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 7/11/6112تاريخ استالم البحث : 

 

      ملخص البحث:
 :اثر النمذجة الرياضية فييهدف البحث الحالي إلى معرفة 

 .تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات .0

 التأملي في الرياضيات لدى طالب الصف الثالث المتوسط.مهارات التفكير  .6

 ولغرض تحقيق هدفي البحث، صاغ الباحث الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

( بددين متوسدد ي 1،10" ال يوجددد فددر  الو داللددة إحصددامية ىنددد مسددتوى داللددة   .0

درجدددات طدددالب المجموىدددة التجريبيدددة  الدددذين يدرسدددون وفدددق النمذجدددة الرياضدددية( 

طدالب المجموىدة البداب ة  الدذين يدرسدون وفدق ال ريقدة االىتياديدة( فدي ودرجات 

 االختبار التحصيلي".

( بددين متوسدد ي 1،10" ال يوجددد فددر  الو داللددة إحصددامية ىنددد مسددتوى داللددة   .6

درجدددات طدددالب المجموىدددة التجريبيدددة  الدددذين يدرسدددون وفدددق النمذجدددة الرياضدددية( 

وفدق ال ريقدة االىتياديدة( فدي  ودرجات طدالب المجموىدة البداب ة  الدذين يدرسدون

 اختبار مهارات التفكير التأملي في الرياضيات ".

تددألف مجتمددب البحددث مددن طددالب الصددف الثالددث المتوسددط فددي كافددة مدددار  مركدد  

إال طبق الباحث التجربة فيها. واختيرت  6102-6100محافظة ميسان للعام الدراسي 

شدعبتين للصدف الثالدث المتوسدط تد  قصدديا  والتدي يوجدد فيهدا  متوس ة الرسالة للبندين

أجدرى الباحدث التكداف   توزيعهما إلى مجموىتين أحداهما تجريبية واألخدرى ضداب ة.

بددين المجمددوىتين  التجريبيددة والبدداب ة( لبددبط بعددا المتغيددرات التددي لهددا ىالقددة 

 العمر ال مني باألشهر، المعددل العدام، التحصديل السدابق فدي  بمتغيرات البحث ومنها

(. أىددد الباحددث نددوىين مددن ال  ددط ات، الددذكا ، المسددتوى التعليمددي ل بددوينالرياضددي

التدريسية، النوع األول مدن ال  دط للمجموىدة البداب ة وفدق  ال ريقدة االىتياديدة(، 

والنددوع الثدداني مددن ال  ددط للمجموىددة التجريبيددة التددي درسددج ىلددى وفددق  النمذجددة 

اختبدار تحصديلي فدي الرياضديات  الرياضية(. اىد الباحث أداتين لبحثد،، األولدى تمثدل

( فقدرة. واألداة الثانيدة هدي اختبدار مهدارات 61للصف الثالدث المتوسدط، وتدألف مدن  

فددر  الو داللددة ( فقددرة. وبينددج نتددامث البحددث وجددود 61تألفددج مددن  التفكيددر التددأملي و

( لصالح طالب المجموىة التجريبيدة فدي االختبدار 1،10إحصامية ىند مستوى داللة  

mailto:atjsm2005@yaoo.com
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صداغ الباحدث ىدددا  وفدي نهايدة البحدث،  واختبار مهارات التفكيدر التدأملي. التحصيلي

 من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

 

The Effect of Mathematical Modeling in the Achievement of 

Mathematics and reflective thinking skills at the Third 

grade average  Students 

 

Assist. Prof. Dr. Ammar Tauma Jasim alsaedi 

           Maysan University - College Education 

Abstract : 

The current research aims to detect the effect of Mathematical 

Modeling in: 

1. The achievement of mathematics at the Third grade average 

students. 

2. The reflective thinking skills at Third grade average students. 

To achieve the research objectives, the researcher formulated 

the following two-zero hypotheses: 

1. "There is no statistically significant difference at the level of 

(0.05) between the mean scores of the experimental group 

students who are studying according to Mathematical Modeling 

and degrees of control group students who are studying in 

according to the traditional way in the achievement test". 

2. " There is no statistically significant difference at the level 

(0.05) between the mean scores of the experimental group 

students who are studying according to Mathematical Modeling 

and degrees of control group students who are studying in 

according to the traditional way to test the reflective thinking 

skills ". 

The research community was consisted of third grade average 

students in all schools in center Maysan province, where the 

researcher applied the experiment. Al-Resala intermediate high 

school for boys selected randomly and in which there are two 

divisions for Third grade average students where distributed into 

two groups; one experimental and the other is control. The 

researcher conducted equivalence between the two groups 

(experimental and control) to adjust some of the variables that 

are related to variables research using T- test for two 
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independent samples. These variables are (chronological age in 

months, the overall average, the former mathematics 

achievement, intelligence, and the education level of parents). 

The researcher prepared two types of teaching plans. The first 

one is for the control group according to (the traditional way) 

and the second is for the experimental group that studied 

according to Mathematical Modeling.  

The researcher prepared two tools to the research. The first 

represents the achievement test in mathematics for third stage 

students. It was consisted of (20) items. The second tool is a test 

of reflective thinking skills, which was consisted of (20) items. 

The research results reveal that there is a statistically significant 

difference at the level of significance (0.05) for the benefit of 

students, who are studying according to Mathematical Modeling 

in the achievement test and skills of thinking. At the end of the 

research, the researcher formulated a number of conclusions, 

recommendations and proposals. 

 

 الفصل األول:

 مشكلة البحث:

مددن خددالل ال يددارات الميدانيددة للباحددث للمدددار  المتوسدد ة وتوجيهدد، لل ددالب 

لمشكالت بسي ة تحتاج لتأمل بسيط أو ممارسة للتفكيدر التدأملي، الحدخ أخفدا  ال لبدة 

ال الب وقدد  في حلها. فبال  ىن أن هناك ضعفا  ملموسا  في تحصيل الرياضيات لدى

أتبددح اللدد  مددن خددالل مناقشددة مدرسدديه  بشددأن مسددتواه  ىددالوة ىلددى درجدداته  فددي 

االمتحانات الشهرية أو من السجالت المدرسية. كمدا أند، ىندد تمثيدل المددر  للمشدكلة 

الرياضية أو الموقدف الرياضدي بنمدوالج معدين يحداكي الموقدف لدوحخ وجدود اثدر فدي 

 دافعية ال لبة  للحل.

بق، يجدد الباحدث أن هنداك حاجدة ماسدة إلدى اسدتراتيجيات أو وفي ضدو  مدا سد

نماالج تدريسية تساىد ال لبة ىلى أثرا  معلوماته  وتنمية مهداراته  العقليدة الم تلفدة، 

وكذل  ضرورة است دام طرامق وأساليب تدريس متجدددة تسداه  فدي زيدادة التحصديل 

ي حيداته  وتسداىد ىلدى ومهارات التفكير التأملي بشكل يساىد في توظيدف المعرفدة فد

ربط الرياضيات بالعلوم األخرى. ويعتقد الباحث أن است دام النمذجة الرياضدية يسده  

في الل ، حيث أنها تتكدون مدن سدج خ دوات متناسدقة ومتراب دة فدي طريقدة ىرضدها 

للمحتددوى، ممددا يسدده  فددي تحقيددق تعلدد  الا، وأنهددا تمثددل محاولددة لوصددف بعددا أجدد ا  

ضددياتية وبالتددالي توظيددف الرياضدديات للمسدداىدة ىلددى الفهدد  العددال  الددواقعي بصددي  ريا

وات اال القدرارات األفبدل ىدن حداالت مدن العدال  الدواقعي، فهدي تسداىدنا ىلدى شدر  

وتوضدديح األفكددار والمشددكالت. وقددد أوصددج العديددد مددن الدراسددات العربيددة واألجنبيددة 
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ودراسة  ( ،Wares,2001  )Lege,2003باست دام النمذجة الرياضية مثل دراسة  

(. ولكدن مدن 6106( ودراسة  أبو م يدد، 6112( ودراسة  احمد، 6112 الرفاىي، 

خددالل تتبددب الباحددث للدراسددات السددابقة، أتبددح لدد، انعدددام الدراسددات المحليددة بشددأن 

النمذجة الرياضية ضمن حدود واطالع الباحث في الرياضيات أو غيرها. ونتيجدة لمدا 

ذجدة الرياضدية فدي تحصديل مدادة الرياضديات سبق فقد حداول الباحدث تعدرف اثدر النم

ل الب الصف الثالث المتوسط ومهارات التفكيدر التدأملي فدي الرياضديات تحديددا  مدن 

خالل مواقف رياضية ت ر  لل الب فدي هيةدة اختبدار وفدق مهدارات التفكيدر التدأملي. 

  وىلي، يمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة ىن الس ال:

ة الرياضاية ياي تحصايل طاالص الصاا الاالاث المت سا  ياي اثار للنمذجا" هل هناا  

 مادة الرياضيات ومهارات تفكيرهم التأملي ؟ ".

 

 أهمية البحث: 

 :تتجلى أهمية البحث الحالي بما يلي

مسايرة االتجاهات الحديثة في تعلي  الرياضيات التي ت كد ىلى النمذجة الرياضدية  .0

 الكفا ة في العملية التعليمية.وأهميتها إلثرا  المعرفة الرياضية وزيادة 

 توظيف النمذجة الرياضية بشكل ىام وفي تدريس الرياضيات بشكل خاص. .6

المساهمة في معالجة أساليب التدريس في الرياضيات التي ال تستثير تفكير ال لبدة  .3

 ىموما  والتفكير التأملي في الرياضيات بشكل خاص.

الرياضديات بعىدادة صدياغة مواضديعها المساهمة في توجيد، القداممين ببندا  منداهث  .4

 وترتيبها بما يتناسب وخ وات النمذجة الرياضية.

يفيددد فددي توجيدد، المدرسددين والمعنيددين بالعمليددة التعليميددة ألهميددة اسددتعمال أسدداليب  .0

حديثدددة لت دددوير تددددريس الرياضددديات بنمذجدددة المواقدددف الحياتيدددة واليوميدددة باسدددت دام 

 اول والرسومات. العالقات الرياضية والمعادالت والجد

يمكن للباحثين وطلبة الدراسدات العليدا االسدتفادة مدن االختبدار التحصديلي واختبدار  .2

 مهارات التفكير التأملي في الرياضيات ل الب الصف الثالث المتوسط.

 تشكل هذه الدراسة نواة ألبحاث أخرى في الرياضيات لمراحل تعليمية أخرى. .7

ريبية التي تقيمها مديريات التربية لمدرسي يمكن االستفادة من، في الدورات التد .8

 الرياضيات لت وير المفاهي  ال اصة به  حول استعمال طرامق تدريس حديثة.

 

 أهداف البحث ويرضياته: 
 :اثر النمذجة الرياضية فييهدف البحث الحالي إلى معرفة 

 .تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات .0

 التأملي في الرياضيات لدى طالب الصف الثالث المتوسط.مهارات التفكير  .6

 ولغرض تحقيق هدفي البحث، صاغ الباحث الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

( بدين متوسد ي 1،10" ال يوجد فر  الو داللدة إحصدامية ىندد مسدتوى داللدة   .0

درجدددات طدددالب المجموىدددة التجريبيدددة  الدددذين يدرسدددون وفدددق النمذجدددة الرياضدددية( 
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ب المجموىدة البداب ة  الدذين يدرسدون وفدق ال ريقدة االىتياديدة( فدي ودرجات طدال

 االختبار التحصيلي ".

( بدين متوسد ي 1،10" ال يوجد فر  الو داللدة إحصدامية ىندد مسدتوى داللدة   .6

درجدددات طدددالب المجموىدددة التجريبيدددة  الدددذين يدرسدددون وفدددق النمذجدددة الرياضدددية( 

وفدق ال ريقدة االىتياديدة( فدي ودرجات طدالب المجموىدة البداب ة  الدذين يدرسدون 

 اختبار مهارات التفكير التأملي في الرياضيات ".

 

 حدود البحث: 
 يقتصر البحث الحالي ىلى:

 6100طالب الصف الثالث المتوسط في مركد  محافظدة ميسدان للعدام الدراسدي   .0

– 6102.) 

مددادة الرياضددديات التددي تتبدددمنها الفصددول الثالثدددة األولددى  الت بيقدددات، األىدددداد  .6

الحقيقيددة، الحدددوديات( مددن كتدداب الرياضدديات للصددف الثالددث المتوسددط المعتمددد للعددام 

 .6102 – 6100الدراسي 

 

 مصطلحات البحث: 

 الرياضي: ويعرف بأنه: ( النم ذج1

 المد ثرة وتشداب  المتغيدرات تعقدد بتبسديط واقعيدة مشدكلة ىدن الرياضي " التعبير 

 الرميسدة، ويكدون المتغيدرات ىلدى التركيد  يدت  بحيث الواقعية، المشكلة في والمتأثرة

بيانيدة،...(  رسدوم أو مصفوفات أو متباينات أو معادالت ىن ىبارة الرياضي النموالج

 (.60، 6117 لحمر،  "

 جدددول أو شددكل  " ىالقددة رياضددية ىددادة تكددون فددي صددورة معادلددة أو متباينددة أو

 (.06، 6112بياني، بين مشكلة ت بيقية والعوامل المرتب ة بها "   أحمد، 

 ( النمذجة الرياضية: وتعرف بأنها :6

 مب التعامل ث  رياضية، مسألة إلى الحياتية تحويل المشكلة تتبمن التي " العملية 

 إلدى التوصدل يتديح ممدا الحيداتي، فدي الموقدف الحدل نتامث واختبار وحلها المسألة هذه

 .(7، 6111"  الجرا ،  جديدة وتعميمات تنب ات

 " مشداكل فدي أو الحيداة فدي واقعيدة مشداكل معالجدة فدي الرياضديات ت بيدق 

 المشدكلة تحويدل طريدق ىدن واللد  أخدرى، ىلدوم فدي مشداكل أو نفسدها الرياضديات

 الحلول أفبل واختيار وحلها، المسألة هذه مب التعامل ث  رياضية إلى مسألة الحياتية

والتنبد  "  لحمدر،  التعمدي  ثد  ومدن نعالجهدا التدي طبيعدة المشدكلة مدب يتناسدب والدذ 

6117 ،04.) 

 المشدكلة، وضدب وتحديدد خ دوات تتمثدل بدف  فهد وتتبدمن النمذجدة الرياضدية بسدج 

 النمدوالج الرياضدي، وحدل النمدوالج الرياضدي، وبندا  النموالج لبنا  الالزمة الفروض

 الحل(. صحة من الرياضي، والتأكد الحل الرياضي، وتفسير

استعمال العالقات الرياضدية والمعدادالت والجدداول " ويعريها الباحث إجرائياً بأنها: 

البيانية والم   دات فدي ىمليدة تحويدل مسدامل حياتيدة مثدل  اسدتعمال الحددوديات فدي 
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إيجاد مساحات أشدكال هندسدية كالمسدت يل والمربدب والمثلدث أو حجدوم أشدكال ثالثيدة 

األبعددداد كالمكعدددب ومتدددواز  السددد و  المسدددت يلة، أو توضددديح الت بيقدددات وأنواىهدددا 

باستعمال الم   دات السدهمية( ومحاكداة تلد  المواقدف رياضديا  ومدن ثد  التعامدل مدب 

تل  المسامل وإيجاد الحلدول لهدا وانتقدا  أدقهدا أو أكثرهدا صدحة، وبعدد اللد  يدت  تعمدي  

حياتيددة مماثلددة أو مقاربددة لهددا وفقددا  ل  ددوات نتددامث الحلددول لتلدد  المواقددف فددي مواقددف 

 لبندا  الالزمدة الفدروض المشدكلة، وضدب وتحديدد النمذجة الرياضدية المتمثلدة بدف  فهد 

 الحدل الرياضدي، تفسدير النمدوالج الرياضدي، حدل النمدوالج الرياضدي، بندا  النمدوالج

 الفصدول الثالثدةالحدل(. وقدد تد  ت بيدق اللد  فدي محتدوى  صدحة مدن الرياضي، التأكد

األولددى  الت بيقددات، األىددداد الحقيقيددة، الحدددوديات( مددن كتدداب الرياضدديات للصددف 

 ". الثالث المتوسط

 ( التحصيل: عرف بأنه:3

 مددن  لموضددوع دراسددت، نتيجددة أهددداف، مددن التلميددذ لدددى تحقددق مددا " مدددى

 (.094، 6110الدراسية "  الجمل،  الموضوىات

 التعليميددة التددي وضددعج مددن  " إثبددات القدددرة ىلددى إنجدداز مددا اكتسددب مددن ال بددرات

 . (Alderman, 2007, p. 101)أجل،"

" المحصدلة النهاميدة التدي تبدين مسدتوى تمكدن  ويعرف الباحث التحصيل إجرائياً بأنه:

ال الب في تعل  سبق أن تعلمد،، ويقدا  بمقددار الددرجات التدي يحصدل ىليهدا ال الدب 

الثددة األولددى  الت بيقددات، فددي االختبددار التحصدديلي المعددد مددن قبددل الباحددث للفصددول الث

 األىداد الحقيقية، الحدوديات( من كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط ". 

 ( التفكير التأملي: يعرف على أنه:4

  قدرة ال الب المتعل  ىلى تبصر المواقف وتحديدد نقداط القدوة والبدعف وكشدف "

واإلجددرا ات المناسددبة بنددا   المغال ددات المن قيددة فددي هددذه المواقددف وات دداال القددرارات 

 (.0، 6116ىلى دراسة واقعية للموقف التعليمي "  ىفانة واللولو، 

  ىمليددة ىقليددة فيهددا نظددر وتدددبر وتبصددر وتوليددد واستقصددا  تقددوم ىلددى تحليددل "

الموقف المشكل إلى مجموىة من العناصر وتأمل الفرد للموقدف الدذ  أمامد، ودراسدة 

للموقدف المشدكل " لي  صدحتها للوصدول للحدل السد جميب الحلول الممكنة والتحقق مدن

 (.37، 6101 أبو نحل، 

  تفكيددر يعتمددد ىلددى تأمددل ال الددب للموقددف الددذ  أمامدد، ويحللدد، إلددى ىناصددره "

األساسية، ويبب ال  ط المحكمة الالزمة لفهم، ليصل إلدى نتدامث سدليمة يت لبهدا هدذا 

، 6103ط الموضوىة  النجدار، الموقف، ويقوم بعد الل  بتقوي  النتامث بنا   ىلى ال  

64.) 

التأمل والمالحظة، الكشف ىن المغال ات، وان للتفكير التأملي خمس مهارات هي  

 (.الوصول إلى استنتاجات، إى ا  تفسيرات مقنعة، وضب حلول مقترحة

" تفكيدر ىقلدي يتمثدل بنشداط الهندي يسدلك، ال الدب أثندا  ويعريه الباحث إجرائياً بأنه: 

ف لمشكالت ل  يسدبق وان واجههدا مدن قبدل ليكدون قدادرا  ىلدى التكيدف مواجهت، بمواق

معهددا بغيددة حددل تلدد  المشددكالت مسددتعمال  خ يندد، المعرفددي مددن المعلومددات واألفكددار 

التأمدل والمالحظدة، السابقة ويت  الل  باستعمال قدرات، ومهارات، العقلية التي تتمثل بدف  



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-67- 
 

إى ددا  تفسدديرات مقنعددة، وضددب الكشددف ىددن المغال ددات، الوصددول إلددى اسددتنتاجات، 

(، ويمكن قياس، إجراميا  بالدرجة التي يحصل ىليهدا ال الدب فدي اختبدار حلول مقترحة

 مهارات التفكير التأملي في الرياضيات الذ  أىده الباحث لهذا الغرض ".

 

 الفصل الااني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: 

 ياضيةالمح ر األول: النمذجة الر

 الرياضي: مفه م النم ذج

ظداهرة  مدن مثالية نس ة في والعالقات للعناصر رياضي تمثيل هو الرياضي النموالج

المشدكالت،  بعدا وحدل وتفسدير لتوضديح الرياضدية النمداالج اسدتعمال ويمكن معقدة،

 والجدداول المعدادالت باسدتعمال للظدواهر الرياضدية النمداالج بندا  ويسدت يب ال دالب

 (.69، 6117زينة وآخرون،  أبو العالقات وتحليل لتمثيل البيانية والرسومات

 أو متبايندات أو معادالت صورة في تكون ىادة رياضية ىالقة هو الرياضي النموالج

المرتب دة بهدا  والعوامدل واقعدي موقدف فدي مسدتهدفة ظداهرة بين بيانية ورسوم أشكال

 (.00، 0997 إبراهي ، 

الرياضدية  والمفداهي  العالقدات اسدتعمال ىلدى تقوم التي النماالج هي الرياضية النماالج

 السدببية والعالقدات الم تلفدة ومددخالتها متغيراتهدا بداللدة مشدكالت لتصدف بنيتها في

 أحدد فيهدا رياضدي رمد  كدل يمثل رياضية، ىالقات صورة في الل  ويعبر ىن بينها،

 رياضدية معادلدة شدكل الرياضدي النموالج يأخذ ما االهتمام، وغالبا   موضب المتغيرات

 (.91، 6111أشكال أخرى  الجرا ،  أية أو بيانية رسوم أو مصفوفة أو

 أو أشكال متباينة أو معادلة صورة ىلى تكون ىادة رياضية ىالقة الرياضي النموالج

المد ثرة  حدات ،  والعوامدل واقعدي موقدف فدي مسدتهدفة ظداهرة يبدين بيانيدة رسدوم أو

0923 ،021.) 

مدن  مثاليدة صدورة فدي والعالقدات للعناصدر رياضديا   تمثديال   يعندي الرياضدي النمدوالج

 بعدا وحدل وتفسدير لتوضديح الرياضدية النمداالج اسدتعمال ويمكدن معقددة ظداهرة

 تلد  وتحليدل لتمثيدل البيانيدة والرسدومات والجدداول باسدتعمال المعدادالت المشدكالت

 (.69، 6117العالقات  أبو زينة، 

وتشداب   تعقدد بتبسديط واقعيدة مشدكلة ىدن الرياضدي التعبيدر هدو الرياضدي النمدوالج

 المتغيدرات ىلدى التركيد  يدت  إال الواقعيدة، المشدكلة فدي والمتدأثرة المد ثرة المتغيدرات

 أو مصدفوفات أو متباينات أو معادالت ىن ىبارة الرياضي النموالج الرميسة، ويكون

 (.60، 6117 لحمر،  بيانية،...( رسوم

رياضية ىادة تكدون فدي صدورة معادلدة أو متبايندة أو جددول النموالج الرياضي ىالقة 

–06، 6112أو شددكل بيدداني، بددين مشددكلة ت بيقيددة والعوامددل المرتب ددة بهددا   أحمددد، 

03.) 

 يكدون الرياضدي فدالنموالج الهنيدا ، أو شدكليا   أو رم يدا   رياضديا ( النمدوالج يكدون وقدد

 المتبايندات أو معدادالتال مدن بمجموىدة الواقدب ىدن يعبدر ىنددما أو رياضديا   رم يدا  

 والرسدوم األشدكال فدي كمدا  صدوريا ( شدكليا   ويكون صورتها الرم ية، في الرياضية
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 العالقدات مجموىدة يمثدل أند، أ  يكدون النمدوالج الهنيدا   وقدد وال درامط، والمجسدمات

 (.03، 6112 أحمد،  المنمذج الهن في الواقب ىن الموجودة المهمة

 

 :الرياضي النم ذج بناء

 الدراسدة، قيدد النظدام فدي للت بيدق قدابال يكدون أن الرياضدي النموالج بنا  ىند يشترط

 المسدت دمة المعدادالت تكدون وأن المدروسدة، المتغيدرات كدل أو بعدا وأن يتنداول

معد،  سديتعاملون الدذين بواسد ة واالسدتعمال للفهد  قدابال   وأن يكدون الواقدب، مدب متفقدة

 (.96، 6111 الجرا ، 

 بنامد، لدذل  ىندد معرفدة، مركباتد، جميدب أن الرياضي النموالج خصامص أه  من وأن

للنمدوالج،  قدوة مصددر تعتبدر وهذه متغير، كل يرم  ماالا إلى تام، بشكل واضحا   يكون

 تتدرك جانبدا   وأيهدا والتعدديل بالحسدبان ت خدذ ىنصدر أ  أجد ا  معرفدة يمكدن إال

 Hodgson, 1999, 176.) 

   :يلي لما الرياضي وفقا   النموالج ويمكن بنا 

 وتتبمن: .المسلمات ( صياغة6    .المشكلة تحديد( 0

 والنماالج المتغيرات بين العالقات ب( تحديد .المتغيرات وتصنيف أ( تحديد   

 .النموالج ( حل4          .النموالج بنا ( 3 .الفرىية

 :اآلتية األسةلة ىن باإلجابة والل  النموالج صد  من التأكد( 0

 وقابل ىملي النموالج تحديدها؟  ب( هل ت  التي المشكلة ىن يجيب النموالج أ( هل   

 الواقب. من المشتقة للبيانات وفقا   النموالج للت بيق؟    ج( اختبار

  .النموالج استمرارية( 7        .النموالج ( تنفيذ2

                                   Giordano & William ,2003, 59) 

 

 النمذجة الرياضية:

 ىمليدة أمكدن وكلمدا بشدكل رياضدي كانج معالجتها العلوم وتعظ  حداثتها كلما تت ور

النتدامث والتنبد  مدن  تفسير ىلى تساىد رياضية نماالج بشكل وقوانينها نظرياتها نمذجة

الظدواهر،  مدن كثيدر فدي للفهد  قدابال   العال  شيةا   أصبح تل  النماالج خالل ومن خاللها،

 فدي تعلمهدا ويسده  في حياته  اليوميدة نفعية أكثر رياضيات إلى بحاجة إال أن ال الب

 فدي الرياضدية والنمذجدة الكبيدرة والمتسدارىة مسدتقبال ، التحدديات لمواجهدة إىدداده 

 إال رياضدية، الغيدر والمواقف الرياضية األساسية المعارف بين جوهرها تمثل تجسير

 التدي المشدكالت وأن والعال  الحقيقدي، الرياضيات بين أنفسه  العالقة ال الب يعرف

 ال روج يمكن الممكنة الحلول وبمناقشة رياضية وحلها بنماالج تمثيلها يمكن تواجهه 

   (.67، 6106جديدة  أبو م يد،  رياضية ومفاهي  بتنب ات

 أو الحيداة فدي واقعيدة مشداكل معالجدة فدي الرياضديات ت بيق هي الرياضية والنمذجة

 تحويدل طريدق ىدن واللد  أخدرى، ىلدوم فدي مشداكل أو نفسها الرياضيات مشاكل في

 أفبل واختيار وحلها، المسألة هذه مب التعامل ث  رياضية إلى مسألة الحياتية المشكلة

والتنب   لحمدر،  التعمي  ث  ومن نعالجها التي طبيعة المشكلة مب يتناسب والذ  الحلول

6117 ،04.) 
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 وت بيدق العالقدات، وت مدين الظداهرة، مالحظدة تتبدمن رياضدية ىمليدة وأنهدا

 رياضدية، نتدامث إلدى والتوصدل رم يدة،...( تراكيدب  معدادالت، الرياضية التحليالت

 النمدوالج يحداول إال منظمدة، تعمدي  ىمليدة تعدد أساسدا   فهدي النمدوالج، تفسدير وإىدادة

 مدب المواقدف أو المشدكالت مدن لمجموىدة الرياضدية العالقدات الرياضدي وصدف

 ,Grandgenett  متكررة بصورة واختباره الرياضي النموالج وتنقية تنقيح استمرار

2000, 35 .) 

والنمذجددة الرياضددية ىمليددة محاكدداة مشدداكل العددال  الحقيقددي وفددق الشددروط الرياضددية، 

وايجدداد حلددول لتلدد  المشدداكل باسددتعمال نمددوالج رياضددي يمكددن التعامددل معدد، بصددورة 

عددال  الحقيقددي إلددى أبسددط مددن تعقددد المشددكلة فددي العددال  الحقيقددي، فهددي تحويددل مشددكلة ال

مشكلة رياضية، ث  حل تلد  المشدكلة الرياضدية وبعدد اللد  يتدرج  الحدل إلدى الشدروط 

 (.Ang Keng, 2001, 67الحقيقية  

 أو المشدكلة الموقدف تحويدل فيها يت  إال للرياضيات، ت بيقات هي الرياضية والنمذجة

الحيداتي، واختيدار  الموقدف ىلدى الحلدول واختبدار وحلهدا، رياضية مسألة إلى الحياتية

 حدول تددور أن يمكدن أنهدا مدن بدالرغ  البحثيدة األسدةلة فدعن كدذل  أفبدل الحلدول،

 رياضدية. إن نمداالج أو حياتية ت بيقات حول تدور أنها كثيرا  ما إال رياضية مشكالت

 يمدر أن ومحاولدة النم يدة، ىدن البعدد في محاوالت خاصة أهمية تكتسب األسةلة هذه

 (.607، 6112 مينا،  بحثية بمواقف ال الب

 مسدألة إلدى الحياتيدة تحويدل المشدكلة تتبدمن التي العملية هي الرياضية النمذجة وأن

 الحيداتي، فدي الموقدف الحل نتامث واختبار وحلها المسألة هذه مب التعامل ث  رياضية،

 .(7، 6111 الجرا ،  جديدة وتعميمات تنب ات إلى التوصل يتيح مما

النمذجدة الرياضدية منظومدة رم يدة متكاملدة لعالقدات تقدود إلدى حدل ويمكن القول بأن 

 المشكالت التي تعترض المتلقي.

 

 :الرياضية النمذجة أهداف
   :ما يلي تحقيق إلى الصف بيةة في الرياضية النمذجة تهدف

 إال ومبرراتد،، العقدل من دق مدب التعامدل خدالل مدن تفكيريدة نمداالج المتعل  إكساب .0

 للمن دق، االسدتجابة خدالل مدن الددماغ مدن األيسدر الجاندب تنشديط ىلدى اللد  يسداىد

 فدي وخاصة الكل، إلى الج   من التعل  ىملية في واالنتقال التفكير، وتنظي  مسارات

 .المشكلة حل نمط ىن شامل أو نموالج صورة تكوين

 المشدكلة، حدل فدي تفكيريدة ب  دوات أفكداره ىدن يعبدر كدي للمدتعل  الفرصدة تتديح .6

 هدذا وىلميدة، موضدوىية أسدس ىلدى ومعالجتهدا اآلخدرين، حلدولمحاكمدة  ومحاولدة

 .الم تلفة التفكير بين أنماط المتعل  تميي  ىن فبال  

 بمعنى ىدة مجاالت، في معينة تعليمية مشكالت حل ىلى القدرة المتعل  لدى تنمي .3

 مدواطن إلدى الرياضدية النمذجدة استعمال خالل من معين تفكير  نمط تعل  انتقال أثر

 التفكيدر مدن السدلوك هدذا نمذجدة المدتعل  يحداول وبالتدالي التعليمية، غير المادة أخرى

 (070، 6119 ىفانة والجيش،      .مواقف م تلفة ىلى وت بيق،

  الرياضية هي: النمذجة الرياضيات ت بيقات لتعلي  أهداف وهناك
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 . المشكالت حل نحو االتجاه وتحسين اإلبداع وتنمية تع ي  .1

 . ت بيقية سياقات في استعمال الرياضيات نحو مناسبة اتجاهات إحداث .6

 يحتاجونها سوف التي الرياضيات ت بيقات لممارسة ال الب ت ويد فرص زيادة .3

 . كأفراد مواطنين ومهنيين

 . للرياضيات متوازنة صورة ىمل في المساهمة .4

 . الرياضية المفاهي  واستيعاب فه  في المساىدة .0

                                                       Niss,1991, 31) 

 

 أهمية النمذجة الرياضية يي الرياضيات:  

 بما يلي:  أهمية يمكن أن نل صها الرياضية للنمذجة

 لمنداهث أساسديا   مكوندا   تصدبح أن ينبغدي المتعدددة بمهاراتهدا الرياضدية النمذجدة .0

 . مستوياتعدة ل وفقا   والل  جميب المراحل، في الرياضيات

 لدديه  وتعد ز ال دالب، لددى التفكيدر مهدارات تنميدة في الرياضية النمذجة تساىد .6

 .ال الب لدى النقدية الكفا ة المشكالت وتنمية حل في األسلوب العلمي

 الرياضديات جعدل فدي يسداىد قدد الرياضدية والنمذجدة الت بيقدات خالل من التعلي  .3

 والت بيدق، النظريدة بدين الفجدوة تقلديص ىلدى النمذجدة وتسداىد ،لل الدب معندى الات

 ىالقدة ل، ليس موضوع بأنها الرياضيات حول الفكرة السامدة إزالة في كذل  وتساىد

 . بالواقب

 المفداهي  تعلد  أن إال األخدرى، الموضدوىات تعلدي  فدي الرياضديات دور إبدراز .4

 ال بيعيدة، كدالعلوم أخدرى موضدوىات فدي ت بيقهدا خدالل مدن والتعميمات الرياضدية

 بددور يحدس ال الدب يجعدل اللد  كدل وغيرهدا، والكمبيدوتر واالقتصداد والفلد ،

 . في تعلمها ويساىد األخرى العلوم في الرياضيات

 البدرامث وظهدور الحاسدبات، تكنولوجيدا توظيدف فدي الرياضدية النمذجدة تسداىد .0

 المشدروط، التنبد  فدي الرياضدية النمذجدة اسدت دام فدي سداىدت الهاملدة اإلحصدامية

 . المستقبل واستشراف

 مناسدبة طريقدة المشدكالت وحدل الرياضدية والنمذجدة الرياضديات ت بيقدات أن .2

 .بالنفس الثقة وزرع المشكالت حل ىلى والقدرة واالتجاهات االستيعاب العام لت وير

 (Blum & Niss, 1991, 37( ،  36، 6117 لحمر،                              

ربدط  طريدق ىدن للرياضديات معندى تكدوين ىلدى تعمدل الرياضدية النمذجدة وأن

 الفراكتال لهندسة الجمالية القيمة تظهر فمثال   األخرى، العلوم ومب بالحياة الرياضيات

 قمد  الشدواط  أو السدحاب أو أشدكال رس  أو متناهية بدقة الدول بين رس  الحدود في

 (.073-076، 6114األشجار أو البر   خبر، 

 في والمهمة األساسية المعرفة ال الب إكساب دور حيو  في لها الرياضية والنمذجة

 كيفيدة وتعلد  المن قدي التفكيدر ىمليات تنمي كما األخرى، المجاالت الرياضيات وفي

 والتدي الجيددة االستقصدامية األسدةلة بصدياغة القيدام ىلدى تدرب المتعلمدين كما التعل ،

 والحجدث األدلدة اسدتعمال مدب للمشدكالت إلدى الحلدول البحثيدة التوصدل نحدو تدوجهه 

 وهنداك تعلمهد  فدي واكتساب االسدتقاللية بأنفسه  الثقة زيادة في يساىده  مما المقنعة
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 يقو  هذا أن لل الب أحدها مألوفة واقعية حاالت من الرياضيات لتعلي  كثيرة أسباب

 Snookالحيداة  فدي  ت بيقد، يمكدن يتعلمون، ما أن ال الب يعرف ىندما لديه  الحاف 

& Arney, 1999, 54.) 

 النمذجدة أهميدة ( إلدىNCTMالرياضديات   لمعلمدي القدومي المجلدس وثيقدة وتشدير

 إال الرياضية، التمثيالت وتع ي  الجبر تعلي  أهداف تحقق باىتبارها كعملية الرياضية

 تعلدي  أهدداف ضدمن الكميدة العالقدات وفهد  لتمثيدل النماالج الرياضدية باستعمال نادت

 واالجتماىيددة الفي ياميددة لنمذجددة وتفسددير الظددواهر التمثدديالت واسددتعمال الجبددر،

 (.NCTM, 2000, 285التمثيل الرياضي   ىملية أهداف ضمن والرياضية

 

 مراحل )خط ات( النمذجة الرياضية:

 تتمثل خ وات النمذجة الرياضية في:   

 العوامدل ىلدى التعدرف ثد  الدواقعي، الموقدف فدي دراسدتها المدراد المشدكلة تحديدد .0

 بها. والمتغيرات الم ثرة

 متبايندة، معادلدة، (رياضدية صدورة في صياغتها ث  المتغيرات بين العالقة ت مين .6

 بياني(. شكل

 الصدياغة مبدمون ىلى االطمةنان طريق ىلى الل  ويت  المحتوى، صد  اختبار .3

 النموالج. من الهدف يناسب الرياضية وأن،

 تمثيدل ىلدى النمدوالج قددرة مددى باختبدار واللد  للواقدب النمدوالج محاكداة اختبدار .4

 بعى دا  واللد  مسدتقبال ، يحددث بمدا التنبد  ىلدى النمدوالج قددرة أيبدا  اختبدار الواقدب،

 النموالج. من بالنتامث المشاهدة النتامث وموازنة إضافية واقعية، قيما   المتغيرات بعا

 مدن الم يدد ىلدى البدو  إلقدا  إلدى النمدوالج اسدتعمال يد د  قدد النمدوالج ت دوير .0

 نمدوالج ىلدى للحصدول األصدلي النمدوالج فدي دمجهدا بهددف األقدل أهميدة المتغيدرات

 جديدة لمواقف يصلح بحيث ،استعمال مجال أفبل وإمكانية توسيب نتامث يع ي معدل

 المجال. نفس أخرى في النموالج بنماالج ىالقة دراسة خالل من

 (026، 0923  حات ،                                  

 وتت  ىملية النمذجة الرياضية في ال  وات اآلتية:   

( صددياغة المشددكلة 3( صددياغة فددروض النمددوالج.  6( تحديددد وصددياغة المشددكلة.   0

( تأكيدددد صدددحة 2( تفسدددير النتدددامث.   0( وضدددب النمدددوالج الرياضدددي.   4رياضددديا .  

 ( است دام النموالج في حل مشكالت مشابهة.7النموالج. 

 (040، 6117 لحمر،                                        

 تتمثل بف:    الرياضية النمذجة خ وات وهناك من يرى أن 

 وفهمهدا المشدكلة بقدرا ة ال الدب يقدوم ال  دوة هدذه فدي المشاكلة: وتحدياد يهام .0

 منها. والم لوب من المع يات كل وتحديد

 فدي بدتمعن التفكيدر يدت  هندا الرياضاي: النما ذج لبنااء الالزماة الفارو  وضا  .6

 المتغيرات. بين المتداخلة العالقات دراسة ويت  المع يات والم لوب

 النمدوالج إلدى للوصدول النمدوالج أجد ا  تركيدب يدت  الرياضاي: النما ذج بنااء .3

 صورة. أفبل إلى للوصول ومحاولة تعديل، الرياضي
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 أو جبريدا   إمدا مناسدبة، ال الدب يراها التي بال ريقة والل  الرياضي: النم ذج حل .4

 الجداول. است دام أو البيانية الرسوم استعمالب

 وهدل الواقدب، ىلدى ت بيقد، إمكانيدة وبيدان الحدل تفسير يت  الرياضي: الحل تفسير .0

 الم لوب. مقنب ويحقق الحل

 الناتث.  صحة من التأكد يت  ال  وة هذه في الحل: صحة من التأكد .2

 (41، 6106 أبو م يد،                                     

( فدي تددريس مدادة 6106وقد اىتمد الباحث ىلى ال  وات التي اىتمدها  أبدو م يدد، 

 الرياضيات ل الب المجموىة التجريبية.

 

 المح ر الااني: التفكير التأملي 

 مفه م التفكير التأملي:

التفكيدر التدي يجدب االهتمدام بهدا وتشدجيب ال دالب ىلدى يعد التفكير التأملي أحد أنماط 

 اسدتعمالممارستها، وال يتحقق الل  اال في حالة فه  المدر  لهذا الدنمط مدن التفكيدر و

ال رامق التي تحف ها، وال يعد هدذا التفكيدر ىمليدة سدهلة ألند، يت لدب تركيد ا  مسدتمرا  

لكليدة وإمكانيدة تغييدر ليس فقط في الموضدوع ولكدن حتدى فدي كيفيدة تصدور المعرفدة ا

طريقددة التفكيددر فددي ضددو  ال بددرة السددابقة والحاليددة الن التفكيددر التددأملي يشددتمل ىلددى 

النظر الكلي إلى النشاط فبال  ىدن طريدق تحليلد، وهدذا مدا يميد ه ىدن التفكيدر المدنظ  

 (.  Moseley et.al, 2005, 314المعتاد  

بددثمن بالنسددبة للعقددل، فهددو يقلددل اإلجهدداد وأن الميددل إلددى التفكيددر التددأملي ىددادة ال تقدددر 

ويحسدن الدتعل  وصدنب القدرار ويعد ز األدا  ويسدداىد ال دالب ىلدى ت د ين الدتعل  فددي 

 (.Kovalik et.al, 2010, 12الذاكرة طويلة المدى  

 وهناك ىدة تعريفات للتفكير التأملي نسرد أهمها وكما يلي:

 الدذ  الموقدف أو المشدكلة الفدرد لالتفكير التدأملي بأند، " تأمد( 6116 الديب، يعرف 

 ويقدوم الم لوبدة، النتدامث إلدى يصل حتى وتنفيذه الالزمة لفهم، ال  ط ويرس  أمام،،

 .(6116،02 الديب، الموضوىة  ال  ط ضو  في النتامث بعدها

( التفكير التأملي بأن، " تفكيدر موجد، إال يوجد، العمليدات 6113ويعرف  ىبيد وىفانة، 

محددددة، فمجموىددة محددددة مددن الظددروف التددي نسددميها بالمشددكلة  العقليددة إلددى أهددداف

تت لب مجموىة معينة من استجابات هدفها الوصول إلى حل معين وبهدذا يعدرف بأند، 

 (.01، 6113النشاط العقلي الهادف لحل المشكالت "  ىبيد وىفانة، 

قددف ( بأندد، " قدددرة ال الددب المددتعل  ىلددى تبصددر الموا6116ويعرفدد،  ىفانددة واللولددو، 

وتحديددد نقدداط القددوة والبددعف وكشددف المغال ددات المن قيددة فددي هددذه المواقددف وات دداال 

القرارات واإلجرا ات المناسدبة بندا   ىلدى دراسدة واقعيدة للموقدف التعليمدي "  ىفاندة 

 (.0، 6116واللولو، 

( بأندد، " ىمليددة ىقليددة فيهددا نظددر وتدددبر وتبصددر وتوليددد 6101ويعرفدد،  أبددو نحددل، 

ى تحليل الموقف المشكل إلى مجموىدة مدن العناصدر وتأمدل الفدرد واستقصا  تقوم ىل

للموقددف الددذ  أمامدد، ودراسددة جميددب الحلددول الممكنددة والتحقددق مددن صددحتها للوصددول 

 (.37، 6101للموقف المشكل "  أبو نحل، لي  للحل الس
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( بأندد، " تفكيددر موجدد، حيددث توجدد، العمليددات التفكيريددة إلددى 6100ويعرفدد،  القيددق، 

، فمجموىة معينة مدن الظدروف التدي نسدميها المشدكلة تت لدب مجموىدة أهداف محددة

 (.07، 6100معينة من استجابات تهدف إلى الوصول إلى حل معين "  القيق، 

( بأن، " تفكير يعتمدد ىلدى تأمدل ال الدب للموقدف الدذ  أمامد، 6103ويعرف،  النجار، 

لفهمدد، ليصددل إلددى ويحللدد، إلددى ىناصددره األساسددية، ويبددب ال  ددط المحكمددة الالزمددة 

نتددامث سددليمة يت لبهددا هددذا الموقددف، ويقددوم بعددد اللدد  بتقددوي  النتددامث بنددا   ىلددى ال  ددط 

 (.  64، 6103الموضوىة  النجار، 

 

 خصائص التفكير التأملي وأهميته:

 تتمثل خصامص التفكير التأملي بالنقاط اآلتية: 

لظدواهر ين لدق نشاط ىقلي ممي  بشدكل غيدر مباشدر يعتمدد ىلدى القدوانين العامدة ل .0

 من النظر واالىتبار والتدبر وال برة الحسية ويعكس العالقات بين الظواهر.

 تفكير فعال يتبب منهجية دقيقة وواضحة ويبنى ىلى افتراضات صحيحة. .6

تفكير فو  معرفي توجد في، اسدتراتيجيات حدل المشدكالت وات داال القدرار وفدرض  .3

 ثل للمشكلة.الفروض وتفسير النتامث والوصول إلى الحل األم

تفكيدددر يسدددتل م اسدددتعمال المقددداييس والرايدددة البصدددرية الناقددددة ويجدددب أن تكدددون  .4

 المقاييس ال اصة ب، الات مستوى ىاٍل.

 يرتبط بشكل دقيق بالنشاط العلمي لإلنسان ويدل ىلى ش صية اإلنسان. .0

 تفكير ىقالني تبصر  يتفاىل بحيوية ويتوصل إلى حل المشكالت. .2

 (31، 6102 أبو ضهير،                                                      

لتفكيددر التددأملي ىمددل ترتيددب للمتناقبددات والمقارنددة ويمكددن لل لبددة مددن خددالل إدراك ا

بينها، ويسمح بعىادة تشكيل الموضوع والتوضيح والشر  ل هداف والفكرة الرميسة، 

تبصددر فددي األمددور ىنددد كمددا أن ممارسددة التفكيددر التددأملي ي يددد ال بددرة فددي التعمددق وال

الش ص، وغالبا  ما ي رج فدي تفكيدره مدن المعرفدة الملموسدة إلدى المجدردة وهدي مدن 

 (.42، 6110أساسيات حل المشكالت ىند ممارسة التفكير التأملي  ىمايرة، 

وأن التفكيددر التددأملي يجعددل ال الددب ي  ددط داممددا  ويراقددب ويقددي  أسددلوب، فددي العمليددات 

وال  ددوات التددي يتبعهددا الت دداال القددرار، ويحدددث فيدد، تأمددل وتمعددن للمددتعل  فددي كددل مددا 

يعرض ىلي، من معلومات وبالنتيجة زيدادة أثدر الدتعل  فدي ىقدل المدتعل ، وبدذل  يكدون 

، 6101اسدتراتيجيات التددريس الحديثدة  الق دراو ، التعل  الا معنى وهو ما يناد  ب، 

47  .) 

التفكير التأملي يساىد ىلى ربط المعلومدات  استعمالوأن تدريب المدر  طالب، ىلى 

بعبها ببعا من خالل ربط المعرفة الحالية بالمعرفة أو ال بدرة السدابقة وهدذا يمكدن 

ىلى التحليل والتأني أثندا  المتعل  من تعديل معرفت، إلى معرفة جديدة ويساىد ال الب 

معالجة الموضوىات الم تلفة ويع ز االرتباط بين م تلدف وجهدات النظدر مدن خدالل 

 (.32، 6100التركي  ىلى أسةلة أساسية  الحارثي، 

 

 تنمية التفكير التأملي وشروطه:
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يمكن تنمية التفكير التدأملي مدن خدالل مدرور المدتعل  ب  دوات منهدا  الفعدل، مرجعيدة 

الددوىي باألوجدد، األوليددة، إيجدداد طرامددق بديلددة، تجربددة الفعددل(  ىبددد الوهدداب، الفعددل، 

6110 ،072.) 

ويددت  تنميددة التفكيددر التددأملي حينمددا تكددون لدددى المتعلمددين قدددرة ىلددى تقدددي  أسددةلة الات 

معددداني فعالدددة ومهمدددة ىمدددا يقراونددد، أو يسدددمعون، داخدددل الصدددف أو خارجددد،، وان ال 

، مدب المدواد األكاديميدة إال يمكدن أن تصدل ىمليدة يقتصر الل  ىلى العالقدة التدي ترب د

التفكير إلى أقصى قوة ممكندة لهدا، ويت لدب تقددي  مدا يدت  التددريس بأسداليب تسده  فدي 

تكدددوين العقدددول القويدددة الواىددددة وفدددي اكتسددداب العدددادات الدراسدددية المفيددددة والنافعدددة 

 (.  661، 6106 الصاحب والعفون، 

 ال األنش ة التأملية التي تتحدد بالمستويات اآلتية:يمكن تنمية التفكير التأملي باستعم

أ  نمددو تأمددل المددتعل  وفددق تجربددة تعليميددة خاصددة  التأماال القااائم علااى المحتاا  : .0

والتوجد، نحدو الهدددف ووضدب ثدالث اسددتراتيجيات مقترحدة لتع يد  التأمددل القدام  ىلددى 

تأمدددل المحتدددوى وهدددي  ربدددط األهدددداف التعليميدددة ب بدددرات الدددتعل ، إتاحدددة الفدددرص لل

 االىتياد ، توفير التغذية المرتدة(.

 أ  الوىي بتفكير الفرد وتشجيب التأمل في ما ورا  المعرفة. ما وراء المعرية: .6

يمثددل تأمددل يحدددث بمددرحلتين  تقيددي  أفكددار المددتعل  مددن خددالل  التااأليا الااذاتي: .3

 مهارات ما ورا  المعرفة، فه  آثار هذه األفكار ىلى سلوك،(.

أ  ىملية تغيير وجهات نظر الش صية من خدالل تبندي وجهدات : التأمل التح يلي .4

 (002، 6104نظر بديلة.                                صالح، 

 وهناك شروط ضرورية لغرض تنمية التفكير التأملي منها: 

 إى ا  المتعلمين وقتا  كافيا  للتفكير قبل اإلجابة ىن األسةلة. .0

 ضحة أو غير محددة.اال يقبل المعل  بأ  إجابة غير وا .6

 استمرارية التفاىل بين المعل  وطلبت،. .3

 ىرض بعا النماالج ال اصة بمواصفات اإلنسان المفكر من قبل المعل . .4

 إتاحة الفرص المناسبة من قبل المعل  للمتعلمين إلنتاج أفكار أصيلة وغير تقليدية. .0

 (661، 6106 الصاحب والعفون،                                         

 

 

 مراحل التفكير التأملي ومهاراته:

 يمر التفكير التأملي بمراحل تتمثل بف:

( وضدددب الحلدددول المقترحدددة وتصدددنيف 3( فهددد  المشدددكلة.  6( الدددوىي بالمشدددكلة.  0 

( 0( اسدتنباط نتدامث الحلدول المقترحدة لحدل المشدكلة. 4البيانات واكتشاف العالقدات.   

 (  41، 6100اختبار  تجريب( الحلول.     ريان، 

 وهناك من يحدد مراحل التفكير التأملي بف:   

 ة.التعرف ىلى مشكالت تربوي .0

االستجابة للمشكلة من خالل إجرا  مشداب، بينهدا وبدين مشدكالت أخدرى جدرت فدي  .6

 سياقات ممثلة.
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 تفحص المشكلة والنظر إليها من ىدة جوانب. .3

 تجربة الحلول المقترحة والكشف ىن نتامث الحلول والمغ ى من اختيار كل حدة. .4

 تفحص النواتث الظاهرة والبمنية لكل حل ت  تجريب،.  .0

 المقتر .تقيي  الحل  .2

                                               Rose, 1999, 49) 

 ومنه  من يقتر  مراحل للتفكير التأملي تتحدد باالتي: 

 ردود الفعل السريعة والفورية والتلقامية. الممارسة التأملية: .0

 يعتبر األكثر اىتيادية وغالبا  ما ينشط ىلى الفور. التأمل اإلصالحي: .6

الفتددرة ال منيددة التددي تسددتغر  إلىددادة التقيددي  ويمتددد مددن سدداىات  المراجعااة:تأماال  .3

 أليام.

 التأمل النظامي المنهجي والتركي  الجاد ويستغر  ىدة شهور.  التأمل البحاي: .4

 تأمل مجرد ودقيق يصاغ بوضو  ويمتد ىدة سنوات. تأمل إعادة الصياغة: .0

                                        Meek et.al, 2013, 98) 

 وفيما ي ص مهارات التفكير التأملي فأنها تشتمل ىلى خمس مهارات أساسية هي:

القدرة ىلى العدرض والتعدرف ىلدى مكوناتهدا سدوا  كدان اللد   التأمل والمالحظة: .0

مددن خددالل المشددكلة أو إى ددا  رسدد  أو شددكل يبددين مكوناتهددا بحيددث يمكددن اكتشدداف 

 العالقات الموجودة بصريا .

القدرة ىلى تحديد الفجدوات فدي المشدكلة واللد  مدن خدالل  عن المغالطات:الكشا  .6

تحديد العالقات غير الصحيحة أو غيدر المن قيدة أو السدمات غيدر المشدتركة أو تحديدد 

 بعا ال  وات ال اطةة في إنجاز المهمات التربوية.

القدرة ىلى التوصل إلى ىالقة من قية معينة مدن خدالل  ال ص ل إلى استنتاجات: .3

راية مبمون المشكلة والتوصل إلى نتامث مناسبة والل  من خالل التمعن فدي كدل مدا 

 يعرض من متشابهات في الموقف التعليمي.

القدددرة ىلددى إى ددا  معنددى من قددي للنتددامث أو العالقددات  إعطاااء تفساايرات مقنعااة: .4

الراب ة، وقد يكون هذا المعنى معتمددا  ىلدى معلومدات سدابقة أو ىلدى طبيعدة المشدكلة 

 خصامصها.و

القددددرة ىلدددى وضدددب خ دددوات من قيدددة لحدددل المشدددكلة  وضااا  حلااا ل مقترحاااة: .0

 الم روحة، وتقوم تل  ال  وات ىلى تصورات الهنية متوقعة للمشكلة الم روحة.

 (44، 6100( و الحارثي، 06، 6101( و الق راو ، 02، 6110 كشكو، 

قة الدذكر فدي أىدداد وقد اىتمد الباحث الحالي المهدارات ال مدس للتفكيدر التدأملي السداب

 اختبار مهارات التفكير التأملي.

 

 الدراسات السابقة:

 النماالج بعا فاىلية مدى هدفج الدراسة إلى معرفة(: 1994( دراسة )الجبة،1

 تكونج الرياضيات. لمادة الثانو  األول الصف بعتقان طالب التنب  في الرياضية

 بنين الثانوية الوثقى العروة من مدرسة دراسيين صفين من الدراسة ىينة

 وحدتين تبمن التحليلية والذ  الهندسة مقرر ىلى البحث اقتصر باإلسكندرية.
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 ال  ي(، واختبارات البرنامجي  التعلي  للتعلي  برنامث الباحث واست دم دراسيتين.

القدرات  والختبار ىالجي كعجرا  التعليمية الب اقات واست دم للوحدات، تحصيلية

( 0-األقل    ىلى ال الب أجاب إالا اإلتقان مستوى الباحث وحدد األولية، العقلية

 تقل ال أن يشترط المفهوم ىلى األسةلة ىدد أن إلى   أشارت إجابة صحيحة، حيث

 مستوى إلى المجموىات في ال الب معظ  وصول إلى الدراسة ثالث، وتوصلج ىن

 الثالث المجموىات بين الفرو  تالشج إال الوقج، نفس %( في 21  المقتر  اإلتقان

 المدروسة. للوحدات التعل  الكلي ب من يتعلق ما في وكذل 

 ىلدى قدادرين ال دالب جعدل هددفج الدراسدة إلدى: (Sauer, 2001( دراساة )6

 لدديه . اسدت دم المشدكالت حدل تحسدين فدي الرياضدية النمذجدة اسدتراتيجيات است دام

 المدار  طالب من طالبا   (42  من الدراسة وتكونج ىينة التجريبي، المنهث الباحث

( 64  مجموىدة كدل وضداب ة مجمدوىتين تجريبيدة إلدى مقسدمين في يا  تمهيد  العليا

 ممدا المالممدة الصديغة الرياضدية بتكدوين يقومدون التجريبيدة المجموىدة طدالب طالبا .

 معهداالتعامدل  ويدت  المشدكالت تحديدد يدت  البداب ة والمجموىة مشكالت، من يتوافر

 أفدراد مدب ىقددها مقدابالت الباحدث واسدت دم المعلد . يقددمها صدي  طريدق ىدن وحلهدا

 التعاوني. للتعل  أنش ة وفي، االستفسار ىلى يعتمد التجريبية المجموىة العينة، وتعلي 

 حدل ىلدى قدادرين كدانوا التجريبيدة المجموىدة طدالب إلدى أن الدراسدة وتوصدلج

 الباب ة. بالمجموىة مقارنة ومرونة ىقلية تعقيدا   وأكثر مألوفة غير مشكالت

 أنتجها التي النماالج أنواع دراسة إلىهدفج الدراسة (: Wares, 2001( دراسة )3

( 60  مدن الدراسدة ىيندة تكوندج خدالل النمذجدة. التفكيدر المسدت دم ودراسدة ال دالب

 فدي معهد  والتفاىدل ال دالب وقدام الباحدث بمالحظدة السدابب، الصف طالب من طالبا  

 ثمداني فدي الدبعا بعبده   متعداونين مدب يعملوا كانوا حيث الثمانية، الحصص أثنا 

 معيدارين واسدت دم الباحدث الرياضدية، النمذجدة أنشد ة مدن ما نشاط ىلى مجموىات

 أن يكدون  خدالل مدن ال دالب، قبدل مدن المندتث الرياضدي النمدوالج قدوة ىلدى للحكد 

 اسدت دام وتبريدره، ىند، الددفاع ىلدى قدادر ال الب ويكون صحيحا   الرياضي النموالج

 مجموىدة واست دام م تلفة(، رياضية كميات بين للمقارنة المناسب التمثيل الرياضي

 لدذل  الباحدث ومالحظة بينه  فيما والتفاىل بالتعاون لل الب األنش ة التي تسمح من

 %( مدن 01أن   إلدى الدراسدة التجربدة التدريسدية. وتوصدلج خدالل مدن التفاىدل

 وأن المناسدب، التفكيدر قويدة مسدت دمين نمداالج أنتجدوا قد البحث هذا في المجموىات

 المست دم. والتفكير النموالج قوة بين ىالقة هناك

 تدريسدية متقابلدة مداخل بين مقارنة إلى الدراسة هدفج: (Lege, 2003( دراسة )4

 وىدن النمذجدة ىدن الشد ص يدتعل  ىنددما يحدث ما ودراسة الرياضية النمذجة لتقدي 

 مدن برندامث الدراسدة الجبدر(. وتبدمنج الجبر مبداد  قبدل مدا مدادة فدي بنيدة النمداالج

 ىلدى تحتدوى األنش ة كانج األولى المدرسة في لمدرستين، وت  تقديم، أنش ة خمسة

 المشكالت تقدي  ت  الثانية المدرسة وفي محددة، توضح مشكلة التي النماالج من العديد

 أدا  أن إلدى الدراسدة وتوصدلج مفتوحدة النهايدة، النمذجدة ىلدى التركيد  وكدان نفسدها

 النهايدة مفتوحدة حدل مشدكالت خدالل مدن النمذجدة طريدق ىدن تعلمدوا الدذين ال دالب

 اآلخرين. ال الب أدا  من أفبل
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 النمذجدة فدي برندامث أثدر ىدن الكشدف الدراسة هدفج(: 6112)الرياعي  ( دراسة5

 ومهدارات المشدكلة حدل وسدلوك ورا  المعرفدة مدا اسدتراتيجيات تنميدة فدي الرياضدية

اسدت دمج الدراسدة المدنهث  .شدعبة الرياضديات المعلد  ال الدب لدى اإلبداىية التدريس

 ددالب المعلمددين بالفرقددة ( طالبددا  مددن ال71التجريبددي وتدد  اختيددار ىينددة ىشددوامية مددن  

-6100الرابعددة شددعبة الرياضدديات بكليددة التربيددة جامعددة طن ددا فددي العددام الدراسددي 

النمذجدة،  مهدارات ىمليدات اختبدار الباحدث أىدد هددف الدراسدة، . ولتحقيدق6102

 استراتيجيات بعا حول ش صية واستمارة المعرفة، ما ورا  استراتيجيات ومقيا 

 اإلبداىيدة. التددريس ومهدارات المشكلة حل مالحظة سلوك وب اقة المعرفة، ورا  ما

ورا   مدا اسدتراتيجيات تنميدة فدي لرياضديةالنمذجدة ا برندامث فاىليدة النتدامث وأظهدرت

  .اإلبداىية لدى ال الب المعل  التدريس وسلوك حل المشكلة ومهارات المعرفة

هدددفج هددذه الدراسددة إلددى معرفددة أثددر اسددت دام النمذجددة (: 6118( دراسااة أحمااد )2

الرياضية في حل المشدكالت الت بيقيدة فدي الرياضديات لددى تالميدذ الحلقدة الثانيدة مدن 

التعلددي  األساسددي فددي حلددوان. واسددت دمج الباحثددة التصددمي  التجريبددي ال  المجموىددة 

الواحدة، وأىدت الباحثة اختبار حل المشكالت الت بيقية، وكذل  ت  إىداد دليدل المعلد  

ال اص بالمادة الدراسية، وتد  إىدداد وحددتين مقتدرحتين  وحددة الرياضديات والحيداة، 

( طالبددا  مددن طددالب الصددف 32ىينددة الدراسددة مددن  وحدددة ت بيقددات حياتيددة(. وتكونددج 

السابب من التعلي  األساسي بمدرسة العاشر مدن رمبدان اإلىداديدة فدي مديندة حلدوان. 

وقد أظهرت النتامث أن هناك تحسنا  كبيرا  في مستوى ال دالب  مجموىدة البحدث( بعدد 

 دام النمذجدة تدريس الوحدتين، وكان لهما تأثير كبير في تنمية قدرة ال الب ىلى است

 الرياضية في حل المشكالت الت بيقية.

 فدي الرياضية النمذجة أثر معرفة إلى الدراسة هدفج(: 6116مزيد ) أب  ( دراسة7

 األساسدي السداد  الصف طالب لدى في الرياضيات اإلبداىي التفكير مهارات تنمية

وقدد  اإلبدداىي. التفكيدر اختبدار الباحدث أىدد الدراسدة، هدف ولتحقيق .غ ة بمحافظات

 بمدرسدة األساسدي السداد  الصدف طدالب مدن ( طالبدا  23من   الدراسة ىينة تكونج  

التجريبيدة و  المجموىدة فدي ( طالبدا  43إلدى   تقسديمه  االبتداميدة، تد  الدبلح ديدر الكدور

 وقدد التجريبدي، الباحدث المدنهث وقدد اسدت دم البداب ة. المجموىدة فدي ( طالبدا  41 

( 1،10داللدة   مستوى ىند إحصامية داللة الات فرو  توجد البحث أن، نتيجة أظهرت

 البعد  في الت بيق في والباب ة، التجريبية المجموىة طالب درجات متوس ي بين

 .التجريبية المجموىة لصالح ككل اإلبداىي التفكير مهارات

 النمذجدة اسدت دام أثدر معرفدة إلدى الدراسدة هددفج (:6114( دراساة الحساني )8

 لددى نحوهدا والميدل الرياضديات فدي التفكير المنظدومي مهارات تنمية ىلى الرياضية

 واللد  التجريبدي المدنهث الباحثدة واسدت دمج .بغد ة األساسي ال امس الصف طالبات

 وهما  مهدارات التابعين المتغيرين الرياضية( ىلى المستقل  النمذجة المتغير لدراسة

 التجريبيدة در  المجموىدةتد الرياضديات( حيدث نحدو المنظدومي( و الميدل التفكيدر

 الوحددة الدراسدية البداب ة المجموىدة درسدج بينمدا الرياضدية، النمذجدة باسدت دام

 ومقيدا  المنظدومي، التفكيدر مهدارات اختبدار الباحثة أىدت وقد .االىتيادية بال ريقة

 مدن للتأكدد المحكمدين مدن مجموىدة ىلدى ىرضدها تد  الرياضديات، حيدث نحدو الميدل
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 اسدت الىية ىيندة ىلدى االختبار هذا طبقج الباحثة وقد للت بيق، وصالحيتها سالمتها

 ىلدى ت بيقد، ثد  ومدن وثباتهدا إحصداميا ، صددقها مدن للتأكدد طالبدة (41  مدن مكوندة

 مدن طالبدة (22  مدن العيندة قبليدا  وبعدديا . تكوندج والبداب ة التجريبيدة المجمدوىتين

 التابعدة للبندات  أ( األساسدية ىمدوا  بمدرسدة ال دامس األساسدي الصدف طالبدات

 مدن والمكوندة ىشدوامية، ب ريقدة وقدد اختيدرت غد ة، شدمال والتعلدي  التربيدة لمديرية

 واألخدرى ( طالبدة،43طالباتهدا   وىددد التجريبيدة المجموىدة تمثدل إحدداهما شدعبتين

إلدى  الدراسدة وقد أشارت نتدامث .طالبة (43  طالباتها وىدد الباب ة المجموىة تمثل

 درجدات متوسدط بدين( 1،10داللدة   مسدتوى ىندد احصدامية داللدة الات فدرو  وجدود

كدل مدن  فدي البداب ة المجموىدة درجدات ومتوسدط التجريبيدة المجموىدةطالبدات 

 طالبدات لصدالح الرياضديات( نحدو الميدل التفكير المنظومي، مقيا  مهارات  اختبار

 التجريبية. المجموىة

 

 الفصل الاالث: إجراءات البحث

 التجريبيأوالً: التصميم 

 الا والبداب ة(  التجريبيدة متكدافةتين لمجمدوىتين تجريبدي تصدمي  الباحدث اختدار

االختبددار البعددد  واللدد  لمناسددبت، لظددروف هددذا البحددث، إال تمثددل النمذجددة الرياضددية 

 متغير مستقل( للتجربة ويمثل كل من التحصيل ومهارات التفكيدر التدأملي  متغيدرات 

 (.0تابعة(، كما في جدول  

 التصميم التجريبي للبحث(: 0 جدول 

 المجموىة

 تكاف  

 المجموىتين

 المتغير التابب المتغير المستقل

 التحصيل النمذجة الرياضية التجريبية

مهارات التفكير التأملي في 

 الرياضيات
 ال ريقة االىتيادية الباب ة

 

   ثانياً: مجتم  البحث واختيار عينته
الثالددث المتوسددط فددي كافددة مدددار  مركدد  تددألف مجتمددب البحددث مددن طددالب الصددف 

حيددث طبددق الباحددث التجربددة فيهددا.  6102-6100محافظددة ميسددان للعددام الدراسددي 

قصددديا  والتددي يوجددد فيهددا شددعبتين للصددف الثالددث  واختيددرت متوسدد ة الرسددالة للبنددين

المتوسددط تدد  توزيعهمددا إلددى مجمددوىتين أحددداهما تجريبيددة واألخددرى ضدداب ة، وبعددد 

(، أصبح ىدد أفراد كل 0الراسبين من المجموىتين إحصاميا  وىدده   استبعاد ال لبة 

 (.6مجموىة كما في جدول  

 

 (: ت زي  طلبة عينة البحث على المجم عتين )التجريبية والضابطة(6جدول )

 العدد النهامي ىدد المستبعدين العدد الكلي الشعبة المجموىة

 33 6 30 أ التجريبية

 36 3 30 ب الباب ة
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 20 0 71  المجموع

 

 ثالااً: إجراءات الضب 

زيادة في حدرص . السالمة الداخلية للتصميم التجريبي )تكايؤ مجم عتي البحث(: 1

الباحددث ىلددى السددالمة الداخليددة للبحددث، أجددرى الباحددث تكدداف  بددين مجمددوىتي البحددث 

والل  لغرض ضبط بعا المتغيرات التي لهدا ىالقدة بمتغيدرات البحدث وحرصدا  مند، 

ىلددى السددالمة الداخليددة للبحددث، وباسددتعمال االختبددار التددامي لعينتددين مسددتقلتين وغيددر 

 العمدددر ال مندددي باألشدددهر، المعددددل العدددام، التحصددديل السدددابق فدددي  متسددداويتين ومنهدددا

(. وتبدين أن المجمدوىتين متكدافةتين إال الرياضيات، الذكا ، المستوى التعليمي ل بدوين

 ت داللة إحصامية بينهما.أظهرت النتامث ىدم وجود فرو  الا

ضدددبط الباحددث المتغيددرات غيدددر : للتصااميم التجريبااي. ضااب  السااالمة الخارجياااة 6

التجريبية التدي يعتقدد أن تد ثر فدي سدالمة التجربدة وهدي: أ( االنددثار التجريبدي    ب( 

اختيدددار ىيندددة البحدددث    ج( أدوات القيدددا     د( اثدددر اإلجدددرا ات التجريبيدددة  المدددادة 

 المدة ال منية(.توزيب جدول المحاضرات األسبوىي، ، لمدر االتعليمية، 

 

 رابعاً: مستلزمات البحث

شملج المادة الفصول الثالثدة األولدى  الت بيقدات، األىدداد . تحديد المادة التعليمية: 1

الحقيقيددة، الحدددوديات( مددن كتدداب الرياضدديات للصددف الثالددث المتوسددط المعتمددد للعددام 

 .6102 – 6100الدراسي 

: صدداغ الباحددث أهدددافا  سددلوكية لمحتددوى المددادة التعليميددة وقددد األهااداف الساال كية. 6

أظهرت صياغتها بأنهدا موزىدة ىلدى المسدتويات الثالثدة األولدى لتصدنيف بلدوم وهدي 

 التذكر، الفه ، الت بيق(، وبعدد ىرضدها ىلدى مجموىدة مدن ال بدرا  والمحكمدين فدي 

غ يتهدا للمدادة ومالممدة كدل مسدتوى مجال الرياضديات وطرامدق تدريسدها للتأكدد مدن ت

بغية االستفادة منهدا فدي أىدداد ال  دط التدريسدية وأىدداد االختبدار التحصديلي،  للهدف

وكانج ىدد األهداف السلوكية لكدل مسدتوى ىلدى فصدول المحتدوى المشدمولة بالبحدث 

 (.3كما في جدول  

 

 

 التعليمي (: ت زي  األهداف السل كية لكل مست   على يص ل المحت  3جدول )

 األهداف                            

 الفصل          
 المجموع الت بيق الفه  التذكر

 66 01 2 4 الت بيقات         

 00 0 3 3 األىداد الحقيقية 

 63 01 9 4 الحدوديات        

 02 60 61 00 المجموع

  % 44 % 32 % 61 % ل هداف
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أىددد الباحددث نمدداالج لكددل نددوع مددن ال  ددط التدريسددية . إعااداد الخطاا  التدريسااية: 3

والوقج الالزم لتنفيذها والتي يت  فيها تحقيدق األهدداف السدلوكية التدي أىددها الباحدث، 

فددالنوع األول مددن ال  ددط للمجموىددة البدداب ة وفددق  ال ريقددة االىتياديددة(، والنددوع 

ة الرياضدية( الثاني من ال  دط للمجموىدة التجريبيدة التدي درسدج ىلدى وفدق  النمذجد

 المشدكلة، وضدب وتحديدد خ دوات تتمثدل بدف  فهد وتتبدمن النمذجدة الرياضدية سدج 

 النمدوالج الرياضدي، حدل النمدوالج الرياضدي، بندا  النمدوالج لبندا  الالزمدة الفدروض

. وتد  ىدرض تلد  ال  دط الرياضدي، التأكدد مدن صدحة الحدل( الحل الرياضي، تفسير

مجدال الرياضديات وطرامدق تدريسدها مجموىدة مدن المت صصدين وال بدرا  فدي  ىلى

لالستفادة من مالحظاته  ومقترحاته ، وبندا   ىلدى آرامهد ، تد  إجدرا  التعدديالت ىلدى 

 ال  ط.

 

 خامساً: أدوات البحث

 مر بنا  االختبار التحصيلي ب  وات وىلى النحو اآلتي:( االختبار التحصيلي: 1

يل مدادة الرياضديات ل دالب الهدف مدن االختبدار قيدا  تحصد أ( الهدف من االختبار:

 الصف الثالث المتوسط.

كددون الباحددث جدددول مواصددفات لمحتددوى الفصددول الثالثددة ص( جاادول الم اصاافات: 

 الت بيقدددات، األىدددداد الحقيقيدددة، الحددددوديات( المشدددمولة بالتجربدددة حسدددب مسدددتويات 

ذل  األهداف السلوكية  التذكر، الفه ، الت بيق( وتحديد األهمية النسبية لكدل هددف وكد

وتد  ىدرض االختبدار بصدورت، األوليدة ىلدى محكمدين فدي  األهمية النسبية لكل فصدل.

الرياضيات وطرامق التددريس فيهدا، وبعدد إبددا  مالحظداته  تد  األخدذ بهدا، وبلد  ىددد 

( فقددرة مددن نددوع االختيددار مددن متعدددد الو أربددب بدددامل منهددا بددديل 61فقددرات االختبددار  

( جددول 4تعليمدات لالختبدار. ويبدين الجددول   واحد صحيح فقط. وبعدها اىدد الباحدث

 المواصفات الذ  استعان ب، الباحث إليجاد فقرات االختبار التحصيلي النهامي.

 

 

 

 

 (: جدول الم اصفات لالختبار التحصيلي4جدول )

 األهداف           

 الفصل

 (00التذكر  

61 % 

 (61الفه   

32 % 

الت بيق 

 60) 

44 % 

 المجموع

 02) 

 2 3 6 0 % 31الت بيقات       

 2 3 6 0 % 31األىداد الحقيقية 

 2 3 3 6 % 41الحدوديات       

 61 9 7 4 المجموع
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: تحقق الباحث من صدد  محتدوى االختبدار أ  معرفدة مددى تمثيدل ج( صدق االختبار

طريدق االختبار للمجاالت والميادين التي تمثلهدا السدمة المدراد قياسدها، ويدت   اللد  ىدن 

تحديد أوزان األهداف السلوكية الم لوب تحقيقها فدي المحتدوى المدراد قياسد،. وكدذل  

تحقق الباحث من الصد  الظاهر  لالختبار من خالل ىدرض فقراتد، ىلدى مجموىدة 

مددن مدرسددي الرياضدديات والمت صصددين فيهددا وفددي طرامددق تدريسددها، وقددد حصددلج 

ال برا  وهي نسدبة تعتبدر مقبولدة  % من آرا  29الفقرات ىلى نسبة موافقة أكثر من 

 وت  األخذ بالتعديالت في بعا فقرات االختبار.

: طبددق الباحددث فقددرات االختبددار ىلددى ىينددة اسددت الىية مددن د( التجربااة االسااتطالعية

( طالبددا  مددن طددالب الصددف الثالددث المتوسددط مددن 31غيددر ىينددة البحددث ىدددد أفرادهددا  

مددن وضددو  فقددرات االختبددار لل ددالب متوسدد ة رشدديد الهجددر  للبنددين، واللدد  للتأكددد 

وتقدير ال من الالزم لإلجابة ىن، والتحليل اإلحصامي لفقراتد، والتحقدق مدن ثباتد، قبدل 

دقيقدة(،  40ت بيق، ىلى ىينة البحث. وبنا   ىلى الل  حدد ال من الدالزم لالختبدار بدف  

 كما أتبح أن فقرات، واضحة.

الباحررا الليل ررح ائح ررارا ل  رر ا  أجرر   : ه( التحلياال اإلحصااائي لفقاارات االختبااار

االخلبار اللي  لا )السهولة، اللم  ز، فعال ة البدارح الخاطئة( بعد أن تر  تبب  رع ىلر  

، أجر   الليل رح ائح رارا الع نة االسلبالى ة. ومر  خرالا الي روا ىلر  اجابراته 

ىل هرا  لها. وتب   بأن غالب ة ال   ا  ت ع ضم  المسلو  الم بوا وبرلل  أب ر  الباحرا

 وىدا قسماً منها.

من خدالل نتدامث إجابدات العيندة االسدت الىية ىدن فقدرات االختبدار  و( ثبات االختبار:

، اذ أنهررا الب ي ررة 02-كودرريلشاردسررونالتحصدديلي، فقددد اسددتعان الباحددث بمعادلددة 

األكثرر  ورر وىاً السررلخ ات افبررا  ل  رر ا  االخلبررار اللررا تعبرر  درجررة واحررد  ل جابررة 

فبددال  ىددن ت بيددق االختبددار مددرة   اً ل جابررة الخاطئررة أو المل وكررة ال رري ية و رر 

%( وهدو معامدل  27، وكانج قيمة معامدل الثبدات  (022، 0222)ملي ، واحدة فقط 

( فقددرة، ملحددق 61ثبددات مقبددول، وبددذل  يكددون االختبددار بصدديغت، النهاميددة مكددون مددن  

 (.0كما في جدول  (. وقد توزىج تل  الفقرات ىلى فصول المادة التعليمية 0 

 

 

 

 

  (: يقرات االختبار التحصيلي م زعة على يص ل المادة التعليمية5جدول )

 العدد الفقرات الفصل

 2 02،  03،  01،  7،  4،  0 الت بيقات

 2 07،  04،  00،  2،  0،  6 األىداد الحقيقية

 2 61،  09،  02،  00،  06،  9،  2،  3 الحدوديات

 61 المجموع
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أىررد الباحررا اجابررا  نموذج ررة لام ررع ف رر ا  االخلبررار ترر   تعليماا ا تصحياا ي  ز( 

اىلمادها فرا ت ري ا ائجابرا ، اذ أىب رج درجرة واحرد  ل جابرة ال ري ية و ر   

ل جابة الخاطئرة أمرا ال  ر ا  المل وكرة أو اللرا تلكرم  أكثر  مر  اجابرة ف رد ىوملرج 

 ( درجة.02 -لكل ة لالخلبار )   معاملة ائجابة الخاطئة، وبلل  ت اوحج الدرجة ا

أى دددى الباحدددث درجدددة واحددددة لإلجابدددة ح( احتسااااص درجاااات االختباااار التحصااايلي: 

الصحيحة ىن كل فقرة من فقرات االختبار كونها موضدوىية مدن ندوع  االختيدار مدن 

 ( درجة.61المتعدد(، وبذل  كان مجموع درجات االختبار التحصيلي  

    

 ( اختبار مهارات التفكير التأملي: 6

 م وراً بالم احح اآلت ة: مهارات التفكير التأمليأىد الباحا اخلبار 

 . مهارات التفكير التأملي: يهدف هلا االخلبار ال  ق اس ت ديد هدف تالخحب ر أ(

، مهدارات التفكيدر التدأملي: لغ ض تيديرد ميلرو  اخلبرار ت ديد م حوى تالخحب ر ب(

ىلى األدب التربدو  بمهدارات التفكيدر التدأملي والدراسدات السدابقة مثدل أطلع الباحا 

( ودراسدة 6106( ودراسة  كدروان، 6104( ودراسة  التيان، 6104دراسة  فالتة، 

(، وبدذل  تد  تحديدد مهدارات التفكيدر التدأملي المعتمددة فدي هدذا 6116 ىفانة واللولو، 

ال برا  لمعرفة مالممدة تلد  المهدارات ل دالب  البحث والتي ت  ىرضها ىلى ىدد من

الصف الثالث المتوسط فدي بندا  اختبدار فدي مهدارات التفكيدر التدأملي فدي الرياضديات 

التأمددددل والمالحظددددة، الكشددددف ىددددن المغال ددددات، الوصددددول إلددددى  والمهددددارات هددددي 

 .  (استنتاجات، إى ا  تفسيرات مقنعة، وضب حلول مقترحة

ب رر غلع لمهددارات التفكيددر التددأملي ىررد الباحررا اخلبررار : أصااي  ف رااااتا تالخحباا ر ج(

( فقددرة اختباريددة فددي الرياضدديات شددملج أسددةلة تت لددب 61والددذ  تددألف مددن  األول ررة، 

( فقدرة موضدوىية 02اإلجابة ىنها توظيدف مهدارات التفكيدر التدأملي ال مسدة، منهدا  

   ( فقرات مقالية.4من نوع االختيار من المتعدد و 

 مهددارات التفكيددر التددأملي: ترر   رر اغة تعل مررا  الخلبررار تالخحباا ر صااي  ف تعليماا ا د(

 وارواد البلبة بعدم ت ك أية ف    م  دون اجابة، واىباره  تلم ا بشأن ائجابة. 

مهددارات التفكيددر : تي ررا الباحررا مرر  ال رردي الترراه   الخلبررار ه( صاادا تالخحباا ر

ىلر   ات التفكير التأمليلكل من مهار، وذل  بع ض ف  اتع مع اىباء تع يف التأملي

ماموىة م  ذو  الخب اء م  الملخ     فا ال ياضر ا  وط اررا تدريسرها وىلر  

الن س وذل  لب ان انلماء كح ف    للمهار  اللا تنلما ال ها، وقرد ح رلج تلر  ال  ر ا  

ىل  نسبة مواف ة ىال ة. وت  األخل بآراء الخب اء بشأن تعديح بعض ال   ا  أو اىراد  

عكررها. وترر  اللي ررا كررلل  مرر   رردي االتسرراي الررداخلا لالخلبررار مرر  خررالا  رر اغة ب

ككرح وكرلل  ارتبراط كرح ف ر    مهدارات التفكيدر التدأمليايااد ارتباط كح ف    باخلبار 

 بالمهار  اللا تنلما ال ها.

: بغ رررة اللي رررا مررر  وضرررو  ف ررر ا  و( تطبياااال تالخحبااا ر علاااا تصعيعاااف تال اااحط عيف

ابرررة و مررر  االخلبرررار والليل رررح ائح رررارا ل   اترررع وذلررر  االخلبرررار وتعل مرررا  ائج

السرلبعاد غ ر  ال رالا منهرا فرا االخلبرار النهرارا، طبرا الباحرا االخلبرار ىلر  ى نرة 
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وبنددا   ىليدد، . متوسدد ة رشدديد الهجددر  للبنددين( طالبرراً مرر  02اسررلبالى ة مكونررة مرر  )

 ضحة.دقيقة(، وتبين أن فقرات، قد كانج وا 40تحدد زمن االختبار بف  

: بناًء ىل  تيل ح نلارج الع نة االسرلبالى ة، تر  ز( تصح ليل تإلحي ئي صفااتا تالخحب ر

اج اء الليل ح ائح ارا ل   ا  االخلبار، وتب   بأن غالب ة ال   ا  قد كانج م بولرة 

 وبلل  ت  ائب اء ىل ها وتعديح بعكها.

: اسلعان الباحا بدرجا  الع نة االسرلبالى ة ليسرام معامرح فبرا  ح( ثب ا تالخحب ر

كرونباخ(، كون هذه االختبار يتبمن فقرات  -معادلة  الفاال   ا  لالخلبار باسلخدام 

موضوىية وأخرى مقالية وكون هدذه المعادلدة تصدلح لهدذه الحالدة، فبدال  ىدن ت بيدق 

(. فوجد أن ق مة معامرح الثبرا  032، 3890)ىبد ال حم ،  االختبار لمرة واحدة فقط

%(. وها تعد مبمئنة للباحا وتاعلع يثا بلبب ا االخلبار ىلر  ى نرة  92لالخلبار )

 بيثع.

: بعرد انلهراء اجر اءا  الليل رح مهاارات التفكيار التاأمليط( تصييغف تصعه ئياف الخحبا ر 

 ائح ررارا ل  رر ا  االخلبررار و رردقع وفباتررع واجرر اء المالحتررا  اللررا أو رر  بهررا

( ف رر    و ررالياً ل  رراس 02الخبرر اء، أ رربا االخلبررار ب رر غلع النهار ررة م ل رراً مرر  )

 (.0لع نة البيا، مليا ) مهارات التفكير التأملي

: أىررد الباحررا اجابررا  نموذج ررة لام ررع ف رر ا  االخلبررار ترر  ي( تعليماا ا تصحياا ي 

لكرح ف ر   اىلمادها فا ت ي ا ائجابا  ل   ا  االخلبار. وقد أىب ج درجرة واحرد  

أذا كانررج  رري ية و رر  اً فررا حالررة ائجابررة الخاطئررة أو ال  رر   المل وكررة، وبررلل  

 ( درجة.02 -ت اوحج الدرجة الكل ة لالخلبار )   

( أسدابيب وفدق طريقدة 2طبق الباحث التجربة ىلى ىينة البحث لمدة  تطبيق التجربة: 

والباب ة(. وبعد انتها  مددة ت بيدق التدريس المعتمدة لكل من المجوىتين  التجريبية 

التجربددة، طبددق الباحددث أداتددي بحثدد، المتمثلددة باالختبددار التحصدديلي واختبددار مهددارات 

التفكيددر التددأملي فددي الرياضدديات. وبعددد تصددحيح اجابددات ال ددالب، تدد  الحصددول ىلددى 

 نتامث إجاباته  ىن أداتي البحث.

 

 امية اآلتية:استعان الباحث بالوسامل اإلحص ال سائل اإلحصائية:

-كودرريلشاردسرون( معادلدة 6  ( االختبار التامي لعينتين مستقلتين غيدر متسداويتين0

02 

 ( معادلة التميي    0( معادلة السهولة أو الصعوبة     4كرونباخ(     -( معادلة  الفا3

 ( معادلة ارتباط بيرسون7( معادلة فعالية البدامل ال اطةة      2

 البحث الفصل الراب : نتائج

 أوالً: عر  نتائج البحث 

 اختبار صحة الفرضية الصفرية األولى التي تنص على أن: (1

( بدين متوسد ي درجدات 1،10" ال يوجد فر  الو داللة إحصامية ىند مستوى داللدة  

طالب المجموىة التجريبية  الذين يدرسون وفق النمذجة الرياضية( ودرجدات طدالب 

وفق ال ريقة االىتيادية( في االختبدار التحصديلي المجموىة الباب ة  الذين يدرسون 

." 
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للتحقددق مددن داللددة الفددر  بددين متوسدد ي درجددات االختبددار التحصدديلي لمجمددوىتي و

البحث التجريبية والباب ة، است دم الباحث االختبار التامي لعينيتدين مسدتقلتين وغيدر 

قيمددة التاميددة ( وهددي اكبددر مددن ال3،42متسدداويتين، فكانددج القيمددة التاميددة المحسددوبة  

(، ممدا يددل ىلدى 23( وبدرجة حرية  1،10( ىند مستوى  0،990الجدولية البالغة  

وجددود فددر  دال إحصدداميا  بددين درجددات مجمددوىتي البحددث فددي االختبددار التحصدديلي 

( يوضدح 2لصالح المجموىة التجريبية. وبذل  ترفا الفرضية الصفرية، والجددول  

 الل .

 

التباين وقيمة ت لدرجات المجم عتين يي االختبار (: المت س  الحسابي و2جدول )

 التحصيلي

 العدد المجموىة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التامية
مستوى 

 الداللة

الداللة 

المحسو اإلحصامية

 بة
 الجدولية

 01،26 00،24 33 التجريبية
23 3،42 0،990 1،10 

دال 

 01،07 06،22 36 الباب ة إحصاميا  

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

مساىدة النمذجة الرياضية ال الب ىلى ت بيق المعرفة فدي مواقدف حياتيدة جديددة  .0

 وزيادة ارتباطه  بها مما دفعه  إلى تحسن أدامه .

ىملج النمذجة الرياضية ىلى زيادة أدراك ال الب ألهمية دراسة الرياضيات في  .6

ل يدادة نشداطه  والدذ  انعكدس ايجابيدا  ىلدى تحصديله  حل المشكالت اليومية مما دفب 

 الدراسي.

تنفيذ مجموىة من األنش ة وتنوىها أدى إلى فه  المفاهي  المتبمنة فدي المحتدوى  .3

وتبسي ها وتمكينه  منها وربط خصامصها فيما بينها، مما ساىد الل  ىلى جعل الدتعل  

 المعرفة الجديدة.ال  معنى وساه  في استدىا  المعلومات وتذكرها ورب ها ب

ىملج النمذجة الرياضية ىلى زيادة فه  ال الب لمكوندات الموضدوىات التدي يدت   .4

طرحهدا ممددا سدداىده  ىلدى إتقددان ىناصددر المعرفددة الرياضدية والتددي كانددج محصددلتها 

 زيادة التحصيل الدراسي.

إجرا ات التدريس وفق خ وات النمذجة الرياضية ساىدت ىلى تقدي  المعلومدات  .0

بشدكل متسلسدل ومتتدابب واإلكثدار مدن الت بيقدات بعدد كدل مفهدوم ممدا سداىد  الرياضية

ال الب ىلى استيعابها وتشكليها في بندى معرفيدة جديددة، وبدذل  تكدون ضدمن الاكرتد، 

 البعيدة المدى والتي يسهل استدىا  في أ  وقج.

التدرج في تقدي  المحتدوى بالنمذجدة الرياضدية مدن البسديط إلدى الصدعب واالنتقدال  .2

ل الب مدن العدال  المجدرد إلدى العدال  شدب، المحسدو ، والدذ  سداه  فدي االسدتيعاب با

بشكل جيد وفه  الجوانب الم تلفة فدي المحتدوى وإمكانيدة إجدرا  الت بيدق فدي مواقدف 

 مماثلة أو مقاربة.
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ت  يط الدرو  حل النمذجة الرياضدية اثدر تدأثير فعدال فدي أثدارة دافعيدة ال دالب  .7

كبيددرا  فددي نفوسدده ، ممددا أنعكددس ىلددى فهدد  ال ددالب لمددادة نحددو الددتعل  وتددرك أثددرا  

 الرياضيات.

 

 اختبار صحة الفرضية الصفرية الاانية التي تنص على أن: (6

( بدين متوسد ي درجدات 1010" ال يوجد فر  الو داللة إحصامية ىند مستوى داللدة  

طالب المجموىة التجريبية  الذين يدرسون وفق النمذجة الرياضية( ودرجدات طدالب 

المجموىددة البدداب ة  الددذين يدرسددون وفددق ال ريقددة االىتياديددة( فددي اختبددار مهددارات 

 التفكير التأملي في الرياضيات ".

للتحقددق مددن داللددة الفددر  بددين متوسدد ي درجددات اختبددار التفكيددر التددأملي لمجمددوىتي و

البحث التجريبية والباب ة، است دم الباحث االختبار التامي لعينيتدين مسدتقلتين وغيدر 

( وهددي اكبددر مددن القيمددة التاميددة 2،63تسدداويتين، فكانددج القيمددة التاميددة المحسددوبة  م

(، ممدا يددل ىلدى 23( وبدرجة حرية  1،10( ىند مستوى  0،990الجدولية البالغة  

وجدود فدر  دال إحصداميا  بدين درجدات مجمددوىتي البحدث فدي اختبدار التفكيدر التددأملي 

( يوضدح 7لفرضية الصفرية، والجددول  لصالح المجموىة التجريبية. وبذل  ترفا ا

 الل . 

 

(: المت س  الحسابي والتباين وقيمة ت لدرجات المجم عتين يي اختبار 7جدول )

 التفكير التأملي

 العدد المجموىة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

ة 
ج
ر
د

ية
ر
ح
ال

 

مستوى  القيمة التامية

 الداللة

الداللة 

 الجدولية المحسوبة اإلحصامية

 9،29 04،24 33 التجريبية
23 2،63 0،990 1،10 

دال 

 7،02 01،06 36 الباب ة إحصاميا  

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

إى ا  النمذجة الرياضية وقج كافي للتفكير فدي اإلجابدة ىدن األسدةلة التدي ت در   .0

وتوضيح المغ ى من كل س ال وهدذا أى داه  فرصدة مناسدبة للتأمدل والمالحظدة فدي 

 أو الرسومات أو المعلومات الم روحة.األشكال 

اسددتعمال النمذجددة الرياضددية سدداىد تعويددد ال ددالب ىلددى صددياغة المسددألة بلغددته   .6

ال اصة وىمل نمداالج توضديحية خاصدة لهدا، وهدذا مكدنه  مدن إمكانيدة تحديدد العالقدة 

 غير الصحيحة والمن قية وبالتالي كشف المغال ات أن وجدت.

ت متعددددة ومتدرجددة ومتراب ددة ىملددج ىلددى تتبددمن النمذجددة الرياضددية خ ددوا .3

توسيب إدراك ال الب مدن خدالل اسدتثمار الوقدج والجهدد، ممدا يتديح لل الدب الفرصدة 

للتفكير والتأمل وفه  مبمون المشكلة بغيدة التوصدل السدتنتاجات مالممدة مدب إيبدا  

 الل  االستنتاج.

ات معقولدة استعمال النمذجة الرياضية ىمل ىلى ترك مجدال لل دالب لتقددير إجابد .4

واسددت دامها ىكسدديا  نحددو المع يددات، ممددا سدداىد إى ددا  تفسدديرات مقنعددة مبنيددة ىلددى 
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المعلومات والمعرفة الصحيحة من خالل التصورات الذهنية للموقدف التعليمدي والتدي 

 تساىد في اختيار اإلجابة الصحيحة من بين العبارات المست دمة الغامبة.

له  قادرين ىلى حدل مشدكالت أكثدر تعقيددا  است دام ال الب للنمذجة الرياضية جع .0

وغير مألوفة لديه  وبثقة ىاليدة، ممدا سداىده  ىلدى أمكانيدة إى دا  المقترحدات بشدأن 

 حلها.

استعمال النمذجة الرياضية ىمل ىلى تذو  الناحية الجماليدة للرياضديات وخاصدة  .2

قات في ىمل الرسومات البيانية وتكوين مقترحات خاصة به  لتصور م   ات للعال

 بين المفاهي .

 

 ثانياً: استنتاجات البحث: 
 بنا   ىلى نتامث البحث الحالي، يستنتث الباحث ما يلي:

فددي تددريس الرياضديات لد، تددأثير كبيدر جددا  حيددث  النمذجدة الرياضدية أن اسدتعمال .0

أفبددل مددن سدداىد ىلددى جعددل  تحصدديل طددالب المجموىددة التجريبيددة فددي الرياضدديات 

 .ة االىتياديةتحصيله  باستعمال ال ريق

فددي تدددريس الرياضدديات إلددى االرتقددا  بددالتفكير  النمذجددة الرياضدديةأدى اسددتعمال  .6

 التأملي ل الب المجموىة التجريبية مقابل طالب المجموىة الباب ة.

الصددفية لمددا النمذجددة الرياضددية فددي البيةددة التعليميددة كددان ال ددالب أكثددر تفدداىال  مددب  .3

التندداقا المعرفددي فددي تفكيددره  ومددن ثدد   يتبددمن، مددن تمهيددد بمهددام وأنشدد ة وإثددارة

 تحفي ه  ىلى العودة إلى االت ان مرة أخرى.

داخددل النمذجددة الرياضددية كددان طددالب الصددف الثالددث المتوسددط أكثددر انسددجاما  مددب  .4

 الصف بالنظر لتبمنها تمثيال  للمواقف الحياتية في صياغة رياضية مبس ة نوىا  ما.

 

   ثالااً: ت صيات البحث
 مث التي ت  التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلي:في ضو  النتا

 تدريب مدرسي الرياضيات ىلى استعمال النمذجة الرياضية في التدريس. .0

تبمين النمذجة الرياضية ومهارات التفكير بشكل ىدام والتفكيدر التدأملي بمحتدوى  .6

 التربية.المنهث المقرر ضمن مادة طرامق التدريس ل لبة المرحلة الثالثة في كليات 

تشجيب مدرسي ومعلمي الرياضيات ىلى است دام ال رامق التي تعتمد ىلى أىدادة  .3

صدددياغة المهدددام التعليميدددة إلدددى مواقدددف رياضدددية مدددن خدددالل المعدددادالت والمتبايندددات 

 والرسوم.

تنظي  ورش ىمل ودورات تدريبية لمدرسي الرياضديات لتعدريفه  بدأنواع التفكيدر  .4

 ضو  محتوى مناهث الرياضيات. والتفكير التأملي بشكل خاص في

تعريددف ال لبددة بددالتفكير التددأملي وتبددمين كتددب الرياضدديات بدد، مددن خددالل أمثلددة  .0

 ومواقف رياضية وغيرها من شأنها تنمية التفكير التأملي.

تبددمين مندداهث الدراسددات الجامعيددة بتمددارين وتدددريبات وأنشدد ة تت لددب توظيددف  .2

 بشكل خاص.مهارات التفكير بشكل ىام والتفكير التأملي 
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 رابعاً: مقترحات البحث: 

 استكماال  للبحث الحالي، يقتر  الباحث ما يلي:

إجرا  دراسة مماثلة لمعرفة أثر النمذجة الرياضدية فدي تحصديل مدادة الرياضديات  .0

 والتفكير التأملي في مراحل تعليمية م تلفة.

 إجرا  دراسة لمعرفة أثر النمذجة الرياضية في متغيرات تابعة أخرى. .6

إجرا  دراسة مماثلة تتبدمن النمذجدة الرياضدية فدي موضدوىات رياضدية أخدرى  .3

 ولمراحل دراسية م تلفة.

إجرا  دراسة لمعرفدة أثدر النمذجدة الرياضدية فدي أندواع مدن التفكيدر منهدا التفكيدر  .4

 المنظومي في الرياضيات.

إجددرا  دراسددات لعقددد مقارنددة بددين النمذجددة الرياضددية ونمدداالج أو اسددتراتيجيات أو  .0

 رامق تدريسية أخرى في الرياضيات.ط

 إجرا  دراسات لمعرفة أثر النمذجة الرياضية في ىادات العقل. .2

 

 المصادر:

، مكتبددة أسدداليب حديثددة فددي تعلددي  الرياضدديات (0997إبددراهي ، مجددد  ى يدد    .0

 االنجلو المصرية، القاهرة.

األىدددداد ( 6117فريدددد كامدددل وال  يدددب، خالدددد والصدددباغ، سدددميلة   زيندددة، أبدددو .6
 ، دار المسيرة، األردن.وت بيقاتها الرياضية والحياتية

فاىليددة اسددت دام نمددوالج اديلسددون للددتعل  فددي ( " 6102أبددو ضددهير، ميددادة حسددان   .3
تنمية المفاهي  ومهارات التفكيدر التدأملي فدي الرياضديات لددى طالبدات الصدف التاسدب 

الجامعددة -ة، كليددة التربيددرسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة"،  األساسددي بمحافظددة رفددح

 اإلسالمية، غ ة.

 مهدارات تنميدة فدي الرياضدية النمذجدة است دام أثر"  (6106  مبارك م يد، أبو .4

 " رسدالة غد ة بمحافظدات األساسدي السداد  الصدف طدالب لددى التفكيدر اإلبدداىي

 . فلس ين -األزهر، غ ة  جامعة غير منشورة، ماجستير

التفكيددر التددأملي فددي محتددوى مهددارات ( " 6101أبددو نحددل، جمددال ىبددد الناصددر   .0
رسدالة "، منهاج التربية اإلسالمية للصف العاشر األساسي ومددى اكتسداب ال لبدة لهدا

 الجامعة اإلسالمية، غ ة. -، كلية التربية ماجستير غير منشورة

است دام النمذجة الرياضية في حل المشكالت في ( " 6112أحمد، كريمة   .2
رسالة ماجستير غير "، ية من التعلي  األساسيالرياضيات لدى تالميذ الحلقة الثان

 جامعة ىين شمس، مصر. -، كلية التربية منشورة

أثر است دام إسدتراتيجيتي الفورمدات والتددريس التبدادلي ( " 6104التيان، أيمان   .7
رسدالة "، ىلى تنمية مهارات التفكير التأملي في العلدوم للصدف الثدامن األساسدي بغد ة

 جامعة األزهر، غ ة. -كلية التربية ، ماجستير غير منشورة

مدى فاىليدة بعدا النمداالج الرياضدية فدي التنبد  بعتقدان ( " 0994الجبة، ىصام   .2
، أطروحددة دكتددوراه غيددر منشددورة"، تالميددذ الصددف األول الثددانو  لمددادة الرياضدديات

 جامعة اإلسكندرية، مصر. -كلية التربية 
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في مرحلدة التعلدي  العدام فدي  ت وير مناهث الرياضيات"  (6111الجرا ، ضيا    .9
أطروحددة دكتددوراه غيددر "، المملكددة األردنيددة الهاشددمية فددي ضددو  النمذجددة الرياضددية

   جامعة ىين شمس، مصر. -منشورة، كلية التربية 

 الكتاب دار ،التفكير ومهارات الذهنية العمليات(  6110جهاد   محمد الجمل، .01

 .العربية الجامعي، اإلمارات

تجريدددب تددددريس وحددددة مدددن النمددداالج الرياضدددية ( " 0923حدددات ، مصددد فى   .00
-، كليددة التربيددةرسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة"، بالمرحلددة الثانويددة فددي دولددة الكويددج

 جامعة ىين شمس، مصر.

أثددر اسددت دام النمذجددة الرياضددية ىلددى "  (6104الحسددني، فدداتن محمددد ىلددي   .06
الرياضديات والميدل نحوهدا لددى طالبدات الصدف تنمية مهارات التفكير المنظومي فدي 

الجامعددة  -كليددة التربيددة، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة،  " ال ددامس األساسددي بغدد ة

 فلس ين. -اإلسالمية، غ ة 

أثددر األسددةلة السددابرة فددي تنميددة التفكيددر التددأملي ( " 6100الحددارثي، حصددة   .03
المتوسدط فدي مديندة  والتحصيل الدراسي في مقدرر العلدوم لددى طالبدات الصدف األول

جامعة أم القدرى، المملكدة  -، كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة

 العربية السعودية.

، ىددال  معلدد  الرياضدديات والتجديدددات الرياضددية( 6114خبددر، نظلدد، أحمددد   .04

 الكتب ، القاهرة.

طلبددة فاىليددة برنددامث مقتددر  فددي تنميددة التفكيددر لدددى ( " 6116الددديب، ماجددد   .00
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