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  ٣١/١٢/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٥/٨/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یهدف البحث الى التعرف على فاعلیة نمطین من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة في 

كلیة التربیة ، –قسم الریاضیات –التحصیل وتنمیة التفكیر الریاضي لدى طلبة الصف األول 

.تانصفریفرضیتان وللتحقق من هذا الهدف ، وضعت الباحثتان 

-قسم الریاضیات–) طالبا وطالبة من طلبة الصف األول ٧٠تكونت عینة البحث من (

، والذین تم اختیارهم عشوائیا والموزعین الى شعبتین  ٢٠٠٧-٢٠٠٦كلیة التربیة ، للعام الدراسي 

باعداد متساویة،تمثالن المجموعتین التجربیتین .

مجموعتین متكافئتین هي واعتمد التصمیم التجریبي القائم على استخدام

المجموعة التجریبیة األولى والتي درست على وفق النمط األول والمتضمن تقدیم خارطة .١

المفاهیم الجبریة في بدایة الدرس بصورة كاملة.

المجموعة التجریبیة الثانیة والتي درست على وفق النمط الثاني والمتضمن تقدیم خارطة .٢

رس بصورة ناقصة.المفاهیم الجبریة في نهایة الد

جة المعدل العام ، درجة مادة در  وتم تكافؤ المجموعتین في المتغیرات اآلتیة :

الریاضیات للصف السادس االعدادي ، العمر الزمني للطلبة محسوبًا بالسنوات ، درجة التفكیر 

الریاضي القبلي المعد من قبل الباحثتان .

لغایة  ٢٠٠٦- ١١- ٢٠رة التجربة من واعدت  تسع خرائط مفاهیمیة جبریة واستمرت فت

٢٠٠٧-١- ١٦ .  

واُعتِمدت اداتان للبحث : األولى اختبار تحصیلي اعدته الباحثتان یتضمن نوعین من 

) فقرة ،وفق مستویات میرل (التذكر ، التطبیق ٢٥الفقرات (موضوعیة وشبه مقالیة) ، تكون من (

ثبات التجانس الداخلي لالختبار .، االكتشاف) . وتم التحقق من صدق المحتوى والتمییز و 
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ن على مستوى طلبة الجامعة یواألخرى اختبار التفكیر الریاضي المعد من قبل الباحثت

مجاالت (التأملي ، االستنتاجي ، العالئقي ، التعمیم ، حل  ة) فقرة یشمل خمس٢٠المتكون من (

المسألة) ، وتم التأكد من صدقه الظاهري وقوة تمییزه وثباته .

) لعینتین مستقلتین ومترابطتین ، ت م استخدام الوسائل االحصائیة اآلتیة : اختبار (وت

.ونباخكر - معادلة الفا

وبعد استخراج المؤشرات االحصائیة ظهرت النتائج االتیة :

فاعلیة الخرائط المصممة في تحصیل طلبة الصف األول لمادة الجبر الخطي وتنمیة 

األول الذي قدم الخارطة كاملة في بدایة الدرس في تحصیل تفكیرهم الریاضي ، تفوق النمط 

عدم ظهور فرق بین النمطین من حیث تنمیة التفكیر فضال عن الطلبة على النمط اآلخر ،

الریاضي  .

وفي ضوء ذلك وضعت مجموعة من التوصیات منها اعتماد الخرائط المفاهیمیة المصممة في 

لبحث الحالي وضعت مقترحات لبحوث مستقبلیة .تدریس مادة الجبر الخطي ، واستكماال ل

Efficiency of two Patterns of Presenting Algebraic concept in
achievement and developing mathematical thinking for first

grade students at the department of mathematics

Enas yones Al-AZOW Luma Akram Al-Niaimi
College of Education College of Basic Educathon

University of Mosul

Abstract:
The study aims at indentifying the efficiency of two patterns of

presenting algebraic concept maps on the achievement and development

of mathematical thinking for first grade students–Department of

Mathematics/ College of Education. In order to realize this aim, the

researcher put two null hypotheses.

The study sample consisted of (70) first grade students–Department

of Mathematics/ College of Education for the year 2006–2007 that were

randomly selected and distributed into two equal classes, that represent

the two experimental groups.

The experimental design is adopted, using two equal groups:

1. The first experimental group examined using the first pattern

including the presentation of algebraic concept maps at the beginning

of the lesson.
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2. The second experimental group examined using the second pattern

including the presentation of algebraic concept maps at the end of the

lesson.

Equivalence of the two groups is made through the following

variables: general mark, six grade mathematics mark, students age, pre

mathematical thinking mark prepared by the researcher.

Two tools are mainly used in the study, the first of which is an

achievement test prepared by the researcher including two types of items:

subjective and semi–essays, consisting of 25 items, according to Myrle

levels of remembering, application and exploration and validity is

checked.

The second tool is mathematical thinking test prepared by the

researcher for all the university students consisting of 20 items including

five fields: meditation, conclusions, relations, generalization and problem

solving.

The researcher has made nine algebraic concept maps and the

experiment continued for the period November 20th 2006 – January

16th 2007.

The following statistical means are used: T–test for two

independent and correlated samples, Alpha–Kronbach equation, KR–20

equation, difficulty coefficient and distinguishing power.

After calculating the statistical indicators, it has been shown that

the designed maps are effective in understanding first grade students of

linear algebra and developing their mathematical thinking. In addition,

the first pattern that presented the whole map at the beginning of the

lesson is more superior than the second one and there were no differences

between the two patterns concerning the development of mathematical

thinking.

Some recommendations are made by the researcher including the

adoption of concept maps designed in teaching linear algebra. In addition,

some proposals for more future studies.

مشكلة البحث : 
الى مهنة التدریس الجامعي فهناك مقومات عدیدة یجب ان تحـاط بهـا لتعطـي نظرعند ال

ات االعتیادیــة مــن التقــدیم ، فالشــيء الــذي یجــب ان لــیس فــي الــدرجو فــي تقــدیم العلــم جیــدةنتــائج 
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نؤكد علیه هو محور تطـویر الطرائـق المسـتخدمة فـي التـدریس الجـامعي وهـذا یـنعكس فـي تـدریس 

ب ببســ الــى ذلــك مــن اكثــر المــواد حاجــةتعــد العلــوم بشــكل عــام والریاضــیات بشــكل خــاص التــي 

والحدیثـــة ، ومـــن التوجهـــات الحدیثـــة فـــي طبیعتهـــا المجـــردة الســـتخدام الطرائـــق التعلیمیـــة المتنوعـــة

طرائــق التــدریس تنظــیم المــادة بشــكل (خــرائط مفــاهیم) وتقــدیمها للطلبــة وتجــد الباحثتــان انــه علــى 

الرغم من اهمیة الخرائط المفاهیمیة وحداثتها واهتمام كثیـر مـن البـاحثین فـي مجـال تـدریس العلـوم 

كما وانه على الـرغم مـن هما)ات (على حد علمبها اال انها قلیلة التطبیق في موضوعات الریاضی

نجاح الخارطة المفاهیمیة في مجال التدریس كما تشیر اغلب الدراسات اال ان الباحثین لم یـدخلوا 

خطـوه فـي البحـث  انان تخطـو الـى ن یتقـدیم وكیفیـة التصـمیم ، وهـذا مـا دفـع البـاحثتالفي تفاصـیل 

،اختصـاص الریاضـیات)ان صـح التعبیـر فـي(بمـالیست االولى ولكن الخطوة الحدیثـة التطبیـق ر 

اختیار مادة الجبر الخطـي ألهمیتـه ضـمن دروس االختصـاص فـي القسـم وفـي الصـف االول تم و 

الباحثتان نمطین من تقدیم الخرائط المفاهیمیة في وقت عرضها (في بدایـة الـدرس فتبنت بالتحدید 

خدام هــذین النمطــین مــن تقــدیم خارطــة بصــورة كاملــة) وفــي (نهایــة الــدرس بصــورة ناقصــة) ، واســت

متكـامال تتفاعـل فیمـا بینهـا بصـورة دینامیكیـة للوصـول الـى الً جعل مـن المـادة كـیالمفاهیم الجبریة 

فاعلیة عالیة المستوى بعیدا عن تعلیم هذه المادة للطالب بمجرد حفظ واستظهار مفاهیم ال معنى 

مــن العملیــات العقلیــة التــي یمارســها الجــنس عملیــة مهمــةبوصــفه لهــا . ویــأتي التفكیــر بوجــه عــام 

وهـذا مـا یمیـزه بطبیعتـهالبشري منذ أن خلقـه اهللا تعـالى علـى هـذه االرض . واالنسـان كـائن مفكـر

التفكیر الریاضي من اهـم انمـاط  دعن باقي المخلوقات ، فاالهتمام بالتفكیر وانماطه أمر مهم ویع

جـدت الباحثتـان ان قـد و یجب ان نضعها بالحسبان ، و التفكیر وان تنمیته من األمور المهمة التي

كما في م الریاضیات ،اقساهناك دراسات تشیر الى وجود قصور في التفكیر الریاضي لدى طلبة 

. ومــن اجــل تنمیــة هــذا وغیرهــاریاضــیات -) لطلبــة الصــف الثالــث ٢٠٠١دراســة العــزو والرحــو (

ة تســـاعد الطالـــب علـــى ذلـــك ، وربمـــا تنظـــیم المـــادة طرائـــق واســـالیب تدریســـیاســـتخدام فالبـــد مـــن التفكیـــر 

الدراســیة فــي خــرائط مفاهیمیــة انســیابیة سیســاعد الطالــب علــى تنمیــة تفكیــره الریاضــي ، ومــن جانــب اخــر  

ا مهیجهــدالباحثتــانوجــد ان اختبــارات التفكیــر الریاضــي علــى المســتوى الجــامعي قلیلــة فمــن هنــا وجهــت

حاولة تنمیته من خالل استخدام نمطي تقدیم الخارطة المفاهیمیة .العداد اختبار للتفكیر الریاضي وم

من خالل التساؤلین اآلتیین : مشكلة البحثوتأسیسا على ما تقدم ، یمكن تحدید 

قســــم -مــــا فاعلیــــة نمطــــین مــــن تقــــدیم خــــرائط المفــــاهیم الجبریــــة فــــي تحصــــیل طلبــــة الصــــف األول .١

الریاضیات ؟ 

ط المفــاهیم الجبریــة فــي تنمیــة التفكیــر الریاضــي لــدى طلبــة الصــف مــا فاعلیــة نمطــین مــن تقــدیم خــرائ.٢

قسم الریاضیات ؟  –االول 
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أھمیة البحث :
لــم تكــن الریاضــیات مصــدر اغــراء للمفكــرین والفالســفة بســبب منهجهــا فحســب ، بــل ألنهــا 

مجــال لبحــث خــالق تــدفع الیــه حاجــات اجتماعیــة واقتصــادیة ، فضــال عــن انهــا اصــبحت الیــوم تمــد 

العلـــم الطبیعـــي بـــالتنظیم العقلـــي للظـــواهر الطبیعیـــة ، واصـــبح منهجهـــا او تصـــوراتها ونتائجهـــا قـــوام

العلوم الفیزیقیة وبهذا تحتل الریاضیات مكانـا متمیـزا بـین العلـوم ألنهـا اكثرهـا دقـة ویقینـا ، واكتفـاء 

:  ١٩٩٧، . (ابـراهیما ذاتیا واتصافا بالعقلیة الخالصـة ، لـذا تعـد الریاضـیات (لغـة العلـم) فـي ذاتهـ

٤٤ (  

ان الریاضــیات بوصــفها مــادة دراســیة  وجــب ان تبنــى فــي ترتیــب هرمــي بحیــث ُیعــد كــل 

موضــوع مطلــب اساســي قبــل دراســة الموضــوع التــالي ، وداخــل اطــار كــل موضــوع یجــب ان تــنظم 

ا المفـاهیم المفاهیم والمهارات تنظیما هرمیا بحیث تبدأ بالمفاهیم األولى والمهارات البسیطة ثم تلیهـ

الثانویــة ، والمهــارات المركبــة ومثــل هــذا التنظــیم الهرمــي یســاعد الطالــب علــى تعلــم الریاضــیات . 

  )٤٦-٤٥:  ١٩٩٧(ابراهیم ، 

وعند وضع مخطط لتنظیم خبرات منهج معین فإنه من الضروري ان نمیز عناصر 

یات فان العناصر المنهج التي تستخدم كخیوط اساسیة في التنظیم ، فمثًال في منهج الریاض

المنظمة في كثیر من االحیان هي المفاهیم والمهارات ، وعلى مدرسي الریاضیات ان یمیزوا هذه 

)١٥١:  ٢٠٠٦المفاهیم والمهارات األساسیة وهذا یستلزم تنمیتها لدى الطلبة . (حویج ، 

وبهذا یعد مدرس الریاضیات الناجح مهندس عملیة التعلیم فهو یخطط للدرس ویصمم 

بیئة التعلم ویوفر مصادر متعددة وینوع في طرائق تدریسه بقصد ان یتعلم الطلبة تعلما 

متمیزا ، فضال عن كونه العنصر االساس في العملیة التعلیمیة ، وله دور فاعل ومؤثر ومحدد 

لنوعیة مخرجات العملیة التعلیمیة وجودتها . فمهما كان المنهج جیدا ومعاصرًا او كانت 

، فما ان یدخل المدرس الصف حتى یصبح  القادر على استثمار ما ةا والوسائط متوفر التكنولوجی

تحریك عقول الطلبة وقلوبهم ، فان عملیة جودة التعلیم دالة على  او امكن من البیئة الصفیة

جودة ما یقوم به المدرس ، لذلك البد من توفر خصائص جودة المدرس المتمثلة في كونه مفكرا 

ائیا ومدرسا ذا بصیرة نافذة یعرض الدروس الریاضیة بطریقة واضحة مستخدما ومتمكنا وبن

  )٢٧٧:  ٢٠٠٤التقانات التربویة المناسبة . (عبید ، 

ویأتي دور كلیة التربیة في مجال اعداد الطالب / المدرس وتدریبه ، وتهیئته لمهنة 

الجید ، وهذه الجوانب التدریس في مراحل التعلیم العامة في جوانب متعددة العداد المدرس

تشتمل على : الجانب الثقافي العام ، والجانب المهني التربوي ، والجانب المعرفي التخصصي 

) ومن هناجاءت اهمیة تقدیم المادة العلمیة بطرائق ٢٣:  ٢٠٠٥(االكادیمي). (محمد وحواله ، 

تقدیم المادة الدراسیة. مختلفة بحیث تتناسب مع تفكیره وتهیئته للتعرف على الطرائق المنوعة ل
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وعندها بدأ االهتمام في تنظیم ابنیه للمفاهیم وتقدیمها بشكل یتناسب مع بنیة الخبرات 

السابقة للمتعلمین ومن المداخل المستحدثة لتعلیم المفاهیم ذلك المدخل الذي بني على أساس 

تبة ترتیبا منطقیا غیر نظریة اوزبل (التعلم ذو المعنى) والذي یؤكد على أن تكون المعلومات مر 

عشوائي  مع إتاحة الفرصة للمتعلم لیقوم بربطها ببنیته المعرفیة ارتباطا جوهریا غیر قهري  

استخدام خرائط المفاهیم Novakلتكون أساسا لتعلم الحق . وتطبیقا الفكار اوزبل فقد اقترح 

(Concepts mapping) ، ١٥١:  ١٩٩٦. (الخلیلي  (  

(1995)وقد عّدها  Novak طریقة متسلسلة تسهل تحضیر الدروس وتتابع

الموضوعات المعروضة في الدرس ، ویمكن االفادة منها للمناقشة بین المتعلمین ومدرسهم وبین 

المتعلمین انفسهم ، كما یمكن استخدامها للتقویم ایضا وذلك لتقویم ما یعرفه المتعلمون في حالتي 

,Novak)البدء في التدریس واالستمرار فیه  1995: 79-80)

یمكن ان تعطي الخریطة طریقا واضحا ومنظورا للطرائق والممرات التي ربما نتخذها 

لربط معاني المفاهیم في محتویات وبعد اتمام مهمة التعلم فان خرائط المفاهیم تزودنا بمخططات 

,Novak)مختصرة لما تم تعلمه .  1991: 18)

ال یقتصر على اكتساب المتعلم المعلومات ان اختیار خرائط المفاهیم في التدریس

العلمیة بما فیها من مفاهیم بل یتعدى ذلك الى معالجة المعلومات من خالل البحث عن الروابط 

بین تلك المفاهیم وابراز العالقات فیما بینها فضال عن تصحیح الفهم الخاطئ للمفاهیم العلمیة 

,Zoller)م قائم على المعنى . التي یتم تعلیمها وذلك ما یؤدي الى تقدیم تعل 1990: 1054)

لفهم ویؤثر في التفكیر . ومن جهة اخرى فان التعلیم یؤثر في التعلم ویؤثر في ا

) فتنمیة التفكیر من اهم أولویات التعلم بصورة عامة، وقد تنوعت اشكال ١٩٩٦:١٣(الشارف،

)١٧١: ١٩٩٦(الخلیلي،.لریاضيالتفكیر التي تسعى التربیة الى تحقیقهاومن احداشكاله التفكیرا

وبسب طبیعتها العقلیة المطلقة ، فان الریاضیات تمتلك قیمة تنظیمیة حقیقیة فهي تنمي 

وتطور قوى التفكیر الریاضي ، فنتائج دراسة الریاضیات تتمثل في تنمیة وتطویر التفكیر 

  )١٦٥:  ٢٠٠١الریاضي فضال عن اكتساب المعلومات والمعرفة . (الصادق ، 

بهذا نجد ان أهداف تدریس الریاضیات في البالد العربیة ركزت على تنمیة التفكیر و 

  )٤٩:  ٢٠٠٢الریاضي بانماطه المختلفة . (المخالفي ، 

وفي ضوء ما تقدم یمكن تلخیص اهمیة البحث بما یأتي :

تقدیم طرائق تدریسیة متوافقة مع االتجاهات الحدیثة في تدریس الریاضیات ..١

للتربویین والمهتمین بطرائق التدریس عن كیفیة اعداد خرائط المفاهیم وكیفیة اعطاء تصور .٢

تنظیم المادة والمفاهیم في الریاضیات في نسق یسهل الفهم لدى الطالب . 
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خطوة الى تطویر التدریس الجامعي وافادة تدریسي مادة الجبر الخطي من البحث ، .٣

واالستفادة من الخرائط المعدة.

ھدف البحث :
یهدف البحث التعرف على فاعلیة نمطین من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة في التحصیل 

وتنمیة التفكیر الریاضي لدى طلبة الصف األول في قسم الریاضیات / كلیة التربیة / جامعة 

الموصل 

فرضیات البحث : 
مجموعة التي ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي تحصیل طلبة الالفرضیة االولى : 

درست بالنمط االول من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة وطلبة المجموعة التي درست بالنمط الثاني 

من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة . 

ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي تنمیة التفكیر الریاضي بین طلبة الفرضیة الثانیة:

ن تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة وطلبة المجموعة التي المجموعة التي درست بالنمط االول م

درست بالنمط الثاني من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة . 

حدود البحث     
اقتصر البحث الحالي على :

جامعة الموصل للعام الدراسي   –كلیة التربیة –طلبة الصف األول في قسم الریاضیات .١

٢٠٠٧-٢٠٠٦ .  

راسیة لمادة الجبر الخطي والمحددة للفصل الدراسي االول للعام الدراسي المادة الد.٢

تالیف :یحیى عبد سعید،د.نزار حمدون شكر .–من كتاب الجبر الخطي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

. ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .٣

تحدید المصطلحات :  
جرائیا كاالتي :. یعرف النمطین من تقدیم الخارطة المفاهیمیة ا١

یقدم تدریسو مادة الجبر الخطي الخارطة المفاهیمیة المعدة للموضوع المقدم في النمط االول :-

قسم الریاضیات الخارطة في -بدایة الدرس بشكل متكامل ویسجل طالب الصف االول 

یفات وامثلة دفاترهم ومن بعدها یقدم التدریسي شرحا وافیا للمفاهیم الواردة في الخارطة من تعر 

حولها . 
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یقدم تدریسیو مادة الجبر الخطي الخارطة المفاهیمیة المعدة للموضوع المقدم النمط الثاني :-

ناقصة ، بعد اكتمال الشرح الوافي للمفاهیم الواردة في الدرس من تعریفات وامثلة حولها 

رطة المقدمة . قسم الریاضیات بمساعدة المدرس اكمال الخا–ویستنتج طلبة الصف االول 

مجموعة من الرموز واالحداث المتعلقة بالحقائق یعرف المفهوم الجبري اجرائیًا بانه : . ٢

الجبریة یتم تجمیعها على اساس من الخصائص المشتركة على وفق معیار محدد بحیث 

ریاضیات من تصنیف هذه العناصر تحت االسم نفسه .–یمكن لطالب الصف األول 

عبارة عن مخطط لتمثیل مجموعة من المفاهیم لمفاهیم الجبریة اجرائیًا بانها : تعرف خرائط ا. ٣

الجبریة ذات العالقة في صورة تنظیمات متسلسلة ألسماء المفاهیم والكلمات الرابطة لها 

واالجراءات والشروط المتعلقة بها لتشكل سلسلة خطیة بسیطة أو مركبة لترتیب المفاهیم 

ریاضیات .–ف األول الجبریة الرئیسة في الص

ریاضیات لمادة الجبر –محصلة اكتساب طلبة الصف األول یعرف التحصیل اجرائیا بانه : .٤

الخطي المقدمة في الفصل الدراسي االول ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الدائه االختبار 

التحصیلي المعد ألغراض البحث .

ریاضیات على رؤیة –رة طالب الصف األول قدیعرف التفكیر الریاضي اجرائیا بانه :  .٥

العالقات التي تربط بین االفكار والمفاهیم وتأملها والقدرة على تمییز األنماط واكتشافها وحل 

المسائل المتعلقة بالمواقف الریاضیة بأسلوب علمي ، ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها 

.الطالب عن ادائه اختبار التفكیر الریاضي المعد 

اسات سابقةدر
بعداالطالع على عدد من الدراسات السابقة لموضوع البحث تم تقسمها الى محورین:االول 

متعلق بخرائط المفاهیم والثاني بالدراسات التى تناولت التفكیر الریاضي ،وللتوضیح نظم عرض 

الدراسات بشكل جدول شامل الهم المحاور االساسیة لها،وكما یأتي: 
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الت من الدراسات السابقة :ؤشرات ودالم
من خالل دراسة المخططات السابقة التي عرضت الباحثتان فیها ما استطاعت الحصول 

علیه من دراسات سابقة وبتحلیل المحاور االساسیة لها وجدت :

ان الدراسات التي استخدمت خرائط المفاهیم كانت محدودة جدًا في اختصاص الریاضیات -

لوم الحیاة والكیمیاء ... ) . ومقتصرة على اختصاص (ع

تباینت الدراسات التي استخدمت خرائط المفاهیم في اهدافها بین مقارنتها مع الطریقة -

االعتیادیة أو مقارنتها مع نماذج وطرائق تدریسیة اخرى ، وغیرها هدف الى مقارنة نمطین من 

ثل التحصیل واالتجاهات تقدیم الخرائط المفاهیمیة وبیان اثرها في متغیرات تابعة مختلفة م

والتفكیر ومعالجة االخطاء وخفض القلق واكتساب المهارات المختبریة. 

للدراسات وخاصة التي هدفت الى استخدام مقارنة نمطین ویأتي البحث الحالي مكمال

،وبیان فاعلیتها في التحصیل وتنمیة  ٢٠٠١قدیم الخرائط كما في دراسة المولى تمن

.الریاضيالتفكیر 

ا فیما یتعلق بعینة الدراسات السابقة فقد اختلفت العینات من حیث العدد والمرحلة الدراسیة ام-

) بحسب المجتمع المأخوذة منه أما المرحلة فتباینت بین االبتدائیة ٦٩- ٣٢فتراوح العدد بین (

بین والجامعیة .والعینة التي استخدمتها الدراسات المتعلقة بالتفكیر الریاضي تراوح عددها ما 

) بحسب طبیعة البحث ومجتمعه ، كما تنوعت المراحل الدراسیة من المرحلة ١٣٧- ٤٤(

االبتدائیة الى الجامعیة . وسیعتمد البحث الحالي طلبة المرحلة الجامعیة عینة لتطبیق البحث 

علیها وبنسبة مناسبة لمجتمع البحث ، وبهذا فهي مكملة للدراسات السابقة التي طبقت على 

لجامعیة. المرحلة ا

امـــا فیمـــا یخـــص اعـــداد الخـــرائط المفاهیمیـــة فاختلفـــت الدراســـات بعـــدد الخـــرائط المصـــممة بـــین -

) خارطــة علــى وفــق المــادة العلمیــة والمحتــوى الدراســي ومــدة تنفیــذ التجربــة . كمــا تبــاین ٢٤-٦(

ـــین (شـــهر  ثالثـــة اشـــهر تقریبـــًا) بحســـب طبیعـــة البحـــث ، وفـــي بعـــض –زمـــن تنفیـــذ التجربـــة ب

ســات اعتمــد البــاحثون علــى مــدرس المــادة فــي التــدریس وفــي بعضــها اآلخــر درس البــاحثون الدرا

بانفسهم ، وسیعتمد البحث الحالي اعداد خرائط مفاهیمیة جبریـة بمـا یتناسـب مـع محتـوى المـادة 

الدراسیة وستطبق خالل الفصل الدراسي االول.

ها لمقاییس التفكیر فبعضها اعتمـدت كما تباینت الدراسات المتعلقة بالتفكیر الریاضي في اعداد-

االختبارات الجاهزة او المعدلة في بعض فقراتها وبعضها كان من اعداد الباحث ، كمـا اختلفـت 

) مجـاالت .وسـیعتمد ١٠-٣االختبارات في عدد المجاالت التي استخدمتها فتـراوح عـددها بـین (

حلـــة الجامعیـــة امـــا المجـــاالت البحـــث الحـــالي اعـــداد اختبـــار للتفكیـــر الریاضـــي یتناســـب مـــع المر 

فستحدد بما سیتم االجماع علیه من قبل السادة المحكمین . 

ـــــین (- ـــــار التحصـــــیلي ب ـــــوى )٤٤-٢٥اختلفـــــت الدراســـــات بعـــــدد فقـــــرات االختب ـــــق المحت ـــــى وف عل

الدراســـي ، وقـــد اعتمـــدت الدراســـات الســـابقة فـــي تحدیـــد مســـتویات اهـــداف االختبـــار امـــا علـــى 
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یــــق ، اكتشــــاف) أو مســــتویات بلــــوم (تــــذكر ، فهــــم ، تطبیـــــق ، مســــتویات میــــرل (تــــذكر ، تطب

تحلیل) .وسیتبنى البحث الحالي مستویات میرل في تحدید مستویات اهداف االختبار التحصیلي. 

جراءات البحثإ
:التصمیم التجریبي .والً أ

تضبط كل مجموعة اساس أنوعلى عات المتكافئة الباحثتان تصمیم المجمو اعتمدت 

االتي :المخطط وكما هو موضح في ، االخرى 

  )٤( مخطط

التصمیم التجریبي

البعدياالختبار المتغیر المستقل االختبار القبلي المجموعة

الریاضيالتفكیر التحصیل

)١النمط (تقدیم الخارطة

الریاضيالتفكیر

األولىالتجریبیة 

)٢النمط (تقدیم الخارطة التجریبیة الثانیة

ید مجتمع البحث واختیار عینتھ : ثانیاً. تحد
جامعة –قسم الریاضیات في كلیة التربیة –تمثل مجتمع البحث من طلبة الصف االول 

) طالبا وطالبة موزعین الى شعبتین ١٢٨البالغ عددهم ( ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الموصل للعام الدراسي 

)AB , CD) وبالطریقة العشوائیة البسیطة تم اختیار شعبة (ABتخدام الخرائط ) لتدرس باس

) لتدرس باستخدام الخرائط المفاهیمیة المقدمة CDالمفاهیمیة المقدمة بالنمط األول وشعبة (

بالنمط الثاني . وبعد استبعاد الطلبة المؤجلین والراسبین  والطلبة الملتحقین في القسم ما بعد 

الخطي ، لعدم ادائهم اختبار المتطلبات المسبقة عن مادة الجبر ٢٠٠٦- ١١- ١٩تاریخ 

) طالبا وطالبة موزعین كما موضح ٧٠احصائیا اصبحت عینة البحث المتضمنة في الشعبتین (

في الجدول االتي :

  )١جدول (ال

عینة البحث

  عدد

الطلبة 

النهائي

المستبعدون   عدد

الطلبة 

  الكلي

تقدیم

الخارطة
الشعبة المتخلفین عن تأدیة المجموعة

االختبارین

المؤجلین 

والراسبین

٣٥ ٣ ٢٥ ٦٣ النمط االول AB تجریبیة اولى

٣٥ ١٤ ١٦ ٦٥ النمط الثاني CD تجریبیة ثانیة
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ثالثاً. تكافؤ مجموعتي البحث :
لغــــرض إجــــراء التكــــافؤ بــــین المجمــــوعتین درســــت الباحثتــــان المتغیــــرات التــــي لهــــا عالقــــة 

افؤ لتحیـدها فـي التجربـة وعلـى وتأثیرات جانبیة في متغیرات البحـث وحـددت المتغیـرات التالیـة للتكـ

النحو اآلتي :

) لعینتـــین مســـتقلتین للتحقـــق مـــن المتوســـطات t-Testوقـــد تـــم اســـتخدام االختبـــار التـــائي (

الحســابیة لمتغیــرات التكـــافؤ فــي مجمــوعتي البحـــث ، والجــدول التــالي یوضـــح متغیــرات واجـــراءات 

التكافؤ احصائیا بین مجموعتي البحث .

  )٢جدول (ال

حسابي واالنحراف المعیاري لكل مجموعة مع قیمة (ت) المحسوبة والجدولیة لمتغیرات الوسط ال

التكافؤ

القیمة التائیة التجریبیة 

الثانیة

التجریبیة 

  األولى
المتغیرات

الجدولیة المحسوبة
35 35 العدد

١.٩٩٧  

عند 

مستوى 

داللة 

(0.05)

ودرجة 

68)حریة 

0.389
72.371 72.485 ابيالوسط الحس

المعدل العام
0.843 1.521 االنحراف المعیاري

0.186
77.885 77.4 الوسط الحسابي درجة 

10.408الریاضیات 11.443 االنحراف المعیاري

0.411
18.685 18.571 الوسط الحسابي

العمر الزمني
0.993 1.312 االنحراف المعیاري

0.897
17.314 18.6 الوسط الحسابي تطلبات الم

6.52المسبقة 5.481 االنحراف المعیاري

0.86
12.4 11.429 الوسط الحسابي التفكیر 

4.367الریاضي 5.06 االنحراف المعیاري

ـــــل مـــــن  ــــــ (ت) المحســـــوبة اق ـــــیم المطلقـــــة ل ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق ان جمیـــــع الق

توســـطي المجمـــوعتین فـــي قیمـــة (ت) الجدولیـــة وهـــذا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــرق احصـــائي بـــین م

متغیرات التكافؤ وبهذا تعد المجموعتان متكافئتین عند تلك المتغیرات . 
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نفســه بعــد اتفــاق الباحثتــان معــه )*(كمــا تــم تــدریس كلتــا الشــعبتین مــن قبــل مــدرس المــادة

واطالعــه علــى الخطــط التدریســیة والخــرائط المفاهیمیــة لكــال النمطــین وتدریبــه علــى خطــوات تنفیــذ 

  . ٢٠٠٧-١-١٦ولغایة  ٢٠٠٦-١١-٢٠من قتین .وبوشر بتدریس المجموعتین ابتداًء الطری

رابعاً. مستلزمات البحث : 
تحدید المادة العلمیة :  

تم تحدید المادة الدراسـیة المقـرر تدریسـها فـي الفصـل الدراسـي األول لمـادة الجبـر الخطـي 

للصـف األول والمتضــمنة : انـواع  المصــفوفات .العملیـات الحســابیة علـى المصــفوفات . معكــوس 

المصـفوفة المصفوفة . المحددات . خواص المحددات . منقول المصفوفة . المصفوفة المتعامدة.

. طریقـــة كریمـــر .والموزعـــة علـــى ثـــالث مفـــردات اساســـیة : المصـــفوفات ، المحـــددات ، المتنــاظرة 

طرق حل المعادالت .

خرائط المفاھیم : إعداد
بعـــد تحلیـــل البـــاحثتین لمحتـــوى مـــادة الجبـــر الخطـــي للموضـــوعات الســـابقة الـــذكر متخـــذة 

یتفــرع منهــا مــن المفهــوم كوحــدة للتحلیــل ، وضــعت هــذه المفــردات علــى شــكل مفــاهیم عامــة ومــا 

مفاهیم فرعیة وخطوات وشروط متعلقة بها ، تنظم جمیعها بشكل خارطـة انسـیابیة توضـح المفـردة 

) خــرائط كــل واحــدة منهــا متعلقــة بــالمفردات الســابقة الــذكر ، ٩المختــارة . وبهــذا اعــدت الباحثتــان (

حكمـــــین وقامـــــت الباحثتـــــان بعـــــرض جمیـــــع خـــــرائط المفـــــاهیم التـــــي تـــــم تصـــــمیمها علـــــى لجنـــــة الم

وذلـــك للتأكـــد مـــن صـــالحیتها العلمیـــة ودقـــة الخارطـــة وتغطیتهـــا للموضـــوع المحـــدد وقـــد تـــم األخـــذ 

  ) ١بالمالحظات التي اوردها المحكمون واصبحت بشكلها النهائي الصالح للتطبیق(ملحق 

اعداد الخطط التدریسیة : 
یمیـــة كمـــا اعتمـــدت الباحثتـــان نمـــوذجین مـــن الخطـــط بحســـب نمـــط تقـــدیم الخارطـــة المفاه

موضح ادناه : النمط األول : تقدیم الخارطة المفاهیمیة الجبریة كاملة في بدایة الدرس . 

النمط الثاني : تقدیم الخارطة المفاهیمیة الجبریة الناقصة في نهایة الدرس . 

) خطــة تدریســیة بحســب المحتــوى الریاضــي ولكــل نمــط مــن ١٤حیــث وضــعت الباحثتــان (

المفاهیمیــة .وقــد تــم عــرض نمــوذج مــن كــل نمــط مــن الخطــة التدریســیة علــى انمــاط تقــدیم الخــرائط 

المحكمین للخروج بصیغتها النهائیة  .

صدیق محمود ، قسم الریاضیات ، كلیة التربیة ، اختصاص الجبر . د. عمار )*(
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خامساً . اداتا البحث : 
االختبار التحصیلي : 

االختبار التحصیلي بحسب جدول المواصفات حیث صیغت اهداف أسئلة تم اعداد 

المنوعة بین سئلة یق ، االكتشاف) واعتمدت األعلى وفق مستویات میرل (التذكر ، التطبسئلة األ

الحل ،وتم التحقق من صدق المحتوى والصدق الظاهري لالختیار أسئلة االختیار من متعدد و 

وذلك بعرضه على لجنة من المحكمین لبیان رأیهم حول صیاغة فقرات االختبار وسالمتها 

و إضافة ، علما ان الباحثتین العلمیة واللغویة وكانت ردود لجنة المحكمین من دون حذف أ

% لقبول الفقرة وصالحیتها . ویعد اعتماد جدول المواصفات في اعداد  ٨٠اعتمدت نسبة اتفاق 

االختبار صادقا من حیث فقرات االختبار معكوسا للتحقق من صدق المحتوى ، وعلیه یعد 

توزیع الدرجة ، فتم وفي ضوئها حددت سئلة اعدت الباحثتان اجابة نموذجیة لألالمحتوى . كما

تصحیح الفقرات الموضوعیة باعطاء درجة واحدة لالجابة الصحیحة وصفر لالجابة الخاطئة 

بالنسبة للسؤال (األول والثالث والسابع) ، وتعامل االجابة المتروكة على انها خاطئة . اما 

الحل. وبهذا ) كٌل بحسب خطوات١٠–٤فیها بین (سئلة الفقرات شبه المقالیة فتراوحت درجة األ

) درجة .٥٠بلغت الدرجة الكلیة لالختبار (

وباســــــــتخدام القــــــــوانین المناســــــــبة الســــــــتخراج معامــــــــل الصــــــــعوبة للفقــــــــرات الموضــــــــوعیة 

)وعــدت نسـبة جیــدة ومقبولــة وبهــذا ٠.٨٠–٠.٤١وشـبه المقالیــة تــراوح مــدى صـعوبة الفقــرات بــین (

للفقــرات الموضــوعیة وشــبه المقالیــة تــراوح ابقــي االختبــار علــى فقراتــه .وباســتخدام قــانوني التمییــز 

) وتعد فقرات جیدة . ٠.٥٧ – ٠.٢٤مدى تمییز الفقرات بین (

الفا  -كماتم حساب معامل ثبات التجانس لالختبار التحصیلي باستخدام معادلة كرونباخ 

) ٠.٧٢لصـالحیتها فـي االختبـارات المنوعـة (المقالیــة والموضـوعیة) وبلـغ معامـل ثبـات االختبــار (

وتعد درجة مقبولة للثبات .

اختبار التفكیر الریاضي : 
ارتأت الباحثتان اعداد اختبار تفكیر ریاضي یمیل الى الواقعیة في تنفیذ االختبار لضمان 

مصداقیة اجابة الطالب على الفقرات ،ومرت مرحلة اعداد االختبار بالخطوات االتیة : 

طلعـــت الباحثتـــان علـــى مجموعـــة مـــن الدراســـات بعـــد ان اتحدیـــد مجـــاالت التفكیـــر الریاضـــي : 

.یاضـي بشـكل خـاص بانماطـه  المختلفـةواالبحاث واالدبیات المتعلقة بالتفكیر عامـة وبـالتفكیر الر 

) مجاالت للتفكیر الریاضي ، وبعد القـراءة المتمعنـة والمستفیضـة لمجـاالت التفكیـر ١٠تم حصر (

ووضـعها فـي اسـتبانة مفتوحـة  . وزعـت علـى الریاضي تم تقدیم تعریف لكل مجال مـن المجـاالت 

مجموعة من المحكمین، الغرض منهـا تحدیـد مجـاالت اختبـار التفكیـر الریاضـي التـي تتناسـب مـع 
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% مـن  ٨٠طلبة قسم الریاضیات ، وحددت الباحثتان المجاالت التالیة التـي حصـلت نسـبة اتفـاق 

ر التـــأملي ، التفكیـــر االســـتنتاجي ، آراء المحكمـــین العتمادهـــا فـــي اعـــداد االختبـــار وهـــي : التفكیـــ

التفكیر العالقي ، التعمیم ، حل المسألة . 

وبعــد المراجعــات للبحــوث واالدبیــات التــي تناولــت الموضــوع واالطــالع علــى مقــاییس مــن 

) ، ٢٠٠٢) ودراســــة (الشــــرع ،  ١٩٨٢اختبــــار التفكیــــر الریاضــــي كمــــا فــــي دراســــة (شــــطناوي ، 

) . واعتمــاد مصـــادر ریاضــیة خاصــة،تمت صـــیاغة ٢٠٠٦، ) ، و(المختــار٢٠٠٣و(العــدیني ، 

) فقــرات لكــل مجــال مــن ٤) فقــرة موزعــة بواقــع (٢٠فقــرات اختبــار التفكیــر الریاضــي مكونــة مــن (

مجاالت التفكیر الریاضي الخمسة . 

وتــم التحقــق مــن الصــدق الظــاهري لالختبــار ، بعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن 

% مــن آراء  ٨٠رائــق تــدریس الریاضــیات، واعتمــدت نســبة اتفــاق ذوي اختصــاص الریاضــیات وط

المحكمین وقد حصلت جمیع فقرات االختبار على موافقتهم من دون حذف أو تعـدیل وبهـذا یكـون 

االختبار الٌمعد صادق ظاهریا . 

وتــم اعطــاء درجتــین لالجابــة الصــحیحة وصــفرا لالجابــة الخاطئــة وهنــاك بعــض الفقـــرات 

) بعـد التعـدیل ، وتعامـل االجابـة المتروكـة ١٨،  ١) كما في فقرة (٢-٠بین (تتحمل ان نضع ما 

) درجـــة وقـــد وضـــعت الباحثتـــان ٤٠كاجابـــة خاطئـــة ، وبـــذلك فـــان الدرجـــة الكلیـــة لالختبـــار تبلـــغ (

استمارة كانموذج لالجابة علیها.وتم استخراج القوة التمییزیة لكل فقـرة مـن فقـرات االختبـار بتطبیـق 

) .وتم التحقق من ثبات ٠.٨١-٠.٢٥،وبهذا تراوحت درجات التمییز لالختبار بین (قانون التمییز

%وبهذا عد االختبار جاهزا للتطبیق ٨٢اتساقة الداخلي باستخدام معادلة الفا كرونباخ حیث بلغت 

.)ملحق

سادساً. تطبیق التجربة :
قسم –االول طبقت الباحثتان اختبار التفكیر الریاضي على مجموعتي البحث (الصف 

AB)الریاضیات بشعبتیه  , CD) بوصفه اختبارا قبلیا ، إذ تم هذا  ٢٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ،

التطبیق بمساعدة من التدریسیین واشرفت الباحثتان على التطبیق ، واعطاء التعلیمات 

واالرشادات وكیفیة االجابة عن االختبار .وقدتم االتفاق مع مدرس مادة الجبر الخطي ،ومن بعد

أخذ موافقة رئیس قسم الریاضیات لتنفیذ التجربة،تم تدریب مدرس المادة على النمطین من خالل 

إطالعة على االطار النظري المتعلق بالخارطة المفاهیمیة وخطوات التدریس بها والخطط 

 ٢٠٠٦- ١١-٢٠التدریسیة المعدة من قبل الباحثتین .اذ بدأ تنفیذ التدریس في یوم االثنین 

. اذ تم ) أربع ساعات لكل مجموعة اسبوعیا٤، بواقع (١٦/١/٢٠٠٧ثاء في یوم الثالوانتهى 

التدریس على وفق الخطوات الواردة في كل نمط وكاآلتي : 
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یتضمن النمط األول تقدیم خارطة المفاهیم الجبریة في بدایة الدرس ) :١النمط األول (

المدرس برسم الخارطة المفاهیمیة وتعد بمثابة مقدمة عن موضوع الدرس الجدید ، حیث یبدأ

المخصصة للدرس او تتضمن دروس الحقة على السبورة ومن بعدها یطلب من الطلبة ان ینقلوا 

الخارطة في دفاترهم .وبعدها یقوم المدرس باعطاء تعریفات لكل مفهوم من مفاهیم

م المدرس الخارطة ، واعطاءمثال یقوم المدرس بحله . ومن بعدها اعطاء مثال آخر یقو 

بمشاركة الطلبة بحله . وهكذا .ان الهدف من رسم المدرس للخارطة المفاهیمیة بنفسه على 

السبورة وعدم تقدیمها للطلبة بشكل مصورات هو استفادة الطلبة من التعرف على طریقة رسم 

الخارطة وكیفیة تنظیم المفاهیم من األكثر عمومیة الى األقل بشكل هرمي ، عسى أن یكون 

الب طریقة جدیدة في ترتیب وتنظیم المفاهیم العلمیة ویستفاد منها في مواقف اخرى . للط

یتضمن النمط الثاني تقدیم خارطة المفاهیم الناقصة في نهایة ) : ٢النمط الثاني (

الدرس ، اذ یبدأ المدرس بطرح المفهوم بشكل متسلسل تعریف المفهوم وشرح المفاهیم الفرعیة 

الرئیس .اعطاء مثال یقوم المدرس بحله ، ومن بعدها اعطاء مثال آخر یقوم المتعلقة بالمفهوم

بحله بمشاركة الطلبة . وهكذا .... وفي نهایة عرض الموضوع یبدأ المدرس برسم الخارطة 

المفاهیمیة بشكل متسلسل من وضع المفهوم الرئیسي ، ولكن تكون ناقصة ویتم ملئ المواقع 

المدرس المقدمة عن الخارطة المفاهیمیة . أسئلة اجابة الطلبة عن الفارغة في الخارطة من خالل

وبهذا یكون اسلوب ملئ نواقص الخارطة بمشاركة المدرس مع الطلبة ، وبعد اكمال الخارطة 

یقوم الطلبة بنقل الخارطة في دفاترهم .وتكون هذه الخارطة الناقصة وتقدیمها في نهایة الدرس 

عن مدى استفادتهم من الدرس ، وكذلك بوصفها ملخص سبوري بمثابة تقویم المدرس لطلبته

متكامل حول الموضوع . وتم تطبیق اختبار التحصیل بعد االنتهاء من تدریس المادة المحددة 

)  وتم تحدید هذا الموعد باالتفاق المسبق مع الطلبة .تم إعادة ٢٠٠٧- ١–١٧للتجربة بتاریخ (

AB) للشعبتین(٢٨/٢/٢٠٠٧( تطبیق اختبار التفكیر الریاضي بتاریخ , CD وصححت (

اإلجابات باألسلوب السابق نفسه والمتبع عند تطبیق االختبار في بدایة التجربة .

سابعاً. الوسائل اإلحصائیة : 
استخدمت الباحثتان الوسائل اإلحصائیة في تحلیل بیانات بحثها وهي : 

كافؤ وتحقیق الفرضیات. االختبار التائي لعینیتین مستقلتین ألغراض الت١

  )٨٦:  ٢٠٠٠(المنیزل ، 

االختبار التائي لعینتین مترابطتین للتحقق من فرضیات البحث الخاصة بنمو التفكیر الریاضي .٢

)١٠٥:  ٢٠٠٠لمجموعتي البحث  (المنیزل ، 
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عرض النتائج :
واالنحراف للتحقق منهاتم حساب الوسط الحسابي :النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى. ١

المعیاري لدرجات االختبار التحصیلي و باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، 

ادرجت النتائج في الجدول االتي :

  )٦جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي

  العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

  ريالمعیا

القیمة المطلقة  ( ت)

الجدولیةالمحسوبة

3539.5717.678التجریبیة االولى
4.021.997

3532.0867.902التجریبیة الثانیة

وبمالحظة النتائج السابقة نجد أن قیمة (ت) المحسوبة أعلى من قیمة ت الجدولیة 

) وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة ٦٨) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٩٧البالغة (

األولى ، وهذا یعني تفوق تحصیل طلبة المجموعة التجریبیة األولى الذین درسوا على وفق النمط 

األول من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة على أداء طلبة المجموعة التجریبیة الثانیة الذین درسوا 

بریة في االختبار التحصیلي. نجد أن هناك الج معلى وفق النمط الثاني من تقدیم خرائط المفاهی

تفوقا داال إحصائیا للمجموعة التجریبیة األولى على المجموعة التجریبیة الثانیة مما یدل على ان 

استخدام النمط األول من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة كان له األثر االیجابي في تحصیل الطلبة 

تقدیم خارطة المفاهیم الجبریة في بدایة الدرس اذ ، وهذا یدل على الدور الفاعل في تقنیة

ساعدت الطلبة على تنظیم الحقائق والمفاهیم وٕاجراءات العملیات الجبریة وربط هذه المفاهیم مع 

في حل كثیر من المسائل الجبریة ، اذ كّون  ابعضها وربط المعلومات والشروط الستخدامه

كل في بدایة الدرس وفي ضوء ذلك التصور یبني الطالب  تصورًا عامًا عن المادة المقدمة ك

التي تضمها مادة الجبر  ةمفاهیمه الالحقة . ویكون الطالب على إطالع عام باألمور الریاضی

الخطي . اذ اكدت بعض نظریات التعلیم على ان تقدیم مقدمة شاملة كصورة مصغرة عن 

تنظیم افكار الطالب حول المادة الموضوع سواء كانت مفاهیم ام مبادىء ام اجراءات تساعد على

ومن ثم یستطیع استیعابها وتوظیفها في مواقف علمیة مختلفة . وبهذا تفوق طلبة المجموعة 

االولى على الثانیة . 
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للتحقــق مــن هــذا تــم حســاب الفــرق بــین درجــات االختبــار :النتــائج المتعلقــة بالفرضــیة الثانیــة. ٢

ــــا المج ــــب ولكلت ــــي والبعــــدي لكــــل طال مــــوعتین واســــتخراج المتوســــط الحســــابي واالنحــــراف القبل

المعیــاري للفــرق وباســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین متــرابطتین ، ادرجــت النتــائج فــي الجــدول 

اآلتي :                  

  )٩جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفرق بین درجات االختبارین القبلي والبعدي للتفكیر 

لمجموعتي البحثالریاضي

  العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة المطلقة  ( ت)

الجدولیةالمحسوبة

358.004.492التجریبیة االولى
0.5381.997

357.4863.433التجریبیة الثانیة

دولیة ) اقل من قیمة ت الج٠.٥٣٨یتضح من الجدول السابق ان قیمة ت المحسوبة (

) ، وبذلك تقبل الفرضیة ٦٨) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٩٧البالغة ( 

الصفریة الثانیة وهذا یعني انه ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین مجموعتي البحث في تنمیة 

التفكیر الریاضي . 

العام  وهذا یدل على ان الخریطة المقدمة بشكل متكامل اعطت الطالب فرصة اإلطالع

التي تضمنتها مادة الجبر الخطي . اذ اكدت بعض نظریات التعلیم على ان  ةباألمور الریاضی

تقدیم مقدمة شاملة كصورة مصغرة عن الموضوع سواء كانت مفاهیم ام مبادىء ام اجراءات 

تساعد على تنظیم افكار الطالب حول المادة ومن ثم یستطیع استیعابها وتوظیفها في مواقف 

مختلفة . وبهذا تفوق طلبة المجموعة االولى على الثانیة .اال ان النتائج اإلحصائیة ال علمیة

تدل على وجود فرق ذي داللة معنویة بین المجموعتین في تنمیة التفكیر الریاضي ، رغم إنه 

ظهرت فروقات في التفكیر الریاضي بین االختبارین القبلي والبعدي ، وكان فرق درجات 

متقاربا، وتعزي الباحثتان هذا التقارب انه ربما یعود إلى أمور منها : نلتجریبیتیالمجموعتین ا

ان تقدیم الخارطة المفاهیمیة بكال النمطین أعطى الطالب إمكانیة االستفادة من كیفیة ترتیب .١

المفاهیم واإلجراءات المتعلقة به في نسق منظم سواء في بدایة الدرس أو نهایته وانعكاس 

اختبار التفكیر الریاضي .أسئلة كیره السلیم في اإلجابة عن ذلك على تف

على الرغم من أن فرق النمو في المجموعة (األولى) أفضل من المجموعة (الثانیة) إال إن .٢

هذا الفرق غیر دال إحصائیا ونرجع السبب في ذلك إلى قصر  المدة الزمنیة لتطبیق التجربة 

والبالغة فصال دراسیا واحدًا .
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ستنتاجات :اال
وفي ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثتان االتي : 

فاعلیة النمط األول من تقدیم خرائط المفاهیم الجبریة في تحصیل مادة الجبر الخطي . .١

فاعلیة النمطین من تقدیم خارطة المفاهیم الجبریة في تنمیة التفكیرالریاضي لكل مجموعة. .٢

نمیة التفكیر الریاضي وفق النمطین من تقدیم عدم ظهور فرق ذي داللة إحصائیة في ت.٣

الخارطة المفاهیمیة .

من الممكن استخدام تقنیة خرائط المفاهیم في مادة الجبر وبكال النمطین من التقدیم . .٤

أهمیة خرائط المفاهیم في ترتیب وتنظیم المادة العلمیة، بحیث یستطیع اإلنسان أن یقوم .٥

طریقة یستفاد منها في كثیر من المجاالت.  يرة أسرع، وهبترتیب أفكاره وتذكر األشیاء بصو 

التوصیات:
توصي الباحثتان القائمین على تدریس الریاضیات والمهتمین بمجال ،النتائجفي ضوء

التربوي بالتالي:التخطیط والتطویر

اعتماد الخرائط المفاهیمیة في تدریس مادة الجبر الخطي . .١

یمیة والتفكیر الریاضي كمادة نظریة في مادة طرائق التدریس إضافة موضوع الخرائط المفاه.٢

والتربیة العملیة .

إدخال تصمیم خرائط المفاهیم وطرائق تقدیمها في  مادة التربیة العملیة لطلبة المرحلة الرابعة .٣

في أقسام كلیة التربیة ، لیستفیدوا منها في تطویر قدراتهم في تقدیم المادة العلمیة .

ط مفاهیمیة اخرى لمواد ریاضیة مختلفة من المواد التي تدرس في قسم تصمیم خرائ.٤

الریاضیات ، واستخدام إحدى تقدیم نمطیها .

إضافة موضوع التفكیر الریاضي وٕامكانیة تنمیته من خالل الدروس العلمیة للریاضیات .٥

بجمیع تخصصاتها أو من خالل دروس تدریبیة خاصة . 

المقترحات :
الحالي تقترح الباحثتان اجراء الدراسات اآلتیة : استكماال للبحث 

دراسة فاعلیة خرائط المفاهیم في موضوعات ریاضیة أخرى وفي مراحل مختلفة بما یتناسب .١

مع طبیعة المرحلة الدراسیة .

المعلومات واالتجاهات.المفاهیم مع متغیرات أخرى كاستبقاءأثر تقدیم خرائطمعرفة.٢
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بیة:  المصادر العربیة واالجن
، مكتبة  ١ط اسالیب حدیثة في تعلیم الریاضیات ، ) ، ١٩٩٧ابراهیم ، مجدي عزیز (.١

القاهرة .  –االنجلو المصریة 

المناهج التربویة المعاصرة . مفاهیمها . عناصرها. ) . ٢٠٠٦حویج ، مروان ابو حویج (.٢

دار الثقافة للنشر والتوزیع . اسسها وعملیاتها ،

، ١ط تدریس العلوم في مراحل التعلیم العام ،) . ١٩٩٦سف واخرون (الخلیلي ، خلیل یو .٣

الجمهوریة الیمنیة–دار القلم للنشر والتوزیع 

طرق تدریس الریاضیات نظریات ) . ٢٠٠١الصادق ، اسماعیل محمد االمین محمد (.٤

القاهرة .  –، دار الفكر العربي  ١طوتطبیقات ، 

ات لجمیع االطفال في ضوء متطلبات المعاییر وثقافة تعلیم الریاضی) . ٢٠٠٤عبید ، ولیم (.٥

عمان . –، دار المسیرة للنشر  ١التفكیر ، ط

اعداد المعلم تنمیته وتدریبه، ) . ٢٠٠٥محمد ، مصطفى عبد السمیع وسهیر محمد حوالة (.٦

عمان . –، دار الفكر للنشر والتوزیع  ١ط

ة تحلیلیة الختبارات الثانویة العامة دراس) . ٢٠٠٢المخالفي ، عبد السالم خالد سلطان (.٧

اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، لمادة الریاضیات في الیمن في ضوء االهداف والمحتوى ،

جامعة بغداد . –كلیة التربیة (ابن الهیثم) 

وخرائط المفاهیم ضمن اطار التعلم (Vee)استخدام اشكال ) . ٢٠٠٣البزاز ، هیفاء هاشم (.٨

في تنمیة التفكیر العلمي واكتساب المفاهیم العلمیة في مادة الحشرات التعاوني واثرهما 

اطروحة دكتوراه غیر قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة ، –العملي لدى طلبة الصف الثالث 

جامعة الموصل .-منشورة ، كلیة التربیة 

رحلة اثر التعلم التعاوني في تحصیل طالب الم) . ٢٠٠٥الجاف ، مؤید محمد محمود (.٩

–رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة االساسیة المتوسطة وتفكیرهم الریاضي ،

الجامعة المستنصریة .  

اثر استخدام خرائط المفاهیم ودورة التعلم في اكتساب ) . ٢٠٠٣راجي ، زینب حمزة (.١٠

، ائيالمفاهیم العلمیة واستبقائها في مادة العلوم لدى تلمیذات الصف الخامس االبتد

جامعة بغداد . –رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة (ابن رشد) 

، الجامعة المفتوحة ،طرابلس.المدخل لتدریس الریاضیات) .١٩٩٦الشارف،احمد (.١١

تعلمي على وفق اسلوب حل –بناء برنامج تعلیمي ) . ٢٠٠٢الشرع ، ریاض فاخر (.١٢

اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة ضي ، المشكالت واثره في التحصیل والتفكیر الریا

جامعة بغداد . –التربیة (ابن الهیثم) 
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التفكیر الریاضي لدى طلبة قسم الریاضیات ) . ٢٠٠١العزو ، ایناس یونس وجنان الرحو (.١٣

،  ٢٠٠١آذار ،  ٢٩ – ٢٨المؤتمر القطري االول للعلوم التربویة وعالقته بالثقة بأنفسهم ، 

العراق .  –امعة المستنصریة كتاب البحوث ، الج

اثر خرائط المفاهیم في تحصیل طلبة المرحلة ) . ٢٠٠١القیسي ، تیسیر خلیل بخیت (.١٤

.جامعة بغداد–اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، یة وتفكیرهم الناقد في الریاضیاتاالساس

یر اثر استخدام النموذج التحري الجماعي في التفك) . ٢٠٠١المختار ، رائدة نزار (.١٥

–رسالة ماجستیر غیر منشورة الریاضي والتحصیل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات ، 

جامعة الموصل . 

انماط التفاعل الصفي لمدرسي ومدرسات الریاضیات وأثرها ) . ٢٠٠٦المختار ، رائدة نزار (.١٦

، في التفكیر الریاضي والتحصیل واالتجاه نحو الریاضیات لدى طلبة المرحلة االعدادیة 

جامعة الموصل . –اطروحة دكتوراه غیر منشورة 

االحصاء االستداللي وتطبیقاته في الحاسوب )  . ٢٠٠٠المنیزل ، عبد اهللا فالح (.١٧

عمان . –، دار وائل للنشر  ١، ط(SPSS)باستخدام الرزم االحصائیة 

اهیم في اثر استخدام نمطین لتقدیم خرائط المف) . ٢٠٠١المولى ، نعم حازم سلیم حسین (.١٨

رسالة ماجستیر غیر التحصیل واكتساب المهارات المختبریة لمادة الكیمیاء العضویة ، 

جامعة الموصل . –منشورة ، كلیة التربیة 

أثر استخدام أنموذج (وودز) والخارطة المفاهیمیة في ) . ٢٠٠٦ناصر ، ابراهیم محي (.١٩

، رسالة لصف الثاني المتوسطتغییر المفاهیم الكیمیائیة ذوات الفهم الخطأ لدى طالب ا

الجامعة المستنصریة . –ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة االساسیة 
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