدفة من البرنامج
 مدة وزمن تطبيق البرنامج

 الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة البرنامج
 استراتيجيات وأنشطة التنفيذ

 وحدات البرنامج  :اشتمل البرنامج على ست وحدات تنفذ الوحدة بواقع لقاءين
الوحدة األولى (مقدمة عن البرنامج)  -وأربع وحدات كل وحدة تشمل عادة عقلية واحدة ومكوناتها –
والوحدة السادسة وحدة تقويمية  ،وملحق رقم ( )9يشير إلى ذلك بالتفصيل .

ثانياً  :دليل الطالب  /وهو عبارة عن كراسة خاصة بالطالب تشتمل على الوحدات الست كما هي في

حقيب ة المعلم  ،ولكن بشكل مختصر بحيث يقدم مادة علمية سهلة لتكون بين يدي الطلبة  ،ويستخدمونها
داخل غرفة المحاضرات أثناء اللقاء التدريبي للتعرف على المحتوى العلمي  ،وحل األنشطة والتمارين

باإلضافة إلى إرشادات مقدمة للطالب .
تحكيم البرنامج :
قامت الباحثة بعرض البرنامج على مجموعة من المختصين في مجال المناهج وطرق
الرياضيات ،ورجالت التربية  ،ملحق رقم ( ،)5وذلك للتأكد من األمور التالية :

.1مالءمة األهداف وارتباطها بالمحتوى العلمي للبرنامج
.2مناسبة البرنامج لتنمية عادات العقل األربع
.3مالئمة البرنامج للطلبة والمرحلة الدراسية

.4التوافق بين األهداف والمحتوى من ناحية وزمن تنفيذ البرنامج من ناحية أخرى
.5الستفادة من مالحظات ذوي الختصاص والمجال حول البرنامج
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تدريس

.6المالحظات حول المقترحات الفنية لتقويم البرنامج
وقد استفادت الباحثة من مالحظات محكمي البرنامج  ،حيث قامت بتعديل بعض النقاط وفق المالحظات
والتعليقات  ،التي ارتأت الباحثة أنها تزيد من فاعلية ودقة البرنامج وقوته مثل :
 -تحديد األهداف بدقة .

 انتماء التقويم لألهداف . -اختيار أنشطة من شأنها إتاحة الفرصة للطلبة للتفكير العميق .

 تعديل بعض المصطلحات التدريبية ثم عرض البرنامج في صورته النهائية على المشرفالمسؤول ليتم اعتماد البرنامج واستكمال إجراءات التطبيق والتنفيذ  ،ملحق(.)6

 4.6إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية :
 -1الطالع على األدبيات والبحوث التربوية المتعلقة بعادات العقل لتنمية القوة الرياضية.

 -2تحليل المحتوى العلمي للوحدة الخامسة(وحدة المساحات والحجوم) من مقرر الرياضيات وطرائق
تدريسها( – )2ط "  " 2013-2014الفصل الثاني .

 -3إعداد مقياس القوة الرياضية وتحديد صدقه وثباته.
 -4إعداد برنامج مقترح وفقا لعادات العقل.

 -5عرض الختبار وكذلك البرنامج على مجموعة من المحكمين والخبراء في مجال طرق تدريس
الرياضيات.

 -6تقدمت الباحثة بطلب رسمي من جامعة القدس المفتوحة للموافقة على تطبيق أدوات الدراسة على
الطلبة المعلمين في الجامعة.

 -7تطبيق الختبار على عينة استطالعية من الطلبة المعلمين للتأكد من الصدق والثبات ومدى صعوبة
الفقرات ومعامل تمييزها.

 -8اختارت الباحثة مجتمع الدراسة بأكمله كعينة قصدية  ،من الطلبة المعلمين (قسم التربية – تعليم
أساسي) للفصل الدراسي الثاني للعام  2014- 2015في جامعة القدس المفتوحة بغزة  ،لكون
الباحثة ستطبق البرنامج بنفسها.

 -9قامت الباحثة بزيارة الجامعة وحضور لقاء مع المشرف األكاديمي د/.إبراهيم المشهراوي مدرس
المساق  ،وذلك للتعرف على المجموعة عينة الدراسة  ،وتم تقديم الباحثة من قبل المشرف األكاديمي

للطلبة  ،ونوه المشرف إلى أهمية الدراسة بالنسبة للطلبة وكذلك ضرورة اللتزام بحضور اللقاءات أثناء
تطبيق البرنامج وفق الخطة المرسومة  ،واتفق المشرف األكاديمي مع الطلبة والباحثة على الحضور

يومين في األسبوع (األحد – واألربعاء) لتنفيذ البرنامج
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تطبيق أداة الدراسة :
إجراء التطبيق القبلي لالختبار حيث قامت الباحثة بتطبيق اختبار القوة الرياضية على عينة الدراسة

األربعاء الموافق  ، 4/3/2015بواقع ساعة ونصف .
تطبيق البرنامج المقترح بعد التحكيم :

قامت الباحثة بالتنسيق مع المشرف األكاديمي لبدء تنفيذ البرنامج وتحديد الزمن األكثر مالءمة بما ل
يتعارض مع الخطة الدراسية للجامعة  ،وقامت الباحثة بنفسها بتطبيق البرنامج المقترح على الطلبة

المعلمين عينة الدراسة بدءا من يوم األحد الموافق  ، 8/3/2015واستغرق تطبيق البرنامج ستة أسابيع
وانتهى في األسبوع السادس يوم األربعاء الموافق 15/4/2015

 -إجراءات التطبيق البعدي لالختبار :قامت الباحثة بتطبيق اختبار القوة الرياضية البعدي على مجموعة

الدراسة يوم األربعاء الموافق  ، 2015/4/22بواقع ساعة ونصف  ،حيث تم توزيع أوراق الختبار على
الطلبة  ،وقراءة التعليمات ومن ثم تنفيذ الختبار  ،وذلك لمعرفة أثر البرنامج .

 قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات  ،وتوزيع الدرجات على األسئلة كما ورد في ملحق رقم ( ،(3ومنثم تفريغ البيانات ورقي ا واستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلجمع البيانات وتحليلها ثم عرض

النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة.
مالحظات على التطبيق:

 -1قامت الباحثة بزيارة جامعة القدس المفتوحة والتواصل مع المشرف األكاديمي الذي يدرس المساق ،
وتم التنسيق معه لحضور لقاءات مع الطلبة وحضور محاضرات في المبحث ذاته لمالحظة

سلوكات الطلبة والتعرف عليهم.

 -2قامت الباحثة بالتنسيق مع مدير الجامعة ،واألستاذ /أسعد قيطة لتنسيق الجدول الزمني لعقد
اللقاءات وتطبيق البرنامج دون التعارض مع محاضرات الطلبة في مساقات أخرى

 -3هناك تفاوت ملحوظ في درجات الطلبة على التطبيق البعدي والقبلي في اختبار القوة الرياضية
ويرجع ذلك لتوفر المادة العلمية المشروحة في أيدي الطلبة ،وتقديم مادة جديدة تدعم المحتوى

العلمي.

 -4قامت الباحثة بتوظيف الحقيبة التعليمية (حقيبة اليونيسيف في الرياضيات) وفعلتها في توضيح

بعض المفاهيم واستنتاج بعض القوانين الرياضية في الوحدة المستهدفة (وحدة المساحات والحجوم)،

أثناء اللقاء التدريبي ،مما حث الطلبة على الحضور والتفاعل بشكل نشط في التدريب.
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 4.7األساليب اإلحصائية المستخدمة :
لتحقي ــق أه ــداف الد ارس ــة ،اس ــتخدمت الباحث ــة البرن ــامج اإلحص ــائي  SPSSف ــي معالج ــة بيان ــات الد ارس ــة

التالية:
-1

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لحساب درجات الطلبة في اختبار القوة الرياضية

وأبعادها
-2

اختبار ( )T- testلعينتين مترابطتين لختبار دللة الفروق بين درجات طلبة المجموعة في

الختبار القبلي والبعدي للقوة الرياضية .
-3

حساب قيمة مربع إيتا ( ، )η 2لدراسة حجم األثر للبرنامج المقترح القائم على عادات العقل في

تنمية القوة الرياضية

ويحسب حجم األثر بالمعادلة التالية:
t2
t2 + df

=

η
2

(عفانة)42 :2000 ،

حيث

2

 = ηمربع ايتا ويعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع إلى

المتغير المستقل.

 = t2قيمة ت المحسوبة عند استخدام اختبار "ت"
 = dfترمز لدرجات الحرية
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()12

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
األداة المستخدمة

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

D

0.2

0.5

0.8

1.1

η

0.01

0.06

0.14

0.20

2
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 5الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
 اإلجابة المتعلقة بتساؤالت الدراسة.
 التعقيب العام على نتائج الدراسة.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذ الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الباحثة ،والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثل في

" معرفة أثر برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين

(قسم التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغزة " حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي "

 "spssفي معالجة بيانات الدراسة ،وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها ،وكذلك مناقشة النتائج،
وتفسيرها وفي ضوئها وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 5.1اإلجابة المتعلقة بالتساؤل األول وتفسيرها:
ينص التساؤل األول من تساؤلت الدراسة على " :ما عادات العقل التي يستهدفها البرنامج المقترح؟
ولإلجابــة عــن هــذا التس ـاؤل قامــت الباحثــة بتحديــد عــادات العقــل التــي يســتهدفها البرنــامج المقتــرح

والتي تمثلت في أربـع عـادات عقليـة مـن سـت عشـرة عـادة وصـفها (كوسـتا وكاليـك)  ،وقـد اختـارت الباحثـة
العادات األكثر مالءمة للمقرر الد ارسـي  ،وهـي مـن عـادات العقـل المنتجـة التـي تنمـي لـدى المـتعلم المقـدرة
على التفكير الناقد  ،بإيجاد البدائل ،وتوليد حلول مختلفة لتحقيق معرفة عالية الجـودة والدقـة وهـي تتمثـل

في:

 -1عادة المثابرة :Persisting
وتعنــي عــدم الستســالم أو عــدم القبــول بالهزيمــة بــل محاولــة إيجــاد بــدائل عديــدة أخــرى كحلــول لمواجهــة

القضايا والمشكالت التي تعترض الطلبة دون الشعور بالملل أو اإلحباط
 -2عادة التفكير بمرونة :Thinking Flexibly

وهى القدرة على استخدام طرق غير تقليدية في مواجهة القضايا و حل المشكالت بتوليد بدائل وحلول

مختلفة.

 -3الكفاح من أجل الدقة :Striving for Accuracy
ويقصد بها بذل الجهد في إعادة صياغة وفحص المنتج الفكري بعيدا عن التسرع  .وهذا يسهم في بناء
روح النقد لدى الفرد وتمكينه من إنتاج وتحقيق معرفة عالية الجودة والدقة .
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 -4جمع البيانات باستخدام جميع الحواس :Gathering Data Through all Senses
تعنى هذه العادة الهتمام بتوظيف الحواس وتنمية القدرات الحسية للمرء في عملية بناء المعرفة  ،حاسة
البصر واللمس والحركة والشم والتذوق ( ،فاستثمار حواس المتعلم) وتطويرها بالتوجيه والمتابعة يرفع من

قدرة المتعلم على التفكير.
وقد قامت الباحثة بتقديم شرح مفصل لتلك العادات سابق ا ضمن اإلطار النظري (ص. )16 -15

 5.2اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الثاني وتفسيرها:
ينص التساؤل الثاني من تساؤلت الدراسة على  " :ما عمليات القوة الرياضية التي يمكن تنميتها من

خالل البرنامج المقترح ؟

محور أساسي ا يرتكز عليه
ولإلجابة عن هذا التساؤل ذكرت الباحثة عمليات القوة الرياضية والتي تعتبر
ا

البحث وقد اقتصرت الدراسة على ثالث عمليات أساسية  ،ارتأت الباحثة أن من الضرورة أن يتوفر لدى
الطالب /المعلم القدرة على التواصل والترابط والستدلل الرياضي  ،حتى يتمكن من تنميتها لدى طالبه

أثناء إدارته للغرفة الصفية  ،خاصةا في تدريس الرياضيات لطالبه  ،وقد وجدت الباحثة بعد الطالع على

الدراسات في األدب التربوي  ،أن الدراسات التي شملت العمليات الثالث مجتمعة مع ا تكاد تكون نادرة

.وتتمثل هذه العمليات في:

التواصل الرياضي ( :)Mathematical Communicationقدرة الطالب (المعلم) على استخدام لغة

الرياضيات من ٍ
رموز ومفرداتٍ ومصطلحات رياضية تعبر عن تفكيره  ،وفهمه للعالقات سواء كان كتابةا

أو تحدث ا أو استماع ا أو تمثيالا .

الترابط الرياضي ( :)Mathematical Connectionعملية عقلية من خاللها يدرك الطالب المتعلم
العالقة الترابطية بين جزئيات الرياضيات وفروعها المختلفة  ،وترابطها مع العلوم األخرى  ،وايجاد العالقة
بين قوانينها  ،وأساليبها المنطقية في خدمة فروعها وفروع العلوم األخرى .
االستدالل الرياضي ( :)Mathematical Reasoningعملية ينظم المتعلم من خاللها أفكاره لكتشاف
األخطاء وتعديلها  ،والوصول إلى تبرير مقنع  ،وطرح النقاش وصياغة األسئلة المالئمة .
وقد قامت الباحثة بتقديم شرح مفصل لهذه العمليات مسبق ا ضمن الطار النظري (ص.)42 -34
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 5.3اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الثالث وتفسيرها:
ينص التساؤل الثالث من تساؤلت الدراسة على " :ما البرنامج المقترح القائم على عادات العقل لتنمية

القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين (قسم التربية – تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغــزة؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بتصميم برنامج مقترح قائم على عادات العقل لتنمية
القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين(قسم التربية -تعليم أساسي) في جامعة القدس المفتوحة بغزة ،وذلك

البرمج التعليمية كدراسة رياني
بعد الطالع على العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت بخطوات بناء ا

( ، )2013دراسة العتال ( )2012ودراسة العيلة ( )2012ودراسة المشيخي ( )2011ودراسة الرؤساء
( )2007ودراسة رصرص ( )2007ودراسة مراد والوكيل( ،)2006وغيرها ،حيث استفادت منها الباحثة

في إعداد وبناء البرنامج المقترح  ،وتم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين وقد شرح ذلك

بشكل مفصل في الفصل الرابع (ص ، )74وملحق رقم ( )6يبين خطوات بناء البرنامج .

 5.4اإلجابة المتعلقة بالتساؤل ال اربع وتفسيرها:
ينص التساؤل الرابع من تساؤلت الدراسة على  " :هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات

الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية التواصل

الرياضي؟

ولإلجابة عن التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفـرض الصـفري التـالي :ال توجـد فـروق ذات داللـة

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية التواصل الرياضي.

 وللتحقـ ــق مـ ــن صـ ــحة هـــذا الفـ ــرض ،قامـ ــت الباحثـ ــة بحسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية والنح ارفـ ــاتالمعياريـة ،واسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مـرتبطتين "  " T. test Paired sampleللكشـف عـن
دللــة الفــروق بــين متوســطي األداء فــي عمليــة التواصــل الرياضــي ألف ـراد العينــة قبــل وبعــد تطبيــق
البرنامج ،وجدول رقم ( )13يوضح ذلك.
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الجدول ()13

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
البرنامج في عملية التواصل الرياضي

المعياري

"ت"
4.627

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية قبلي

45

29.489

7.522

تجريبية بعدي

45

36.911

6.888

الدرجة الكلية لعملية التواصل
الرياضي

االنحراف

قيمة

مستوى الداللة
دالة إحصائي ا عند
0.01

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة ( 2.00 = )0.05 ≥ α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.66 = ) 0.01 ≥ α

يتضح من الجدول السابق أن :
بالنسبة للدرجة الكلية لعملية التواصل الرياضي:
كان المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية يساوي
( ،)36.911وهو أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي لالختبار ،والذي يساوي(،)29.489

وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )4.627وهي دالة إحصائي ا عند  ،0.01وهذا يعني أنه " توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في

التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية التواصل الرياضي  -لصالح التطبيق

البعدي  ،ويعزى هذا الفرق لدى أفراد عينة الدراسة إلى مهارات وحدات البرنامج التي مروا بها .

ولحساب حجم تأثير البرنامج المقترح على عملية التواصل الرياضي ضمن أبعاد القوة الرياضية

تم استخدام " " η 2والجدول التالي ( (13.1يوضح ذلك .

الجدول ((13.1

قيمة "ت" و " " η 2و "  " dحجم تأثير البرنامج لعملية التواصل الرياضي
درجات

قيمة "T

الحرية

الدرجة الكلية لعملية التواصل الرياضي

4.627

44

92

قيمة مربع
ايتا

2

η

0.327

قيمة d

حجم التأثير

1.395

كبير جدا

بالنسبة للدرجة الكلية لعملية التواصل الرياضي:
ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.327وهي كبيرة ،لن قيمة "" η 2

أكبر من ( ،)0.20وهذا يدل على أن هناك أث ار للبرنامج المقترح القائم على عادات العقل في تنمية

التواصل الرياضي ،والشكل التالي ( )3يوضح ذلك:

شكل ()3

متوسطات درجات الطلبة في عملية التواصل في القياسين القبلي والبعدي

40

36.911
29.489

30
20
10
0

تبار بل

تباربعدي

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أثر البرنامج المقترح القائم على عادات العقل في تنمية عملية التواصل الرياضي ،كإحدى

عمليات القوة الرياضية ،إلى أن عادات العقل تجعل الطالب أكثر تركي از وتمنحهم لغةا واضحةا لتنمية

تعلمهم ،وتساعدهم أيضا في اتخاذ القرار الصائب ،واصدار األحكام الصحيحة ،وهنا تتفق هذه الدراسة
ودراسة عصفور ( ،)2008وتؤكد نتائج الدراسة على أن البرنامج المقترح يسهم في تنمية تفاعل الطلبة
مع أقرانهم من ناحية ،ومع المدرب من ناحية أخرى ،كما أن العمل التعاوني في البرنامج يتيح فرصة

للطلبة لتنمية عملية التواصل الرياضي .فطلبة عينة الدراسة أثناء تنفيذ األنشطة ومشاركتهم الفاعلة في

البرنامج التدريبي وصياغة ما فهموه من مفاهيم وعالقات رياضية وصياغته بلغتهم الخاصة شفويا أو

كتابيا ،ومثابرتهم للوصول إلى بدائل كحلول للمشكالت الرياضية التي واجهتهم أثناء تطبيق وحدات
البرنامج ،أسهم في تنمية عملية التواصل الرياضي لديهم ،وهذا يتفق ودراسة طافش ).)2011
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 5.5اإلجابة المتعلقة بالتساؤل الخامس وتفسيرها:
ينص التساؤل الخامس من تساؤلت الدراسة على  " :هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجاات

الطلبة عينة الدراسـة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي الختبـار القـوة الرياضـية فـي عمليـة التـرابط

الرياضي؟

ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة بصــياغة الفــرض الصــفري التــالي :ال توجــد فــروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسـة فـي التطبيـق
القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية الترابط الرياضي.

 وللتحقـ ــق مـ ــن صـ ــحة هـــذا الفـ ــرض ،قامـ ــت الباحثـ ــة بحسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية والنح ارفـ ــاتالمعيارية ،واستخدام اختبـار "ت" لعينتـين متـرابطتين "  " T. test Paired sampleللكشـف عـن
دللــة الفــروق بــين متوســطي األداء فــي عمليــة الت ـرابط الرياضــي ألف ـراد عينــة الد ارســة قبــل وبعــد
تطبيق البرنامج ،وجدول رقم ( )14يوضح ذلك.
الجدول ()14

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
البرنامج في عملية الترابط الرياضي

الدرجة الكلية لعملية الترابط
الرياضي

االنحراف

قيمة

المعياري

"ت"

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية قبلي

45

19.378

6.972

تجريبية بعدي

45

29.867

5.496

8.452

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
0.01

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول السابق أن :
بالنسبة للدرجة الكلية لعملية الترابط الرياضي:
كان المتوسط الحسابي التطبيق البعدي لبعد الترابط ضمن اختبار القوة الرياضية  ،على أفراد عينة

الدراسة يساوي ( ، )29.567وهو أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي لنفس الختبار والذي
يساوي( ،)19.378وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )8.452وهي دالة إحصائي ا عند  ، 0.01وهذا

يعني أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة
عينة الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية الترابط الرياضي

 -لصالح التطبيق البعدي.
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قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية

الترابط الرياضي لدى الطلبة المعلمين بجامعة القدس المفتوحة  ،وذلك بحساب مربع ( )η2للكشف عن
درجة التأثير وهي كما يوضحها جدول (.)1.14
الجدول ()1.14

قيمة "ت" و " " η 2و حجم تأثير البرنامج لعملية الترابط الرياضي
درجات
الحرية

الدرجة الكلية لعملية الترابط الرياضي

44

قيمة "ت

قيمة مربع
ايتا η 2

قيمة d

حجم التأثير

8.452

0.619

2.548

كبير جدا

بالنسبة للدرجة الكلية لعملية الترابط الرياضي:
ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.619وهي كبيرة ،لن قيمة "" η 2

أكبر من (.)0.20

وهذا يدل أن " للبرنامج المقترح القائم على عادات العقل أثر في تنمية الترابط الرياضي  ،والشـكل

التالي ( )4يوضح ذلك:

شكل ()4

متوسطات درجات الطلبة عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي
28.867

30
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تبار بل

95

تباربعدي

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أثر البرنامج المقترح في تنمية عملية الترابط الرياضي كإحدى عمليات القوة الرياضية  ،حيث تم

ربط العادات العقلية األربع بشكل قوي مع المحتوى العلمي وذلك من خالل تدريب الطلبة على األسئلة
مفتوحة النهاية وتوظيف الحواس لجمع البيانات والربط بينها إليجاد العالقات  ،والمثابرة والتفكير

بمرونة في طرح حلول جديدة من خالل ربط الخبرة السابقة بالخبرات الحالية  ،كما أن التواصل

الرياضي بين أفراد المجموعة التجريبية أسهم في اد ارك الطلبة للروابط بين األفكار الرياضية  ،خاصة
عند عرض أنشطة تحاكي الواقع والمواقف الحياتية  ،والربط بين جزئيات المادة بعضها البعض  ،وهنا

تتفق هذه الدراسة في ذلك ودراسة ( . )Leikin ,2007

 5.6اإلجابة المتعلقة بالتساؤل السادس وتفسيرها:
ينص التساؤل السادس من تساؤلت الدراسة علـى  " :هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجاات

الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية فـي عمليـة االسـتدالل

الرياضي؟

ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة بصــياغة الفــرض الصــفري التــالي :ال توجــد فــروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسـة فـي التطبيـق
القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية االستدالل الرياضي.

 وللتحقـ ــق مـ ــن صـ ــحة هـــذا الفـ ــرض ،قامـ ــت الباحثـ ــة بحسـ ــاب المتوسـ ــطات الحسـ ــابية والنح ارفـ ــاتالمعيارية ،واستخدام اختبـار "ت" لعينتـين متـرابطتين "  " T. test Paired sampleللكشـف عـن
دللة الفـروق بـين متوسـطي األداء فـي عمليـة السـتدلل الرياضـي للطلبـة عينـة الد ارسـة قبـل وبعـد
تطبيق البرنامج ،وجدول رقم ( )15يوضح ذلك.

الجدول ()15

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لعينة الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج
في عملية االستدالل الرياضي

الدرجة الكلية

لعملية االستدالل

الرياضي

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية قبلي

45

10.444

4.784

تجريبية بعدي

45

15.311

2.503

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
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المعياري

قيمة ""T

6.496

مستوى الداللة
دالة إحصائي ا عند
0.01

يتضح من الجدول السابق أن :
بالنسبة للدرجة الكلية لعملية الترابط الرياضي:
كان المتوسط الحسابي ألفراد العينة في التطبيق البعدي على اختبار القوة الرياضية في بعد
الستدلل الرياضي يساوي ( ،)15.311وهو أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي والذي
يساوي( ،)10.444وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )6.496وهي دالة إحصائي ا عند  ، 0.01وهذا

يعني أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة
عينة الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية في عملية االستدالل الرياضي
 -لصالح التطبيق البعدي .

قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام البرنامج المقترح القائم على عادات العقل في تنمية

الستدلل الرياضي لدى الطلبة عينة الدراسة ،وذلك بحساب مربع ( )η 2للكشف عن درجة التأثير وهي
كما يوضحها جدول (.)1.15
الجدول ()1.15

قيمة "ت" و " " η 2و حجم تأثير البرنامج لعملية االستدالل الرياضي
درجات

قيمة "T

الحرية

الدرجة الكلية لعملية االستدالل الرياضي

6.496

44

قيمة مربع
ايتا

2

η

0.490

قيمة d

حجم التأثير

1.959

كبير جدا

بالنسبة للدرجة الكلية لعملية االستدالل الرياضي:
ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.490وهي كبيرة ،لن قيمة "" η 2
أكبر من ( .)0.20وهذا يدل أن " للبرنامج المقترح القائم على عادات العقل أثر في تنمية عملية
الستدلل الرياضي  ،والشكل التالي ( )4يوضح ذلك

97

شكل ()4

متوسطات درجات الطلبة عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي
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إختبار بعدي

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أثر البرنامج في تنمية عملية الستدلل الرياضي كإحدى عمليات القوة الرياضية  ،حيث أثر

البرنامج على تفكير الطلبة أثناء التدريب من خالل األنشطة والمشاركات والحل في مجموعات ،

باستخدام الوسائل لتفعيل كافة الحواس لجمع البيانات  ،والكفاح من أجل الدقة  ،والمرونة  ،والمثابرة

(العادات األربع) أسهمت في مساعدة الطلبة على استنتاج بعض المفاهيم والتي بدت أكثر وضوح ا عند
تطبيق البرنامج  ،أيض ا األنشطة التي تضمنها البرنامج تتطلب من الطلبة عينة الدراسة مالحظة وفهم
المعطيات واكتشاف العالقة بين األشياء وتبرير خطوات العمل والحل  ،واكتشاف الخطأ وتقديم آلية

للمعالجة وهذا يتفق مع مهارات عملية الستدلل ،ودراسة ميخائيل ( ، )2011ودراسة حجات ()2008
تؤكد على دور عادات العقل في تنمية واستمرار الستدلل والنظر للمشكلة في أكثر من اتجاه  ،وذلك

عند جعلها محور اهتمام مناهج التعليم عامة  ،والرياضيات خاصة .
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 5.7اإلجابة المتعلقة بالتساؤل السابع وتفسيرها:
ينص التساؤل السابع من تساؤلت الدراسة على  " :هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي

درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية بعملياتها

الثالث (التواصل – االستدالل – الترابط) الرياضي ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق
القبلي والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل– الترابط – االستدالل)

الرياضي.

 -وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية،

واستخدام اختبار "ت" لعينتين مترابطتين "  " T. test Paired sampleللكشف عن دللة الفروق بين

متوسطي األداء في اختبار القوة الرياضية ألفراد عينة الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج ،وجدول رقم

( )16يوضح ذلك.
الجدول ()16
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة ألفراد عينة الدراسة قبل وبعد تطبيق
البرنامج في اختبار القوة الرياضية

الدرجة الكلية

الختبار القوة

الرياضية

االنحراف

االختبار

العدد

المتوسط

بل

45

59.311

13.877

بعدي

45

82.089

12.022

المعياري

قيمة
""T

8.296

مستوى الداللة
دالة إحصائي ا عند
0.01

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )44وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
يتضح من الجدول السابق أن:
بالنسبة للدرجة الكلية الختبار القوة الرياضية:
كان المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي على اختبار القوة الرياضية في

أبعاده ككل(التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي يساوي ( ،)82.089وهو أكبر من المتوسط

الحسابي ألفراد العينة في التطبيق القبلي لنفس الختبار والذي يساوي ( ،)59.311وكانت قيمة "ت"
المحسوبة تساوي ( )8.296وهي دالة إحصائيا عند  ، 0.01وهذا يعني أنه " توجد فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( )0.5 ≤ αبين متوسطي درجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيق القبلي

والتطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل– الترابط – االستدالل) الرياضي-

لصالح التطبيق البعدي .

قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام البرنامج المقترح القائم على عادات العقل في تنمية القوة

الرياضية بعملياتها الثالث ،لدى الطلبة عينة الدراسة ،وذلك بحساب مربع ( )η2للكشف عن درجة التأثير
وهي كما يوضحها جدول (.)1.16
الجدول ()1.16

قيمة "ت" و " " η 2و حجم تأثير البرنامج الختبار القوة الرياضية
درجات

قيمة "T

الحرية

الدرجة الكلية الختبار القوة الرياضية

8.296

44

قيمة مربع
ايتا

2

η

0.610

قيمة d

حجم التأثير

2.501

كبير جدا

بالنسبة للدرجة الكلية الختبار القوة الرياضية:
ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.610وهي كبيرة ،لن قيمة "" η 2

أكبر من ( ، )0.20وهذا يدل على أن " للبرنامج المقترح القائم على عادات العقل أثر في تنمية القوة

الرياضية في عملياتها الثالث ككل ،لدى الطلبة عينة الدراسة  ،والشكل التالي ( )6يوضح ذلك :
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شكل ()6
متوسطات درجات الطلبة عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي الختبار القوة الرياضية ككل

90

82.089

80
70
59.311

60
50

40
30

20
10

0
إختبار قبلي

إختبار بعدي

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
طبيعة البرنامج القائم على عادات العقل ،فعادات العقل تجعل المتعلمين أكثر تركي از وتكسبهم لغةا

واضحة للفهم والحوار ،وتساعدهم على اتخاذ القرار السليم ،وبالتالي إصدار حكم صحيح تجاه المشكالت

التي تعترضهم ،ومن ثم تحقيق تعلم ذو معنى ،وهذه السمات هامة في تنمية القوة الرياضية بشكل عام
وفي ُبعد العمليات الثالث (التواصل–الترابط–الستدلل) الرياضي بشكل خاص ،فالتواصل الرياضي
قوامه لغة الحوار الواضحة ،كتابة ومشافهة  ،فهو ينظم عملية التفكير وبالتالي يسهم في تصحيح البنى

المعرفية للمتعلمين ،وقد ظهر ذلك جلي ا في البرنامج المقترح القائم على عادات العقل لما كان له من دور
فاعل في تنمية التفاعل بين الطلبة وأقرانهم  ،هذا وتتفق نتائج هذه الدراسة ودراسة رياني ( ،)2012حيث

أن التفاعل بين الطلبة وبعضهم البعض أدى إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق معرفية جديدة ،كما أن

األنشطة المنفذة والعمليات المستخدمة أسهمت في تغيير نظرة الطلبة نحو التصور المعرفي لبعض
المشكالت.
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 5.8تعقيب على نتائج الدراسة:
من خالل قراءة وتحليل النتائج السابقة ،وجد أن هناك أث ار فاعالا للبرنامج المقترح القائم على بعض
عادات العقل في تنمية القوة الرياضية بعملياتها الثالث (التواصل – الترابط – الستدلل) الرياضي .

وترجع الباحثة ذلك إلى أن البرنامج القائم على عادات العقل يساعد المتعلمين على استثارة المخزون
المعرفي لديهم  ،وتطوير قدراتهم من خالل ما يقدمه من أنشطة واستراتيجيات تفعل الطلبة وتشجعهم على
إبراز مهاراتهم وقدراتهم  ،بما يسهم في إنتاجهم ألفكار خالقة وابداعية.

فعادات العقل نمط من السلوكات الذكية التي تقود الطالب ألفعال أكثر إنتاجية وأشارت دراسة نوفل

( )2006إلى وجود استعداد داخلي لتنمية لتلك العادات ولكن بشكل متفاوت .

كما ترى الباحثة أن دور المتعلم في البرنامج يتميز بالنشاط الفاعل من خالل تنفيذ األنشطة
والمهارات التي تعزز الدافعية وتمنح الطلبة القدرة على السعي إلنتاج المعرفة  ،ففي دراسة ( Barooday

 )& Coslick ,1998ذكر أن األنشطة الرياضية مهمة لبناء القوة الرياضية .

وتتفق هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات مثل دراسة رياني ( ،)2012ودراسة Stevens

( )2013في دور عادات العقل في تنمية القوة الرياضية في عملياتها الثالث (التواصل – الترابط –
الستدلل) الرياضي وبشكل كلي ،وكذلك دراسة عصفور( ،)2008والتي ترى أن عادات العقل تجعل
الطلبة أكثر تركي از وتمنحهم لغة واضحة للوصول إلى تعلم ذي معنى ،فهي تساعدهم على اتخاذ ق اررات

صائبة وتساعدهم على تنظيم التفكير ،وهذا أكثر مالءمة لتنمية القوة الرياضية بشكل عام وعملياتها

المستهدفة في هذه الدراسة بشكل خاص ،والبرنامج المقترح أعطى فرصة للطلبة للتفاعل مع أقرانهم كما

أن األنشطة التي يتضمنها البرنامج تعتمد التعلم التعاوني والمشاركة والستماع  ،وتنفيذ بعض التطبيقات

الحياتية  ،وهي أساليب تدريسية مالئمة لتنمية القوة الرياضية.

والعادات العقلية التي اشتمل عليها البرنامج ارتبطت ارتباطا وثيقا بعمليات القوة الرياضية ،كما

ترى الباحثة أن هذه الدراسة تختلف عن الد ارسات السابقة في أنها ل تستهدف تدريس المحتوى مباشرة،

إنما من خالل البرنامج المقترح الذي ُدمج بالمحتوى ،على عكس الدراسات األخرى التي تعلقت بشكل
مباشر بتدريس الرياضيات ،لذلك ترى الباحثة أن هذه الدراسة اختلفت عن دراسة محمد ) ،)2011ودراسة

سرور( ،)2010ودراسة زنقور ( )2008ودراسة بركاتي ( ،)2008ودراسة بهوت ،وبلطية (،)2007

ودراسة عبيدة ( )2006في أن هذه الدراسة ل تستهدف المحتوى مباشرة ،وانما من خالل برنامج دمج فيه

المحتوى بعادات العقل ،بينما تلك الدراسات استهدفت تدريس الرياضيات مباشرة من خالل نموذج مقترح،

أو وحدة دراسية ،أو تطوير منهاج  ،أو تدريس الرياضيات معتمدة على المدخل اإلنساني ،أو البرمجيات
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حرة المصدر ،ولكنها اتفقت معها في تنميتها للقوة الرياضية ككل أو بعض عملياتها كالتواصل الرياضي

أو الترابط الرياضي مثل دراسة (. Matsuura (2013

 5.9التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية ،فإن الباحثة توصي بما يلي:
 -1الهتمام بتوظيف عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين في الجامعة .
 -2ضرورة اإليعاز للمعلمين باستخدام استراتيجيات وطرائق وأساليب تدريس حديثة من شأنها تنمية
عادات العقل لدى المتعلمين.

 -3توعية الطلبة المعلمين بضرورة غرس عادات العقل لدى طالبهم ليصبحوا أكثر قدرة على مجابهة
المشكالت التي تواجههم.
 -4تضمين المقررات الدراسية أنشطة تربط المحتوى بعادات العقل من ناحية والقوة الرياضية من
ناحية أخرى.
 -5ضرورة عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة لتدريبهم على كيفية توظيف
عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالبهم.

 -6استنادا إلى تحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة في مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها(، )2
توصي الباحثة بضرورة تنظيم وعرض المحتوى واثراؤه بأنشطة تعتمد أسلوب حل المشكالت .

 -7إثراء الكتب الجامعية بأمثلة وتدريبات ومسائل تثير مشكالت و مواقف حياتية من واقع وبيئة
المتعلم  ،لتنمية مسارات التفكير لديه  ،وتنظيم الخبرة التعليمية وفق معيار عمليات القوة الرياضية

الثالث (الترابط – التواصل – الستدلل) الرياضي .

 -8تطوير المناهج وأساليب التقويم وفق المعايير التي أوصى بها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات
( )NCTMواعتماد القوة الرياضية في تقويم المتعلمين دون القتصار على مستوى التحصيل
فقط.
 -9تضمين برامج إعداد المعلمين استراتيجيات وطرائق وأساليب تنمية القوة الرياضية (ثالثية األبعاد)
خاصة في بعد العمليات لمواكبة التطورات العالمية في تدريس الرياضيات .
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المقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة إجراء الدراسات واألبحاث التالية :
 إجراء دراسات جديدة تستهدف عادات عقلية أخرى  ،وعالقتها بتنمية القوة الرياضية للطلبة المعلمينتخصص (رياضيات)

 إجراء دراسات تتبعية تستهدف أثر عادات العقل في تنمية القوة الرياضية للطلبة المعلمين وانعكاسهاعلى العملية التعليمية .

 إجراء دراسة للتعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية التفكير الناقد لدىالطلبة المعلمين .

 دراسة للتعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبةالمعلمين .
 برنامج مقترح في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( )NCTMلتنمية ثقافة القوةالرياضية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية .
 فاعلية برامج التدريب الميداني للطلبة المعلمين في تنمية العادات العقلية لدى طالبهم  ،في مدارسالتعليم األساسي .

 فاعلية برامج التدريب الميداني للطلبة المعلمين في تنمية عادات العقل والتفكير اإلبداعي لدىطالبهم في مدارس التعليم األساسي .

 فاعلية برامج التدريب الميداني للطلبة المعلمين في تنمية عادات العقل وحل المشكالت لدى طالبهمفي مدارس التعليم األساسي .
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 6املراجع واملصادر
 -1أوالً المصادر
 -2ثانيا ً المراجع العربية
 -3ثالثا ً المراجع األجنبية
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أوالً :المصادر :
 -1القرآن الكريم

 -2ابن منظور ،جمال الدين (د -ت)  " .لسان العرب "  ،ط ، 1دار صادر  ،بيروت .

ثانياً المراجع العربية :
 -3أبو ثابت ،إجتياد ( " .)2013مدى فاعلية استخدام برنامج جيوجب ار " "GeoGebraوالوسائل
التعليمية في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع األساسي في الرياضيات في المدارس

الحكومية في محافظة نابلس "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح بنابلس  ،فلسطين .

 -4أبو زينة  ،فريد ( " . )2003مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها "  ،ط ، 2مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع  ،الكويت .

 -5أبو سكران  ،حنان ( " .)2006أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية قدرات التفكير

االستداللي لدى طالبات الصف السادس " رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج الدراسات العليا المشترك
بين جامعة عين شمس ،وجامعة األقصى بغزة  ،فلسطين .

 -6أبو شمالة  ،فرج ( ".)2003فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طلبة الصف
التاسع بمحافظة غزة "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين كلية التربية
جامعة عين شمس بمصر  ،وكلية التربية جامعة األقصى بغزة  ،فلسطين .

 -7أبو العجين  ،أشرف ( ".(2011تقويم محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء بعض معايير
عمليات المجلس القومي ( ، " )NCTMرسالة ماجستير منشورة  ،جامعة األزهر  ،غزة ،فلسطين

 -8أحمد  ،شعبان ( " ، )2013فاعلية استخدام نموذج أبعاد التفكير في تنمية بعض المهارات العقلية

المكونة لعادات العقل المنتج والدافعية لإلنجاز لدى طالبات كلية التربية بأسيوط "  ،المجلة العلمية لكلية

التربية  ،جامعة أسيوط  ،المجلد  ، 29العدد الثالث  ،جمهورية مصر العربية .

 -9األسطل ،إبراهيم ( ".)2011االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية العليا في
مدارس قطاع غزة ،في ضوء معايير الرياضيات المدرسية "  ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي األول ،

بلدية بيت حانون  ،التعليم في مدينة بيت حانون بين الواقع والمأمول  ،غزة

 -10األغا ،إحسان واألستاذ ،محمود ( " . )2007مقدمة في تصميم البحث التربوي " ،ط ،2مكتبة
الطالب الجامعي  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة

 " )1999(____________________-11تصميم البحث التربوي "  ،مطبعة الرنتيسي  ،غزة .

 -12بدر  ،بثينة ( ".)2010االتجاهات الحديثة في تقويم المعرفة الرياضية "  ،مجلة التربية العلمية،
الجمعية المصرية للتربية  ،المجلد ( ،)13العدد ( ، )2القاهرة  ،ص . 65 – 114
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 -13بدوي  ،رمضان ( " . )2003استراتيجيات في تعليم وتقويم الرياضيات "  ،دار الفكر العربي ،
عمان  ،األردن .

 -14بلجون  ،كوثر  " .)2006(،فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارة االستدالل العلمي لدى

تلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية"  ،المجلة المصرية للتقويم التربوي  ،القاهرة .

 -15بهوت ،عبد الجواد ،وبلطية  ،حسن ( " . )2007فاعلية نموذج قائم على المستويات المعيارية في
تنمية القوة الرياضية لدى طالب المرحلة الثانوية " ،مجلة كلية التربية  ،العدد ، 71جامعة بنها  ،مصر

 -16البرصان  ،إسماعيل  ،وآخرون ( " .)2013عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،
واسهامها في القدرة على حل المشكلة الرياضية "  ،مجلة رسالة الخليج العربي  ،العدد ، 127اإلمارات

العربية  ،ص .192 -161

 -17بركات ،زياد ،و حرزاهلل ،حسام ( ". )2010أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لدى
طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم "  ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
التربوي األول لمديرية التربية والتعليم  ،التعليم المدرسي في فلسطين  :استجابة الحاضر واشراق المستقبل ،
محافظة الخليل  ،ص24- 1

 -18البركاتي ،نفين ( ". )2008أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست

و  K.W.Lفي التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة

المكرمة " رسالة دكتوراه  ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .

 -19الجرجاني  ،عبد القاهر ( " .)1984التعريفات "  .دار الكتاب العربي  ،ط ، 1تحقيق إبراهيم
اإلبياري ،بيروت .

 -20الجرجاوي  ،زياد ،حماد ،شريف ( " . )2003العادات الدراسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة
وأثرها على بعض المتغيرات التربوية "  ،مجلة جامعة األقصى  ،المجلد السابع  ،العدد الثاني  ،غزة .

 -21الجرجاوي  ،زياد ،والخطيب ،عامر( ".)2008إعداد معلم الرياضيات في ضوء التربية اإلبداعية "
مؤتمر تمكين المعلم الفلسطيني ومتطلبات الجودة الشاملة  ،كلية التربية  ،جامعة األقصى ،غزة – 29 ،
 28يونيو.

 -22حجات  ،عبداهلل ( " ،)2008عادات العقل والفاعلية الذاتية لدى طلبة الصفين السابع والعاشر في
األردن  ،وارتباطهما ببعض المتغيرات الديمغرافية"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة عمان العربية

للدراسات العليا  ،المملكة األردنية الهاشمية .

 -23حسام الدين  ،ليلى ( " . )2008فاعلية استراتيجية (البداية – االستجابة – التقويم) في تنمية
التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول إعدادي في مادة العلوم " المؤتمر العلمي الثاني عشر ،
التربية العلمية والواقع المجتمعي  ،جمهورية مصر العربية  ،ص . 40 -1
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 -24الحسني  ،غازي ،والدليمي ،باسم ( " . )2011القوة الرياضية وعالقتها بمهارات ما وراء المعرفة
لطلبة المرحلة الثانية "  ،مجلة األنبار للعلوم اإلنسانية  ،العدد الثاني  ،العراق  ،ص.182 -170

 -25حميد  ،رياض ( " . )2013فاعلية استخدام انموذج التعلم التوليدي " "G.L.Mلتدريس مادة
الرياضيات في مهارات التواصل الرياضي والتفكير المنظومي لدى طالب المرحلة المتوسطة "  ،مجلة

الفتح  ،كلية التربية بالجامعة المستنصرية – بغداد  ،العدد  ، 53العراق  ،ص . 139 – 169

 -26خزعلي  ،قاسم ( ". )2009منظومة القيم العلمية في كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولى
في األردن "  ،المجلة األردنية في العلوم التربوية  ،مجلد  ، 5عدد ، 2األردن  ،ص135 -115

 -27الخطيب  ،محمد( " .)2013أثر برنامج تدريسي قائم على نصفي الدماغ في القوة الرياضية لدى

طلبة الصف الثامن األساسي في األردن "  ،مجلة دراسات جامعة األغواط  ،العدد ، 27المملكة العربية

السعودية  ،ص . 157 -111

 -28خلف  ،أحمد( " )2012وحدة مطورة في ضوء أنموذج التصميم العكسي لتنمية الفهم في عادات

العقل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية "  ،مجلة كلية التربية  ،العدد ، 80الجزء األول  ،جامعة المنصورة ،

مصر ،ص.196 -167

 -29الديب ،ماجد ( " .)2011فاعلية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة على التحصيل والتفكير
الرياضي  ،وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة "  ،مجلة جامعة األقصى ،

سلسلة العلوم اإلنسانية  ،المجلد  ، 15العدد األول ،غزة  ،ص 30 -63

 -30دروزة ،أفنان ( ".)2010تصميم التدريس "  ،منشورات جامعة القدس المفتوحة

 ،مقرر رقم

( ، )5302ط  ، 2014رام اهلل .

 -31دياب ،سهيل  ،وآخرون ( ".)2014أساليب تدريس الرياضيات "  ،منشورات جامعة القدس المفتوحة
في رام اهلل  ،مقرر رقم (.)5469

 -32الربعي ،محمد( ". )2009دور مناهج القراءة في تنمية العادات العقلية كأنماط للسلوك الذكي " ،
دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد ،149مصر ،ص.130 -80

 -33رزق  ،حنان ( " . )2012أثر استخدام مدخل القوة الرياضية للطالبات المعلمات في تنمية
التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لطالباتهن بالمرحلة المتوسطة "  ،مجلة العلوم التربوية ،جامعة أم

القرى  ،العدد ، 3السعودية  ،ص . 202 – 179

 -34رصرص ،حسن ( " ،)2004برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى
طلبة الصف األول ثانوي األدبي بغزة "  ،رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية بغزة

 -35الرؤساء ،تهاني ("، )2007فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعلم النشط وتعديل االعتقاد
نحوه لدى المعلمات الطالبات بكلية التربية –األقسام العلمية بالرياض"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،

المملكة العربية السعودية .
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 -36رياني ،علي ( " )2013أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة

الرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة" رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة أم القرى ،

المملكة العربية السعودية .

 -37زنقور  ،ماهر ( " .)2008أثر وحدة تدريسية في ضوء قائمة معايير مشتقة من معايير الرياضيات

المدرسية التابعة لـ (( NCTMعلى تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي"  ،مجلة

الوادي الجديد  ،المجلد ، 24العدد األول  ،الجزء األول ،جامعة أسيوط  ،مصر .

 -38سرور ،علي ( " . )2010فاعلية استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في تنمية القوة

الرياضية لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية "  ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر :مستقبل إصالح التعليم

العربي لمجتمع المعرفة –تجارب ومعايير ورؤى  ،المركز العربي للتعليم والتنمية  ،جامعة صحار ،سلطنة
عمان  ،ص . 724 - 697

 -39سعادة ،جودت ( " . )2003تدريس مهارات التفكير مع مئات من األمثلة التطبيقية "  ،ط ، 1دار
الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .

 -40سعيد  ،أيمن ( ". )2006أثر استراتيجية حلل – اسأل – استقصي ( )A-A-Iعلى تنمية عادات
العقل لدى الطالب األول ثانوي من خالل مادة الكيمياء "  ،المؤتمر العلمي العاشر  ،التربية العلمية :

تحديات الحاضر -ورؤى المستقبل  ،المجلد ، 2الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،كلية التربية  ،جامعة
عين شمس  ،مصر ،ص. 464-391

 -41السنكري  ،بدر( " .)2003أثر نموذج فان هايل في تنمية مهارات التفكير الهندسي واالحتفاظ بها
لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة
اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .

 -42السواح ،منار ( "، )2011فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى مجموعة

من الطالبات المعلمات برياض األطفال "  ،مجلة العلوم التربوية  ،العدد  ، 3جامعة عين شمس  ،القاهرة ،

ص.97-55

 -43السواعي  ،عثمان ( ".)2004تطوير مناهج الرياضيات في اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للمعايير
العالمية "  ،المؤتمر العلمي الرابع "رياضيات التعليم في مجتمع المعرفة "  ،الجمعية المصرية لتربويات
الرياضيات  ،كلية التربية  ،بنها  ،مصر العربية .

 -44السيد  ،فؤاد البهي ( ".)1986علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري "  ،ط ، 5جامعة عين
شمس  ،دار المعارف للنشر  ،القاهرة .

 -45الشربيني  ،زكريا ( " .)2007اإلحصاء وتصميم التجارب "  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة .
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 -46الشقرة  ،مها ( " )2004فاعلية برنامج مقترح في النواحي الجمالية للرياضيات في تنمية مهارات
التواصل الرياضي الكتابي لدى الطالب الصم بمرحلة التعليم األساسي العليا "  ،رسالة دكتوراه غير
منشورة  ،كلية البنات  ،برنامج الدراسات المشترك بين جامعة عين شمس  ،وجامعة األقصى بغزة ،فلسطين

 -47الصافوري ،إيمان  ،وعمر ،زيزي ( " )2011تنمية عادات العقل والتحصيل لدى طالبات المرحلة

الثانوية من خالل تدريس مادة التربية األسرية " ( ،المؤتمر السنوي العربي السادس – الدولي الثالث) ،
تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة  ،كلية

التربية  ،المنصورة ( ،ص . )1669 -1645

 -48الصباغ  ،سميلة  ،وآخرون ( " )2006دراسة مقارنة لعادات الطلبة المتفوقين في المملكة العربية
السعودية  ،ونظرائهم في األردن " متاح الرابط :

http://uqu tin/2/y mce/plugins/files/4280035/search/m2/317%20-%
 -49صياصال  ،رانية ( " . )2005االحتياجات التكوينية الالزمة لمعلم التعليم األساسي في ضوء
التحديات المعاصرة "  ،مجلة جامعة دمشق  ،المجلد، 21العدد الثاني ،سوريا  ،ص .89-45

 -50طافش  ،إيمان ( ".)2011أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل
العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة "  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزهر  ،غزة .

 -51طراد ،حيدر ( " )2012أثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام عادات
العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة  ،في كلية التربية الرياضية "  ،مجلة علوم التربية الرياضية بجامعة بابل،

المجلد الخامس  ،العدد األول  ،العراق .

 -52الطنة  ،رباب ( ". )2008تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي في ضوء

مستويات التفكير الهندسي لفان هايل " رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية ،

غزة  ،فلسطين

 -53العبسي  ،محمد ( ". )2009األلعــاب والتفكــير في الرياضيــات "  ،ط ، 1دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان .

 -54عابد ،عدنان وآخرون ( ". )2011الرياضيات وطرائق تدريسها ( ، " )2منشورات جامعة القدس
المفتوحة ،برنامج التربية  ،رقم المقرر( ، )5309ط ( ، )2014أم السماق  ،عمان  ،األردن .

 -55عبد الوهاب  ،صالح  ،والوليلي ،إسماعيل ( " .)2011العالقة بين كل من عادات العقل المنتجة
والذكاء الوجداني وأثر ذلك على التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية من الجنسين " ،مجلة

كلية التربية  ،العدد  ،76الجزء األول  ،جامعة المنصورة  ،مصر  ،ص. 231- 295

 -56عبيد  ،وليم ،وآخرون ( " . )2000تربويات الرياضيات "  ،ط ، 1مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة
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 -57عبيدة  ،ناصر ( .( 2011أثر استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات
العقل المنتج ومستويات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي "  ،مجلة دراسات في المناهج

وطرق التدريس بجامعة تبوك  ،العدد ، 84السعودية  ،ص(. )147 – 102

 -58العتال ،حسني ( " )2012فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل الرياضي في تنمية بعض
مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة

اإلسالمية بغزة  ،فلسطين .

 -59العتيبي  ،خالد ( ".)2001فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينة من

طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة الملك سعود
 ،المملكة العربية السعودية

 -60العتيبي ،وضحى( " )2013فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي
لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية "  ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية  ،المجلد الخامس

 ،العدد األول  ،المملكة العربية السعودية  ،ص .250 -188

 -61عريان  ،سميرة ( " . )2010عادات العقل ومهارات الذكاء االجتماعي المطلوبة لمعلم الفلسفة
واالجتماع في القرن الحادي والعشرين "  ،دراسات في المناهج وطرق التدريس  ،العدد  ،155مصر ،

ص87- 40

 -62عصر  ،رضا ( ". )2006مداخل تنمية القوة الرياضية " ،ورقة عمل  ،مؤتمر مداخل معاصرة لتعلم
وتعليم الرياضيات  ،كلية التربية  ،جامعة المنوفية  ،مصر  ،ص . 10- 1

 -63عصفور ،إيمان ( " . )2008برنامج مقترح لتنمية بعض عادات العقل والوعي بها للطالبات
المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع "  ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات الجتماعية  ،كلية التربية  ،جامعة
عين شمس  ،مصر ،ص 210 -155

 -64عفانة ،عزو ( " . )2000حجم التأثير واستخدامه في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث
التربوية والنفسية "  ،مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية (بيرسا)  ،العدد  ، 4فلسطين .

 " .)1995( _____________ -65التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة  ،إجراءات تطبيقية
على الطفل الفلسطيني "  ،ط ، 1الجامعة اإلسالمية  ،غزة

 -66عالونة ،شفيق ) ". (2002تدريب طلبة الصف السادس على بعض استراتيجيات ح ّل المشكلة
وأثره في حلهم للمسائل الرياضية اللفظية " ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،المجلد األول  ،العدد األول ،
جمعية كليات ومعاهد التربية ،كلية التربية ،جامعة دمشق  ،سوريا.

 -67عالم ،صالح الدين ( ". )2007القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية " ،عمان  ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع .
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 -68عمر ،دعاء ( " . )2013أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية مهارات الترابط
الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة "  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .

 -69عمر،عاصم (" )2013برنامج مقترح في التربية العلمية قائم على شبكات التواصل االجتماعي
لتنمية المفاهيم العلمية وعادات العقل لدى الطالبات معلمات رياض األطفال " دراسات عربية في التربية

والتعليم ( )ASEPفي جامعة سوهاج ،العدد  ، 40الجزء األول  ،مصر.

 -70عودة  ،أحمد ( " . )1999القياس والتقويم في العملية التدريسية "  ،ط ، 3دار األمل للنشر
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ملحق رقم ()1

أداة تحليل المحتوى
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أداة تحليل المحتوى


هدف التحليل:
تهـ ــدف عملي ـ ــة التحلي ـ ــل إلـ ــى تحدي ـ ــد مض ـ ــمون جوان ـ ــب المعرفـ ــة (المفاهيميـ ـ ـة  -اإلجرائي ـ ــة – وح ـ ــل
المشــكالت) المتضــمنة فــي الوحــدة الخامســة مــن كتــاب الرياضــيات وط ارئــق تدريســها ( )2وهــي بعن ـوان
"وحدة المساحات والحجوم ".
تحديد عينة التحليل:
اختيــرت عينــة التحليــل محتــوى مســاق الرياضــيات وط ارئــق تدريســها ( )2بطريقــة قصــدية وهــي وحــدة
"المساحات والحجوم " وتشتمل الوحدة على  40صفحة تضم :
* مفهوم المساحة.
* مساحات بعض األشكال الهندسية وتدريسها.
* مفهوم الحجم.

* حجوم بعض المجسمات وتدريسها.
* المساحات الجانبية والكلية لبعض المجسمات.
تحديد وحدة التحليل:

اختيرت األفكار الرئيسة ومضمون عرض األفكار واألمثلة المحلولة والتمارين كوحدة للتحليل .
تحديد فئة التحليل:
تم تحليل المحتوى وفق البعـد المعرفـي للمحتـوى والـذى تمثـل فـي ثـالث جوانـب هامـة وهـى  :المعرفـة
المفاهيميــة – والمعرفــة اإلجرائيــة – وحــل المشــكالت  ،وتــم وضــع أمــام فئــات التحليــل مقياس ـ ا مــدرج ا يحــدد
مدى انتماء موضوعات الوحدة إلى أبعاد المعرفة الثالث  ،وذلك في مستويين (منتمي  ،غير منتمي) .
وحدة التسجيل :
وهي الوحدة التي يظهر من خاللها مدى الهتمام بالجوانب المعرفية الثالث التي تضمنها المحتوى.
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ضوابط عملية التحليل:
* يتم تحليل الوحدة الخامسة من مساق الرياضيات وطرائق تدريسها ( )2وعنوانها "المسـاحات والحجـوم
" والتي تبدأ من الصفحة رقم  143من الكتاب حتى نهاية الصفحة رقم . 81

* يتم التحليل في إطار المحتوى الذي يشمل مضمون عرض األفكار ،و األمثلة المحلولة ،والتمارين.
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ملحق رقم ()2

 الصورة األولية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة(المساحات و الحجوم)
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استطالع آراء السادة المحكمين حول تحليل مجتوى الوحدة الدراسية الخامسة
من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها ()2

سيادة الدكتور ------------------------------------ /المحترم
سيادة االستاذ  ----------------------------------- /المحترم
بعد التح ـ ـ ـ ـية

تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس  ،من قسم المناهج بكلية التربية
في جامعة األزهر بغزة  ،تحت عنوان :

" أثر برنامج إثرائي قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المعلمين في
جامعة القدس المفتوحة بغزة " .
وقد قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها
( ، )2وذلك في ضوء البعد المعرفي ضمن أبعاد القوة الرياضية  ،حيث قامت الباحثة بتحليل محتوى
الوحدة الدراسية الخامسة (وحدة المساحات والحجوم) وفق مستويات المعرفة الثالث (معرفة مفاهيمية -
معرفة إجرائية – وحل مشكالت )
وايمان ا من الباحثة بضرورة أخذ رأى الخبراء وذوي الختصاص في المجال  ،وحرص ا منا على الستفادة
والستزادة مما لديكم من خبرات ومعرفة في هذا المضمار  ،يشرفنا أن نعرض على سيادتكم تحليل
المحتوى الذي قامت الباحثة بإعداده ضمن منهجية البحث  ،طمع ا في الستفادة من مالحظاتكم
وتوجيهاتكم التي من شأنها إثراء البحث وتقويمه لتحقيق أهدافه .
وجزاكم اهلل كل خير

الباحثة /رحاب عصام حليوه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيانات الس ـ ـ ـادة محكمي األدوات 

االسم رباعي ------------------------------------
الدرجة العلمية -----------------------------------
الوظيفة ---------------------------------------
مكان العمل ------------------------------------




أرجو تسجيل مالحظاتكم وتوجيهاتكم العامة :

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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الصورة األولية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة (المساحات والحجوم) لمقرر
الرياضيات وطرائق تديسها ( )2الفصل الثاني
تصنيف المحتوى
موضوع
الدرس

المحتــــوى

معرفة

معرفة

حل

مفـاهيمة

إجرائية

مشكالت

غير
منتمية
منتمية

التعديالت

أوال :المساحات

مفهومالمساحة 

































تمثيلمفهومالمساحة 



التمييزبينالمساحةووحدةالمساحة 





التمييزبينالمساحةوالمحيط 







تمثيلالمفهومللمحيط 









ياسالمساحةباست داموحداتم تلفة 











التحويل من وحدات  ياس أكبر  لى أصغر
وبالعكس 













مفهوممساحةالمستطيل 













استنتاج انونمساحةالمستطيل 













يجاد مساحةمستطيلأبعادهبوحداتم تلفة
القياس 













تمثيلمفهوممساحةالمربع 













يجاد مساحة المربع من  ثل مساحة
المستطيل 













استنتاجالقانونبإيجادالعث ةبيناألضثع 













يجاد مساحة المربع باست داموحدات  ياس
م تلفة 













يجاد مساحةالمستطيلبأبعادووحداتغير
متشابهة 















المساحة









مساحة المستطيل
مساحة المربع
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مساحة متوازي األضالع

يجادمساحةالمربعبوحدات ياسم تلفة 













يجادطولضلعمربعبمعلوميةمساحته 













ضلعمربعمساولمستطيلف المساحة
يجاد
ٍ
ومعلومةأبعاده 













مفهوممتوازياألضثع 













مفهومارتفاعمتوازياألضثعو اعدته 













يجادمساحةمتوازياألضثع 













استنتاج مساحة متوازي األضثعمن  ثل
مساحةالمستطيل 













حساب مساحة متوازي األضثع بمعلومية
أبعاده 













يجاد مساحة متوازي األضثع بأبعاد من
وحداتم تلفة 















مساحة المثلث
مساحة شبه
المنحرف

مفهومو صائصمتوازياألضثع 













المثلثانف متوازياألضثعمتطابقان 













استنتاج انونمساحةالمثل منمتوازي
األضثع 













يجادمساحةالمثل بمعلومية اعدته
وارتفاعهبوحداتم تلفة 













يجادارتفاعالمثل أو اعدتهبمعلومية
المساحة 











يجادطولضلعمربعبمعلوميةضلع 
متوازياألضثع 













يجادمساحةشكلبتقسيمهلمثلثات 













مفهومشبهالمنحرف 













العث ةبينالمثل وشبهالمنحرف 













يجادمساحةشبهالمنحرفمنمساحة
المثل 
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مساحة المعين
مساحة الدائرة

يجادمساحةشبهمنحرفبمعلوميةأبعاده
(القاعدتين–االرتفاع) 













مفهومالمعينمندراسة صائصه 













يجادمساحةالمعينمنمساحةمتوازي
األضثع 













اكتشافالعث ةبينالمعينوالمستطيل 













استنتاجمساحةالمعينمنمساحةالمستطيل 













يجادمساحةمعينمعلومةأ طاره 













مفهومالدائرة 













العث ةبينمساحةالدائرةوالمربع 













اكتشافالعث ةبينمحيطالدائرةو طرها 













يجادمساحةالدائرةمن ثلمساحة
متوازيأضثع 













اكتشافالعث ةبينمساحةالدائرةومساحة
المربعالمحيطبها 













يجادمساحةدائرةبمعلومية طرها 













يجاد طردائرةبمعلوميةالمساحة 













تطبيقاتعلىمساحةالدائرة 













ثانيــا :

الحجـــــــوم 


حجم المنشور

مفهومالحجم 













يجادحجوممجسماتم تلفةبعدالوحدات
المكعبة 













ياسالحجمبوحداتم تلفة 













مفهومحجمالمنشوربوحداتمكعبة 













استنتاجحجمالمنشور 
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حجم متوازي
المستطيالت

حجم المكعب
حجم األسطوانة
حجم الهرم
حجم المخروط
حجم الكرة

يجادحجمنشور اعدتهمثلثةالشكل 













مفهومحجمالمتوازيعلىاعتبارهمنشور
رباع 













يجادحجممتوازيمستطيثتمعلوماألبعاد 













مفهومحجمالمكعبعلىاعتبارهمتوازي
مستطيثتمتساوياألبعاد 













يجادحجممكعببمعلوميةبعده 













تطبيقاتعلىحجممتوازيالمستطيثت
والمكعب 













مفهومحجماألسطوانةعلىاعتبارهامنشور
ائم 













يجادحجمأسطوانة ائمةبوحداتم تلفة 













تطبيقاتعلىمساحةاألسطوانةومتوازي
المستطيثت 











مفهومالهرمكمجســـم 













العث ةبينالمنشوروالهرم 













استنتاج اعدةحجمالهرممنالمنشور 













يجادارتفاعهرمبمعلوميةحجمه 













مفهومالم روط 













يجادحجمالم روطعلىاعتبارههرم
اعدتهدائريةالشكل 













يجادارتفاعم روطبمعلوميةالحجمونق
القاعدة 













مفهومالكرة 













حجمالكرة 













يجادحجمكرةبمعلوميةنصفالقطر 













يجادنصف طركرةبمعلوميةالحجم 
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صائصالمكعب 

المساحة الجانبية والكلية
لمتوازي المستطيالت 
المساحة الجانبية والكلية للمنشور القائم


المساحة الجانبية والكلية
لألسطوانة 













يجادالمساحةالجانبيةللمكعب 













يجادالمساحةالكليةللمكعب 













يجادحجممكعباذاعلمتمساحتهالكلية 













يجادالمساحةالجانبيةوالكليةلمتوازي
مستطيثتبمعلوميةأبعاده 













حاالتالمنشور 













مفهومالمنشورالرباع كحالة اصة 













يجادالمساحةالجانبيةللمنشورالرباع 























استنتاج انونالمساحةالكليةللمنشور 













يجادالمساحةالكليةلمنشور ائمعلمت
أبعاده 













يجادالمساحةالجانبيةوالكليةلمنشور
رباع 













مفهومالمساحةالجانبيةلألسطوانةعلى
اعتبارهامنشور ائم اعدتهدائرة 













استنتاجالمساحةالجانبيةلألسطوانة 













استنتاجالمساحةالكليةلألسطوانة 













يجادالمساحةالجانبيةوالكليةألسطوانة
بمعلوميةأبعادها 













استنتاج انونالمساحةالجانبيةللمنشور
القائم 
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رقم (())23
ملحق
ملحق رقم

الصورة النهائية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية
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الصورة النهائية لتحليل محتوى الوحدة الدراسية الخامسة (المساحات والحجوم) لمقرر
الرياضيات وطرائق تديسها ( )2الفصل الثاني


تصنيف المحتوى
موضوع
الدرس

المحتــــوى

مفـاهيم

إجراءات

حل

غير
منتمية
منتمية

التعديالت

مشكالت

أوال :المساحات










مساحةالشكلالمغلق 

√ 









وحدةالمساحة 

√











المساحةوالمحيط 

√











تمثيلمحيطالشكل 



√









ياس المساحة باست دام وحدات
م تلفة 



√









التحويل من وحدات  ياس أكبر  لى
أصغروبالعكس 



√









√











انونمساحةالمستطيل 



√









مساحةمستطيلأبعادهم تلفةالقياس 





√







√











مساحة المربع مشتقة من مساحة
المستطيل 



√









ياسمساحةالمربعباست داموحدات
م تلفة 



√









طولضلعمربعبمعلوميةمساحته 





√







مساو لمستطيل ف 
ضلع المربع
ٍ





√







تمثيلالمساحةبالرسم 

المساحة

مساحةالمستطيل 

مساحة
المستطيل

مساحةالمربع 

√


مساحة المربع
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المساحةومعلومةأبعاده 

مساحة متوازي
األضالع 

مساحة
المثلث 

متوازياألضثع 

√











ارتفاعمتوازياألضثعو اعدته 

√













√









مساحة متوازي األضثع مشتقة من
مساحةالمستطيل 

√











مساحة متوازي األضثع بمعلومية
أبعاده 



√









مساحة متوازي األضثع بأبعاد من
وحداتم تلفة 





√







المثلثانف متوازياألضثع 



√









انونمساحةالمثل مشتقمنمساحة
متوازياألضثع 



√









بمعلومية  اعدته
مساحة المثل
وارتفاعهبوحداتم تلفة 





√







ارتفاعالمثل أوالقاعدةبمعلومية
المساحة 





√







طولضلعمربعبمعلوميةضلع 
متوازياألضثع 





√







√











المثل وشبهالمنحرف 



√









مساحةشبهالمنحرفمشتقةمن
مساحةالمثل 



√







مساحةشبهمنحرفبمعلوميةأبعاده
(القاعدتين–االرتفاع) 



√









√











اعدةمساحةالمعينبداللة طريه 



√









المعينوالمستطيل 



√









يجادمساحةمعينبمعلومية طريه 



√









مساحةمتوازياألضثع 

شبهالمنحرف 

مساحة شبه
المنحرف 

المعين 

مساحة
المعين 
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الدائرة 

مساحة
الدائرة 

√











الدائرةوالمربع 



√









محيطالدائرةو طرها 



√









مساحةالدائرةمشتقةمنمساحة
متوازيأضثع 



√









مساحةالدائرةومساحةالمربعالمحيط
بها 



√









مساحةالدائرةبمعلومية طرها 



√









طردائرةبمعلوميةالمساحة 





√







تطبيقاتعلىمساحةالدائرة 





√









ثانيــا  :الحجـــــــوم

الحجم 

حجم
المنشور 

حجم متوازي
المستطيالت

√











حجوممجسماتم تلفة 



√









ياسالحجمبوحداتم تلفة 



√









حجمالمنشوربوحداتمكعبة 



√









انونحجمالمنشور 



√









حجممنشور اعدتهمثلثةالشكل 

√











حجمالمتوازيعلىاعتبارهمنشور
رباع 

√













√









√











حجممكعببمعلوميةبعديه 



√









تطبيقاتعلىحجممتوازي
المستطيثتوالمكعب 





√







حجممتوازيمستطيثتمعلوم
األبعاد 
حجمالمكعب 

حجم المكعب
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حجم األسطوانة

حجم الهرم

√











حجماألسطوانةعلىاعتبارها
منشور ائم 
حجمأسطوانة ائمةبوحداتم تلفة 





√







تطبيقاتعلىمساحةاألسطوانة
ومتوازيالمستطيثت 





√







الهرمكمجســـم 

√











المنشوروالهرم 

√











اعدةحجمالهرممشتقةمنالمنشور 



√









ارتفاعهرمبمعلوميةحجمه 





√







√











حجمالم روطعلىاعتبارههرم
اعدتهدائريةالشكل 



√









ارتفاعم روطبمعلوميةالحجم
ونصف طرالقاعدة 





√







مفهومالكرة 

√











حجمالكرة 

√











حجمكرةبمعلوميةنصفالقطر 



√









نصف طركرةبمعلوميةالحجم 











مفهومالم روط 

حجم المخروط
حجم الكرة
المساحة الجانبية والكلية للمكعب ومتوازي المستطيالت

المكعب 

√

ثالت ا  :المساحة الجانبية والكلية لبعض المجسمات


√







المساحةالجانبيةللمكعب 



√









المساحةالكليةللمكعب 



√









حجممكعباذاعلمتمساحتهالكلية 





√







المساحةالجانبيةوالكليةلمتوازي
مستطيثتبمعلوميةأبعاده 



√
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المنشور 

المساحة الجانبية والكلية للمنشور
القائم









المساحةالجانبيةللمنشورالرباع 



√









انونالمساحةالجانبيةللمنشورالقائم 



√









انونالمساحةالكليةللمنشور 



√









يجادالمساحةالكليةلمنشور ائم
علمتأبعاده 



√









√











المساحةالجانبيةلألسطوانة 



√









المساحةالكليةلألسطوانة 



√









المساحةالجانبيةوالكليةألسطوانة
بمعلوميةأبعادها 



√









األسطوانةعلىاعتبارهامنشور ائم 

√

المساحة الجانبية والكلية
لألسطوانة 
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ملحق رقم ()4

 مصفوفة القوة الرياضية -تحليل مهارات عمليات القوة الرياضية التي تضمنتها الوحدة
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استطالع آراء السادة المحكمين حول قائمة المهارات التي تتضمنها
عمليات القوة الرياضية (التواصل – الترابط – االستدالل)الرياضي

السيد المحترم --------------------------/

أدامه اهلل

 .........تحية طيبة وبعد ..........

تقوم الباحثة بدراسة علمية مفادها " :أثر برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة
الرياضية لدى الطلبة /المعلمين في جامعة القدس المفتوحة بغزة " .
وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة لمهارات عمليات القوة الرياضية التي تتضمنها الوحدة الدراسية
الخامسة من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها ( ، )2ضمن أبعاد القوة الرياضية (البعد المعرفي – وبعد
العمليات)  ،وذلك وفق مستويات المعرفة الثالث (معرفة مفاهيمية  -معرفة إجرائية – وحل مشكالت ) ،
وقد استفادت الباحثة من مصفوفة القوة الرياضة الشائعة في الدراسات السابقة  ،في تحديد المهارات
انتماء.
األكثر
ا
وحرص ا من الباحثة على ضرورة األخذ برأي ذوى الخبرة والختصاص  ،فان الباحثة تسعى شاكرة
لالستفادة من خبرتكم ومالحظاتكم القيمة حول هذه القائمة ،لما لها من دور فاعل في تحديد المهارات
انتماء لتلك العمليات  ،والتي ستؤخذ بعين العتبار في بناء اختبار القوة الرياضية.
األكثر
ا

دمتم ذخ ار وعون ا للوطن

الباحثة /رحاب عصام حليوه
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مصفوفة أبعاد القوة الرياضية
القدرات الرئيسة

المعرفة المفاهيمية

التواصل الرياضي
الترابط الرياضي

الترابطات
التكاملية

االستدالل الرياضي

الستنتاج

لمعالجة المفاهيم

الترابطات البينية

والمصطلحات

الترابطات البنائية

الصياغة

الكتابة الرياضية

األداء الخوارزمي

القراءة الرياضية

األداء الذهني

المناقشة الرياضية

األداء التكنولوجي

الرياضي

صياغة المشكلة

الستماع

الحل والتفسير

التمثيل الرياضي

المعرفة اإلجرائية

معقولية النتائج

العمليات واألنماط

االستنتاج والتعميم

والفرعية

حل المشكالت

إنتاج األمثلة والالأمثلة للمفاهيم ،استخدام األشكال
والرسومات للتعبير عن المفاهيم.
استخدام المعالجات الرياضية والتكنولوجية والذهنية
نمذجة المفاهيم وترجمتها إلى دللت وأفكار
القراءة الرياضية للرموز والمفاهيم
تفسير النظام الرياضي باستخدام الرموز والجمل
والعالقات للتواصل المفاهيمي

استخدام الخوارزميات للتعبير عن األفكار والمفاهيم
الرياضية
ادراك العالقة بين األداء الكتابي والذهني للخوارزميات
استخدام الرياضيات وتوظيفها في كتابة أبحاث ومقالت
ترتبط بالخبرات المتنوعة
استخدام األداء الكتابي والذهني والتكنولوجي والتقدير للتعبير
عن اإلجراءات في الرياضيات

ادراك التكامل والتداخل بين المفاهيم داخل المجال
وبين المجالت
ادراك الترابطات بين المفاهيم الرئيسة والفرعية
ادراك الرياضيات كنسق مفاهيمي كبير .

ربط العمليات واإلجراءات في الرياضيات بالمواقف الحياتية ادراك العالقة بين الرياضيات داخل المدرسة وخارجها
توظيف العمليات الرياضية في مجالت الرياضيات المختلفة ادراك الترابطات والعالقات بين الرياضيات وباقي فروع
المعرفة
ادراك الترابطات بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية
استخدام هذه الترابطات في إجراء عمليات حل المشكلة
الرياضية

تحديد القواعد والتعميمات المرتبطة بالمفاهيم الرياضية
تفسير الرموز والعالقات و الجدليات المرتبطة بها
استنتاج بعض الحقائق المرتبطة بالمفاهيم الرياضية
استخدام النماذج واألنماط الرياضية واألمثلة والحالت
الخاصة لستقراء القوانين والخصائص والتعميمات
والنتائج والفرضيات المرتبطة بالمفهوم الرياضي

إجراء الخوارزميات الرياضية بشكل مترابط ومتسلسل أو
منطقي
تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل مواقف
رياضية
بناء طرائق عامة حول المعالجات المتنوعة في الرياضيات
استنتاج كيفية استخدام الطرائق العامة على المواقف
المشابهة
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استخدام المعرفة الرياضية في حل المشكالت
القدرة على جمع البيانات والمعلومات
ادراك البيانات المهمة المرتبطة
صياغة مشكالت رياضية في ضوء مجموعة من المعطيات
عرض ومناقشة طرائق حلها في مجموعات عمل
كتابة تقارير عمل عن اإلجراءات ونتائج المناقشات
الرياضية وكذلك نتائج العمل

بناء التوقعات وفرض الفروض وتحديد البيانات المرتبطة بها
لفحص صحتها وتحديد طرائق الحل المالئمة
إنتاج أفكار متنوعة ومختلفة حول المواقف المشكلة اعتمادا
على الخبرة السابقة في الرياضيات .
إصدار أحكام حول النتائج واتخاذ قرار بقبولها أو إعادة
معالجتها .

تحليل مهارات عمليات القوة الرياضة التي تتضمنها
الوحدة الخامسة (المساحات والحجوم)
العمليات

المستويات

المهارة

الرياضية

المعرفية

 -1إنتاج األمثلة للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -2إنتاج الال أمثلة للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -3استخدام األشكال والرسومات للتعبير عن

معرفة مفاهيمية

 -4استخدام المعالجات الرياضية والذهنية

معرفة مفاهيمية

 -5القراءة الرياضية للمفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -6ادراك العالقة بين األداء الكتابي والذهني

معرفة إجرائية

 -7استخدام األداء الكتابي والذهني للتعبير

معرفة إجرائية

المفاهيم

التواصل الرياضي

للخوارزميات

عن اإلجراءات في الرياضيات
 -8استخدام المعرفة الرياضية في حل

حل مشكالت

 -9ادراك التكامل والتداخل بين المفاهيم

معرفة مفاهيمية

 -10ادراك الترابطات بين المفاهيم الرياضية

معرفة مفاهيمية

المشكالت

داخل المجال والمجالت األخرى

الترابط الرياضي

الرئيسية والفرعية
معرفة إجرائية

 -11ربط العمليات واإلجراءات في
الرياضيات بالمواقف الحياتية
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منتمية

غير
منتمية

العمليات

المستويات

المهارة

الرياضية

المعرفية

 -12توظيف العمليات الرياضية في مجالت حل مشكالت
الرياضيات المختلفة
 -13ادراك العالقات بين الرياضيات داخل

حل مشكالت

المدرسة وخارجها
 -14ادراك الترابطات والعالقات بين

حل مشكالت

 -15استخدام النماذج والحالت الرياضية

معرفة مفاهيمية

الرياضيات وباقي فروع المعرفة

الخاصة لستقراء القوانين المرتبطة بالمفاهيم

الستدلل الرياضي

الرياضية
 -16إجراء الخوارزميات واإلجراءات

الرياضية بشكل مترابط متسلسل منطقي

 -17تقدير مدى معقولية اإلجراءات

المستخدمة لحل مواقف رياضية  ،واصدار

معرفة إجرائية
معرفة إجرائية

أحكام حول النتائج
 -18تحديد طرائق الحل المالئمة والمناسبة
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حل مشكالت

منتمية

غير
منتمية
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استطالع آراء السادة المحكمين حول
اختبار القوة الرياضية
السيد  --------------------------------------------- /المحترم حفظه اهلل
 ......بعد التحية .......
تقوم الباحثة بدراسة علمية موضوعها " " أثر برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة

الرياضية لدى الطلبة /المعلمين في جامعة القدس المفتوحة بغزة "".
وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار القوة الرياضية على اعتبار أن القوة الرياضية مدخل جديد لتقويم
الطالب في بعديها( ،البعد المعرفي – وبعد العمليات) ،وقد اقتصرت الباحثة في البعد المعرفي على
(المعرفة المفاهيمية – والمعرفة اإلجرائية – وحل المشكالت) ،واقتصر بعد العمليات ،على العمليات
األكثر شيوعا واستخداما في الغرفة الصفية (عملية التواصل – والترابط – والستدلل) الرياضي ،وعليه
قامت الباحثة بإعداد فقرات الختبار بحيث تفق مع المهارات التي تتضمنها العمليات الثالث ،للوحدة
الدراسية الخامسة (وحدة المساحات والحجوم) من مقرر الرياضيات وطرائق تدريسها ( ،)2هذا وتثمن
الباحثة تكرمكم بالرأي والمشورة بما يثري البحث ويدعم الدراسة ،كما تؤكد الباحثة على أن كل تعليق أو
مالحظة يتم تدوينها ستؤخذ بعين العتبار ،هذا وتقدر الباحثة مسبق ا تفضلكم بتحكيم أدواتها ،سائلة
المولى عز وجل أن يبارك في أعمالكم ويطيل أعماركم.
وتفضلوا بقبول وافر الحترام والتقدير
المثمنة لجهودكم
الباحثة /رحاب عصام حليوه
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اختبار القوة الرياضية لوحدة (المساحات والحجوم) والمهارات التي تضمنتها
عمليات القوة الرياضية
مستويات المعرفة
المعرفة المفاهيمية

منتمي
الســــــؤال

معالجة المفاهيم

غير
منتمي

العمليات الرياضية

نتاجاألمثلة
للمفاهيم








أعط أمثلة مختلفة -:
-للتمييزبينالمساحةووحدةالمساحة .
للتمييزبينالمحيطوالمساحةمستعيناًبأشكالممثلةمنالبيئةالصفية .
لمجسماتمنوا عالبيئةالصفيةوالمدرسيةلطثبك .





اختار اإلجابة الصحيحة -:

التواصــــلالرياضـــ 







نتاجالأمثلة
للمفهوم 

التمثيل
الرياض 

-1جميعاألشكالاآلتيةالتعتبرمجسماتعداشكثًواحداً

 -2جميع ما يلي ال يمثل المساحة الجانبية لمكعب بعده س ما
عدا واحدة ( 6س2 - ²س4-²س – 4س) ²


است داماألشكال
والرسمللتعبير
عنالمفهوم 



-1كيفيمكنأنتستنتجمعطثبك انونمساحةالمستطيل
باست دامالوحداتالمربعةمستعيناًبالرسم 
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است دام
المعالجات
الرياضية
والذهنية 









3000-2مم30000(=²سم300 -²سم3-³سم30 - ³سم)³
بينما 3.5سم35( = ³مم350 - ³مم3500 -³مم - ³ال شيء مما
ذكر)






القراءة
عددالوحداتالمربعةالثزمةلتغطيةسطحشكلما،تمثلالرياضية  القراءةالرياضية
مفهوم(الحجم–المساحة–األشكالالهندسية–المساحة
للمفاهيم 
الجانبية) 
المعرفة
اإلجرائية 













-حجمالمنشورالقائم=عددالوحدات×------عددوحدات ---

است دام
ال وارزميات

للتعبيرعن
األفكاروالمفاهيم 
المساحةالكليةألسطوانةنصف طر اعدتها7سم،وارتفاعها8سم= ----------------

= -----------×---------------------



الكتابة
است داماألداء
الرياضية  الكتاب والذهن 
للتعبيرعن
اإلجراءاتف 
الرياضيات 







وعاءعلىشكلمتوازيمستطيثتأضثعه60سم20،سم40،سم،احسبسعةالوعاءباللترات .




اشترىتاجر طعت أرض حداهمامستطيلةالشكل،
واأل رىمربعةالشكلولهمانفسالمساحةفاذاكانبعدا
حل
المشكثت  است دامالمعرفة حداهما18م50،م،فمابعداالقطعةاأل رى؟ 
الرياضيةف حل
المشكثت 
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معرفة
مفاهيمية 


-اذاكانحجممتوازيالمستطيثت= 



مساحةالقاعدةالمستطيلة×االرتفاع 



فإنحجمالمكعب=مساحةالقاعدة×---------االرتفاع 













وحجماألسطوانة=مساحةالقاعدة×---------االرتفاع 


ادراكالترابطات
بينالمفاهيم
-المساحةالجانبيةللمنشورالثثث القائم= 
الرياضيةالرئيسة
والفرعية 
محيط اعدته---------الشكل×ارتفاعالمنشور 







الترابطالرياض 

ترابطات
بينية 

-اذاكانتأبعادمثل ه 10سم8،سم6،سمفإنمساحته 
(120سم240-²سم24 - ²سم480 - ²سم)²


حل
مشكثت 



ترابطات
بنائية 

ربطالعمليات
واإلجراءاتف 
الرياضيات
بالموا فالحياتية 

معرفة
مفاهيمية 








ترابطات
تكاملية 




أرادتسيدةشراءسجادةمستطيلةالشكللغرفةالضيافةفاذاكانتمساحةالمنطقةالمرادتغطيتهابالسجاد18م،²وعرض
السجادة3م،فكمطولالسجادة؟ 



ادراكالتكامل
والتدا لبين
المفاهيمدا ل
المجال
والمجاالت
األ رى 





أرادمعلمأنيشرحلطثبهمفهومحجمالمنشورالقائمفتوصلمعهم لىأنحجمالمنشورالقائم=عددالوحدات
المربعةلمساحةالقاعدةمضروباًف وحداتاالرتفاع،كمعلم
كيفيمكنكاسترجاع براتطثبكالسابقةف استنتاج انون
حجمالمنشورالرباع القائم؟ 
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حل
مشكثت 



ترابطات
بينية 
حل
مشكثت 



ترابطات
بينية 

االســتداللالرياض 

معرفة
مفاهيمية 


االستنتاج 



ادراكالعث ة
بينفروع
الرياضياتدا ل
المدرسة
و ارجها 



لدىعامل24بثطةمربعةالشكلأرادأنيضعهامتراصة
علىشكلمستطيل 
 -1كمشكثًمستطيثًممكنأنيحصلعليهاالعامل
 -2ماالطريقةالحسابيةالت است دمهاالستنتاجذلك
 -3كمبثطةيضيفالعاملليضعهامتراصةبشكلمربع.











اذاكانتمساحةشبهمنحرف36سـم،²وارتفاعه6ســم،واحدى اعدتيهالمتوازيتينضعفاأل رى .

توظيفالعمليات
الرياضيةف  أكتبعبارةجبريةإليجادطولكلمنالقاعدتين،و جراءات
مجاالت
الحل .
الرياضيات

الم تلفة 


تحديدالقواعد
والتعميمات
المرتبطة
بالمفاهيم
الرياضية 



من ثلدراستكلحجومبعضالمجسماتفإنالتعميمالذىيمكنأنتصلبهمعطثبكإليجادحجمكلمنالمنشورالقائم
الثثث -األسطوانة–المكعب-متوازيالمستطيثت 
الحجم= --------------×---------------------
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معرفة
مفاهيمية 







مندراستكلمساحةالمستطيلكيفيمكنكمساعدةطثبكاستقراءمساحةالمعينبداللة طريه؟ 














االستنتاج 







است دامالنماذج
والحاالت
الرياضية
ال اصةالستقراء

وانينوفرضيات
ترتبطبالمفهوم -باالستفادةمنمفهوممساحةالمثل كيفيمكناستنتاج
الرياض 
اعدةلحسابمساحةشبهالمنحرف .

معينمساحته40سم ، ²وطول نصف أحد أقطاره 4سم  ،فإنطول قطره اآلخر يساوى  -----------------








أداء
جرائ 
وارزم 
االستداللالرياض 






جراء
ال وارزميات
واإلجراءات
الرياضيةبشكل
مترابطومتسلسل
منطقيا ً 



-احسبمساحةدائرةاذاكانمحيطها44سم؟ 

التقويم 
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علىاعتباركلمنالمكعبومتوازيالمستطيثتمنشوررباع  ائم،فإذاكانتالمساحةالجانبيةللمكعب=×4س²


حل
المشكثت 

تحديدطرائق
الحلالمثئمة
والمناسبة 

كيفيمكنك يجادالمساحةالجانبيةلمتوازيالمستطيثتبطريقتينم تلفتين؟ 











تقويم 

هليمكنانطباقهذهالنتيجةعلىمتوازيالمستطيثت؟علل جابتك؟ 


صدارأحكام
حولالنتائج
وات اذ رار
بقبولهاأو عادة
معالجتها 



 امطالببإيجادحجمهرم اعدتهمربعةالشكلطولضلعها5م،وارتفاعها3مكالتال  :
الحل:حجمالهرم=1/3مساحةالقاعدة×االرتفاع 
=5=3×5 × 1/3م ³
حددال طأالذىو عفيهالطالب،وكيفيمكنعثجه؟ 
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قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
والبرنامج المقترح
االسم

الدرجة العلمية

اللقب الوظيفي

مكان العمل

أ .د .سهيل دياب

أستاذ دكتور مناهج وطرق

أ.د نائب رئيس

جامعة غزة

تدريس

الجامعة

أ.د زياد على

أ .د .أصول تربية  ،وعلم

أ.د مدير منطقة غزة

جامعة القدس

الجرجاوي

نفس

التعليمية

المفتوحة

د .إبراهيم

أستاذ مساعد في كلية

عضو هيئة تدريس قسم

جامعة القدس

المشهراوي

التربية

الرياضيات

المفتوحة

د.حمدي أبو جراد

أستاذ مشارك قياس وتقويم

عضو هيئة تدريس قسم

جامعة القدس

د.أحمد الغليظ

أستاذ مشارك في كلية

عضو هيئة تدريس قسم

جامعة القدس

التربية

الرياضيات

المفتوحة

أستاذ مساعد في كلية

عضو هيئة تدريس قسم

جامعة القدس

التربية(رياضيات)

الرياضيات

المفتوحة

د .حازم عيسى

أستاذ مساعد مناهج وطرق

عضو هيئة تدريس

الجامعة اإلسالمية

د .أيمن األشقر

دكتور مناهج وطرق تدريس

مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعلم

د .رحمة عودة

دكتور مناهج وطرق تدريس

أ  .رائد عبد العال

ماجستير إدارة تربوية

أ  .فالح الترك

ماجستير رياضيات

مشرف رياضيات

أ  .ابتسام اسليم

ماجستير رياضيات

مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعليم

بمديرية شرق غزة

جامعة القدس

وعضو تدريسي غير

المفتوحة

د.حازم الشيخ

تدريس

الرياضيات

غير متفرغ

أدوات

البرنامج

الدراسة المقترح










المفتوحة











بمديرية شرق غزة
مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعليم





بمديرية غرب غزة
مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعليم



-

بمديرية شرق غزة
بمديرية غرب غزة

متفرغ بالجامعة
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و ازرة التربية والتعليم



-



-
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جامعــــة األزهـــــــر – غــــــــــزة
عمــــــادة الدراســــــــات العليـــــا
كــــليــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة

قسم المناهج وطرق التدريس

اختبار القوة الرياضية للطلبة/المعلمين قسم التربية –تعليم أساسي
في جامعة القدس المفتوحة – بغزة

إعـــــــداد الباحـــثــة
رحــاب عصـــام محمد حليــــوه
إشـــــــــــــــــــــــراف
الدكتور/فرج إبراهيم أبو شمالة

الدكتور/على محمد نصار

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

كلية مجتمع تدريب غزة

جامعة األزهر – غزة

متطلب لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من كلية التربية جامعة األ زهر-غزة

للعام 1437ه 2015-م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

اسم الطالب ----------------------- ------------------------------------ /
الرقم الجامعي ----------------------- --------------------------------- /
الجامعة ----------------------- ------------ -------------------------- /
التاريخ ------------------------------ -------------------------------- /
الفصل الدراسي ---------------------------- ------------------------ /

إرشادات االختبار
عزيزي الطالب -:
هذا الختبار قد تم إعداده للدراسة العلمية فقط والهدف هو التعرف على مدى قوتكم الرياضية في مادة
الرياضيات وطرائق تدريسها ،لذا اقتصر الختبار على الوحدة الخامسة من مقرر رياضيات ( )2وطرائق
تدريسها ،وأرجو من جانبكم قراءة التعليمات اآلتية بدقة واللتزام بها:
 -1تأكد من كتابة بياناتك كاملة على ورقة األسئلة في المكان المحدد.

 -2أجب على جميع األسئلة على نفس الورقة ،وضع رقم اإلجابة الخاصة بالسؤال األول في جدول
اإلجابة اسفل السؤال.

 -3ل تترك أي سؤال بدون إجابة ،وحاول تدوين ما لديك من معلومات
 -4أترك السؤال الذى ل تعرف إجابته مباشرة  ،وأعط نفسك فرصة للتفكير للعودة لإلجابة عنه من جديد

 -5األسئلة مفتوحة النهاية يمكنك اإلجابة عليها بأكثر من طريقة مع مراعاة مالئمة طرق الحل وصحتها
 -6زمن الختبار ساعة ونصف فقط  ،،،وعدد صفحات األسئلة ()6
 -7يمنع استخدام اآللة الحاسبة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
عدد األسئلة  :خمس عشرة سؤال

اسم المقرر  :الرياضيات وطرائق تدريسها ()2

زمن االختبار  :ساعة ونصف

رقم المقرر 5309 :

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة -:
ال واحدا :
 -1جميع األشكال اآلتية ليست مجسمات  ،عدا شك ا
ب-

أ-

د-

ج-

 -2جميع ما يلي ل يمثل المساحة الجانبية لمكعب بعده س ما عدا واحدة :
2

2

ب 2 -س

أ 6 -س

2

د 4 -س

ج 4 -س

 -3عدد الوحدات المربعة الالزمة لتغطية سطح شكل ما  ،تمثل مفهوم :
ب -المساحة

أ -الحجم

د -المجسمات

ج -األشكال الهندسية

 -4اذا كانت أبعاد مثلث هي 10سم  8 ،سم  6 ،سم فإن مساحته :
2

أ120  -سم

2

ب 240 -سم
2

 3000 -5مم

2

أ30000 -سم

2

د480 -سم

ج24 -سم

تساوي -:
3

3

ب300 -سم

2

د30 -سم

ج3 -سم

جدول اإلجابة :
1

2

3
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4

5

الســؤال الثاني  :أعط أمثلة مختلفة - :
 للتمييز بين المساحة و وحدة المساحة .------------------------------------------ ------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

 -للتمييز بين المحيط و المساحة مستعين ا بأشكال ممثلة من البيئة الصفية .

 لمجسمات من واقع البيئة الصفية والمدرسية لطالبك .-------------------------------------------------------السؤال الثالث  :أكمل العبارات التالية بما يناسب لتصبح العبارة صحيحة :
 -1اذا كان حجم متوازي المستطيالت = مساحة القاعدة المســتطيلة × الرتفاع
فإن حجم المكعب = مساحة القاعدة  × - --------الرتفاع
وحجم األسطوانة = مساحة القاعدة  × ---------الرتفاع

و حجم المنشور القائم = عدد الوحدات  ×---------عدد وحدات --------
= ----------- ×------------------
 -2المساحة الجانبية للمنشور الثالثي القائم= محيط قاعدته ------الشكل × ارتفاع المنشور
 -3من خالل دراستك لحجوم بعض المجسمات فإن التعميم الذى يمكن أن تصل به مع طالبك إليجاد
حجم كل من المنشور الثالثي القائم  -األسطوانة – المكعب  -متوازي المستطيالت
الحجم = --------- × --------------
 -4المساحة الكلية ألسطوانة طول نصف قطر قاعدتها 7سم  ،و ارتفاعها  8سم = --

 -5معين مساحته  40سم،2وطول نصف أحد أقطاره 4سم  ،فإن طول قطره اآلخر= ---
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السؤال الرابع:
 كيف يمكن أن تستنتج مع طالبك قانون مساحة المستطيل باستخدام الوحدات المربعة مستعين ا بالرسم ؟----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السؤال الخامس :
 وعاء على شكل متوازي مستطيالت أطوال أضالعه 60سم 20،سم  40 ،سم  ،احسب سعة الوعاءباللترات .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السؤال السادس:
 -اشترى تاجر قطعتي أرض إحداهما مستطيلة الشكل  ،واألخرى مربعة الشكل ولهما نفس المساحة فاذا

كان بعدا إحداهما 18م 50 ،م  ،فما بعدا القطعة األخرى ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السؤال السابع:

 أرادت سيدة شراء سجادة مستطيلة الشكل لغرفة الضيافة فاذا كانت مساحة المنطقة المراد تغطيتهابالسجاد  18م ، ²وعرض السجادة  3م  ،فكم طول السجادة ؟
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السؤال الثامن :
 أراد معلم أن يشرح لطالبه مفهوم حجم المنشور القائم  ،فتوصل معهم إلى أن حجم المنشور القائم =عدد الوحدات المربعة لمساحة القاعدة مضروبا في وحدات الرتفاع  ،كمعلم كيف يمكنك استرجاع خبرات

طالبك السابقة في استنتاج قانون حجم المنشور الرباعي القائم ؟

السؤال التاسع :
لدى عامل  24بالطة مربعة الشكل أراد أن يضعها متراصة على شكل مستطيل
 -1كم شكالا مستطيالا ممكن أن يحصل عليها العامل ؟

 -2ما الطريقة الحسابية التي يستخدمها لستنتاج ذلك ؟
 -3كم بالطة يضيف العامل ليضعها متراصة بشكل مربع ؟
السؤال العاشر:
 -اذا كانت مساحة شبه منحرف 36سـم ،2وطول ارتفاعه  6ســم  ،واحدى قاعدتيه المتوازيتين ضعفي

األخرى .

أكتب عبارة جبرية إليجاد طول كل من القاعدتين  ،واجراءات الحل .

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

السؤال الحادي عشر:

 من دراستك لمساحة المستطيل كيف يمكنك مساعدة طالبك استقراء مساحة المعين بدللة قطريه ؟------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
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السؤال الثاني عشر:
 من خالل دراستك لمفهوم مساحة المثلث  ،كيف يمكن استنتاج قاعدة لحساب مساحة شبه المنحرف ؟------------------------------------------------------------------------------------------------------------السؤال الثالث عشر :
 احسب مساحة دائرة اذا كان محيطها  44سم .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع عشر:
 -على اعتبار أن كالا من المكعب و متوازي المستطيالت منشور رباعي قائم  ،فإذا كانت المساحة

الجانبية للمكعب = ( × 4س)²

أ -هل يمكن انطباق هذه النتيجة على متوازي المستطيالت ؟ علل إجابتك.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- --------ب -كيف يمكنك إيجاد المساحة الجانبية لمتوازي المستطيالت بطريقتين مختلفتين ؟
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السؤال الخامس عشر:
 قام طالب بإيجاد حجم هرم قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها  5م  ،وارتفاعها 3م كالتالي :الحل  :حجم الهرم =  1/3مساحة القاعدة × الرتفاع
3

=  5 = 3 × 5 × 1/3م

 حدد الخطأ الذى وقع فيه الطالب  ،وكيف يمكن عالجه ؟-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------




انتهتاألسئلة 
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ملحق رقم ()8

ترتيب أسئلة االختبار وتوزيع الدرجات للتصحيح

159

ترتيب أسئلة اختبار القوة الرياضية لوحدة (المساحات والحجوم)
وتوزيع درجات التصحيح لكل سؤال
مستويات المعرفة
المعرفة المفاهيمية
الســــــؤال

معالجة المفاهيم

ترتيب
السؤال

درجات
األسئلة

العمليات الرياضية

نتاجاألمثلة
للمفاهيم



أعط أمثلة مختلفة -:
-للتمييزبينالمساحةووحدةالمساحة .
للتمييزبينالمحيطوالمساحةمستعيناًبأشكالممثلةمنالبيئةالصفية .
لمجسماتمنوا عالبيئةالصفيةوالمدرسيةلطثبك .
اختار اإلجابة الصحيحة -:
جميعاألشكالاآلتيةالتعتبرمجسماتعداشكثًواحداً




 3



12درجة 
3لكل
فرع 

 1-1





 1-2

درجتان 





درجتان 



4

 



5درجات 


3000-2مم30000(=2سم300 -²سم3-³سم30 - ³سم)2


 1-5



درجتان 



عددالوحداتالمربعةالثزمةلتغطيةسطحشكلما،تمثلالقراءة
القراءةالرياضية
مفهوم(الحجم–المساحة–األشكالالهندسية–المساحة
الرياضية 
للمفاهيم 
الجانبية) 


 1-3
 


درجتان 




التمثيل
الرياض 


نتاجألمثلة
للمفهوم 

التواصــــلالرياضـــ 

 -2جميع ما يلي ال يمثل المساحة الجانبية لمكعب بعده س ما
عدا واحدة ( 6س2 - 2س4-2س – 4س)2

-1كيفيمكنأنتستنتجمعطثبك انونمساحةالمستطيل

است داماألشكال باست دامالوحداتالمربعةمستعيناًبالرسم 
والرسمللتعبير  




عنالمفهوم 





است دام
المعالجات
الرياضية
والذهنية 



المعرفة

اإلجرائية 
حجمالمنشورالقائم=عددالوحدات×------عددوحدات 3-1  ---است دام

=  -----------×---------------------
ال وارزميات



للتعبيرعن

المساحةالكليةألسطوانةطولنصف طر اعدتها7سم،
األفكاروالمفاهيم 

 3-4
وارتفاعها8سم= ----------------




الكتابة
است داماألداء -وعاءعلىشكلمتوازيمستطيثتأطوالأضثعه60سم 

الرياضية
5
الكتاب والذهن  20،سم40،سم،احسبسعةالوعاءباللترات .
للتعبيرعن
اإلجراءاتف 
الرياضيات 
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4درجات 



3درجات 


5درجات 


است دامالمعرفة
حل
المشكثت  الرياضيةف حل
المشكثت 
معرفة
مفاهيمية 




ادراكالترابطات

بينالمفاهيم

الرياضيةالرئيسة

والفرعية 



ترابطات
بينية 

الترابطالرياض 

حل

مشكثت 
ربطالعمليات

واإلجراءاتف 
ترابطات
الرياضيات
بنائية  بالموا فالحياتية 

معرفة
مفاهيمية  ادراكالتكامل
والتدا لبين

المفاهيمدا ل

المجال

والمجاالت
ترابطات
األ رى 
تكاملية 
حل
مشكثت 


ادراكالعث ة

بينفروع

الرياضياتدا ل
ترابطات
المدرسة
بينية 
و ارجها 

االستدالل
الرياض 

حل
مشكثت 



ترابطات
بينية 


توظيفالعمليات
الرياضيةف 
مجاالت
الرياضيات
الم تلفة 

معرفة
مفاهيمية 


االستنتاج 

تحديدالقواعد
والتعميمات
المرتبطة
بالمفاهيم
الرياضية 


اشترىتاجر طعت أرض حداهمامستطيلةالشكل،واأل رىمربعةالشكلولهمانفسالمساحةفاذاكانبعدا
حداهما18م50،م،فمابعدالقطعةاأل رى؟ 



اذاكانحجممتوازيالمستطيثت= مساحةالقاعدةالمستطيلة×االرتفاع 
فإنحجمالمكعب=مساحةالقاعدة×---------االرتفاع 
وحجماألسطوانة=مساحةالقاعدة×---------االرتفاع 

-المساحةالجانبيةللمنشورالثثث القائم= 
محيط اعدته---------الشكل×ارتفاعالمنشور 


-اذاكانتأبعادمثل ه 10سم8،سم6،سمفإنمساحته 
(120سم240-2سم24 - 2سم480 - 2سم)2


أرادتسيدةشراءسجادةمستطيلةالشكللغرفةالضيافةفاذاكانتمساحةالمنطقةالمرادتغطيتهابالسجاد18م،2وعرض
السجادة3م،فكمطولالسجادة؟ 


أرادمعلمأنيشرحلطثبهمفهومحجمالمنشورالقائمفتوصلمعهم لىأنحجمالمنشورالقائم=عددالوحدات
المربعةلمساحةالقاعدةمضروباًف وحداتاالرتفاع،كمعلم
كيفيمكنكاسترجاع براتطثبكالسابقةف استنتاج انون
حجمالمنشورالرباع القائم؟ 


لدىعامل24بثطةمربعةالشكلأرادأنيضعهامتراصة
علىشكلمستطيل 
 -1كمشكثًمستطيثًممكنأنيحصلعليهاالعامل
 -2ماالطريقةالحسابيةالت است دمهاالستنتاجذلك
 -3كمبثطةيضيفالعاملليضعهامتراصةبشكل
مربع.


اذاكانتمساحةشبهمنحرف36سـم،2وطولارتفاعه6ســم،واحدى اعدتيهالمتوازيتينضعف األ رى .
أكتبعبارةجبريةإليجادطولكلمنالقاعدتين،و جراءات
الحل .


من ثلدراستكلحجومبعضالمجسماتفإنالتعميمالذىيمكنأنتصلبهمعطثبكإليجادحجمكلمنالمنشور
الثثث القائم-األسطوانة–المكعب-متوازيالمستطيثت 
الحجم= --------------×---------------------
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6
 


6درجات 



درجتان 
 3-1










3
2
درجة 








  1-4درجتان 





7



5درجات 


8

 



5درجات 


9


 


5درجات 


 10
 


5درجات 


 3-3
 


درجتان 

االســتداللالرياض 


معرفة
مندراستكلمساحةالمستطيلكيفيمكنكمساعدةطثبكمفاهيمية
استقراءمساحةالمعينبداللة طريه؟ 











است دامالنماذج

االستنتاج 
والحاالت
معينمساحته40سم ، 2وطول نصف أحد أقطاره 4سم  ،فإنالرياضية
طول قطره اآلخر يساوى  -----------------
ال اصةالستقراء

وانينوفرضيات
باالستفادةمنمفهوممساحةالمثل كيفيمكناستنتاجترتبطبالمفهوم
اعدةلحسابمساحةشبهالمنحرف .
الرياض 








أداء
جراء
جرائ 
-احسبمساحةدائرةاذاكانطولمحيطها44سم؟ 
ال وارزميات
وارزم 
واإلجراءات

الرياضيةبشكل

مترابطومتسلسل

منطقيا ً 
التقويم 

علىاعتباركلمنالمكعبومتوازيالمستطيثتمنشوررباع  ائم،فإذاكانتالمساحةالجانبيةللمكعب=×4س2

هليمكنانطباقهذهالنتيجةعلىمتوازيالمستطيثت؟تحديدطرائق
علل جابتك؟ 
الحلالمثئمة
كيفيمكنك يجادالمساحةالجانبيةلمتوازيالمستطيثتحل
والمناسبة 
بطريقتينم تلفتين؟ 
المشكثت 







 امطالببإيجادحجمهرم اعدتهمربعةالشكلطولضلعهاتقويم 
صدارأحكام 5م،وارتفاعها3مكالتال  :
حولالنتائج
الحل:حجمالهرم=1/3مساحةالقاعدة×االرتفاع 
رار
وات اذ
=5=3×5 × 1/3م 3
بقبولهاأو عادة
حددال طأالذىو عفيهالطالب،وكيفيمكنعثجه؟ 
معالجتها 
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 3-5
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6درجات 









3درجات 









5درجات 
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6درجات 



 14

 



5درجات 


 15

 


5درجات 

ملحق رقم ()9

البرنامج المقترح
 حقيبة المعلم -دليل الطالب

163
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البرنامج اإلثرائي القائم على عادات العقل

اإلطار النظري للبرنامج
تعريف البرنامج :
يعد برنامج عادات العقل من البرامج التربوية الحديثة التي طبقت في بعض دول العالم المتقدم للتدريب
على مهارات التفكير باستخدام عادات العقل  ،والتي تتكون من ()16عادة  ،والتي من شأنها مساعدة
المتعلمين في تطوير قدراتهم ومساعدتهم على التفكير بما يمكنهم من التصدي للمشكالت التي يواجهونها
 ،والذى قام بإعداده كل من (آرثر كوستا  ،وبينا كاليك ) )Arther Costa & Bena Kallick ،عام
 ، 1982وعرف باسم عادات العقل ) )HABITS OF MINDويعرف كوستا وكاليك عادات العقل على
أنها  -:تركيبة من الكثير من المهارات والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية والميول (،2003
)Costa & Kallick
و تعرف على أنها تفضيل الفرد نمطا من السـ ـلوكات الفك ـرية عن غيره من األنمـاط  ،لذا فهي تعنى
ضمني ا صن ـع اختيارات أو تفضيالت حول أي األنماط ينبغي اسـ ـتخدامها في وقت معين دون غيره من
األنماط ( .طراد .)229، 2012:
وتؤثر العادات العقلية لدى الطلبة في مسار تعلمهم  ،وانتاجهم العقلي مما ينعكس بشكل كبير  ،إيجاب ا أو
سلب ا على مستوى تعلمهم  ،ألن العادات الضعيفة والسالبة تؤدى عادة إلى تدنى مستوى التعليم لدى
الطلبة وتعيق قدراتهم وامكاناتهم للتعلم وبالتالي تحصيلهم األكاديمي  ،وبعكس ذلك فإن تعزيز العادات
العقلية لدى الطلبة تؤدى إلى زيادة مستوى وقدرات التعلم عند الطلبة وبالتالي العمل على زيادة فاعلية
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التعلم  ،كما تكمن أهمية عادات العقل في مساعدتهم على تسهيل تعلم الطلبة وتوظيف الخبرات التي
تعلموها في المستقبل (.عياصرة) 296 - 295، 2012:
ويرى (كوستا وكاليك) أن عادات العقل تهتم بعدة أمور منها -:
 اللتزام بمواصلة السعي لتأمل أداء نمط السلوك الفكري وتحسنه . القدرة على امتالك المهارات والقدرات األساسية لتنفيذ السلوك . اإلحساس بوجود الفرص المالئمة لستخدام نمط من أنماط السلوك الفكري . تقييم استخدام نمط من أنماط السلوك الفكري بدلا من أنماط أخرى أقل إنتاجية .والعادات العقلية عبارة عن تركيبة تتضمن صنع اختيارات حول أنماط العمليات الذهنية التي ينبغي
استخدامها في وقت معين عند مواجهة مشكلة ما  ،أو خبرة جديدة تتطلب مستوى ٍ
عال من المهارات
لستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة (عبد الوهاب  ،الوليلي )236 :2011،
وعادات العقل بصفة عامة لها مردودها اإليجابي في عملية التعليم والتعلم بتوظيفها في استراتيجيات
التدريس ضمن محتوى المقررات الدراسية .
الهدف الرئيس من البرنامج :
يهدف البرنامج إلى تنمية بعض عادات العقل لدى الطلبة تخصص تعليم األساسي في جامعة القدس
المفتوحة  ،حيث يتناول البرنامج  ،العادة العقلية وتطبيقاتها في الحياة  ،وفى الرياضيات ضمن
العمليات الرياضية للمحتوى المعرفي في وحدة المساحات والحجوم من مساق الرياضيات وطرائق تدريسها
( ، )2بهدف تنمية القوة الرياضية لديهم وذلك من خالل األهداف الفرعية .
من خالل الهدف الرئيس السابق يمكن تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية التالية :
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 -1تعريف الطلبة على المفهوم العام لعادات العقل كما وصفها كوستا وكاليك ()Costa & Kallik
 -2تعريف الطلبة بالعادات األربع التي يتضمنها البرنامج بشكل مفصل ودقيق (المثابرة – التفكير
بمرونة – الكفاح من أجل الدقة – جمع المعلومات باستخدام الحواس)
 -3يصف الطلبة مبادئ كل عادة على حدة وصفا دقيقا
 -4تنمية عادات العقل األربع التي يتضمنها البرنامج لدى الطلبة وبالتالي اعتمادها منهجية في
تدريس طلبتهم في المستقبل .
 -5يذكر الطلبة أهمية توظيف عادات العقل في دراسة الرياضيات وفى الحياة العامة  ،واتخاذها
منهجية مع طلبتهم  ،ليتعامل الطلبة بشكل نشط مع المشكالت الرياضية بتوظيف عادات العقل
بما ينمى القوة الرياضية لديهم .
 -6يوظف الطلبة عادات العقل في مواقف حياتية عامة وخاصة بدراسة الرياضيات
 -7يعطى الطلبة بدائل عديدة لحل المشكالت الرياضية التي تواجههم  ،من خالل العمليات الثالث
للقوة الرياضية (التواصل الرياضي  ،والترابط الرياضي  ،والستدلل الرياضي)
أبعاد ومكونات البرنامج :
البعد األول  :المهارات األساسية :
يركز البرنامج على أربع عادات عقلية من عادات العقل ( )16التي وصفها كل من كوستا وكاليك وهى :
 -1المثابرة
 -2التفكير بمرونة
 -3الكفاح من أجل الدقة
 -4جمع المعلومات باستخدام كافة الحواس
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البعد الثاني  :المهارات الفرعية المساعدة :
 -1مهارة الستماع والتحدث
 -2العمل التعاوني
 -3العصف الذهني
البعد الثالث :المحتوى المعرفي :
يتمثل المحتوى المعرفي في وحدة (المساحات والحجوم) من مساق الرياضيات وطرائق تدريسها()2
للطلبة المعلمين تخصص تعليم أساسي في جامعة القدس المفتوحة

 ،وفق مستويات األهداف

المعرفية الثالث (معرفة مفاهيمية – معرفة إجرائية – حل مشكالت)
البعد الرابع  :العمليات الرياضية  :حيث هدف البرنامج إلى تنمية القوة الرياضية من خالل العمليات
الثالث للقوة الرياضية (التواصل الرياضي – الترابط الرياضي – الستدلل الرياضي) .
الفئة المستهدفة من البرنامج :
الطلبة المعلمين تخصص (تعليم أساسي) بجامعة القدس المفتوحة .
مدة البرنامج :
يتكون البرنامج اإلثرائي من  12لقاء تدريسي  ،زمن اللقاء الواحد ساعة واحدة  ،على مدار شهر
دراسي وفق الخطة الدراسية للجامعة.
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االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج :
المحاضرة

عرض والقاء

 المناقشة

عرض وحوار

 التعلم التعاوني

العمل ضمن مجموعات

 العصف الذهني
 البحث والستقصاء (تأمل واسترخاء)
الجدول الزمني للبرنامج اإلثرائي (عادات العقل) :
عدد اللقاءات

زمن اللقاء

م

المحتوى

 .1تقديم وتعريف بعادات العقل

لقاءان

ساعتان (ساعة لكل لقاء)

 .2شرح العادة األولى (المثابرة)

لقاءان

ساعتان

 .3شح العادة الثانية (التفكير بمرونة)

لقاءان

ساعتان

 .4شرح العادة الثالثة (الكفاح من أجل الدقة)

لقاءان

ساعتان

 .5شرح العادة الرابعة (جمع المعلومات باستخدام الحواس)

لقاءان

ساعتان

 .6التقويم الختامي

لقاءان

ساعتان

 12لقاء

 12ساعة

مجموع اللقاءات
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الوحدة األولى
الفترة  /لقاءان

مقدمة عن عادات العقل

*األهداف -:
 أن يتعرف الطلبة على البرنامج اإلثرائي  ،وأهدافه وآليات تنفيذه . أن يستنتج الطلبة أهمية وفوائد البرنامج أن يتعرف الطلبة على برنامج عادات العقل ونشأته أن يتعرف الطلبة على عادات العقل ووصفها بشكل عام .* أساليب التدريس المعتمدة في كل لقاء -:
 المحاضرة واإللقاء المناقشة والحوار* الوسائل المستخدمة في تقديم النشاط -:
 الحاسب اآللي جهاز عرض LCD أوراق عمل -السبورة واألقالم
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الزمن  /ساعتان

* األنشطة التدريسية تتضح من خالل الجدول التالي :
اللقاء  /األول

الزمن  /ساعة

الموضوع /مقدمة عامة عن البرنامج

 5دقائق

المدخل العام :عجائب العقل
العمليات

المحتوى

والمهارات

تعارف

الوسائل

المستخدمة

استماع

تعريف بالبرنامج اإلثرائي

ومشاركة

ارشادات للطلبة المشاركين في

حوار

نبذة عن برنامج عادات العقل

استماع

ومناقشة

حاسوب

النشاط األول ( )1فوائد البرنامج

العمل في

أوراق عمل

البرنامج

(ماهيته ونشأته)
بشكل عام

اللقاء  /الثاني

ومناقشة
عرض

مجموعات

الزمن

التقويم
مشاركة الطلبة

 20دقيقة

مشاركة الطلبة

 5دقائق

استجابة المشاركين

 20دقيقة

ذكر3فوائد للبرنامج

 10دقائق

كمعلم

الزمن  /ساعة

الموضوع /عادات العقل

المدخل العام :مناقشة عامة حول البرنامج وفوائده التي تم طرحها في اللقاء األول
العمليات

المحتوى

والمهارات

وصف مختصر لعادات العقل
الستة عشر

الوسائل

المستخدمة
عرض آلي

تأمل

مناقشة
حوار

التقويم

الزمن

مشاركة فاعلة
للطلبة

نقاش عام حول العادات األربع التي

حوار

نشاط ( )2حدد أهمية اعتماد

التحليل

أوراق

بريستول

بفاعلية

والمناقشة

أقالم لصق

مشاركتهم الفاعلة

تضمنها البرنامج

العادات األربع كمنهجية في الحياة

ومناقشة
الحوار

مجموعات
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 5دقائق

 20دقيقة

عرض آلي

مشاركة الطلبة

 15دقيقة

استجابة الطلبة

 20دقيقة

في المجموعة

المحتوى العلمي
تعريف بعادات العقل :
بدأ ظهور نظرية (عادات العقل) في نهاية العقد األخير للقرن العشرين مع ظهور اتجاه جديد في الفكر
التربوي
والذى يدعو رجالت التربية والختصاص التركيز على تحقيق عدد من النواتج التعليمية  ،بغية تنمية
عدد من الستراتيجيات التي تنمي التفكير بأبعاده المختلفة .
وعادات العقل وفق برنامج كوستا وكاليك ( )Costa & Kallickالذى طبق على مجموعة من البشر  ،ل
يشير إلى األشياء المادية التي يتعلمها الفرد في مدرسته وانما هي صفات وخصائص يتصف ويتميز بها
من وصل إلى مستوى اإلتقان في األداء  ،سواء عمل  ،أو مهارة  ،في مؤسسة تربوية  ،أم مكان العمل ،
أم البيت  ،وغيرها فهي تمثل قوة محركة تدفع الفرد وتوجهه نحو السلوك القويم ،واألداء الصحيح المالئم
 ،وقدرته على اتخاذ قرار منظم بما يجعله انسان منتج ذو فاعلية .
تتعدد تعريفات عادات العقل وفق اختالف وجهات نظر واتجاهات المفكرين فيعرفها كل من كوستا وكاليك
على أنها عبارة عن تركيبة من الكثير من المهارات والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية والميول ،
ثم يشير كل منها إلى أن هذه العادات تعنى بأمور عدة منها :
 اللتزام بمواصلة السعي للتأمل في أداء نمط السلوك الفكري وتحسنه القدرة على امتالك المهارات والقد ارت األساسية لتنفيذ السلوك اإلحساس بوجود فرص مالئمة لستخدام نمط من أنماط السلوك الفكري تقييم استخدام نمط من أنماط السلوك الفكري بدلا من أنماط أخرى أقل إنتاجية ( Costa & Kallick), 2003:9
بينما يرى اتجاه آخر أن عادات العقل هي (الموقف الذى يتخذه الفرد بنا اء على مبدأ أو قيمة معينة
مستوى
حيث يرى الشخص أن تطبيق هذا الموقف مفيد أكثر من غيره من األنماط  ،وذلك يتطلب
ا

من المهارة في تطبيق السلوك بفاعلية  ،والمداومة عليه  ،وهذا يدل على ضرورة إنتاج المتعلم
للمعرفة  ،وليس استذكارها (عياصرة )297 : 2012 ،
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واتجاه آخر يرى أن عادات العقل (مجموعة من المهارات والتجاهات والقيم التي تمكن الفرد من بناء
بناء على المثيرات والمنبهات التي يتعرض لها بحيث
تفضيالت من األداءات و السلوكات الذكية  ،ا

تقوده إلى اختبار عملية ذهنية  ،أو انتقاء أداء سلوك من مجموعة من خيارات متاحة أمامه لمواجهة
مشكلة أو قضية ما  ،أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة على هذا النهج (طراد )234 : 2012 ،

وبناء على ما سبق يمكن القول مهما اختلفت هذه التجاهات والقيم فإنها في النهاية هدفها وغايتها
ا

المنشودة الوصول بالفرد إلى إنتاج السلوك المالئم لمواجهة الموقف بشكل جيد .
فوائد برنامج عادات العقل :
ترى الباحثة أن لبرنامج عادات العقل فوائد عديدة تتمثل في :

 -1التعرف على الفروق الفردية بين الطلبة من خالل المناقشة والتأمل بحيث يعبر كل طالب عن
ذكائه باختيار السلوك الذكي المالئم للموقف الحياتي المواجه
 -2ترك المجال للعواطف والمشاعر لتؤثر بشكل فاعل على السلوك  ،ودعم المشاعر اإليجابية لدى
الطلبة
 -3تنمية الحاسة الفكرية للطالب  ،وتعنى قدرة الطالب على أن يحدد متى يفكر؟ أو يالحظ ؟ ومتى
يسأل ؟ وأي عادة يمكن اختيارها دون األخرى ؟
 -4تأصيل العالقات والروابط بين المواقف والمواقف الحياتية بشكل عام والرياضيات بشكل خاص .
 -5توعية الطالب الجامعي (المعلم مستقبالا) بالحاجة الماسة لستخدام أساليب تدريبية حديثة تتفق
مع الحاجات التربوية الحديثة التي تجعل الطالب محور العملية التعليمية .
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وصف عادات العقل
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الوحدة الثانية
الفترة  /لقاءان

عادات العقل

الزمن  /ساعتان

أوال  :المثابرة


شعارات المثابرة :
 كن ذا نفس طويل  ،واجعل يقينك باهلل قوي ا كن كالصخر ول تعش مع إخفاقات الماضي تقول مارجريت كارتي (كن كطابع البريد  ،التصق بشيء ما إلى أن تصل) يقول دي بورنو(اذا كانت األداة الوحيدة المتوفرة لديك هي المطرقة  ،فستعامل العلم كله كأنه مسمار)األهداف :
 التعرف على عادة المثابرة ومفهومها كإحدى العادات العقلية الستة عشر
 استنتاج صفات وخصائص الشخص المثابر
 التعرف على مجموعة من المرادفات و السلوكات الذكية الدالة على العادة
 ذكر أمثلة وقصص مر بها الطالب في حياته عن عادة المثابرة
 توظيف المثابرة في المواقف الحياتية واألنشطة اليومية
 توظيف عادة المثابرة في المواقف الرياضية التي تواجه الطالب في وحدة المساحات والحجوم
المستهدفة
 استنتاج فوائد المثابرة في الحياة بشكل عام  ،والرياضيات بشكل خاص
 تحديد المبادئ الرئيسة لعادة المثابرة
 ذكر أساليب تنمية عادة المثابرة لدى الطلبة .
الوسائل المستخدمة في الوحدة :
حاسب آلي – جهاز عرض  – LCDأوراق عمل – أقالم – سبورة – ملصقات
175

األنشطة التدريسية تتضح من خالل الجدول التالي :
اللقاء  /األول

الزمن  /ساعة

الموضوع /مفهوم عادة المثابرة

المدخل العام :أمثلة وقصص وتعليق عليها عن معاقين مبدعين أصبحوا عظماء مثل(طه حسين – هيلين
كيلر -أبو العالء المعري)....كيف حققوا إنجازاتهم ووصلوا لهذه المرحلة من اإلبداع ؟
المحتوى واألنشطة

العمليات والمهارات

نشاط  /برأيك ما الذى يجعل

عصف ذهني –

الطالب بطيئي الحل في

المستخدمة

مناقشة

حوار ومناقشة -
تأمل

عرض حاسوب

الرياضيات ؟
مقدمة وتعريف عن عادة المثابرة

الوسائل

نشاط /من خالل التعريف السابق

عمل جماعي -

ماهي صفات الطالب المثابر ؟

تحليل

ذكر مرادفات بديلة لعادة المثابرة

عصف ذهني

السبورة

نشاط /بالتعاون مع مجموعتك

عمل في مجموعات

أوراق عمل

التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 5دقائق

مشاركة الطلبة
عمل تعاوني
مشاركة فاعلة

 5دقائق
 10دقائق
 5دقائق

وجماعية
برأيك ما هي أهم مرادفات  ،اختر

المشاركة ضمن

 5دقائق

المجموعة

شعا ار للمثابرة تطلقه على نفسك ؟

عرض لقصة هوندا الياباني  ،تأمل

وقصة النبي عليه السالم في نشر وحوار

–

مشاركة

مناقشة

للطالب

الدعوة اإلسالمية

ما الدروس المستفادة من القصص حوار ومناقشة

مشاركة فاعلة

السابقة

أمثلة على أهمية المثابرة في الحياة

حوار ومناقشة وتأمل

نشاط /ما فائدة المثابرة في حياتنا

العمل في مجموعات

نشاط /ما فائدة اتصافنا بعادة العمل في مجموعات

المثابرة في دراسة الرياضيات ؟
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فاعلة  5دقائق

 5دقائق

استماع ومناقشة  10دقائق
أوراق
أوراق عمل

مشاركة فاعلة

 5دقائق

عمل تعاوني

 5دقائق

اللقاء  /الثاني

الزمن  /ساعة

الموضوع /عادة المثابرة في الرياضيات

المدخل العام :هل تمتلك قد ار من المثابرة لالستعداد لختبار القصير ؟ ما الدليل ؟
المحتوى واألنشطة
اختبار قصير

العمليات والمهارات
ترابط

رياضي

استدلل رياضي

الوسائل
المستخدمة

– أوراق عمل

نشاط /بالتعاون مع مجموعتك كيف تواصل رياضي – ورق بريستول

يمكنك إيجاد مساحة شبه المنحرف ترابط – استدلل

التقويم

 5دقائق
الزمن

حل فردى

 10دقائق

مشاركة الطلبة

 20دقيقة

مشتقة من مساحة المثلث نظري ا ،
وعملي ا

نشاط /بالتعاون مع مجموعتك كيف العمل في مجموعات

أوراق

عمل تعاوني

 20دقيقة

يمكنك تنمية عادة المثابرة لدى –تواصل رياضي

طالبك في مادة الرياضيات؟

نشاط /ما العوائق التي تمنع العمل

الطالب أن يكون مثاب ار؟

المجموعات

ضمن أوراق عمل

مشاركة فاعلة

 10دقائق

المحتوى العلمي:
مفهوم عادة المثابرة  :إصرار الفرد ومقدرته على الستمرار في أداء مهمة  ،فقد نجد لديه ذخيرة من
الطرق والبدائل التي تجعله قاد ار على مجابهة المشكالت بغية تحقيق أهدافه  ،ومن هنا نعى أن المثابرة
ليست بمفهومها الوصول إلى الحل الصحيح فقط بل معرفة أن الصطدام بما يعيق ل يثنى عن أداء
المهمة بل تجربة بديل آخر  ،امتثالا لقول الرسول الكريم " محمد صلى اهلل عليه وسلم (استعن باهلل ول
تعجز)
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وعادة المثابرة هي العادة التي تأخذ الصدارة بين عادات العقل كما يرى كوستا وكاليك فإن الناجحين ل
يقبلون الهزيمة ول يتراجعون  ،ففي كل مرة يخفقون يعاودون الكرة من جديد  ،دون كلل أو ملل  ،وهذه
العادة يمكن تعلمها وتعليمها أيض ا للطلبة  ،وهى شرط ضروري لبناء عقل ناقد منفتح على كثير من
الحتمالت .
أمثلة على المثابرة في الحياة :
هناك أمثلة كثيرة في عالمنا اإلسالمي والعربي  ،وخير مثال على المثابرة رسولنا الكريم محمد صلى اهلل
عليه وسلم في تبليغ الدعوة ،واص ارره على تحمل العذاب في سبيل تبليغ رسالته في دعوة الناس للدين
اإلسالمي ،وخير دليل قوله صلى اهلل عليه وسلم( :واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري
على أن أترك هذا األمر أو أهلك دونه).
كذلك الحال استشهاد القادة الثالث في غزوة مؤتة (جعفر بن أبي طالب – زيد بن حارثة – عبد اهلل بن
رواحة) لم يهزم جيش المسلمين  ،بل قام المثابر ثابت بن أبي اقرم  ،ونادى المسلمين ليولوا الصف لخالد
بن الوليد سيف اهلل المسلول ،والذى بقوته و ثباته  ،ومثابرته وحنكته  ،وكره وفره قاد المسلمين إلى
النصر.
كذلك هزيمة المسلمين في غزوة أحد ومقتل حمزة عم الرسول عليه الصالة و السالم لم يثن المسلمين عن
الدفاع عن اإلسالم والذود عن أنفسهم.
كذلك من الشخصيات العالمية المثابرة (جيتس  )Bill Gatesالذى ل يحمل درجة علمية ولكنه بكفاحه
ومثابرته بنى أرقى منظمة تكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين  ،وأصبح أغنى رجل في العالم
وكذلك الجزائر أرض المليون شهيد التي كانت رم از للنضال والكفاح والمثابرة  ،تمكنت من التحرر من
الذل وتحقيق العيش بحرية وسالم .
كذلك ثبات ومثابرة وكفاح وتضحية الشعب الفلسطيني ونضاله ضد المحتل  ،رغم تعرضه للهجمات
الشنيعة والحروب المتكررة من قبل المحتل خير دليل على المثابرة .
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مبادئ عادة المثابرة :
 اتباع أكثر من طريقة أو استراتيجية لحل المشكالت يؤدى بنا إلى حلول مجدية تجريب أكثر من خطة للحل ينضج الحل كلما اعترضك عائق كلما زدت عزيمة واصرار ومثابرة عدم الصعود والتقدم يعنى الهبوط والتراجع . الستسالم للصعاب وعدم مواجهتها ينتهى بك للفشل حتما الفشل في عمل ما بداية الطريق وليس نهايته .تنمية عادة المثابرة لدى الطالب :
الحياة العصرية والتكنولوجية أثرت في طلبتنا وطريقة تعلمهم  ،فأصبحوا يجدون كل شيء أمامهم سهل
ويسير  ،وجاهز  ،ولم يعد لديهم الدافعية للبحث والستكشاف  ،فالتقنيات الحديثة قدمت له العديد من
المتعة والترفيه دون جهد أو عناء  ،مما يؤدى إلى الكسل والخمول ويضعف الصبر ويثبط العزائم  ،ول
يجعل الهمم عالية  ،مما انعكس على دراستهم وأساليب حصولهم على المعرفة  ،فإذا ما اعترض طريقهم
قضية ما  ،اتجهوا يسألون من حولهم  ،مما يفقدهم القدرة على التحليل للمشكلة ،ويفشلون في حلها
فيستسلمون ويشعرون باإلحباط .
كمعلم بدورك كيف تنمى عادة المثابرة لدى طالبك ؟
 يجب أن نعرف طالبنا أن الفشل ليس نهاية الطريق بل البداية ألفق جديد وعمل جاد . اغرس في طالبك اليقين بأن اهلل معهم  ،وأن اهلل ل يضيع أجر من أحسن عمال . شجع الطالب على تسجيل األفكار واألهداف في كراس وتحليلها . شجع طالبك على تنظيم الوقت واستغالل وقت الفراغ فيما يفيد حدد وقت ا مالئم ا إلنجاز مهمة ما ضع طالبك في موقف مشكل وشجعهم على استخدام أكثر من حل شجع طالبك على طرد مشاعر القلق والخوف من مجابهة الواقع -أكد لطالبك عدم تعليق أسباب إخفاقهم على اآلخرين
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 استخدم مع طالبك مفردات تحفيزية إيجابية (حاول مرة أخرى –أنت قوى وذكي – استمر اقتربت منالنهاية )......
 لتدع طالبك ينظرون إلى تجارب سلبية ماضية  ،وانما عززهم باإلنجازات اإليجابية . أشعل لدى طالبك روح المسابقة والمنافسة عزز طالبك بألعاب الذكاء  ،وحفزهم على البحث والطالع -أعط فرصة لجميع الطالب للظهور والمشاركات الجماعية ،ووليهم مواقف قيادية .
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الوحدة الثالثة
عادات العقل

الفترة  /لقاءان

الزمن  /ساعتان

ثانياً :التفكير بمرونة

شعارات تدل على التفكير بمرونة :
 -1أنظر لألمور من زاوية أخرى

 -2من لنت كلمته وجبت محبته (عن على بن أبي طالب  ،كرم اهلل وجهه)
 -3أنظر لألمور بعين طائر محلق

 -4كن كالماء اذا واجهته الصخور استدار من حولها
األهداف :
 يتعرف الطلبة على مفهوم عادات التفكير بمرونة كإحدى العادات العقلية في التفكير . يتعرف الطلبة على مفردات مرادفة وسلوكات ذكية دالة على التفكير بمرونة يذكر الطلبة أمثلة على عادة التفكير بمرونة من خالل سرد قصة أو مواقف حياتية يوظف الطلبة عادة التفكير بمرونة خالل المواقف الحياتية التي تواجهه يومي ا يوظف الطلبة عادة التفكير بمرونة في المواقف الرياضية في الوحدة الدراسية المستهدفة يستخلص الطلبة المبادئ األساسية لعادة التفكير بمرونة يستنتج الطلبة فوائد التفكير بمرونة في دراستهم الرياضيات وفى الحياة العامة . يتعرف الطلبة المعلمين على أهمية إكساب طالبهم عادة التفكير بمرونةالوسائل المستخدمة:
جهاز حاسب آلي  -جهاز عرض  – LCDأقالم – سبورة – أوراق بريستول
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اإلجراءات التدريسية :
اللقاء  /األول

الزمن  /ساعة

الموضوع /مفهوم عادة (التفكير بمرونة)
المدخل العام :أمثلة وقصص وتعليق عليها طارق بن زياد وفتح األندلس .

المحتوى واألنشطة
نشاط  /برأيكم لماذا دائماا نفكر في

حلول بديلة ؟

نشاط /من خالل التعريف السابق

ماهي صفات الطالب الذى يفكر

المستخدمة

عصف ذهني –
مناقشة جماعية
عمل ضمن

مجموعات -تحليل

عرض حاسوب

حل واحد لمشكلة ما دون التفكير في

العمليات والمهارات

الوسائل

التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 10دقائق

عمل تعاوني

 5دقائق

بمرونة؟
مقدمة وتعريف عن عادة التفكير

استماع ومشاركة

تأمل ومناقشة

 10دقائق

بمرونة .
وصف عادة التفكير بمرونة بمرادفات

أخرى

نشاط /اختر مع مجموعتك ثالث

مرادفات أو سلوكات بديلة لعادة

عصف ذهني-

السبورة

مشاركة فاعلة

 5دقائق

عمل تعاوني

ورق عمل

مشاركة جماعية

 5دقائق

طالقة

التفكير بمرونة
تعاونوا في اختيار شعا ار للطالب مرن

التفكير

عمل ضمن

أوراق عمل

العمل ضمن

 5دقائق

مجموعات

المجموعة

عرض أمثلة حياتية للتفكير بمرونة

مناقشة وحوار

مشاركة واستماع

 10دقائق

من خالل عالقتك بالمحيط أذكر

مناقشة وحوار

مشاركة فاعلة

 5دقائق

شخصية تتصف بالمرونة في التفكير

السبورة

 ،ووضح ما يميزه عن غيره .

فوائد عادة التفكير بمرونة في حياتنا ؟

عصف ذهني –
عمل تعاوني

أوراق بريستول

نقاش جماعي

 10دقائق

نشاط /بالتعاون مع مجموعتك أذكر

نشاط /اذكر فوائد التصاف بالتفكير

عمل جماعي -

أوراق

مناقشة وتحليل

 10دقائق

بمرونة في الرياضيات .

مرونة
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اللقاء  /الثاني

الزمن  /ساعة

الموضوع  /عادة التفكير بمرونة في حياتنا وفى الرياضيات

المدخل العام :برأيكم ما الفرق بين صندوق مليء بالمعلومات وبين العقل ؟.
المحتوى واألنشطة

العمليات والمهارات

درست في الرياضيات استراتيجيات حل

عصف ذهني

المسألة ،أذكر أفضل الستراتيجيات التي

الوسائل

المستخدمة

 5دقائق
التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 5دقائق

استخدمتها؟

نشاط /تعاون مع زمالئك في حل السؤال عمل في مجموعات

التالي :استخدم استراتيجيتين مختلفتين لحل

عمل تعاوني

– تواصل رياضي

10دقائق

المسألة التالية:

أوراق وأقالم

شبه منحرف مساحته  30سم ،²وارتفاعه

6سم ،فاذا كانت قاعدته الصغرى 4سم ،

فكم طول القاعدة الكبرى لشبه المنحرف ؟
حل بأكثر من طريقة ما يلي -:

أ-اذا كانت مساحة مستطيل 50سم ،²وكان
طوله ضعف عرضه ،فما طول المستطيل؟

استماع ومشاركة

تأمل ومناقشة
ترابط رياضي

10دقائق

ب -مساحة متوازي أضالع 24سم ، ²جد
طول ارتفاعه الذى يمثل ثالثة أمثال

القاعدة ؟

استدلل رياضي

نشاط  /برأيكم ما الذى يعيق الطالب من

عصف ذهني-

نشاط /ماهي مبادئ عادة التفكير بمرونة ؟

عمل تعاوني

نشاط  /بدراستك وحدة المساحات والحجوم

العمل ضمن

أن يكون مرن التفكير؟

أكتب مع زمالئك مسألة من واقع الحياة

تحل بطريقتين مختلفتين؟

ما أسباب تدني مستوى الطالب في

الرياضيات ،كمعلم كيف تنمى عادة التفكير

طالقة

المجموعة

استدلل رياضي
مناقشة وحوار

بمرونة لدى طالبك؟
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ورق عمل
أوراق عمل

مشاركة فاعلة

 5دقائق

مشاركة جماعية

5دقائق

التعاون مع

 10دقائق

المجموعة

عصف ذهني

10دقائق

المحتوى العلمي:
أوالً  :عادة التفكير بمرونة :
قدرة الفرد على إيجاد بدائل وحلول وسبل مختلفة في التفكير وطالقة في الحديث لمواجهة المواقف
المشكلة التي تعترضه  ،فالفرد المرن يولد أفكا ار كثيرة  ،ويستمع لآلخرين  ،ويحفز زمالئه على توليد
أفكار جديدة  ،كما أنه يستخدم طرق غير تقليدية في حل المشكالت  ،ألنه ينظر لألمور بزوايا مختلفة
ويتعامل مع مصادر متعددة للمعلومات في وقت واحد  ،لذا فإن مرونة العقل أساس للتفاهم الجتماعي ،
مما يساعد الفرد على اتخاذ القرار المالئم .
ويعرف (السواح  )67: 2011،التفكير بمرونة على أنه كسر األطر الذهنية الجامدة وقراءة البيانات
قراءات متعددة من وجهات نظر مختلفة  ،وتوليد بدائل وحلول مختلفة  ،اتساع األفق  ،والنفتاح على
تفكير وخبرات اآلخرين  ،المرونة في النظر بعين الطائر المحلق لألشياء ثم تكوين اآلراء والتوجهات
الفكرية المختلفة .
وهناك من يصف المرونة على أنها قدرة الفرد على التفكير ببدائل وخيارات وحلول ووجهات نظر متعدة
للتعامل مع المشكالت بمنظور مختلف .
مفردات وأقوال تدل على المرونة :
 -انظر لألمور نظرة مختلفة

 -كن واسع األفق

 -انظر بزاوية مختلفة

 -ل تجعل عقلك ضيق ا

 -يمكنني التواؤم والتكيف مع أي بيئة

 -أستطيع السيطرة على ذهني
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أمثلة على عادة المرونة:
 السيل الجارف ل يتوقف عن خط سيره مهما اعترضه من الصخور فإما يقتلعها أو يتجه اتجاه ا آخر
 ولو نظرنا في بعض األحكام الشرعية في الدين اإلسالمي لوجدنا خير مثال للمرونة في قوله تعالى:
استَ ْغ ِفر لَهُ ْم
اع ُ
ت فَظّا َغليظَ اْل َقْل ِب ْ
لنفَضوا ِم ْن َح ْولِ َك فَ ْ
ت لَهُم ولَو ُك ْن َ
(فَبِما َر ْح َم ٍة ِم َن اهلل لِ ْن َ
ف َع ْنهُ ْم و ْ
ِ
ب اْل ُمتَ َو ِكلين) (آية  ،159سورة آل عمران)
،
وشاوْرُهم في األ َْم ِر فَِإذا َع َزْم َ
ت فَتَ َو َك ْل َعلى اهلل إِن اهلل ُيح ُ
َ

 وهناك أمثلة واضحة في حياتنا اليومية من أدوات ومعدات وأجهزة مختلفة تستخدم ألغراض متعددة
مثل جهاز الحاسوب (تعليمي – ترفيهي – معلوماتي ).....

هناك بعض المواقف التي تعترض حياتنا فكيف نتصرف حيالها بمرونة ؟
 ما رأيك في التفكير بإيجاد طريقة ما للتقليل من زحمة الطرق ؟ ما رأيك في حل مشكلة الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية أو ازدواجية المدارس ؟ كيف يمكن معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في أماكن العمل ؟ طالب لديك يدعى أن الرياضيات ل تحتاج إلى مذاكرة  ،كيف يمكن إقناعه بتغيير رأيه ؟قضية للنقاش :
ما رأيك بطالب يذاكر الرياضيات باستمرار ويقوم بحفظ القوانين الرياضية  ،ولكن درجاته في الختبار
متدنية ؟
هل هذه طريقة جيدة للدراسة ؟ لماذا يحصل الطالب على درجات متدنية في الختبار رغم مذاكرته ؟
كمعلم كيف يمكنك مساعدته على اجتياز محنته ؟

185

مبادئ عادة التفكير بمرونة :
 النظر لألمور بزوايا مختلفة يضمن حلولا عديدة ورؤى إبداعية تغيير مسارات التفكير من زاوية ألخرى يثرى الحلول وينمى اآلراء يمكن أن يتميز الفرد عن غيره بما يمتلكه من القدرة على التفكير القدرة العقلية التي تتصف بالمرونة هي التي لديها القدرة على إنتاج عدد متنوع من الستجابات الجمود الذهني صفة سلبية ل تتفق والمرونة العقلية توليد الحلول المتباعدة سمة من سمات المبدعينكيف نعلم طالبنا التفكير بمرونة ؟
 تعليم الطالب أكثر من طريقة في حل المشكالت تشجيع الطلبة على طرح بدائل كثيرة للموقف التعليمي تقديم مسائل رياضية للطالب تحتمل الحل بأكثر من طريقة تعزيز استجابات الطلبة اإلبداعية تبني اإلبداعات الطالبية واألفكار األصيلة والعمل على تنميتها توظيف استراتيجيات تعلم تثير التفكير مثل استراتيجية (العصف الذهني – حل المشكالت – البحثوالستقصاء . ) ---------- -
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الوحدة الرابعة
الفترة  /لقاءان

عادات العقل
ثالثاً :جمع البيانات باستخدام الحواس

الزمن  /ساعتان

شعارات تدل على استخدام الحواس:
-1

تفحص األشياء باهتمام.

-2

كن كعين الصقر.

-3

ل تصم اذنيك أو تغلق عينيك.

األهداف:
 يتعرف الطلبة على مفهوم عادة جمع البيانات باستخدام الحواس كإحدى العادات العقلية . يتعرف الطلبة على خصائص وسمات الشخص الذى يستخدم حواسه في التعلم يتعرف الطلبة على مفردات وسلوكات دالة على استخدام الحواس يوظف الطلبة عادة استخدام الحواس كافة في جمع المعلومات في الحياة يوظف الطلبة عادة استخدام الحواس كافة في جمع المعلومات في مواقف رياضية في وحدةالمساحات والحجوم
 يستخلص الطلبة سمات وخصائص استخدام الحواس في جمع المعلومات يستنتج الطلبة أهمية توظيف الحواس في تدريس الرياضيات -يذكر الطلبة (المعلمين) كيفية تعليم طلبتهم استخدام حواسهم لجمع المعلومات .

 الوسائل المستخدمة في الوحدة : -حاسب آلي – جهاز عرض  – LCDأوراق عمل – أقالم – سبورة – ملصقات
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 اإلجراءات التدريسية -:اللقاء  /األول

الزمن  /ساعة

الموضوع /مفهوم عادة (جمع المعلومات باستخدام الحواس)

المدخل العام :أمثلة وقصص وتعليق عليها (سيدنا إبراهيم عليه السالم وتفكره في خالق الكون).
المحتوى واألنشطة

التقويم

الزمن

عصف ذهني –

مشاركة

 5دقائق

توضيح مفهوم استخدام الحواس كعادة عقلية

تأمل ومناقشة

استماع

 10دقائق

نشاط /من خالل فهمك للتعريف السابق

العمل ضمن

عمل

 10دقائق

نشاط  /برأيكم ما السبب في عدم فهم

الطالب لبعض الحقائق الرياضية ؟

المستخدمة

مناقشة جماعية

مجموعات -تحليل

الطلبة

عرض حاسوب

ماهي صفات الطالب الذى يستخدم حواصه

العمليات والمهارات

الوسائل

 5دقائق

تعاوني

للحصول على المعلومات؟
وصف عادة استخدام الحواس لجمع

عصف ذهني -طالقة

السبورة

المعلومات بمرادفات أخرى
نشاط /اختر مع مجموعتك ثالث مرادفات

فاعلة
عمل تعاوني

ورق عمل

لمن يتصف بتوظيف حواسه  ،واختر شعا ار

استخدام الحواس في الحصول على

مناقشة وحوار

السبورة

المعلومات  . ..عرض أمثلة

نشاط /كمعلم ما الحواس التي تشجع طالبك

على استخدامها في دراسة كل من مساحة
المستطيل – حجم األسطوانة ؟

مشاركة

 5دقائق

جماعية

تطلقه عليه .

من خالل عالقتك بالمحيط أذكر أهمية

مشاركة

 5دقائق

عصف ذهني –

أوراق

مجموعات -تواصل

قصاصات

ترابط رياضي

أسطوانة

العمل ضمن
رياضي
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بريستول
ملونة

مشاركة
فاعلة
نقاش

جماعي

 10دقائق

 10دقائق

اللقاء  /الثاني

الزمن  /ساعة

الموضوع /مفهوم عادة (جمع المعلومات باستخدام الحواس)

 5دقائق

المدخل العام :حدد العالقة بين الحواس والعقل ؟
المحتوى واألنشطة

العمليات والمهارات

كيف يمكنك بعد دراسة مفهوم عادة
استخدام الحواس  ،تدريس طالبك العالقة
بين حجم المخروط واألسطوانة ؟

عصف ذهني –
مناقشة وتأمل

نشاط /بالتعاون مع زمالئك كيف يمكنك مجموعات – ترابط
مساعدة طالبك على استنتاج قاعدة  -تواصل استدلل
رياضي
المساحة الكلية لمتوازي المستطيالت ؟

وصف عادة استخدام الحواس لجمع
المعلومات بمرادفات أخرى

عصف ذهني-
طالقة

نشاط /اختر مع مجموعتك ثالث العمل في مجموعات
مرادفات لمن يتصف بتوظيف حواسه ،
واختر شعا ار تطلقه عليه .

من خالل عالقتك بالمحيط أذكر أهمية
استخدام الحواس في الحصول على
المعلومات  . ..عرض أمثلة

مناقشة وحوار

نشاط /كمعلم ما الحواس التي تشجع عصف ذهني –
طالبك على استخدامها في دراسة كل عمل تعاوني-
من مساحة المستطيل– حجم األسطوانة؟ تواصل رياضي
ترابط رياضي

ما رأيكم في معلم مرحلة دنيا يشرح
دروس الرياضيات بطريقة اإللقاء معتمدا
على التخيل ؟ أعط مثال.
نشاط/بعد فهمك لعادة استخدام الحواس
في جمع المعلومات اذكر خصائص
الحواس؟
برأيكم ما أهمية تعليم الطالب جمع
المعلومات باستخدام كافة الحواس؟

نشاط/كمعلم كيف يمكنك أن تعلم طالبك
استخدام حواسهم في جمع المعلومات ؟

الوسائل

التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 5دقائق

عمل تعاوني
مناقشة

 10دقائق

مشاركة فاعلة

 5دقائق

ورق عمل

مشاركة
جماعية

 5دقائق

السبورة

مشاركة فاعلة

 10دقائق

أوراق بريستول
قصاصات
ملونة
أسطوانة

نقاش جماعي

 10دقائق

مشاركة فاعلة
إعطاء أمثلة

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

المستخدمة
مخروط
أسطوانة
ماء
متوازي
مستطيالت
ورق
السبورة

مناقشة وتأمل

السبورة

العمل ضمن
المجموعات
عصف ذهني

ورق –
جهازLCD

مشاركة فاعلة

السبورة

مشاركة

أوراق عمل

مشاركة فاعلة

تأمل ومناقشة
عمل تعاوني

عصف ذهني
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الطالب

 10دقائق

المحتوى العلمي:
يتعلم األفراد بطرق وأساليب مختلفة مستخدمين قنوات متعددة للتعلم مثل (السمع -البصر –اللمس-الشم-
التذوق) واستخدام أكبر عدد من تلك القنوات يؤدى لتحصيل معرفي بشكل أفضل  ،وبقاء أثر التعلم ،ومن

هنا ظهر اهتمام الباحثين وخبراء التربية والمربين حول العالم بمنهج التعلم متعدد الحواس ،بحيث يدمج

مع الدراسة التقليدية داخل الصفوف الدراسية ،فيجمع المعلم بين الحركة والحواس المختلفة ،من أجل
تحفيز عملية التعلم في القراءة والحساب وغيرها .

عادة جمع البيانات والمعلومات باستخدام الحواس  :هي إحدى أهم العادات العقلية التي يجب أن يكتسبها
العقل الن اقد  ،والهدف منها هو كيفية توظيف مدركاتنا الحسية توظيف خالق في عملية بناء المعرفة ،
فأساس المعرفة هو المعطيات الحسية  ،يقوم العقل بتحويلها إلى أنماط ذهنية  ،لذا يجب التأكيد على

أهمية توظيف الحواس وتنمية القدرات الحسية للمتعلم في عملية بناء المعرفة .
والتوظ يف األمثل للحواس كأدوات للمعرفة والتعلم والستكشاف من أهم سمات عادات العقل وأيسرها في
التطبيق  ،وتشكل الحواس عنص ار هام ا من عناصر السلوك الذكي  ،وهى تلعب دو ار كبي ار في التفكير

الفاعل ،خاصة عندما يواجه المتعلم صعوبة في مالحظة الفرص المتاحة للتفكير بصورة نقدية في حياته،

حتى ولو كان يمتلك قد ار من المهارات ( ،كأن يسير مسرعا ويصطدم بحافة مقعد زميله في الصف ،مع
أنه يرى المقعد لكنه ل يبتعد عنه في الوقت المالئم)  .ومن يستخدم الحواس بفعالية ويتأكد بصري ا من
صحة األشياء قبل أن يقدم على عمل أو إنجاز مهمة يوفر لنفسه فرصة ليتفحص القضايا واألمور بشكل

أفضل.
فمن خالل القنوات الحسية تدخل جميع المعلومات للدماغ  ،ويكتسب الفرد تعلمه اللغوي والمادي والثقافي

من خالل مالحظة األشياء المحيطة به أو بواسطة قنواته الحسية اليقظة مما يتيح له الستيعاب

المعلوماتي األمثل إزاء المثي ارت المحيطة به.

وتعتبر حواس المرء نافذته إلى العالم  ،وهى أسرع وسيلة للحصول على المعلومات  ،ومع ذلك فهي

ليست كافية للتأكد من أن المرء قد حصل على المعرفة الكافية بالفعل  ،لذا فإن الدين اإلسالمي يعتبر

الحواس بابا للعقل في المعرفة  ،والعقل والحواس يعمالن معا في عملية المعرفة  ،وقد ذكرت الحواس في

ون إلى
القرآن الكريم ليستدل بها على عظمة الخالق  ،والتفكير في أمور الكون في قوله تعالى (أَفَال َي ْنظُر َ
ِ
خلِقَت " )...آية  ، 17سورة الغاشية "
ف ُ
اإلبِ ِل َك ْي َ
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فذكرت حاسة السمع وما يتعلق بها ما يقرب من ثالثمائة مرة  ،والبصر وما يتعلق به مائتين وأربعة
وستين مرة  ،كما مدح القرآن الكريم من استخدم نعمة الحواس في الحصول على المعرفة  ،وخاب من

صارُكم  ")....آية  ،46األنعام "
عمى وصم أذنيه لقوله تعالى ( ُق ْل أ َأ
َرَْيتُ ْم إِ ْن أ َ
َخ َذ اهلل َس ْم َع ُك ْم َوأ َْب َ

كما أشار القرآن الكريم إلى أن تعطيل دور الحواس يعطل العقل لقوله تعالى ( َولَقَ ْد َذ َأرْنا لِ َجهَنم َكثي ار ِم َن
ِ
الجن و ِ
ِّ
عون بِها) "
هون بِها َ ،ولَهُم أ ْ
رون بِها  ،ولَهُم آذان ل َي ْس َم َ
َعُين ل ُي ْبص َ
اإل ْن َس لَهُم ُقلوب ل َي ْفقَ َ
آية  ،179األعراف " وهناك الكثير من اآليات القرآنية تشير إلى أهمية الحواس في التفكير  ،والهداية ،
وتعتبرها باب ا من أبواب المعرفة العقلية  ،بل العقل يحول المعرفة الحسية إلى معرفة عقلية لقوله تعالى
ِ
ِ ِ
كان َع ْنهُ َم ْسئولا) " آية  ،36اإلسراء ".
(ول تَ ْق ُ
ف ما لَْي َس لَ َك بِه عْلم  ،إِن الس ْم َع َو َ
ص َر و الفُؤ َاد ُكل أولئ َك َ
الب َ
مفردات يوصف بها الشخص الذى يستخدم حواسه في جمع المعلومات:
 (يقظ  -متفحص – مستكشف – عينه كالصقر – نظرته ثاقبة – قنوات اإلحساس لديه قوية)وهناك أمثلة على توظيف الحواس في التعلم منذ القدم مثال على ذلك (اإلدريسي الذى نقش أول كرة
أرضية من الفضة  ،وكذلك قصة الراهب كونتليان الذى كان ينحت العظام ليشكل منها حروف وكلمات
يتعلمها األطفال في مدارس األحد الدينية .
خصائص الحواس :
 الحواس هي أحد أبواب المعرفة العقلية . -ل تعمل الحواس بمعزل عن العقل  ،فالحواس تقدم المعرفة والعقل يصدر حكم ا

 قيمة الحواس في تقديمها صور متفرقة عن األشياء تتجمع في مسارات العقل لينظمها ويصفها ويحكمعليها

 المعرفة الحسية طريقا لستدلل العقل على ماهية األشياء واألحداث المرئية في العالم الخارجي . الحواس خادم للعقل وليست سيده  ،إنما توظيفها عادة من عادات العقل .أهمية تعليم الطالب جمع المعلومات باستخدام كافة الحواس :
 إثراء الموقف التعليمي وتوسيع خبرة المتعلم في بناء المفاهيم .

 اقتصادية التعليم بتوفير الوقت والجهد المبذول في اكتساب المعرفة
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 البعد عن اللفظية ويصبح التعلم ذو معنى

 تزيد من خبرة المتعلم في توظيف مساراته العقلية وفق احتياجات المعرفة
 بناء عالقات راسخة ووطيدة بين ما يكتسب من معرفة وما يترتب عليه من بقاء أثر التعلم .
كيف يمكن أن ننمى لدى طالبنا توظيف حواسهم في جمع المعلومات ؟
 الهتمام بحواس الناشئة واشراك أكثر من حاسة في عملية التعلم الهتمام بالبيئة ولفت نظر الطلبة لما حولهم من جمال متعدد األلوان واألنواع واألصوات . -نقل التعلم خارج نطاق الغرفة الصفية ليحس الطلبة بمعنى الحياة

 اإلكثار من الرحالت والزيارات الميدانية والعلمية لتطوير ذوق وحس الطالب -التركيز على األداء والتطبيق العملي في التعلم .

 -النتقال بالتعلم من المحسوس (األشكال والمجسمات  )......إلى المجرد .
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الوحدة الخامســـة
عادات العقل

الفترة  /لقاءان

الزمن  /ساعتان

رابعاً :عادة الكفاح من أجل الدقة

شعارات :
 إن اهلل يحب اذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه . القمة ل تتسع لعدد من المفكرين .-

ما تغيص حتى تقيس (مثل شعبي فلسطيني).

 قس ألف مرة واقطع مرة واحدة . ُعد للعشرة قبل أن تتكلم .األهداف :
 يتعرف الطلبة على مفهوم عادة الكفاح من أجل الدقة كإحدى عادات العقل الستة عشر. يذكر الطلبة مجموعة مرادفات بديلة أو سلوكات ذكية تدل على عادة الكفاح من أجل الدقة . يتعرف الطلبة على خصائص وسمات الشخص الذى يكافح ليصل إلى الدقة . يعطى الطلبة أمثلة على عادة الكفاح من أجل الدقة في المواقف الحياتية التي يواجهها . يوظف الطلبة عادة الكفاح من اجل الدقة في المواقف الرياضية في الوحدة المقررة . يستخلص الطلبة المبادئ األساسية لعادة الكفاح من أجل الدقة . يستنتج الطلبة فوائد عادة الكفاح من اجل الدقة في تدريس الرياضيات . يذكر الطلبة (المعلمين) كيف ننمي عادة الكفاح من أجل الدقة لدى طلبتهم . الوسائل المستخدمة في الوحدة : -حاسب آلي – جهاز عرض  – LCDأوراق عمل – أقالم – سبورة – ملصقات
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 اإلجراءات التدريسية :اللقاء  /األول

الموضوع /مفهوم عادة (الكفاح من أجل الدقة )

الزمن  /ساعة
 5دقائق

المدخل العام :يقول رسولنا الكريم (ان اهلل يحب اذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه)

ماذا يقصد بالحديث ؟ وما عالقته بموضوعنا اليوم ؟

المحتوى واألنشطة
نشاط  /برأيكم ما عالقة اإلتقان

عصف ذهني –
طالقة – وتواصل
لفظي

تعريف بعادة الكفاح من أجل الدقة

تأمل ومناقشة

نشاط /من خالل فهمك للتعريف السابق

عمل ضمن

ماهي سمات الشخص الذى يتصف مجموعات  -تحليل

بعادة الكفاح من أجل الدقة ؟

وصف عادة الكفاح من أجل الدقة

عصف ذهني-

نشاط /حدد مع مجموعتك ثالث مرادفات

تعاوني

بمرادفات أخرى

دالة على شخصية من يستخدم عادة

المستخدمة

طالقة

عمل

عرض حاسوب  -أوراق

بالدقة ؟

العمليات والمهارات

الوسائل

السبورة
ورق عمل

التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 5دقائق

استماع ومشاركة

 10دقائق

عمل تعاوني

 10دقائق

مشاركة فاعلة

 5دقائق

مشاركة جماعية

 5دقائق

الكفاح من أجل الدقة  ،واختر شعا ار
تطلقه عليه .

من خالل المواقف التي تعرضت لها في

مناقشة وحوار

السبورة

مناقشة فاعلة

 10دقائق

حياتك ،أعط مثالا لشخصية تعرفها
تتصف بعادة الكفاح من أجل الدقة (أو

قصة)
نشاط /حدد مع مجموعتك الفوائد التي

عصف ذهني –

يمكن اكتسابها من عادة الكفاح من أجل عمل في مجموعات
الدقة في الحياة
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أوراق بريستول

مشاركة فاعلة

 10دقائق

الموضوع  /عادة (الكفاح من أجل الدقة ) في الرياضيات

اللقاء  /الثاني

الزمن  /ساعة
 5دقائق

المدخل العام :أذكر بعض الموضوعات التي درستها في الرياضيات وتتعلق بعادة
الكفاح من أجل الدقة ؟

نشاط  /حدد مع زمالئك فوائد التصاف بعادة

عمل ضمن

نشاط /كيف يمكنك من خالل السؤال التالي أن

عمل تعاوني –

الكفاح من أجل بالدقة ؟
توضح

المسألة-:

لطالبك

الخطوات

األربع

لحل

جد مساحة دائرة محيطها 31.4سم؟

المجموعات

تواصل رياضي

المستخدمة
أوراق  -السبورة

المحتوى واألنشطة

العمليات والمهارات

الوسائل

التقويم

الزمن

مشاركة الطلبة

 5دقائق

مشاركة فاعلة

 10دقائق

وصف عادة الكفاح من أجل الدقة بمرادفات

عصف ذهني-

السبورة

مشاركة فاعلة

 5دقائق

نشاط /حل السؤال التالي باستخدام خطوات

حل فردى

أوراق عمل

استجابة فاعلة

 10دقائق

ترابط رياضي

السبورة

أخرى

الحل األربعة  ،ثم حدد كيف تحدد وجه الدقة

في الحل.

ما طول ارتفاع مخروط دائري حجمه 462سم²

 ،وقطر قاعدته 7سم

طالقة

برأيكم ما الذي يعيق الطالب من أن يكون

مناقشة وحوار

السبورة

مناقشة فاعلة

 5دقائق

نشاط /وضح الخطأ الذى وقع فيه الطالب في

استدلل رياضي

أوراق بريستول

مشاركة فاعلة

 10دقائق

مكافحا من أجل الدقة ؟

كل مما يلى  :ط= 7/22

جد مساحة دائرة قطرها 14سم ؟

م = ط نق14×14 ×3.14 = ²
-

جد مساحة مثلث أطوال أضالعه

كيف نعالج الخطأ

عمل ضمن
المجموعات

ما العادة التي

3سم4،سم5،سم?

يجب إكسابها

الحل م=½ القاعدة × الرتفاع

للطالب

م=½ ×4×5

لماذا القاعدة  5تعتبر خطأ

نشاط /كمعلم كيف يمكنك إكساب طالبك عادة

الكفاح من أجل الدقة ؟

حل ضمن

المجموعة -

عصف ذهني
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أوراق

مناقشة هادفة

 10دقائق

المحتوى العلمي :
عادة الكفاح من أجل الدقة :إحدى عادات العقل ( )16التي وصفها كل من كوستا وكاليك  ،ويقصد
بها قدرة الفرد على العمل بشكل متواصل  ،مستمر  ،ومتقن وكذلك أخذ الوقت الالزم لفحص المنتج
والتحقق من صحته ويكون ذلك بمراجعة المهام والمعايير المستخدمة وتفحص ما تم إنجازه من عمل،
بما يتفق ومعايير وشروط اإلنجاز  ،وهذا يعنى وصول الفرد لدرجة من الكمال .
والوصول إلى الدقة في أعلى مستوياتها  ،احدى استراتيجيات التفكير الناقد  ،وقدرة الفرد على العمل
المتواصل بحرفية واتقان وتفحص للمعلومات للتأكد من صحتها  ،بل عدم الكتفاء بذلك وسؤال
اآلخرين لتلقي تغذية راجعة  ،من أجل تحقيق أعلى درجة من الدقة واإلتقان  ،هم الذين يستاؤون من
أي عمل ناقص  ،وينتظرون استغالل الفرص لتحسين عملهم وأدائهم حتى يحققوا الرضا الذاتي ،
ويستطيعون نقل أفكارهم .
وقد أصى النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم بالعمل بدقة واتقانه فقال ( :ان اهلل يحب إذا عمل أحدكم
عمالا أن يتقنه)  ،فإتقان العمل والدقة في أدائه مطلوب في اإلسالم  ،وخير دليل على ذلك ما نراه
ونتفكر به في خلق الكون والدقة في الخلق واتقان لقوله تعالى (لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم
( )....التين ،أية  )4وكذلك خلق الكون وحركة الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار لقوله تعالى :
(والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ( )...يس  ،ـآية )8

(ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ،ول الليل سابق النهار ،وكل في فلك يسبحون( )..يس ،آية، )40
وهناك من القصص خير مثال على الكفاح من أجل الدقة إتقان على بن أبى طالب لتمثيله دور النبي
عليه الصالة والسالم وقيامه بالنوم في فراشة ليحميه من بطش الكافرين  ،خدع قريش فظنوا أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم ليزال في فراشه  ،كذلك قصة الرسول عليه الصالة والسالم عندما توعد بقتل
ُبي لبس من الدروع ما يقيه شر الموت  ،ولم يترك إل
ُبي بن خلف يوم بدر  ،وعندما علم بذلك أ ّ
أ ّ
موضع درهم في ترقوته  ،وعندما رآه النبي شد عليه رمحه وكبر فأصابه في مقتل فمات  ،وهذا خير
دليل على الكفاح من أجل الدقة .
وهناك من األعمال الدقيقة التي أنتجها العقل البشرى ما نراه حديثا من تطور في تصنيع السيارات
التي تقوم بالستدارة والركن في المكان المالئم دون سائق  ،كذلك من الدقة واإلتقان بعض األجهزة
والمعدات المنزلية التي توفر الوقت والجهد بشكل متقن .
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سمات وخصائص المكافح من أجل الدقة :
 العمل بحرفية إلتقان المهمة درجة الكمال تشكل هم ا مستم ار للمتعلم يعمل الفرد لتحقيق المستوى المطلوب من األداء ل يتوقف أبدا عن العمل على المهمة الدقة هي ما يصبو إليه ل يعطي أهمية للجهد المبذول ول الوقت مقابل الوصول لمستوى معينمترادفات وسلوكات بديلة للكفاح من أجل الدقة :
متقن للمهمة – مبرهن – جودة – يقين – دقيق – واضح – محدد – مكتمل – حاذق – يتفحص األمر –
يبذل قصارى جهده – يتحقق من أدائه – ل يقبل الحل الوسط – العمل بإتقان وأقل جهد وتكلفة – معاييره
عالية .
مبادئ عادة الكفاح من أجل الدقة :
 -1أخذ الوقت الكافي لمعالجة األفكار وفحصها يضمن جودتها
 -2السبيل للدقة هو مراجعة القواعد الواجب اتباعها
 -3مراجعة المعايير التي يجب استخدامها يكفل الحرص على تطبيقها
 -4مراجعة النماذج المتوفرة يحقق التباع الصحيح لها
 -5التأكيد على المواءمة بين المنتج النهائي والمعيار المطلوب لإلنجاز .
كيف نعلم طالبنا الدقة واإلتقان :
قد يرجع السبب في إهمال الطالب وتقصيرهم في أعمالهم  ،ألنهم يكونون أكثر لهفة للتخلص من مهمة
ما بدلا من التفحص والتدقيق  ،وهم يكتفون بأدنى جهد لهم  ،لذا :
 يجب تعليم النشء من الصغر عدم التسرع التنويه للطالب عدم النتقال من مهمة إلى أخرى قبل إتقان المهمة األولى إشعار الطالب بأن إتقان العمل واجب ديني197

 جعل الطالب يتفحصون أعالهم وينقدوها التحقق من صحة األداء بمراجعة األعمال والتلميحات والمعطيات تقديم الحوافز وتشجيع األعمال المتقنة التأكيد على عادات العمل المستمر للوصول إلى معرفة محكمة تتصف بالدقة والرصانة بعيدا عنالتهور .
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الوحدة السـادســة
تقويم البرنامج اإلثرائي القائم

الفترة  /لقاءان

الزمن  /ساعتان

على عادات العقل

األهداف :
 -1التعرف على مدى استفادة الطلبة المعلمين من البرنامج القائم على عادات العقل .
 -2توظيف الطلبة (المعلمين) لعادات العقل بما يحسن مستواهم في الرياضيات في الوحدة المستهدفة
 -3التعرف على إيجابيات وسلبيات البرنامج

 -4التعرف على مدى مقدرة الطلبة (المعلمين) على تنمية عادات العقل المستهدفة لدى طالبهم خالل
ممارسة المهنة .

 -5الوسائل المستخدمة في الوحدة :

 -6حاسب آلي – جهاز عرض  – LCDأوراق عمل – أقالم – سبورة – ملصقات
 -7اإلجراءات التدريسية :
اللقاء  /األول

الزمن  /ساعة

الموضوع /تقويم البرنامج والطلبة

 20دقيقة

المدخل العام :اقتربنا من نهاية البرنامج  ،ما العادات العقلية
التي مارستها أكثر من غيرها أثناء تطبيق البرنامج؟
العمليات

عصف ذهني –

مشاركة الطلبة

 20دقيقة

تأمل

مناقشة فاعلة

العمل في

تواصل

والمهارات

المستخدمة

مناقشة جماعية

مجموعات

عصف ذهني -
تنظيم
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السبورة

نشاط  /برأيكم ما العادة العقلية التي
ترونها أكثر شيوع ا واستخدام ا بالنسبة
لك ،بما يغير مجرى حياتك بشكل عام،
وفى الرياضيات بالتحديد؟
نشاط  /لديك عدد من عادات العقل التي
تعرفت عليها ومارستها خالل تنفيذ
البرنامج ،بالتعاون مع مجموعتك حدد
الخطوات التي من شأنها تسهم في
تطوير مستوى طالبك في الرياضيات
بتوظيف تلك العادات؟

الوسائل

التقويم

الزمن

مناقشة فاعلة

 20دقيقة

اللقاء  /الثاني

الزمن  /ساعة

الموضوع /تقويم البرنامج والطالب

المدخل العام :بعد دراستك لعادات العقل األربع (المثابرة – التفكير بمرونة – جمع البيانات باستخدام
الحواس – الكفاح من أجل الدقة) هل يمكنك البحث والطالع على عادات أخرى تفيدك في الحياة كمعلم ؟
اذكر بعض ا منها ؟

نشاط

/

بالتعاون

 20دقيقة

العمليات

الوسائل

والمهارات

المستخدمة

مع عصف ذهني –

إكساب طالبك عادات عقلية
سليمة ؟

أوراق  -السبورة

مجموعتك كيف يمكنك كمعلم عمل تعاوني
تأمل

نشاط  /على اعتبار أن هذا اللقاء العمل ضمن

في اختيار العبارات ؟

مشاركة الطلبة

 20دقيقة

مناقشة فاعلة
مشاركة فاعلة

األخير حدد إيجابيات وسلبيات المجموعات
البرنامج مراعيا الموضوعية والدقة

التقويم

الزمن

تحليل  -وصف

200

 20دقيقة

201

دليل الطالب  /وهو عبارة عن كراسة خاصة بالطالب تشتمل على تعليمات موجهة للطالب عن
البرنامج  ،و تشتمل أيضا على الوحدات الست كما هي في حقيبة المعلم  ،ولكن بشكل مختصر بحيث
يقدم مادة علمية سهلة لتكون بين يدي الطلبة  ،ويستخدمونها داخل غرفة المحاضرات أثناء اللقاء التدريبي

للتعرف على المحتوى العلمي  ،وحل األنشطة والتمارين باإلضافة إلى إرشادات مقدمة للطالب .
واقتصرت الباحثة هنا على تقديم الوحدة الثانية من وحدات البرنامج كنموذج كما وردت في دليل

الطالب:
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ارشادات للطالب المشارك في البرنامج

عزيزي الطالب :
أعد هذا البرنامج للدراسة العلمية فقط  ،والهدف منه هو تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة (المعلمين)
تخصص تعليم أساسي بجامعة القدس المفتوحة  ،في مساق رياضيات ( )2وأساليب تدريسها في الوحدة
الخامسة (المساحات والحجوم) .
لذا أرجو من طرفكم اللتزام بحضور اللقاءات لالستفادة من البرنامج واألنشطة والفعاليات التي ستنفذ من
خالله  ،وسيتم التعرف على بعض العادات العقلية  ،وربطها بالموضوعات ذات العالقة بالوحدة الخامسة
في مساق رياضيات ( )2وأساليب تدريسها  ،بهدف تنمية القوة الرياضية لديكم في العمليات الرياضية
(التواصل والستدلل والترابط) الرياضي  .سائلين المولى عز وجل التوفيق لي ولكم .

ولكم منا جزيل الشكر
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الوحدة الثانية
الفترة  /لقاءان

عادات العقل

الزمن  /ساعتان

اوالً  :المثابرة


األهداف :
 التعرف على عادة المثابرة ومفهومها كإحدى العادات العقلية الست عشرة
 التعرف على صفات وخصائص الشخص المثابر
 التعرف على مجموعة من المرادفات والسلوكات الذكية الدالة على العادة
 ذكر أمثلة وقصص مر بها الطالب في حياته عن عادة المثابرة
 توظيف المثابرة في المواقف الحياتية واألنشطة اليومية
 توظيف عادة المثابرة في المواقف الرياضية التي تواجه الطالب في وحدة المساحات والحجوم
المستهدفة
 استنتاج فوائد المثابرة في الحياة والرياضيات بشكل خاص
 استخالص المبادئ الرئيسة لعادة المثابرة
 ذكر أساليب تنمية عادة المثابرة لدى الطلبة .
مفهوم عادة المثابرة  -:إصرار الفرد ومقدرته على الستمرار في أداء مهمة  ،فقد نجد لديه ذخيرة من
الطرق والبدائل التي تجعله قاد ار على مجابهة المشكالت بغية تحقيق أهدافه  ،ومن هنا نعي أن المثابرة
ليست بمفهومها الوصول إلى الحل الصحيح فقط بل معرفة أن الصطدام بما يعيق ل يثني عن أداء
المهمة بل تجربة بديل آخر  ،امتثالا لقول الرسول الكريم (استعن باهلل ول تعجز)
وعادة المثابرة هي العادة التي تأخذ الصدارة بين عادات العقل كما يرى كوستا وكاليك فإن الناجحون ل
يقبلون الهزيمة ول يتراجعون  ،ففي كل مرة يخفقون يعاودون الكرة من جديد  ،دون كلل أو ملل  ،وهذه
العادة يمكن تعلمها وتعليمها أيض ا للطالب  ،وهى شرط ضروري لبناء عقل ناقد منفتح على كثير من
الحتمالت .
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أمثلة على المثابرة في الحياة :
هناك أمثلة كثيرة في عالمنا اإلسالمي والعربي  ،وخير مثال على المثابرة رسولنا الكريم محمد صلى اهلل
عليه وسلم في تبليغ الدعوة  ،واص ارره على تحمل العذاب في سبيل تبليغ رسالته في دعوة قومه للدين
اإلسالمي  ،وخير دليل قوله (واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا
األمر أو أهلك دونه) .
كذلك الحال استشهاد القادة الثالث في غزوة مؤتة (جعفر بن أبي طالب – زيد بن حارثة – عبد اهلل بن
رواحة) لم يهزم جيش المسلمين  ،بل قام المثابر ثابت بن أبي اقرم  ،ونادى المسلمين ليولوا الصف لخالد
بن الوليد سيف اهلل المسلول  ،والذى بثباته ومثابرته وكره وفره قاد المسلمين إلى النصر
كذلك هزيمة المسلمين في غزوة أحد ومقيل حمزة عم الرسول عليه السالم لم يثن المسلمين عن الفاع عن
اإلسالم والذود عن أنفسهم .
كذلك من الشخصيات العالمية المثابرة (جيتس  )Bill Gatesالذى ل يحمل درجة علمية ولكنه بكفاحه
ومثابرته بنى أرقى منظمة تكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين  ،وأصبح أغنى رجل في العالم
الجزائر أرض المليون شهيد التي كانت رم از للنضال والكفاح والمثابرة تمكنت من التحرر من الذل والعيش
بحرية وسالم .
ث بات ومثابرة وكفاح الشعب الفلسطيني ضد المحتل رغم تعرضه للهجمات الشنيعة والحروب المتكررة من
قبل المحتل خير دليل على المثابرة .
مبادئ عادة المثابرة -:
 اتباع أكثر من طريقة أو استراتيجية لحل المشكالت يؤدى بنا إلى حلول مجدية تجريب أكثر من خطة للحل ينضج الحل كلما اعترضك عائق كلما زدت عزيمة واصرار ومثابرة عدم الصعود والتقدم يعنى الهبوط والتراجع . الستسالم للصعاب وعدم مواجهتها ينتهى بك للفشل حتم ا الفشل في عمل ما بداية الطريق وليس نهايته .205

تنمية عادة المثابرة لدى الطالب :
الحياة العصرية والتكنولوجية أثرت في طالبنا وطريقة تعلمهم  ،فأصبحوا يجدون كل شيء أمامهم سهل
ويسير  ،وجاهز  ،ولم يعد لديه الدافعية للبحث والستكشاف فالتقنيات الحديثة قدمت له العديد من المتعة
والترفيه دون جهد أو عناء مما يؤدى إلى الكسل والخمول ويضعف الصبر ويثبط العزائم  ،ول يجعل
الهمم عالية  ،مما انعكس على دراسته وأساليب حصوله على المعرفة  ،فإذا ما اعترض طريقه قضية ما،
اتجه يسأل من حوله  ،مما يفقده القدرة على التحليل للمشكلة ويفشل في حلها فيستسلم ويشعر باإلحباط.
كمعلم بدورك كيف تنمى عادة المثابرة لدى طالبك ؟
 يجب أن نعرف طالبنا أن الفشل ليس نهاية الطريق بل البداية ألفق جديد وعمل جاد . اغرس في طالبك اليقين بأن اهلل معهم  ،وأن اهلل ل يضيع أجر من أحسن عمال . شجع الطالب على تسجيل األفكار واألهداف في كراس وتحليلها . شجع طالبك على تنظيم الوقت واستغالل وقت الفراغ فيما يفيد حدد وقت مالئم إلنجاز مهمة ضع طالبك في موقف مشكل وشجعهم على استخدام أكثر من حل شجع طالبك على طرد مشاعر القلق والخوف من مجابهة الواقع أكد لطالبك عدم تعليق أسباب إخفاقهم على اآلخرين استخدم مع طالبك مفردات تحفيزية إيجابية (حاول مرة أخرى –أنت قوى وذكي – استمر اقتربت منالنهاية )......
 لتدع طالبك ينظرون إلى تجارب سلبية ماضية وانما عززهم باإلنجازات اإليجابية . أشعل لدى طالبك روح المسابقة والمنافسة عزز طالبك بألعاب الذكاء  ،وحفزهم على البحث والطالع -أعط فرصة لجميع الطالب للظهور والمشاركات الجماعية ووليهم مواقف قيادية .
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نشاط ( -)1برأيك ما الذي يجعل الطالب بطيئي الحل في الرياضيات ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------نشاط ( -)2من خالل التعريف السابق ماهي صفات الطالب المثابر ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نشاط ( -)3بالتعاون مع مجموعتك برأيك ما هي أهم مرادفات  ،اختر شعا ار للمثابرة تطلقه على نفسك ؟
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاط ( - )4ما الدروس المستفادة من القصص السابقة ؟
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاط ( -)5ما فائدة المثابرة في حياتنا ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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نشاط ( -)6ما فائدة اتصافنا بعادة المثابرة في دراسة الرياضيات ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاط( -)7بالتعاون مع مجموعتك كيف يمكنك إيجاد مساحة شبه المنحرف مشتقة من مساحة المثلث
نظريا  ،وعمليا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------نشاط( -)8بالتعاون مع مجموعتك كيف يمكنك تنمية عادة المثابرة لدى طالبك في الرياضيات ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاط( - )9ما العوائق التي تمنع الطالب من أن يكون مثاب ار؟
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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بطاقة تقييم البرنامج من قبل الطالب
عناصر التقويم

الدرجــــــــة
قليلة

متوسطة

المحتوى واألفكار
المدخل
ارتباطها بالعادات العقلية
األمثلة المطروحة
األنشطة المنفذة
الوضوح والدقة
الزمن المتاح
اإلخراج
الستفادة من المحتوى العلمي
مجموع الدرجات
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مالحظات
كبيرة

ملحق رقم ()10

 خطاب تنفيذ الدراسة-

كشف أسماء الطلبة عينة الدراسة

 بعض صور تطبيق البرنامج المقترح
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