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Abstract:
The Aim of current research to find out (the effect of sports entertainment events in the
collection of the fifth grade primary in math and thinking visual); sample consisted search of
(65) students and distributed to the experimental group consisted of 33 students, and the
control group consisted of 32 students, has been parity between the two groups statistically in
the variables (chronological age, test prior information, and testing of visual thinking, the overall
rate for the academic year before), were selected randomly Primary School Shoumoukh in the
Sunni area of the city of Diwaniya / Qadisiyah province, researchers prepared the first two tests
(Theselaa) be of (20) substantive paragraph of the type (multiple-choice), and the second (visual
thinking) be (12) substantive paragraph of the type (multiple-choice) spread over three skills
(visual reading, visual discrimination, aware of spatial relationships) and each skill (4)
paragraphs, has been extracting validity and reliability of both ,ateacher mathematics studied a
two researchers groups, and after the end of the experiment dish tests on them, and the results
showed: the existence of a statistically significant difference at the level (0.05) between the
average grades of the experimental group and the average grades of the control group In a test
collection and visual thinking for the experimental group.
Word Key: mathematical representation, achievements, visual thinking
:الملخص
هــدف البحــث الحــالي إلــى معرفــة (أثــر التمثــيالت الرياضــية فــي تحصــيل تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي مــادة

،ً) تلميــذا33( ) تلميــذاً وزع ـوا إلــى مجموعــة تجريبيــة تكونــت مــن65( الرياضــيات وتفكيــرهم البصــري)؛ تكونــت عينــة البحــث مــن

، اختبـار معلومـات سـابقة،العمـر الزمنـي
ُ (  تـم التكـافؤ بـين المجمـوعتين إحصـائياً فـي متغيـرات،ً) تلميـذا32( وضابطة تكونـت مـن
 وقـد اُختيـرت عشـوائياً مدرسـة الشـموخ االبتدائيـة فـي ناحيـة السـنية،) المعدل العام للعام الد ارسـي السـابق،واختبار التفكير البصري

) فقـرة موضـوعية مــن20(  أعـ ّـد الباحثـان اختبــارين األول (تحصــيلياً) تكــون مــن، مركــز محافظــة القادســية/التابعـة لتربيــة الديوانيــة
) فقـرة موضـوعية مـن نـوع (اختيـار مـن متعـدد) موزعـة علــى12(  والثـاني (التفكيـر البصـري) تك ّـون مــن،)نـوع (اختيـار مـن متعـدد

 وقــد تــم اســتخراج الصــدق،) فقـرات4(  إدراك العالقــات المكانيــة) ولكــل مهــارة، التمييــز البصــري،ثــالث مهــارات (القـراءة البصـرية
 وبعـد انتهـاء التجربـة طبــق،والثبـات لكليهمـا؛ تـم تـدريب معلـم المـادة علـى اسـتخدام التمثـيالت الرياضـية فـي التـدريس للمجمـوعتين
) بـين متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة0,05(  وجود فرق دال إحصائياً عنـد مسـتوى داللـة: وأظهرت النتائج،االختبارين عليهما
.التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في اختباري التحصيل والتفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية

 التفكير البصري، التحصيل، التمثيالت الرياضية:الكلمات المفتاحية
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الفصل األول :التعريف بالبحث:

أوالً :مشكلة البحث :The problem of the Research

ي ــرى الباحثــان أن الرياضــيات تع ــد مــن الم ـواد الت ــي يعــاني منهــا الطلب ــة عامــة والتالمي ــذ خاص ــة ف ــي انخفــاض مس ــتوى

تحصيلهم فيها وينظرون إليها نظرة سلبية ،والشكوى مستمرة وتثار عند انعقاد مجالس اآلباء والمعلمـين ،حيـث تنهـال الشـكوى مـن
معلمي الرياضيات بعدم إفساح المجال للتالميذ بمناقشة الحلـول وتقبـل اآلراء ومتابعـة واجبـاتهم اليوميـة وعـدم إثـارة تفكيـرهم خـالل
التدريس ،وفي الجانب األخر ُيلقي المعلمون اللوم على التالميذ بالتقصير في األداء وعدم تمكنهم من السيطرة على مبادئ أوليـة
وأساسية في الرياضيات؛ وقد الحظ أحد الباحثان من خالل زيارته الميدانية لبعض المـدارس االبتدائيـة فـي مدينـة الديوانيـة ولقائـه

بمعلمــي ومعلمــات الرياضــيات أن هنالــك ضــعفاً فــي تحصــيل التالميــذ فــي مــادة الرياضــيات مــن خــالل الــدرجات التــي يحصــلون
عليهـا فـي االمتحانـات الشـهرية والنهائيـة ،وقـد ارجـع المعلمـون سـبب ذلـك لصـعوبة اسـتيعاب المـادة مـن قبـل التالميـذ ،فضـالً عـن

ذلــك تــم مقابلــة مجموعــة مــن المش ـرفين التربــويين فــي مــادة الرياضــيات وقــد أكــدوا علــى وجــود ضــعف فــي تحصــيل التالميــذ ســببه
صــعوبة اســتيعاب هــذه المــادة مــن قبــل التالميــذ ،وقلــة اســتخدام ط ارئــق تــدريس تســاعد فــي توضــيحها بشــكل يــؤدي إلــى الــتعلم ذو

المعنى وبقاءه مدة طويلة في دماغ التلميذ ،حيث يتم تدريس التالميذ مادة الرياضيات للحصول على درجة النجاح فقـط واالنتقـال
إلــى المرحلــة الد ارســية الالحقــة ،الســيما أن هــذه المرحلــة هــي تهيئــة لمرحلــة الصــف الســادس االبتــدائي؛ وهــذا مــا اثــأر الباحثــان
الســتخدام التمثــيالت الرياضــية فــي تــدريس الرياضــيات لتالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي لمعرفــة أثرهــا فــي تحصــيلهم وتفكيــرهم
البصري ،لذا تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما أثــر التمثيالت الرياضية في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات وتفكيرهم البصري ؟.
ثانياً :أهمية البحث :The significance of the research

تعــد الرياضــيات مــن المـواد األساســية فــي جميــع الم ارحــل الد ارســية وتــزداد أهميتهــا فــي المرحلــة االبتدائيــة ،حيــث تعــد مــن

المـواد التــي البـ ّـد مــن االهتمــام بهــا لمــا تكســبه مــن أساســيات لتالميــذ المرحلــة االبتدائيــة تمكــنهم مــن تعلــم الرياضــيات فــي الم ارحــل
التعليمية الالحقة(.الكبيسي،2014،ص.)698

الفعــال للرياضــيات البــد مــن تــوفير بيئــة ينهمــك التالميــذ فيهــا
ومــن منطلــق أهميــة الرياضــيات فضـالً عــن تحقيــق التــدريس ّ
فعـاالً فـي العمليـة
شخصياً فـي عمليـة بنـاء أو اختبـار أو تطبيـق إلمكانـات قـدراتهم العقليـة فـي التعامـل لكـي يكـون التلميـذ مشـاركاً ّ

التعليمي ــة ،إذ ال يكف ــي أن يص ــغي أو ي ارق ــب عن ــدما تق ــدم ل ــه المعلوم ــات الرياض ــية ف ــي الص ــف ولك ــن أن يفك ــر ف ــي المعلوم ــات

الفعـ ـ ـ ـ ــال للرياضـ ـ ـ ـ ــيات هـ ـ ـ ـ ــي البيئـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــي تشـ ـ ـ ـ ــجع التلميـ ـ ـ ـ ــذ علـ ـ ـ ـ ــى المشـ ـ ـ ـ ــاركة فـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه
الرياضـ ـ ـ ـ ــية ،فبيئـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــدريس ّ
العملية(.الزهيري2015،أ،ص.)9
ويستطيع التالميذ وصف تخميناتهم وأفكارهم بلغتهم ،فضالً عن اكتشـافها باسـتخدام المـواد المحسوسـة واألمثلـة فـي جميـع

المراحل الدراسية ،وذلك من خالل استقصاء تخميناتهم باستخدام المواد المحسوسة(.العبسي،2009،ص.)33

وتأتي أهميـة التمثـيالت الرياضـية فـي تعلـيم وتعلـم الرياضـيات كونهـا تـرتبط بتجسـيد المفـاهيم واألفكـار الرياضـية فـي ذهـن

التلميذ ،السيما وأن من األهداف الرئيسة لمنهج الرياضيات هو تعليم التالميـذ تمثيـل المواقـف رياضـياً واسـتخدام لغـة الرياضـيات،

فالتمثيالت الرياضية هي استخدام صور التعبير اللفظي كالرموز ،أو التعبير غير اللفظـي مـن رسـوم وأشـكال بيانيـة ،ومخططـات

وجداول ،وكذلك استخدام المواد المحسوسة للتعبير عن عناصر المحتوى الرياضي( .أبو العجين،2011،ص)43
ويعــد التمثيــل بمثابــة القلــب مــن الجســد بالنســبة لد ارســة الرياضــيات ،فالتالميــذ بإمكــانهم تطــوير وتعميــق فهمهــم للمفــاهيم
الرياضــية ،وذلــك عنــدما يقومــون بابتكــار ومقارنــة واســتخدام أشــكاالً متنوعــة مــن التمثــيالت الرياضــية ،مثــل :الصــور ،واألشــكال،
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والخـرائط ،والرســوم البيانيــة ،والجــداول ،والترجمــة والمعالجــة الرمزيــة ،ومثــل هــذه التمثــيالت تســاعد التالميــذ علــى تواصــل تفكيــرهم
الرياضي(.عصر وأحمد،2010،ص.)156

ويرى فنيل وروان ( )Fennel&Rowan,2001أن التمثيالت الرياضية تجعل األفكار الرياضـية أكثـر وضـوحاً ،وتعـزز

الفهم لـدى التالميـذ ،وأنـه تـم إعطـاء التمثـيالت الرياضـية أهميـة كبـرى كـأداة لالتصـال والتفكيـر فـي وثيقـة عـام ()NCTM,2000
بعد أن كانت التمثيالت الرياضية ضمن أحد المعايير في وثيقة عام 1989م.)Fennel&Rowan,2001,p290( .
وقــد ت ازيــد االهتمــام باألنشــطة التعليميــة الرياضــية التــي تجعــل مــن التالميــذ محــو اًر للعمليــة التعليميــة ،إذ يتعلمــون بنســبة

( )%20مما يسمعونهُ ،و( )%30ممـا يرونـهُ ،و( )%50ممـا يسـمعونهُ ويرونـهُ ،و( )%70ممـا يقولونـهُ ويكتبونـهُ ،و( )%90ممـا
يقولون ــهُ ح ــول الش ــيء ال ــذي يقوم ــون بعمله(.ب ــدوي،2010،ص )174وذل ــك الرتباطه ــا ب ــالتمثيالت الرياض ــية البصـ ـرية والرمزي ــة
لألشـكال والرسـومات والمخططـات المسـتخدمة ،ممـا يجعلهـا أكثــر فهمـاً للتالميـذ واسـتدعاء التفاصـيل والخصـائص المتضـمنة فيهــا

عــن طريــق ربــط وفهــم العالقــات بشــكل بصــري ولفظــي والعمليــات العقليــة التــي ت ـرتبط بــالتمثيالت الرياضــية البص ـرية أو الرمزيــة

لتشــكيل الص ـورة العقليــة تــدعى بــالتفكير البصــري الــذي نحصــل عليــه عــن طريــق الصــور والكلمــات لتشــكيل الصــور والكلمــات

والنصوص(.قطامي،2010،ص.)162

ويعـد التفكيـر البصـري أحـد أهـم أنـواع التفكيـر ،حيـث يعتمـد علـى مـا تـراه العـين ومـا يتبـع ذلـك مـن عمليـات تحـدث داخــل
الــدماغ البشــري مــن تحلــيالت ومقارنــات وتخــيالت وصـوالً إلــى بقــاء أثــر هــذا التفاعــل فــي ذاكـرة اإلنســان لمــدة تتجــاوز بقــاء األثــر

النــاتج عــن أي نــوع آخــر مــن أن ـواع التفكيــر ،إذ أن أكثــر مــن  %75مــن المعرفــة التــي تصــل اإلنســان تــأتي عــن طريــق حاســة

البصر ،كمـا أن التعبيـر البصـري مـألوف لـدينا ،وهـو مـن الوسـائل األساسـية لتشـكيل ومعالجـة الصـور العقليـة فـي الحيـاة العاديـة.
(أبو مصطفى،2010،ص.)20
فالتفكير البصري عملية عقلية تعتمد على حاسة البصر ويتم بمقتضاها تركيز الطاقة العقلية للفرد في عدد قليل ومحـدود
جداً من المثيرات البصرية للموقف أو المشكلة(.سعادة،2011،ص.)238

والتفكيــر البصــري منظومــة مــن العمليــات تتــرجم قــدرة الطالــب علــى ق ـراءة الشــكل البصــري وتحويــل اللغــة البص ـرية التــي

يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة واستخالص المعلومات منه(.منصور،2014،ص.)25

وتكمـن أهميــة البحــث الحـالي فــي اإلفــادة مـن النتــائج التــي سـوف يســفر عنهــا فـي تطــوير ط ارئــق تـدريس الرياضــيات وفــي
الفعالة في تدريس الرياضيات؛ فضالً عن ذلك تكمن أهميته في:
توجيه المعلمين باألخذ باالتجاهات الحديثة و ّ
 . 1استجابته لالتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات من حيث استخدام التمثيالت الرياضية في التدريس.

 .2يمكــن عـ ّـد البحــث الحــالي (علــى حــد علــم الباحثــان) البحــث األول فــي البيئــة العراقيــة الــذي يتنــاول التمثــيالت الرياضــية فــي
تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات وتفكيرهم البصري.
ثالثاً :هدف البحث :Aim of the Research

يهــدف البحــث الحــالي إلــى تعـ ّـرف (أثــر التمثــيالت الرياضــية فــي تحصــيل تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي مــادة
الرياضيات وتفكيرهم البصري).
رابعاً :فرضيات البحث :Hypothes of the Research

من أجل تحقيق هدف البحث صيغت الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان:

 .1ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05بــين متوســط درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة التــي درســت
بــالتمثيالت الرياضــية ومتوســط درجــات تالميــذ المجموعــة الضــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة فــي التحصــيل فــي مــادة

الرياضيات.
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 .2ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05بــين متوســط درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة التــي درســت
بالتمثيالت الرياضية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير البصري.
خامساً :حدود البحث :Limits of the research
يقتصر البحث الحالي على:

 . 1طالب الصف الخامس االبتدائي فـي المـدارس االبتدائيـة النهاريـة فـي مدينـة الديوانيـة /التابعـة للمديريـة العامـة لتربيـة محافظـة
القادسية.
 . 2الفص ــول الثالث ــة األول ــى (المجموع ــات ،والمس ــتقيمات والزواي ــا ،واألع ــداد الكبيـ ـرة) م ــن كت ــاب الرياض ــيات للص ــف الخ ــامس
االبتدائي ،ط2014 ،5م.
 .3الفصل األول من العام الدراسي 2016-2015م.
سادساً :تحديد المصطلحات :Definition of the Terms

 .1التمثيالت الرياضية :Mathematical Representationsعرفها كل من:

* ( :)Hwang.et.al,2007بأنه ـ ــا (عملي ـ ــة نمذج ـ ــة أش ـ ــياء ملموس ـ ــة ف ـ ــي الع ـ ــالم الحقيق ـ ــي ف ـ ــي مف ـ ــاهيم مج ـ ــردة أو رم ـ ــوز).
(.)Hwang.et.al,2007,p192

* (عصر وأحمـد :)2010،بأنهـا (إعـادة تقـديم أو ترجمـة الفكـرة الرياضـية ،أو المشـكلة فـي صـورة أخـرى أو شـكل جديـد ،ممـا قـد
يســاعد علــى فهــم هــذه الفكـرة أو االهتــداء إلســتراتيجية مناســبة لحــل المشــكلة ،ويمكــن أن يتطلــب التمثيــل تحلــيالً منطقيـاً ولــذلك

يمك ـ ــن يك ـ ــون م ـ ــن المفي ـ ــد مش ـ ــاركة الطلب ـ ــة ف ـ ــي ه ـ ــذه العلمي ـ ــة ،مم ـ ــا يس ـ ــاعدهم علــ ــى معرفــ ــة المفــ ــاهيم الرئيسية(.عصــ ــر

وأحمد،2010،ص.)156
ويعرفهــا الباحثــان إجرائي ـاً :هــو اســتخدام أشــكاالً متنوعــة مــن التمثــيالت الرياضــية ،كالصــور واألشــكال والخ ـرائط والرســوم
ّ
البيانية والجداول في تدريس الرياضيات لتالميذ الصف الخامس االبتدائي واالسـتعانة بجهـاز العـرض الـداتا شـو ()Data show
في عرض بعض المفاهيم الرياضية.
عرفه كل من:
 .2التحصيل
ّ :achievement
* (أبو عالم :)2014،بأنه (درجة االكتساب التي يحققها المتعلم أو مستوى النجـاح الـذي يحـرزه أو يصـل إليـه فـي مـادة د ارسـية
أو مجال تعليمي أو تدريسي معين)(.أبو عالم،2014،ص.)306

* (الزهيري2015،ب) :بأنه (المعلومات التي اكتسبها الطالب والمهارات التي نمت لديه من خالل تعلمه موضوعات دراسية،

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في أحد اختبارات التحصيل أو الدرجة التي يضعها المدرس أو كليهما

معاً)(.الزهيري2015،ب،ص.)476

ويعرفه الباحثان إجرائياً :هو محصلة ما تعلمه تالميذ الصف الخامس االبتدائي من موضوعات رياضية درسـوها فـي فتـرة
ّ
معينة ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ من خالل إجابته على فقرات االختبار التحصيلي الذي أعده الباحثان.
عرفه كل من:
 .3التفكير البصري ّ :Visual Thinking
* (عمار ونجوان :)2011،بأنه (القدرة العقلية التي تعتمد على األشكال والرسومات والصور المعروضة فـي الموقـف والعالقـات
الحقيقيـ ـ ـ ــة المتضـ ـ ـ ــمنة فيهـ ـ ـ ــا ،وعلـ ـ ـ ــى المـ ـ ـ ــتعلم إيجـ ـ ـ ــاد معنـ ـ ـ ــى للمضـ ـ ـ ــامين المعروضـ ـ ـ ــة أمامـ ـ ـ ــه بص ـ ـ ـ ــورة لفظي ـ ـ ـ ــة)(.عمار

ونجوان،2011،ص.)21
ويعرفه أفراد هذه الطريقة بأنهم ذوو
* (جروان :)2012،بأنه (طريقة الفرد في التعامل مع عالم المحسوسات بطريقة بصريةّ ،
اإلدراك البصري)(.جروان،2012،ص.)248
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ويعرفــه الباحثــان إجرائي ـاً :قــدرة عقليــة يمارســها تلميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي أثنــاء د ارســته للرياضــيات ،مــن خــالل
ّ
ممارسة مهارات " القراءة البصرية ،التمييز البصري ،إدراك العالقات المكانية" ،ويقاس بالدرجة الكليـة التـي يحصـل عليهـا التلميـذ
أعده الباحثان.
من خالل اختبار التفكير البصري الذي ّ
الفصل الثاني :إطار نظري ودراسات سابقة:

أوالً :إطــار نظري:

 .1التمثيالت الرياضية :Mathematical Representations

تعــد التمثــيالت الرياضــية طريقــة تمثيــل األفكــار الرياضــية لكيفيــة فهــم واســتخدام النــاس لهــذه األفكــار ،ويشــمل مصــطلح

التمثيــل العمليــة والنتــائج ،وبمعنــى آخــر عمليــة التعبيــر عــن عالقــة أو مفهــوم رياضــي بشــكل مــا ،كمــا ينطبــق المصــطلح علــى

العمليات والنواتج القابلة للمالحظـة ،فضـالً عـن الداخليـة منهـا فـي عقـول الـذين يتعـاملون مـع الرياضـيات ،ومـن المهـم أخـذ جميـع

المعاني باالعتبار في الرياضيات المدرسية.

لقد كانت بعض أشكال التمثيالت الرسوم البيانيـة ،والعـروض التصـويرية ،وكـذلك التعبيـرات الرمزيـة منـذ وقـت طويـل جـزًء
من الرياضيات المدرسية ،ولسوء الحظ كانت تدرس على أنها غاية بحد ذاتها ،لكن التمثيالت يجب أن تعامل على أنها عناصـر
أساسية في دعم اسـتيعاب الطـالب للمفـاهيم والعالقـات الرياضـية وفـي إيصـال األسـاليب والحجـج الرياضـية ،والفهـم إلـى الشـخص

نفسـه والــى اآلخـرين ،وفــي التع ّـرف علــى العالقـات بــين المفـاهيم الرياضــية المتقاربـة ،وأخيـ اًر فـي تطبيــق واسـتخدام الرياضــيات فــي
مواقف مشكلة حقيقية من خـالل النمذجـة ،وقـد خلقـت األشـكال الجديـدة مـن التمثـيالت المرتبطـة بالتكنولوجيـا حاجـة الهتمـام أكبـر
بالتمثيالت الرياضية (.أبو زينة وعبد اهلل،2010،ص.)56-55

فــالتمثيالت الرياض ــية هــي تجس ــيد رياض ــي لألفكــار والمف ــاهيم الرياضــية لتعط ــي نف ــس المعلومــات ف ــي أكثــر م ــن ش ــكل.

( ،)Asli,2001,p18فهـ ي عمليــة ترجمــة الــنص الرياضــي مــن أحــد أشــكاله (ألفــاظ أو كلمــات ،جــداول ،رمــوز ،أشــكال ،عالقــات
رياضية) إلى نماذج محسوسة ،أو شكل آخر من أشكاله.
وتأتي أهمية التمثيل الرياضي من ارتباطه بكافة مجاالت الرياضيات ،فالرياضيات المدرسـية ال يـتم التعامـل معهـا بصـورة
مجرد ،فال يتم طرح أي مفهوم أو عالقة في أي من مجاالتها ،إال ويكـون مرتبطـاً بتمثيـل أو عـدة تمثـيالت توضـيح هـذا المفهـوم،

سـواء كــان ذلــك فــي الحســاب ،الجبــر ،الهندســة ،القيــاس ،االحتمــاالت ،فتجميــع المفــاهيم تـرتبط بتمثيــل يجســدها ويقربهــا مــن ذهــن

المتعلم( .أبو العجين،2011،ص.)44
وأن اســتخدام التمثــيالت الرياضــية المتعــددة قــد يســهل علــى الطلبــة فهــم األفكــار الرياضــية مــن خــالل عمليــات ال ـربط بــين
المواقف الرياضية المختلفة ،وان استخدام التمثيالت الرياضية قـد يسـهم فـي توضـيح فكـرة رياضـية ،أو موقـف رياضـي لتعملـه مـع

مختلف مستويات الطالب ،وباسـتخدام أشـكال وتمثـيالت متعـددة ،كمـا يمكـن اسـتخدامها فـي رفـع مقـدرة الطلبـة علـى حـل المسـائل
الرياضــية ،فهنــاك عوامــل مختلفــة لصــعوبة حــل المســألة منهــا :طبيعــة المســألة ،وعوامــل متعلقــة بــالفرد ،وعوامــل متعلقــة بعمليــة
التعليم ،وجمعيها لها ارتباط مباشر بالتمثيالت الرياضية المتعددة من حيث مناسبتها لجميـع مسـتويات الطـالب ،وبالنسـبة للعوامـل
المتعلقة بطبيعة المسألة ،فالتمثيالت الرياضية المتعددة تتعامل مع عدة صور مختلفة للمواقف الرياضـي نفسـه ،وتؤكـد الترابطـات
بين تلك الصور ،ممـا قـد يسـهل للطالـب التعامـل مـع تلـك الصـور ،وأن المعرفـة التمثيليـة تس ّـير حـل المسـائل المعقـدة ،وتسـهم فـي
نقل أثر التعلم إلى مواقف جديدة(.البالصي وأريج،2010،ص.)4

وان الكثيـر مــن تعلــم الرياضــيات هـو فــي الواقــع تعلــم تمثـيالت ،فــالرموز الرياضــية تســتخدم لتمثيـل كائنــات رياضــية ،مثــل:
اإلعــداد ،والــدوال ،والنهائيــات ،وكــذلك العمليــات الرياضــية ،مثــل :الجمــع ،والطــرح ،والتكامــل ،ولك ـي يحقــق الطــالب اإلتقــان فــي
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الرياضـ ـ ـ ــيات ،فـ ـ ـ ــإن علـ ـ ـ ــيهم أن يتعلم ـ ـ ـ ـوا معالجـ ـ ـ ــة التمثـ ـ ـ ــيالت ،وفهـ ـ ـ ــم معـ ـ ـ ــاني مـ ـ ـ ــا تمثلـ ـ ـ ــه هـ ـ ـ ــذه التمثـ ـ ـ ــيالت مـ ـ ـ ــن كائنـ ـ ـ ــات
وعمليات(.السواعي،2010،ص.)143

وفي مجال حل المسائل ،فإن التمثيـل لجيـد للمسـألة يعتبـر سـمة رئيسـية لفهمهـا ،وأن المعرفـة التمثيليـة تيسـر حـل المسـائل

المعقــدة ،وتســهم فــي نقــل أثــر الــتعلم إلــى مواقــف جديــدة ،إن تــدريس الطــالب مختلــف أن ـواع التمثيــل الخــارجي (الرســم ،الرســوم،
المعـادالت )... ،يعـزز مهــارات حـل المســائل لـديهم ،والتمثيـل ال يشــير إلـى التفكيــر الرياضـي فحسـب ،بــل يظهـر أيضـاً كيـف يــتم
الوصــول للنتــائج ،وهــو أداة فعالــة فــي مســاعدة الطــالب فــي التفكيــر ،والــتعلم ،واســتيعاب المفــاهيم الرياضــية ،وادراك الترابطــات

الرياضية في مواقف مختلفة.

وتـرى (المشـيخي،2011،ص )32أن مهــارة التمثيـل تظهــر فـي قــدرة الطالـب علـى التعبيــر عـن األفكــار الرياضـية المقدمــة

فــي صــورة مــا بصــورة أخــرى مكافئــة تمامـاً لألولــى ،كمــا تمثــل قــدرة الطالــب علــى إنتــاج التمثيــل الرياضــية المناســب لحــل المشــكلة
الرياضية مؤش اًر حقيقياً للعمليات التفكيرية لديه ومدى فهمه للمشكلة ،مما يساعده في عملية الحل نفسها.

وانطالقـ ـاً م ــن ه ــذه األهمي ــة ،فق ــد ك ــان التمثي ــل أح ــد مع ــايير العملي ــات الخمس ــة الت ــي وض ــعها المجل ــس الق ــومي لمعلم ــي

الرياضـيات فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ( ،)NCTMويوضـح الشـكل اآلتـي أهميـة التمثـيالت الرياضـية فـي تعلـم الرياضـيات
):بدوي،2007،ص.)60

أهمية التمثيالت الرياضية في تعلم الرياضيات
تصنيف التمثيالت الرياضية :Classification Mathematical Representations
عرض زيتون ( )2005التصنيفات المختلفة للتمثيالت كما يلي:

أوالً :تصنيف التمثيالت من حيث الوظيفة:

 .1تمثيالت خارجية :تتمثل في تجميع األشكال للفكرة الرياضية الواحدة التي تقدم للطلبة ،مثـل :الصـور ،والصـيغ والرسـوم سـواء
كانت إحصائية أو بيانية أو مخططات ،والرموز ،والمحسوسات.

 .2تمثيالت داخلية :تتمثل فـي الصـور الذهنيـة التـي يكونهـا الطلبـة للفكـرة أو المفهـوم الرياضـي ،وأن التمثـيالت الداخليـة اليمكـن
مالحظتها أو تحديدها ويصعب قياسها ،وانما يستدل عليها من خالل التمثيالت الخارجية التي يقدمها المتعلم.
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ثانياً :تصنيف التمثيالت الرمزية حسب المعلومات المراد تمثيلها:

 .1األنمــاط الوصــفية :انظــم الحقــائق أو الخصــائص عــن أشــخاص ،أو أمــاكن ،أو أشــياء ،أو احــدث محــددة ،وتســتخدم األنمــاط
الوصفية في تنظيم المعلومات.

 .2أنماط التتابع :تنظم الوقائع وفق ترتيب زمني محدد.

 .3أنماط العلمية  /السبب :تنظيم المعلومات في شبكة سببية تؤدي إلى نتائج معينة.
 .4أنماط التعميم :تنظم المعلومات في تنظيم تدعمه األمثلة.

 .5نمط المشكلة وحلها :تنظم المعلومات بشكل تضمن به المشكلة ،وينبثق منه حلول محتملة لها.

 .6أنمــاط المفهــوم :تــنظم الفئــات العامــة ،أو الطبقــات أو األشــياء واألحــداث تحــت أنم ـاط المفهــوم( .زيتــون،2005،ص-603
.)606

ثالثاً :تصنيف التمثيالت وفق الشكل:

 .1التمثيالت المكتوبة :هي تلك الكلمات التي تعبر عن المفهوم ،ويستطيع الطالب صياغتها والتعبير عنها بفكرة رياضية.
 .2التمثيل الشفوي :وهي ما يستطيع أن يعبر عنه شفوياً بشكل منطوق.

 .3التمثيل بالرموز :يشمل التعبيرات الرمزية التي تسهل التعامل مع المفهوم أو الفكرة الرياضية والتعبير عنه.
 .4التمثيل بالصور والرسومات :تشمل رسم األشكال والمجسمات والرسوم التخطيطية والتصوير الفوتوغرافي.

 .5التمثيل المحسوس :وتشمل األنشطة التي يمارسها الطالب للتواصل إلى المفهوم ،أو الفكرة الرياضية وادراكه من خالل مـواد
يقوم بالتعامل معها.

 .6التمثيــل باســتخدام الحاســوب :حيــث أصــبح جهــاز الحاســوب مــن أفضــل الم ـواد التــي يمكــن مــن خــالل عــرض الكثيــر مــن
التمثيالت ،سواء كانت مصورة ،أو بالرسم ،أو بعرض مجموعة من األمثلة.

التخطيط لالستخدام المال ئم للتمثيالت الرياضية في الصف:

يوضـح فينـل وروان ( )Fennel & Rowan,2001,p290-291أهميـة التمثيـل فـي عمليـة التخطـيط اليـومي للخبـرات

الرياضية لجميع الطلبة من خالل مجموعة من األسئلة ،وهي:

 .1كيف سيمثل الطالب األفكار الرياضية المتعلقة بالدرس؟.

 .2ما هي النماذج التي قد تكون مجدية في تمثيل مثل هذه األفكار الرياضية؟.
 .3كيف يمكن أن يستخدم الطالب التمثيالت لتنظيم وتسجيل ونقل األفكار الرياضية؟.
 . 4كيف يمكن أن يختار ،يطبق ويترجم طالبي التمثيالت الرياضية من أجل حل المسائل؟.
 .5كيف سيستخدم الطالب التمثيالت من اجل عرض وتفسير الظواهر المادية واالجتماعية والرياضية؟.

الفعــال باســتخدام التمثــيالت ،يتطلــب ذلــك بعــض المهــارات ،مثــل :تحديــد العناصــر الرئيســة للرســومات أو
ولتحقيــق الــتعلم ّ
ـث يـتم الـربط
الصور أو األشكال ،واسـتخالص المعـاني ،وترتيـب المعلومـات التـي يـتم الحصـول عليهـا ،وتنظيمهـا ثـم تفسـيرها ،حي ُ
بين هذه المعلومات والمعرفة السابقة الموجودة لدى المتعلم.

والستخدام التمثيالت الرياضية في عملية التعلم يجب أن يجيب المعلم عن األسئلة اآلتية:

 .1ما أفضل التمثيالت التي نستطيع استخدامها لتمثيل األفكار الرياضية؟.

 .2كيف سيستخدم الطالب التمثيالت الرياضية لتنظيم أفكارهم ،والوصول إلى المفاهيم الرياضية؟.
 .3ما أفضل تمثيل يخدم نمط تفكير الطالب ،ويرقى بمستوى تفكير الطالب؟.
 . 4كيف نستطيع الربط بين تلك التمثيالت من أجل ترسيخ المفاهيم الرياضية في عقل الطالب؟.
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 .5كيف سيستخدم الطالب التمثيالت الرياضية المتعددة في تفسير المشكالت والظواهر التي تواجه؟.
ويذكر بيب وتشوزنوف ( )Pape&Tchoshanov,2001من سلوكيات المعلم وممارسته في تدريس الرياضيات هي:

 .1إعطاء الطلبة فرصاً عديدة لترجمة األفكار الرياضية من خالل أنشطة متنوعة.
 .2استخدام التمثيل كأداة للتفكير والتفسير.

 .3فهم الطلبة للعالقات التوافقية بين األشكال المختلفة من التمثيالت المتعددة والمعرفة الرياضية.
ويــذكر نكاهــا ار ( )Nakahara,2007مجموعــة قواعــد هامــة يمكــن اســتخدامها فــي تــدريس الرياضــيات الســيما التمثــيالت
الرياضية وهي:
 .1طرائق التمثيل:هي تغيرات ملموسة يتم إتباعها لتمثيل مفهوم ما مثل(  )3+5أو إضافة  5أو 3.
 .2نمط التمثيل :هو مجموعة من األساليب التمثيلية الملموسة كالتمثيل من خالل الرموز واألرقام.
 .3األنظمة التمثيلية :هي التي تنظم العالقة المتبادلة بين التمثيالت المختلفة.

 .2التفكير البصري :Visual Thinking

يتمثل التفكير البصري بقدرة الفرد على الوصول إلى المعرفة من خالل تحليل الموقف ،وادراك العناصـر المتضـمنة فيـه،

وفهمه بصورة كلية معتمداً على الخبرات السابقة وقدراته الذاتية( .نجاتي،2010،ص.)72

لــذا يمكــن القــول أن التفكيــر البصــري هــو التفكيــر الناشــئ عمــا ن ـراه ،وهــو أحــد أنمــاط التفكيــر غيــر اللفظــي ،مثــل تعلــم

الموســيقى ،والرياضــيات ،والحركــة ،وهــذا النــوع مــن التفكيــر يعتمــد علــى مــاتراه العــين ،ومــايتم إرســاله مــن ش ـريط مــن المعلومــات
المتتابعة الحدوث (المشاهدة) إلى المخ ،إذ يقـوم بترجمتهـا وتجهيزهـا وتخزينهـا فـي الـذاكرة لمعالجتهـا فيمـا بعـد ،وللعلـم إن الجانـب

األيســر مــن المــخ هــو المســؤول عــن عمليــات معالجــة األفكــار المنطقيــة ،فــي حــين أن الجانــب الــيمن هــو المســؤول عــن معالجــة
األفكار اإلبداعية ،والمتميزين بهذا النوع من التفكير لديهم المقدرة العالية على اإلبداع.
ويتكــون التفكيــر البصــري مــن تــداخل ثــالث إســتراتيجيات هــي :التفكيــر بالتصــميم ،والتفكيــر بالرؤيــة ،والتفكيــر بالتصــور،
والشكل اآلتي يوضح ذلك( :عفانة،2001،ص:)35

الشكل يوضح إستراتيجيات التفكير البصري
فالرؤي ــة ه ــي اإلدراك البص ــري لألجس ــام ثنائي ــة وثالثي ــة األبع ــاد وارتب ــاط ه ــذه التص ــورات بالتج ــارب الماض ــية للمش ــاهد،
ويتضمن التصور إدراك أدوار مختلفة لألجسـام المعطيـة ،وأن يكـون مـدركاً للحقـائق البديلـة ،فاالسـتعمال البصـري ألي نـوع يمكـن
أن يزودنا بمعنى ملموس للكلمات ويمكننا من رؤية العالقات واالتصال والتواصل بين األفكار.

مهارات التفكير البصري:

من خالل االطالع على األدب التربوي وعدد من الدراسات السابقة تم التوصل إلى مهارات التفكير البصري اآلتية:

 .1مهارة القراءة البصرية :القدرة على تحديد أبعاد وطبيعية الشكل أو الصورة المعروضة ،وهي أدنى مهارات التفكير البصري.
 .2مهارة التمييز البصري :القدرة على التعرف إلى الشكل أو الصورة وتمييزهما عن األشكال أو الصور األخرى.
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 .3مهــارة إد ارك العالقــات المكانيــة :القــدرة علــى رؤيــة عالقــة التــأثير والتــأثر مــن بــين مواقــع الظــاهرات المتمثلــة فــي الشــكل أو
الصورة المعروضة.

 .4مهارة تفسير المعلومات :القدرة على إيضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات وفي األشكال ،وتقريب العالقات بينهما.
 .5مهارة تحليل المعلومات :قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات الكلية والجزئية.

 .6مهــارة اســتنتاج المعنــى :القــدرة علــى اســتخالص معــاني جديــدة ،والتوصــل إلــى مفــاهيم ومبــادئ علميــة ،مــن خــالل الشــكل أو
الصــورة أو الخريطــة المعروضــة ،مــع م ارعــاة تضــمن هــذه الخطــوة للخط ـوات الســابقة؛ إذ أنهــا محصــلة للخط ـوات الخمســة

السابقة( .الكحلوت،2012،ص.)44
أساليب تنمية التفكير البصري:

هنـاك عـدد مـن األســاليب المختلفـة التـي تهــدف إلـى تنميـة التفكيـر البصــري ،وجميعهـا تعتمـد علــى ممارسـة المـتعلم لــبعض

األنشطة التعليمية وهذه األنشطة هي:

 .1األنشطة البصرية التي يمارسها الطالب من خالل التدريب على كيفية تصـميم شـبكات بصـرية ،والـتمكن مـن قراءتهـا ،واجـراء
مهارة االتصال البصري المتعلقة بالمعلومات المنضمة بها ،واالستجابة لما قرؤوه بطريقة تحليلية.
 .2استخدام األنشطة المحسوسة والفنية في تنمية التفكير البصري ،من خالل اإلمكانيات المتاحة في الرسوم ،التي تظهـر بعـض
الخـرائط البص ـرية التــي تعتبــر عــن الكثيــر مــن المعــاني المتعلقــة بمفهــوم مــا ،وعلــى المتعلمــين فهــم هــذه الخريطــة ،واالســتعانة

بمعلوماتها في تصحيح المعلومات لديهم ،واكتشاف معلومات جديدة( .إبراهيم،2006،ص.)84
في حين ذكر رزوقي وسهى ( )2013أن من أساليب تنمية التفكير البصري هي:
 . 1الرسوم التوضيحية :يعد استخدام الرسوم التوضيحية في مناهج التعليم من األمور التي تسهل مهمة المـتعلم والمعلـم علـى حـد
سواء ،وتأتي أهمية الرسوم في أشكال وأنواع مختلفة ،وقد ثبت أن لها تأثي اًر واضحاً على زيـادة مخرجـات التعلـيم لـدى الكثيـر

من المتعلمين.

 . 2الرسوم البيانية :تعد إحدى أهم طرائق التعبير عـن المعلومـات بطريقـة رمزيـة فـي اإلحصـاء الوصـفي ،حيـث تنتقـل المعلومـات
بصــورة رمزيــة واضــحة ،فهــي وســيلة تعبــر بشــكل بصــري عــن عالقــات إحصــائية تعطــي تصــو اًر س ـريعاً وســهالً ودقيق ـاً لهــذه
العالقات.

 .3األنشــط ة الكمبيوتريــة :لألنشــطة الكمبيوتريــة إمكانيــة فــي تنميــة التفكيــر البصــري مــن خــالل اإلمكانيــات المتاحــة لهــا ،مثــل:
المرونة في تقديم المعلومات ،والتنوع ،واالحتفاظ بالمعلومة لفترة طويلة ،وغيرها.
 .4الرسوم الكاريكاتورية :هي واحدة من أهم وسائل االتصال التعليمية البارزة ،فهي تتميز بقدرتها على جذب االنتباه والتأثير فـي
السلوك واالتجاهات(.رزوقي وسهى،2013،ص.)323-309
عمليات التفكير البصري:

يعتمد التفكير البصري على عمليتين هما:

 .1اإلبصار :باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان األشياء وفهمها وتوجيه الفرد لما حوله في العالم المحيط.
 .2التخيل :هي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير ،واعادة استخدام الخبرات الماضية ،والتخيالت العقلية ،وذلك في
غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل( .أحمد وسحر،2001،ص.)542

فاإلبصار والتخيل هما أسـاس العلميـات المعرفيـة باسـتخدام مهـارات خاصـة فـي المـخ تعتمـد علـى ذاكـرة كـالخبرة السـابقة،
ويعتمــد التخيــل البصــري علــى قـوانين منطقيــة مجــردة مرتبطــة بــالواقع التعليمــي ،إذ اليحــدث التصــور البصــري إذا تعــرض المــتعلم
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لموقــف آنــي وقتــي ،والتخيــل البصــري يتطلــب مــن المــتعلم إيجــاد عالقــات رمزيــة مجــردة للموقــف ،والقيــام بــالربط بــين تلــك الرمــوز
لتحقيق أهداف محددة.
مميزات التفكير البصري:

يتميز التفكير البصري بمميزات عدة ،هي:

حسن من نوعية التعلم ويسرع من التفاعل بين الطلبة.
ُ .1ي ّ
 .2يزيد من االلتزام بين الطلبة.
 .3يدعم طرائق جديدة لتبادل األفكار.
 .4يسهّل من إدارة الموقف التعليمي.
 .5يساهم في حل القضايا العالقة بتوفير العديد من خيارات الحل لها.
يعمق التفكير وبناء منظومات جديدة.
ّ .6
نمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة.
ُ .7ي ّ
 .8يدعم طرائق التدريس المختلفة.

 .9يساعد في حل المسائل الفيزيائية والرياضية.

 .10يسهّل تذكر المعلومات المتضمنة منها ،واستعمالها لفترة طويلة جداً( .محمد،2004،ص.)39
سلبيات التفكير البصري:
هناك سلبيات للتفكير البصري منها:

 .1اليصلح مع األشخاص فاقدي البصر.
 .2يعمل على تعويد المخ البحث عن الشكل ،وعدم التفكير بشكل تجريدي.
 .3عند تكوين صورة خاطئة في الذهن ،اليمكـن اسـتبدالها بـأي ألفـاظ وان بلغـت ،ولكـن حتـى تـأتي صـورة صـحيحة تحـل محلهـا،
وعند االستحضار ستبرز كلتا الصورتين ليرجح بينها( .شعث،2009،ص.)29
ثانياً :دراسات سابقة:

سيشير الباحثان إلى دراسات سابقة في محورين:

المحور األول :دراسات تناولت التمثيالت الرياضية:
 .1دراسة (البالصي وأريج:)2010،

هدفت ا لدراسة إلى معرفة أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية وقـدرتهم علـى

حل المسائل اللفظية في وحدة العالقات واالقترانات لدى طلبة الصف الثامن؛ وتكونت عينة الدراسة مـن ( )60طالبـاً تـم تـوزيعهم

أعد الباحثان اختبـا اًر للمفـاهيم الرياضـية تك ّـون مـن ( )19فقـرة مـن نـوع
بالتساوي إلى مجموعتين بواقع ( )30طالباً لكل مجموعةّ ،
اختيار من متعدد ،والثـاني لقيـاس قـدرتهم علـى حـل المسـائل الرياضـية تك ّـون مـن ( )4فقـرات مـن نـوع اإلجابـة القصـيرة ،وأظهـرت
النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اكتسـاب المفـاهيم الرياضـية وقـدرتهم علـى حـل المسـألة الرياضـية لصـالح المجموعـة

التجريبية(.البالصي وأريج،2010،ص.)13-1
 .2دراسة بارمبي وآخرون (:)Barmby &et.al,2011

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التمثيالت الرياضية فـي تطـوير ثقـة الطـالب المعلمـين قبـل الخدمـة لتـدريس الرياضـيات

وزيادة الفهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )77طالباً من الطالب المعلمين للمرحلة االبتدائية قبل الخدمة الذين طبق عليهم ()38
درسـاً تــدريبياً ،وتــم التركيــز خاللهــا علــى النمــوذج التمثيلــي للمفهــوم الرياضــي ،واســتخدم البــاحثون االســتبانة للتعـ ّـرف علــى مواقــف
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المعلم ــين نح ــو ت ــدريس الرياض ــيات ،وأظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة دور التمث ــيالت الرياض ــية ف ــي تحس ــين ثق ــة المعلم ــين ف ــي ت ــدريس
الرياضـ ـ ـ ــيات ،وأن لهـ ـ ـ ــا دو اًر مزدوج ـ ـ ـ ـاً كـ ـ ـ ــأدوات للمعلمـ ـ ـ ــين لتنميـ ـ ـ ــة الفهـ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــديهم ،وأيض ـ ـ ـ ـاً لشـ ـ ـ ــرح وتطـ ـ ـ ــوير فهـ ـ ـ ــم التالميـ ـ ـ ــذ.

(.)Barmby &et.al,2011,p31-36

 .3دراسة كوشمان وآخرون (:)Kuchemann& et.al,2011

هدفت ال دراسة إلى معرفة أثر استخدام التمثيالت الرياضية والنماذج في تعلم الجبر والمنطق المضاعف وتوضـيح المعنـى

باستخدام خطوط األعداد المزدوجة في إنكلترا؛ وتكونت العينة مـن ( )15مدرسـة ،وتـم اختيـار الطـالب التـي أعمـارهم بـين (-12
 )13سنة ،وقد قام البـاحثون بإعـداد برنامجـاً يتضـمن مجموعـة مـن النمـاذج والتمثـيالت الرياضـية لتطـوير مفـاهيم الجبـر والمنطـق
المضاعف لدى الطالب ،وتم جمع البيانات من خالل اختبارات نسبة المضاعف والمنطق واختبار في الجبر واسـتبيان المواقـف،

حيث تم جمع البيانات في أكثر من ( )100مقابلة مع الطالب خالل الدروس والمهام المختلفة ،وأظهرت النتـائج فعاليـة البرنـامج
المستخدم في حل بعض المشكالت ،كما أظهرت النتائج أثر البرنامج في زيادة ثقة الطـالب فـي التعامـل مـع المفـاهيم الجبريـة(.

.)Kuchemann& et.al,2011,p85-90
المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير البصري:

 .1دراسة (أبو دان:)2013،

هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة "أثــر توظيــف النمــاذج المحسوســة فــي تــدريس وحــدة الكســور علــى تنميــة التحصــيل ومهــارات

التفكي ــر البص ــري ل ــدى طالب ــات الص ــف ال ارب ــع األساس ــي بغـ ـزة" ،وتكون ــت العين ــة م ــن ( )60طالب ــة ت ــم ت ــوزيعهن بالتس ــاوي إل ــى
مجمـوعتين بواقـع ( )30طالبــة فـي كـل مجموعــة ،أع ّـد الباحـث اختبــا اًر للتفكيـر البصـري تكــون مـن ( )30فقـرة موضــوعية ،وقـد تــم
التحقق مـن خصـائص االختبـار السـايكومترية ،وبعـد تطبيـق االختبـار علـى عينـة الد ارسـة أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة
إحص ــائية عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0,05ب ــين متوس ــطي درج ــات المجم ــوعتين ف ــي اختبـــار التفكي ــر البصـــري لص ــالح المجموع ــة

التجريبية(.أبو دان.)2013،
 .2دراسة (األزوري:)2015،

هدفت الدراسة إلى معرفة أثـر مسـتوى التحصـيل فـي الرياضـيات (مرتفـع -متوسـط -مـنخفض) فـي التصـور البصـري لـدى

تالميذ الصف السادس من المرحلة االبتدائية ،فضالً عن بيان العالقة بين التصور البصري لدى تالميذ الصف السادس ومقارنة
هــذه القــدرة بنتــائج تحصــيلهم الرياضــي؛ وتكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )354تلميــذاً مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي بمــدارس

تكون من ( )15فقرة موضوعية ،وبعد تطبيق االختبار
التربية والتعليم في الطائفّ ،
أعد الباحث اختبا اًر للتصور البصري المكاني ّ
على عينة الدراسة أظهرت النتائج وجـود عالقـة ايجابيـة بـين متوسـط درجـات التالميـذ فـي مـادة الرياضـيات ومتوسـط درجـاتهم فـي
اختبار التصور البصري المكاني ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ في اختبار التصور البصري
المكاني تعزى لذوي التحصيل المرتفع ثم ذوي التحصيل المتوسط ثم ذوي التحصيل المنخفض(.األزوري.)2015،
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الفصل الثالث :إجراءات البحث:

أوالً :التصـــميم التجريبـــي Design

كانون أول 2016/م

 :Experimentalاعتمــد الباحثــان التصــميم التجريبــي ذا الضــبط الجزئــي للمجمــوعتين

التجريبيــة والضــابطة (االختبــار القبلــي والبعــدي) لكــون البحــث يتضــمن متغيــر مســتقل هــو (التمثــيالت الرياضــية) ومتغي ـرين

تابعين هما (التحصيل والتفكير البصري) ،والشكل ( )1يوضح ذلك.
المجموعة

تكافؤ المجموعتين

المتغير المستقل

التجريبية

العمر الزمني
* ُ
* اختبار معلومات سابقة

التمثيالت الرياضية

الضابطة

* اختبار التفكير البصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المعدل العام للعام الدراسي السابق

المتغير التابع
* التحصيل
* التفكير البصري

الشكل ( )1التصميم التجريبي للبحث

ثانيـاً :مجتمـع البحـث وعينتـه  :Research Population and its Sampleيتكـون مجتمـع البحـث الحـالي مـن تالميـذ
الصف الخـامس االبتـدائي فـي المـدارس االبتدائيـة التابعـة لتربيـة القادسـية ،للعـام الد ارسـي (2016-2015م)؛ ثـم اُختيـرت

مدرســة الشــموخ االبتدائيــة فــي ناحيــة الســنية التابعــة لمدينــة الديوانيــة /مركــز محافظــة القادســية عشـوائياً بطريقــة القرعــة ،وتــم

زيـارة المدرســة فوجــد فيهــا شــعبتين للصــف الخــامس االبتــدائي ،وقــد أُختيــر بــالتعيين العشـوائي الشــعبة (ب) لتمثــل المجموعــة

درس (بــالتمثيالت الرياضــية) وبلــغ عــدد تالميــذها ( ،)37والشــعبة (أ) لتمثــل المجموعــة الضــابطة التــي
التجريبيــة التــي ســتُ ّ
درس (بالطريقة التقليديـة) وبلـغ عـدد تالميـذها ( ،)33وبعـد اسـتبعاد التالميـذ ال ارسـبون إحصـائياً فقـط البـالغ عـددهم (،)5
ستُ ّ
أصبح المجموع النهائي لتالميذ عينة البحث ( ،)65والجدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث على مجموعتي البحث
المجموعة

الشعبة

عدد التالميذ قبل االستبعاد

التالميذ الراسبون

عدد التالميذ بعد االستبعاد

التجريبية

ب

37

4

33

الضابطة

أ

33

1

32

70

5

65

المجموع

(العمـر الزمنـي ،اختبـار معلومـات
ثالثاً :تكافؤ مجموعتي البحـث :كافـأ الباحثـان بـين تالميـذ المجمـوعتين إحصـائياً فـي متغيـراتُ :
سـابقة ،واختبـار التفكيـر البصـري ،المعـدل العـام للعـام الد ارســي السـابق) ،وقـد اسـتخدم االختبـار التـائي لعينتـين مســتقلتين (t-
 )testوأظهرت النتائج تكافؤ مجموعتي البحث عند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية ( ،)63والجدول ( )2يوضح ذلك:
جدول ( )2نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث بمتغيرات التكافؤ
المتغيرات
العمر الزمني
ُ
اختبار معلومات سابقة
اختبار التفكير البصري
المعدل العام للعام
الدراسي السابق

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

3,27

المجموعة

عدد العينة

التجريبية

33

126,59

الضابطة

32

126,48

2,61

التجريبية

33

8,04

3,22

الضابطة

32

6,82

3,05

التجريبية

33

6,06

3,11

الضابطة

32

7,22

3,43

التجريبية

33

7,40

1,53

الضابطة

32

6,90

1,84
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القيمة التائية

مستوى الداللة

المحسوبة

الجدولية

0,05

0,149

2,000

غير دالة

1.567

2,000

غير دالة

63
1,429

2,000

غير دالة

1,192

2,000

غير دالة
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رابعـاً :تحديــد المــادة العلميــة :تحــددت بالفصـول الثالثــة األولــى مــن كتــاب الرياضــيات للصــف الخــامس االبتــدائي للعــام الد ارســي
(2016-2015م) تــأليف (د .طــارق شــعبان رجــب وآخــرون)2014،؛ وقــد ضــمت (الفصــل األول :المجموعــات)( ،الفصــل
الثاني :المستقيمات والزوايا)( ،الفصل الثالث :األعداد الكبيرة).

خامســـاً :صـــياغة األهـــداف الســـلوكية :ص ــاغ الباحث ـ ِ
ـان ( )82ه ــدفاً س ــلوكياً ،وت ــم االعتم ــاد ف ــي ص ــياغتها عل ــى تص ــنيف بل ــوم
( )Bloomلألهداف المعرفية بمستوياته الثالثة األولى وهي( :التذكر ،والفهم ،والتطبيق).

سادســـاً :إعـــداد الخطـــط التدريســـية :أع ـ ّـد الباحث ــان نــوعين م ــن الخط ــط التدريس ــية :األولــى للمجموع ــة التجريبي ــة الت ــي س ــتدرس
(بالتمثيالت الرياضية) ،والثانية للمجموعة الضابطة التي ستدرس (بالطريقة التقليدية).
سـابعاً :أدوات البحـث :تمثلـت أداة البحـث باختبـار التحصـيل واختبـار التفكيـر البصـري؛ وفيمـا يـأتي عـرض اإلجـراءات التفصـيلية
ِ
الباحثان في إعدادهما:
التي اتبعها
 .1االختبار التحصـيلي  :Achievement Testأع ّـد الباحثـان جـدوالً للمواصـفات تمثلـت فيـه موضـوعات الفصـول الثالثـة مـن
درس فــي الفصـل الد ارسـي األول ،ومسـتويات األهـداف السـلوكية فـي ضــمن
كتـاب الرياضـيات للصـف الخـامس االبتـدائي التـي سـتُ ّ

المجال المعرفي لتصنيف بلوم ،وبلغ عدد فقرات االختبار بصورته األولية ( )20فقرة اختبارية فقرة من نوع اختيار من متعدد ذي
أربعة بدائل فقط بديل واحـد صـحيح ،لمـا لهـا مـن مميـزات لقيـاس معـارف ومهـارات تعليميـة متنوعـة مـن مسـتويات معرفيـة مختلفـة

وتناسب جميع الطـالب فـي الم ارحـل الد ارسـية(.عالم،2011،ص ،)143ثـم أع ّـد الباحث ِ
ـان تعليمـات االختبـار ومثـال يوضـح كيفيـة
اإلجابة.
الصــدق الظــاهري الختبــار التحصــيل :تــم التحقــق منــه مــن خــالل عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن المحكمــين فــي اختصــاص
الرياضــيات وط ارئــق تــدريس الرياضــيات إلبــداء آرائهــم ومالحظــاتهم فــي وضــوح الفق ـرات وصــياغتها بصــورة جيــدة ومــدى قياســها

لألغـراض الســلوكية المحـددة لهــا ومنطقيـة البــدائل وجاذبيتهـا وأي مالحظــات أخـرى تفيــد فـي تحســين نوعيـة االختبــار ،وقـد جــاءت

نتيجة آرائهم حول فقرات االختبار على نسـبة اتفـاق أكثـر ( )%85مـع إجـراء بعـض التعـديالت ،لـذا َع ّـدت جميـع فقـرات االختبـار
صادقة.

مد الباحثان إعداد فقرات االختبار التحصيلي وفقـاً لجـدول المواصـفات (الخريطـة االختباريـة) الـذي يعـد مؤشـ اًر
صدق المحتوىَ :ع َ
من مؤشرات صدق المحتوى(.ملحم،2012،ص.)217
التطبيــق االســتطالعي لالختبــار التحصــيلي :عمــد الباحثــان إلــى تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية أوليــة مؤلفــة مــن ()20

طبــق
تلميــذ ،وقــد تبــين أن جميــع فق ـرات االختبــار وتعليمــات اإلجابــة عنــه كانــت واضــحة ،وكــان متوســط الوقــت ( )40دقيقــة؛ ثــم ّ

الباحثــان االختبــار علــى عينــة اســتطالعية ثانيــة متكونــة مــن ( )150تلميــذ إلج ـراء التحليــل اإلحصــائي لفق ـرات االختبــار؛ بعــدها

ص َّ
ـح َحت إجابــاتهم ثــم رتبـت الــدرجات تنازليـاً؛ ووزعـت العينــة إلــى مجمـوعتين :مجموعــة عليــا عـدد أفرادهــا ( )75تلميــذ ومجموعــة
ُ
دنيا عدد أفرادها ( )75تلميذ ،إذ تشير أدبيات الموضوع إلى أنه من األفضل تقسيم الدرجات نفسها إلى ( )%50عليـا و()%50
دنيا وخاصة في االختبارات الصفية ،فقد وجد كيلـي ( )Kellyأن هـذه النسـبة تعطـي أعلـى تمييـ اًز للفقـرة إذا كـان التوزيـع متسـاوياً.
ِ
ب مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فقرة على النحو اآلتي:
(عودة،2011،ص)122؛ ثم ُحس َ
طبقت معادلة معامـل الصـعوبة لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار ووجـدانها تتـراوح بـين (،)0,65 –0,31
* معامل الصعوبة للفقرةّ :
وتُعد فقرات االختبار مقبولة إذا تراوح مدى صـعوبتها بـين (( .)0,75 -0,20ملحـم،2012،ص)269؛ وهـذا يعنـي أن فقـرات
عد مقبولة ومعامل صعوبتها مناسباً.
االختبار تُ ّ
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طبقــت معادلـة تمييـز الفقـرة ووجـدانها تتـراوح بــين ( ،)%67 - %43إذ تُعـد الفقـرة جيــدة إذا كـان معامــل
* معامـل تمييــز الفقـرةّ :
قوتهــا التمييزيــة ( )%40أو أكثــر(.عالم،2011،ص)256؛ لــذا تُعــد جميــع فقـرات االختبــار جيــدة مــن حيــث قــدرتها التمييزيــة،
وبهذا تم إبقائها جميعاً دون حذف أو تعديل.

* فعالية البدائل الخاطئة :بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل ظهر أن نتائج جميعها كانت سـالبة ،وهـذا يعنـي أن البـدائل الخاطئـة
قــد موهــت عــدداً مــن التالميــذ ذوات المســتويات الضــعيفة ممــا يــدل علــى فعاليتهــا ،وعليــه تــم اإلبقــاء علــى جميــع الفق ـرات دون

تغيير.

ثبات االختبار :تم حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي بطريقتين هما:

قســمت فقـرات االختبــار إلــى نصــفين ،الفقـرات الزوجيــة والفقـرات الفرديــة ،ثــم حســاب االرتبــاط بــين
 .1طريقــة التجزئــة النصــفيةّ :
صــححت هــذه القيمــة
نصــفيه باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون ( )Pearsonوقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ( ،)0,74ثــم ُ
باستخدام معادلة سبيرمان – براون فبلغت (.)0,87

 .2طريقة ألفا كرونباخ :بلغ معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة (.)0,84

تكو َن االختبار التحصيلي بصورته النهائية من ( )20فقرة موضوعية من نوع (اختيار من
االختبار التحصيلي بصورته النهائيةّ :
متعدد) ،وتم تطبيقه على مجموعتي البحث بعد أن تم إبالغهم قبل أسبوع من موعده ،وقد تم تصحيح إجابات التالميذ على وفـق

ورقة اإلجابة االنموذجية.
 .2اختبار التفكير البصري : Test Visual Thinking

تكون من ( )12فقرة موضوعية موزعة على ثالث مهارات (القراءة البصرية ،التمييز
ّ
أعد الباحثان اختبا اًر للتفكير البصري ّ
البصري ،إدراك العالقات المكانية) بواقع ( )4فقرات لكل مهارة.

صدق االختبار :عمد الباحثان إلى التحقق من صدق اختبار التفكير البصري من خالل:
أ :الصــدق الظـــاهري :تــم التحقــق منــه مــن خــالل عــرض اختبــار التفكيــر البصــري علــى مجموعــة مــن المحكمــين إلبــداء آرائهــم
ومالحظاتهم في وضوح الفقرات وصياغتها بصورة جيدة ،وأي مالحظات أخرى تفيد فـي تحسـين نوعيـة االختبـار ،وقـد جـاءت

نتيجة آرائهـم حـول فقـرات االختبـار علـى نسـبة اتفـاق أكثـر مـن ( )%85مـع إجـراءات تعـديالت علـى بعـض فق ارتـه؛ لـذا ع ّـدت

جميع فقرات االختبار صادقة ظاهرياً.

ب :صـدق البنــاء أو(المفهـوم) :تــم التحقـق منـه مــن خـالل إيجــاد عالقـة ارتبـاط بــين درجـة كــل فقـرة مـن فقـرات االختبـار والدرجــة
الكلية لالختبار من خالل حسـاب درجـات تالميـذ العينـة االسـتطالعية الثانيـة المتكونـة مـن( )150تلميـذاً؛ ألن الدرجـة الكليـة

وحسبت عالقة االرتبـاط باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون ،وقـد تراوحـت قـيم معامـل االرتبـاط مـا
تعد معيا اًر لصدق االختبارُ ،
بين ( ،)0,72 -0,33وتُعد هذه النتائج دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0,05
التطبيق االستطالعي الختبار التفكير البصري :عمد الباحثان إلى تطبيق االختبار على عينة استطالعية أوليـة مؤلفـة مـن ()20
طبــق
تلميــذ ،وقــد تبــين أن جميــع فق ـرات االختبــار وتعليمــات اإلجابــة عنــه كانــت واضــحة ،وكــان متوســط الوقــت ( )25دقيقــة؛ ثــم ّ

الباحثان االختبار على عينة عشوائية استطالعية ثانية تكونـت مـن ( )150تلميـذاً ،وصـححت إجابـاتهم ثـم رتبـت تنازليـاً ،ووزعـت
ِ
ب مسـتوى الصـعوبة وقـوة التمييـز لكـل فقـرة علـى
العينة إلى مجموعتين عليا عدد أفرادها ( ،)75ودنيا عدد أفرادها ()75؛ ثم ُحس َ
النحو اآلتي:
* معامــل الصــعوبة للفقــرة :بعــد أن طبقــت معادلــة معامــل الصــعوبة لكــل فق ـرة مــن فق ـرات االختبــار وجــد أن قيمهــا تراوحــت بــين
عد مقبولة ومعامل صعوبتها مناسباً.
( ،)0,68 – 0,43وهذا يعني أن الفقرات تُ ّ
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* معامــــــــــل تمييــــــــــز الفقــــــــــرة :بعـ ـ ـ ـ ــد أن طبقـ ـ ـ ـ ــت معادلـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــوة التمييـ ـ ـ ـ ــز لكـ ـ ـ ـ ــل فق ـ ـ ـ ـ ـرة وجـ ـ ـ ـ ــد أن قيمهـ ـ ـ ـ ــا تراوحـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــين

( ،)0,75 –0,34وتُعد الفقرة مقبولة إذا كان معامل قوتها التميزية أكثر من (.)0,20
ثبــات االختبــارُ :حســب معامــل ثبــات اختبــار التفكيــر البصــري بطريقــة ألفــا كرونبــاخ ،حيــث تؤكــد هــذه الطريقــة المســتوى االيجــابي

لتجانس اإلجابات على عموم الفقرات ،ألنها تعتمد على حساب االرتباطات بين درجات الفقرات كـون كـل فقـرة عبـارة عـن اختبـار

قــائم بنفســه؛ وتــم حســاب معــامالت الثبــات للمهــارات الــثالث بطريقــة ألفــا كرونبــاخ تراوحــت بــين ( ،)0,85 -0,81ومعامــل ثبــات
االختبار ككل ( )0,83وهو عامل ثبات جيد.
اختبــار التفكيــر البصــري بصــورته النهائيــة :تكـ ّـون اختبــار التفكيــر البصــري بصــورته النهائيــة مــن ( )12فقـرة موضــوعية مــن نــوع
(اختي ــار م ــن متع ــدد) ذي الب ــدائل األربع ــة ،موزع ــة عل ــى ث ــالث مه ــارات (القـ ـراءة البصـ ـرية ،التميي ــز البص ــري ،إدراك العالق ــات
المكاني ــة) ،بواق ــع ( )4فقـ ـرات لك ــل مه ــارة ،وق ــد ت ــم إعط ــاؤهم تعليم ــات ع ــن كيفي ــة اإلجاب ــة ع ــن االختب ــار ،وق ــد تض ــمنت بع ــض
المعلومــات التــي تخــص الطــالب واعطــاء فكـرة عــن هــدف االختبــار والوقــت المخصــص لإلجابــة ،وقــد تــم إعطــاء (درجتــين) لكــل
إجابة صحيحة ،وصفر للفقرة ذات اإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة.
تاسعاً :الوسائل اإلحصائية :اعتمد الباحثان في التحليل اإلحصائي لنتائج بحثهما على اآلتي:
 .1االختبار التائي لعينتين مستقلتين في تكافئ المجموعتين ،وفي اختبار فرضتي البحث.
 .2معامل ارتباط بيرسون إليجاد معامل الثبات الختباري التحصيل والتفكير البصري.
 .3معامل الصعوبة والسهولة لفقرات اختباري التحصيل والتفكير البصري.
 .4معامل التمييز لفقرات اختباري التحصيل والتفكير البصري.
الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها:

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث ثم مناقشتها ،فضالً عن الدالالت المستخلصة من النتائج من خالل عرض ٍ
عدد

من االستنتاجات التي تم رصدها ،وعدد من التوصيات الموجهة إلى ذوي االختصاص ،وعدداً من المقترحات التي تُمثل دراسات
مكملة للبحث الحالي أو موازية له.
مستقبلية ّ
أوالً :عرض النتائج ومناقشتها:

 .1الفرضـــية األولـــى :ال يوج ــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــة ( )0,05بــين متوس ــط درج ــات تالميــذ المجموع ــة
التجريبيــة التــي درســت بــالتمثيالت الرياضــية ومتوســط درجــات تالميــذ المجموعــة الضــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة فــي

اختبار التحصيل ،والجدول ( )3يوضح ذلك:
جدول ( )3نتائج اختبار التحصيل البعدي لمجموعتي البحث
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري
3,08
2,33

المجموعة

عدد التالميذ

التجريبية

33

15,06

الضابطة

32

11,43

القيمة التائية

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0,05

63

5,346

2,000

دالة إحصائياً

نالحــظ مــن الجــدول أن هنــاك فرق ـاً داالً عنــد مســتوى ( )0,05بــين المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام التمثــيالت

الرياضــية والمجموعــة الضــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة فــي اختبــار التحصــيل لصــالح المجموعــة التجريبيــة ،وجــاءت هــذه

النتيج ــة متفق ــة م ــع د ارس ــة (البالص ــي وأري ــج ،)2010،ود ارس ــة ب ــارمبي وآخ ــرون ( ،)Barmby&et.al,2011ود ارس ــة كوش ــمان
وآخرون ()Kuchemann&et.al,2011؛ ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن:
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 .1زيادة تفاعل التالميذ مع اسـتخدام التمثـيالت الرياضـية لتمثيـل المفـاهيم الرياضـية كأسـلوب يوضـح المفهـوم لـدى التالميـذ يبنـي
عليه التلميذ بناءه المعرفي مما زاد في فهمهم واستيعابهم للمحتوى الرياضي مما زاد في تحصيلهم الدراسي.

 .2استخدام التمثيالت الرياضية جعل التالميذ محو اًر للعملية التعليمية وذلك مـن خـالل واتاحـة الفرصـة لكـل تلميـذ فـي المجموعـة

لتمثيــل أفكــاره لبــاقي أف ـراد المجموعــة ،ممــا أدى إلــى تفاعــل التالميــذ فــي أثنــاء العمــل فــي مجموعــات خــالل عمليــة التمثيــل

المحسوس ،وهذا ما زاد من دافعية التالميذ لتعلم الرياضيات من جهة ومن ثم زيادة تحصيله من جهة أخرى.
 .3س ـ اعدت التمثــيالت الرياضــية التالميــذ علــى إدراك األفكــار الرياضــية وعــدم الجمــود عنــد فك ـرة أو تمثيــل معــين ،وعنــد تمثيــل
المفهوم للتلميذ بشكل آخر فإنه يستطيع إدراكه دون مشقة ،وهذا ما زاد في تحصيلهم.
 .2الفرضـــية الثانيـــة :ال يوج ــد فــرق ذو دالل ــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05بــين متوس ــط درج ــات تالميــذ المجموع ــة
التجريبية التي درسـت بـالتمثيالت الرياضـية ومتوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة التقليديـة فـي

اختبار التفكير البصري ،والجدول ( )4يوضح ذلك:

جدول ( )4نتائج اختبار التفكير البصري لمجموعتي البحث
المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

التالميذ

الحسابي

المعياري

التجريبية

33

17,21

4,18

الضابطة

32

12,37

3,46

القيمة التائية

درجة

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0,05

63

5,059

2,000

دالة إحصائياً

نالحــظ مــن الجــدول أن هنــاك فرقـاً داالً عنــد مســتوى ( )0,05بــين المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي اختبــار

التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية؛ ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن:

عبـر عنهـا تالميـذ المجموعـة التجريبيـة بالمهـارات
 .1أن استخدام التمثيالت الرياضية للمادة والمتضمنة لألنشـطة البصـرية والتـي ّ
المتعلقــة ب ــالتفكير البص ــري (القــراءة البصـ ـرية ،التميي ــز البص ــري ،إدراك العالق ــات المكاني ــة) والت ــي مكنــتهم م ــن فه ــم الرس ــالة
البصرية المتمثلة بالرسومات والصور واألشكال التخطيطية ،وأنه يجمع بين أشكال االتصال البصري واللفظي.

 .2ساعدت التمثيالت الرياضية من خالل تنوع األنشطة التعليميـة علـى تنشـيط مهـارات التفكيـر البصـري ،حيـث اكتسـب التالميـذ
أســلوباً ذا معنــى ممــا جعلهــم يــدركون ويميــزون المفــاهيم ذات العالقــة بالموضــوع الرياضــي ،وهــذا مــا ظهــر فــي نتــائج اختبــار
التفكير البصري.

 .3اهتمــت التمثــيالت الرياضــية بالجوانــب الحســية البص ـرية ،إذ يوجــد تناســق متبــادل بــين مــا ي ـ اره التلميــذ مــن أشــكال ورســومات
وعالقــات ،وبــين مــا يحــدث مــن ربــط ونتاجــات عقليــة معتمــدة علــى الرؤيــة والص ــور المعروضــة ،وهــذا مــا زاد مــن تفكيــرهم

البصري.
ثانياً :االستنتاجات  :Conclusionsفي ضوء نتائج البحث الحالي يمكن أن نخلص إلى االستنتاجات اآلتية:

 .1اظه ــر اس ــتخدام التمث ــيالت الرياض ــية ف ــي الت ــدريس اثـ ـ ار ايجابي ــا ف ــي تحص ــيل ط ــالب الص ــف الخ ــامس االبت ــدائي ف ــي م ــادة
الرياضيات .
 .2اظهر استخدام التمثيالت الرياضية في التدريس اث ار ايجابيا في التفكير البصري لدى طالب الصف الخامس االبتدائي.

ثالثاً :التوصيات  :Recommendationsفي ضوء ما تقدم من نتائج ،يوصي الباحثان باألمور اآلتية:
 .1تبني التمثيالت الرياضية في تدريس مادة الرياضيات ألثرها في التحصيل والتفكير البصري.

 . 2تأهيــل طلبــة المــرحلتين الرابعــة والخامســة فــي قســم الرياضــيات بمعاهــد المعلمــين والمعلمــات علــى كيفيــة التــدريس بــالتمثيالت
الرياضية وذلك من خالل إدخالها ضمن منهاج طرائق تدريس الرياضيات.
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 .3إقامة دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات ترّكز على اسـتخدام اتجاهـات حديثـة فـي تـدريس الرياضـيات ومـن ضـمنها التمثـيالت
الرياضية.

رابعاً :المقترحات  :Suggestionsفي ضوء ما سبق واستكماالً للبحث الحالي يقترح الباحثان ما يأتي:
 .1إجراء دراسات تستخدم التمثيالت الرياضية في مراحل دراسية أخرى.

 . 2إجراء دراسة أثر التمثيالت الرياضية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وميلهم نحوها.
المصادر
 .1إبراهيم ،عبد اهلل ( ،)2006فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلـوم لتنميـة مسـتويات جانيـه المعرفيـة ومهـارات
التفكير البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة ،عالم الكتب ،القاهرة

 .2أب ــو دان ،مــريم عبــد محم ــود ( ،)2013أثــر توظيــف النمــاذج المحسوس ــة فــي تــدريس وحــدة الكس ــور علــى تنميــة التحص ــيل
ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كليـة التربيـة ،الجامعـة

اإلسالمية ،غزة.

 .3أبو زينة ،فريد كامل وعبد اهلل عبابنة ( ،)2010مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى ،دار المسيرة ،عمان.

 .4أبو العجين ،أشـرف حسـن ( ،)2011تقـويم محتـوى منـاهج الرياضـيات الفلسـطينية فـي ضـوء بعـض معـايير عمليـات المجلـس
القومي لمعلمي الرياضيات " ،"NCTMرسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة األزهر ،كلية التربية ،غزة.

 .5أبو عالم ،رجاء ( ،)2014مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية ،دار النشر للجامعات ،القاهرة.

 .6أبو مصطفى ،سهيلة ( ،)2010العالقة بين القـردة المكانيـة والتحصـيل فـي الرياضـيات لـدى طلبـة الصـف السـادس األساسـي
بمدارس وكالة الغوث ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .7أحمد ،نعيمة حسن وسحر محمد عبد الكريم ( ،)2001أثر المنطق الرياضي والتدريس بالمدخل البصـري المكـاني فـي أنمـاط
الـتعلم والتفكيـر وتنميـة القـدرة المكانيــة وتحصـيل تالميـذ الصـف الثــاني اإلعـدادي فـي مـادة العلـوم ،المــؤتمر العلمـي الخــامس

"التربية العلمية للمواطنة" ،المجلد ( ،)2الجمعية المصرية للتربية العلمية ،كلية التربية ،جامعة عين الشمس.

 .8األزوري ،عبــد الشــكور مصــلح ســالم ( ،)2015العالقــة بــين التصــور البصــري المكــاني والتحصــيل فــي مــادة الرياضــيات لــدى
تالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
الفعــال مــن ريــاض األطفــال حتــى الســادس االبتــدائي "دليــل للمعلمــين
 .9بــدوي ،رمضــان مســعد ( ،)2007تــدريس الرياضــيات ّ
واآلباء ومخططي المنهاج" ،ط ،1دار الفكر ،عمان.

 .10بدوي ،رمضان مسعد ( ،)2010التعلم النشط ،ط ،1دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان.

 .11البالصي ،رياض إبراهيم وأريج عصام برهم ( ،)2010أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب طلبة الصف
الثــامن األساســي للمفــاهيم الرياضــية وقــدرتهم علــى حــل المســائل اللفظيــة ،مجلــة دراســات ،العلــوم التربويــة ،عمــان ،العــدد

( ،)37المجلد ( ،)1ص13.-1

 .12جروان ،فتحي عبد الرحمن ( ،)2012تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،دار الفكر للنشر ،عمان.
 .13رج ــب ،ط ــارق ش ــعبان وآخ ــرون ( ،)2014الرياضـــيات للصـــف الخـــامس االبتـــدائي ،ط ،5المرك ــز التقن ــي ألعم ــال ماقب ــل
الطباعة ،المديرية العامة للمناهج ،بغداد.

 .14رزوقي ،رعد مهدي وسهى عبد الكريم ( ،)2013التفكير وأنواعه ،دار المسيرة ،عمان.
 .15رمضان ،محمد عبد الغني ( ،)2010المهارات في الرياضيات ،دار الفكر ،القاهرة.

 .16الزهيري ،حيدر عبد الكريم (2015أ) ،التدريس الفعال "إستراتيجيات ومهارات" ،دار اليازوري ،عمان.
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 .19سعادة ،جودت ( ،)2011تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية ،دار الشروق ،عمان.
 .20سعادة ،مدكور العلي ( ،)2013مهارات التفكير في العلوم الرياضية ،الجامعة األردنية ،عمان.
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رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .23العبسي ،محمد مصطفى ( ،)2009األلعاب والتفكير في الرياضيات ،دار المسيرة ،عمان.
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