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أثر تدريس وحدتين في الرياضيات قائمتين عمى الربط بين الرياضيات والعموم في تنمية ميارات التفكير
العميا وحل المسألة الرياضية المفظية لدى طالب الصف الثامن األساسي
أحمد حسن عمي العياصرة

بياء الدين عبد اهلل الطوالبة

الممخص

ياضيات
ّ ىدفت ىذه
ّ ياضيات قائمتيف عمى الربط بيف الر
ّ الدراسة إلى قياس أثر تدريس وحدتف دراسيتيف في الر
 تكونت عينة.األساسي
المفظية لدى طالب الصؼ الثامف
ياضية
ّ
ّ  وح ّؿ المسألة الر،والعموـ في تنمية ميارات التفكير العميا
ّ
الثانوية الشاممة لمبنيف التابعة
األساسي في مدرسة حسيف الطوالبة
طالبا مف طالب الصؼ الثامف
)75( الدراسة مف
ّ
ً
ّ
 إذ جرى اختيارىـ،4112/412 لمديرية التربية والتعميـ لمواء بني كنانة في محافظة إربد في الفصؿ األوؿ مف العاـ ادراسي

 استخدـ في الدراسة مقياس ميارت التفكير. واألخرى ضابطة،يبية
ّ  إحداىما تجر:ائيا في مجموعتيف
ً  وتعيينيـ عشو،قصديا
ً
 وأظيرت. وتاكدا مف تحقؽ الخصائص السيكومترية فييما، أعدىما الباحثاف،المفظية
ياضية
ّ
ّ  واختبار ح ّؿ المسالة الر،العميا
ياضيات والعموـ
النتائج عدـ وجود أثر داؿ
ّ ) لتدريس الوحدتيف القائمتيف عمى الربط بيف الرα=0.05( إحصائيا عند مستوى
ً
) لتدريس ىاتيف الوحدتيفα=0.05( إحصائيا عند مستوى
 في حيف أظيرت وجود أثر داؿ،في تنمية ميارات التفكير العميا
ً

.المفظية
ياضية
ّ
ّ في تنمية ميارة ح ّؿ المسألة الر
 طالب الصؼ،المفظية
ياضية
ّ
ّ  ح ّؿ المسألة الر، ميارات التفكير العميا،ياضيات والعموـ
ّ  الربط بيف الر:الكممات المفتاحية
.ساسي
الثامف األ
ّ

The Effect of Teaching Two Units Based on Connecting Mathematics and
Science in Improving High Thinking and Verbal Mathematical ProblemSolving Skills among Eighth Grade Students
Baha Addeen Abdullah Al-Tawalbeh

Ahmad Hasan Al-Ayasrah

ABSTRACT
This study aimed to measure the effect of teaching two units based on connecting
mathematics and science in developing high thinking and verbal mathematical problemsolving skills among eighth grade students. The sample consisted of (75) students from eighth
grade in Hussein Al-Tawalbeh secondary school for boys in the second semester in 20142015. They were purposefully selected and randomly assigned into two groups; experimental
group and control group. The high thinking skills scale and the verbal mathematical problemsolving exam were used, and its validity and reliability were verified. The results showed that
there was no statistically significant effect at (α=0.05) of teaching the two units based on
connecting mathematics and science in developing the high thinking skills. While it showed
that there was statistically significant effect at (α=0.05) of teaching the two units based on
connecting mathematics and science in developing verbal the mathematical problem-solving
skills.
Key words: connecting among mathematics and science, high thinking skills, verbal
mathematical problem-solving skills, eighth grade students.
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مقدمة

أساسية في تحصيؿ المعرفة ،والعمؿ عمى تنمية مياراتو ،إذ يمثؿ إحدى وظائؼ التربية الرئيسة،
عد التفكير أداة
ي ّ
ّ
ياضيات تأخذ موقع الصدارة بيف ىذه المواد؛ فيي
وىدفًا
اسية ،والر ّ
أساسيا تسعى إلى تحقيقو لدى الطمبة في كؿ المواد الدر ّ
ً
عد أحد أبرز أىداؼ
في حد ذاتيا طريقة في التفكير ،ومجاؿ خصب لتعميـ مياراتو المختمفة؛ فتنمية ميارات التفكير ،ت ّ
ياضيات (الغامدي.)4111 ،
مناىج الر ّ
في المرتبط بما يحيط بالفرد مف مشكالت ومواقؼ ،وبالقدرة عمى تحمّيؿ
ويشير مفيوـ التفكير إلى النشاط المعر ّ
البيئية معاني
مستعينا بحصيمتو المعر ّفية السابقة ،بحيث يعطي المثيرات
المعمومات التي يتمقّاىا عبر حواسو المختمفة،
ّ
ً
ودالالت تساعده عمى التكيؼ مع البيئة وح ّؿ المشكالت التي تواجيو؛ فالتفكير برأي جوف ديوي ) )John Deweyنشاط
عقمي يرمي إلى ح ّؿ مشكمة (العتوـ والجراح وبشارة.)4119 ،
ّ
وميارات التفكير (العمميات المعر ّفية) تشير إلى عمميات محددة يمارسيا الفرد عف قصد في معالجة المعمومات

انتشار ما استند
ًا
صنفيا العمماء في قوائـ متعددة ،لع ّؿ أكثرىا
لموصوؿ إلى استنتاجات واتخاذ ق اررات (قطيط ،)2008 ،وقد ّ
إف ىناؾ ميارات تفكير دنيا تشتمؿ عمى ميارات :الحفظ ،والفيـ ،والتطبيؽ ،وميارات
في ،إذ ّ
إلى تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعر ّ

تفكير عميا تشتمؿ عمى ميارات :التحمّيؿ ،والتركيب ،والتقويـ (دياب ،)4111 ،وىذا يتوافؽ مع تصنيؼ نيوماف
صنؼ ميارات التفكير في فئتيف :ميارات التفكير الدنيا التي ال
) (Newmanالمشار إليو في العياصرة ( )4111الذي ّ
قمية
تتطمب أكثر مف استدعاء المعرفة وتطبيقيا بشكؿ
عمميات ع ّ
روتيني آلي ،وميارات التفكير العميا التي تتطمب استخداـ ّ
ّ
تعقيدا يجري فييا تحمّيؿ المعمومات وتفسيرىا لموصوؿ إلى حمّوؿ مبتكرة.
أكثر
ً

ياضية
ياضيات ال تتطمب أكثر مف استدعاء المعرفة الر ّ
وبذلؾ ،يمكف القوؿ إ ّف ميارات التفكير الدنيا في الر ّ
حسابية أو جبرّية باستخداـ قانوف معيف والتعويض فيو ،في حيف
عممية
روتيني آلي ،كإجراء
المكتسبة وتطبيقيا بشكؿ
ّ
ّ
ّ

تعقيدا ،مثؿ :تحمّيؿ البيانات ،وتفسيرىا ،وتركيبيا لموصوؿ إلى
عقمية استقصائية أكثر
ً
تتطمب ميارات التفكير العميا عمميات ّ

ياضية.
غالبا ما تكوف حمّوالً لمشكالت ر ّ
مفاىيـ ومبادئ وقوانيف ر ّ
ياضية ً
ياضية ،فيي
ياضية ت ّ
ئيسا مف مكونات المعرفة الر ّ
ياضيات أو ما يعرؼ بالمسألة الر ّ
والمشكمة في الر ّ
مكوًنا ر ً
عد ّ
موقؼ يواجو الفرد ال يكوف لديو ح ّؿ جاىز في حينو ،حيث تتوافر فييا ثالثة شروط ،ىي :قبوؿ الفرد ليذا الموقؼ

والتفاعؿ معو والسعي لتحقيقو ،ووجود مانع أو حاجز يحوؿ بيف الفرد وتحقيؽ اليدؼ ،باإلضافة إلى سعي الفرد ونشاطو
التصدي ليذا الموقؼ لموصوؿ إلى ح ّؿ مناسب (أبو زينة.)4111 ،
في البحث عف السبؿ والوسائؿ التي تساعده في
ّ
ياضيات ( National Council of Teachers of
ياضية بحسب المجمس
القومي لمعممي الر ّ
والمسألة الر ّ
ّ

ياضية في مواقؼ جديدة غير مػألوفة ،أو ىي االنشغاؿ في
ممية تطبيؽ المعرفة الر ّ
 )Mathematics, NCTM, 2000ع ّ
عتمادا عمى معرفتو السابقة
ياضي جديد بالنسبة لمطالب ،ليس لديو طريقة جاىزة لمح ّؿ ،مما يدفعو لمتخطيط ا ً
موقؼ ر ّ
أولي
لموصوؿ إلى ح ّؿ ،وطريقة ح ّؿ المسألة مف
األساسيات التي تو ّ
ظؼ في تطبيؽ الر ّ
ّ
ياضيات؛ ألنيا تستخدـ كتطبيؽ ّ
ياضية لمطمبة ،وتًعدًّ واحدة مف معايير تعممو في الرياضيات.
لتعميـ المفاىيـ والميارات الر ّ

عد تنمية قدرات الطمبة عمى حمّيا اليدؼ األساس
ياضيات
المدرسية ،وت ّ
ياضية ت ّ
ّ
عد حجر الزاوية في الر ّ
فالمسألة الر ّ
ياضيات وتعمّميا ( ،)Finan, 2006لذؾ كانت مف أىـ مكونات ًمناهجًالرياضًّيات ً(ً،)Stacey, 2005ألًّنهاًتعملً
لتعميـ الر ّ
علىًتطويرًمهاراتًالتفكيرًالعلياًلدى ًالطلبةً،وتساعدهمًفي ًتطويرًقدرتهم ًالعامةًعلىًح ّؿ المشكالت التي تواجيـ في حياتيـ
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اليومية ،وتكسبهمًفهمًاًأعمقًللمفاهيمً(أبو زينة4111 ،؛  ،)NCTM, 2010 ;Dendane. 2009والمبادئً،والقوانينًالرياضًّيةً،
ّ

طبيعياً لتعمـ ىذه المبادئ والقوانيف في مواقؼ جديدة (أبو زينة.)4111 ،
امتدادا
عد
إذ ت ّ
ً
ّ
حؿ المسألة
ياضية مكتسبة ،يجري تعميميا وتنميتيا لدى الطمبة بالمشاركة في نشاطات ّ
وميارات ح ّؿ المسألة الر ّ
عقمية وتنظيميا،
عمميات ما وراء المعرفة المتعمّقة بمراقبة
اتيجيات حمّيا ،وتعمّـ
العمميات ال ّ
ّ
ّ
درب عمى استر ّ
الر ّ
ياضية ،والت ّ

ياضية (غريب.)2004 ،
وتنمية االتجاىات
اإليجابية نحو ح ّؿ المسألة الر ّ
ّ
ياضية ،ىي :قراءة المسألة وفيميا،
وقد وضع جورج بوليا ( )George Pólyaأربع خطوات لح ّؿ المسألة الر ّ
وابتكار خطة الح ّؿ،

لتنفيذ خطوات ح ّؿ
معكوسة.

اتيجيات عديدة
وتنفيذ الح ّؿ ،مراجعة الح ّؿ (غفور2014 ،؛ أبو زينة ،)2003 ،وقد وضع العمماء استر ّ
حؿ بطريقة
ياضية ،منيا :البحث عف النمط ،والتخميف ،والتح ّقؽ ،والتبرير
المنطقي ،وال ّ
المسألة الر ّ
ّ

المفظية ،مثؿ :ضعؼ القراءة واستيعاب المقروء،
ياضية
ّ
وقد يواجو الطمبة صعوبات متعددة في ح ّؿ المسائؿ الر ّ
والخمط بيف معطيات المسألة والمطموب منيا ،وصعوبات في االحتفاظ بالمعطيات ومفرداتيا ،وفي تحويميا مف مسألة
عددية ،وفي إدراؾ المعمومات غير المرتبطة بالح ّؿ ،والحكـ عمى صحة اإلجابة
لفظية إلى جمؿ وعالقات
ياضية
ّ
ّ
ر ّ
الوطني لتنمية الموارد البشرّية،
ياضية لدييـ (المركز
مما ّ
يؤدي إلى وجود ضعؼ في ح ّؿ المسألة الر ّ
(النصارّ ،)2003 ،
ّ
.)4112

ياضيات تنظيـ منياج
ياضية لدى الطمبة اعتماد مناىج الر ّ
ومما يعزز ىذا الضعؼ في ميارات ح ّؿ المسألة الر ّ
ّ
يؤىميـ
المواد المنفصمة التي ّ
اسية دوف ترابط ،وتيتـ بالتفاصيؿ ،وترّكز عمى اكساب الطمبة كماً مف المعرفة ّ
تقدـ المواد الدر ّ

لمنجاح في االمتحانات عمى حساب تنمية ميارات التفكير وح ّؿ المشكمة لدييـ (طعيمة وآخروف ،)2008 ،فيناؾ مؤشرات
أف منياج المواد المنفصمة لـ يعد يتماشى ومستجدات العصر الحديث (الريس ،)2009 ،وأ ّف عممية الربط بيف
دالّة عمى ّ

ياضيات والمواد األخرى بشكؿ خاص ،تجعؿ ىذه المواد أكثر مرونة ،وتعمميا ذا معنى،
اسية بشكؿ عاـ ،وبيف الر ّ
المواد الدر ّ
ياضيات التي تتصؼ بالتجريد وتنعت عادة بالتعقيد ) ،(Mcbride & Silverman, 1991وىذا يحتّـ ضرورة
سيما الر ّ
ال ّ
تكاممية ،لتسييؿ تعمّميا وتعميؽ فيميـ ليا.
ياضيات لمطمبة بطريقة
ّ
اسية ،وبخاصة مناىج الر ّ
تقديـ المناىج الدر ّ
أىمية ربط
يكية عمى
وفي ىذا المجاؿ ،أ ّكد المجمس
ّ
ياضيات في الواليات المتحدة األمر ّ
الوطني لمعممي الر ّ
ّ
ياضيات مف كونيا
أفقياً ،يعمؿ عمى نقؿ الر ّ
اسي الواحد ربطًا ّ
الرياضّيات بالمواد الدر ّ
اسية األخرى في مستوى الصؼ الدر ّ
ياضيات لمصؼ
قطعا متناثرة مف المعرفة إلى جعميا ً
أىمية ربط محتوى الر ّ
كال متماس ًكا ومتناسقًا ومترابطًا ،كما أ ّكد عمى ّ
ً
أسيا ).(NCTM, 2000
ياضيات لمصفوؼ الدر ّ
المعيف بمحتوى الر ّ
اسية السابقة لو وبمجاالت الحياة المختمفة ربطًا ر ً

ضيات داخؿ المجاؿ الواحد ،وعالقاتيا
عممية إظيار العالقة بيف عناصر محتوى منياج الريا ّ
ياضيات ّ
فالربط في الر ّ
ياضيات ،ويبرز تطبيقات في العموـ األخرى ،وفي
اسية المختمفة بشكؿ
يوضح البناء المتسؽ والمترابط لمر ّ
ّ
مع المواد الدر ّ
الحياتية (أبو العجيف.)2011 ،
األمور
ّ
اسية األخرى عمى شكؿ شجرة تسمى شجرة المعرفة ،جذرىا
ياضيات والمواد الدر ّ
ويمكف وصؼ العالقة بيف الر ّ
ياضيات بكؿ مجاالت المعرفة األخرى (الجراح،
ياضيات وفروعيا المواد األخرى ،ما يشير إلى وجود عالقة لمر ّ
وجذعيا الر ّ
التبادلية بيف
مثال ،وصؼ باسيستا وماثوس ) (Basista & Mathews, 2002العالقة
 ،)2000ففي مجاؿ العموـ ً
ّ

ياضيات بدورىا توفّر المغة واألداة
ياضية ،والر ّ
أف ظواىر العموـ تدعـ المفاىيـ والعالقات الر ّ
الر ّ
ياضيات والعموـ عمى ّ
العممية وتطبيقاتيا ،كما وصؼ بيرليف ( )Berlin, 1989العالقة بيف
الالزمتيف لفيـ المفاىيـ والتعميمات والنظرّيات
ّ
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عد
ياضيات األدوات التحمّيمية التي تعتمد عمييا العموـ ،في حيف ت ّ
يخية ،إذ توفّر الر ّ
ياضيات والعموـ عمى ّأنيا عالقة تار ّ
الر ّ
ياضيات.
مجاال
العموـ
ً
خصبا لتوفير المشكالت والتطبيقات التي تسيـ في فيـ الر ّ
ً

حقيقية
ياضيات في مواقؼ
تعمما ذا معنى ،ويتيح لمطمبة
ّ
فرصا لتطبيؽ الر ّ
وربط الر ّ
ً
ياضيات بالعموـ يجعؿ تعمّميا ً
اقعي ( ،)Davison, Miller, & Metheny, 1995وقد أ ّكد مؤتمر كامبريدج الذي عقد عاـ 1969
مرتبطة بعالميـ الو ّ
أف تحقيؽ
أف الريا ّ
ضيات ىي جذر العموـ وأساسيا ،وترى بيرلف وكينجبوؾ (ّ )Berlin & Kyungpook, 2005
عمى ّ
ياضيات ،وقد يكوف مف خالؿ
ياضية في العموـ ،أو أنشطة عموـ في الر ّ
ياضيات والعموـ يكوف بدمج أنشطة ر ّ
التكامؿ بيف الر ّ

فإنو يمكف الربط بينيما بثالث طرؽ ،ىي
ياضيات والعموـ ،وتؤمف الربط
الطبيعي بينيما ،وبذلؾ ّ
أنشطة توازف بيف الر ّ
ّ
(:)Berlin & White, 2001
-

العممية المختمفة ،وتعمؿ
ياضيات تخدـ المفاىيـ واألفكار
ّ
أف الر ّ
الر ّ
ياضيات لمعموـ  :Math for Scienceأي ّ
عمى توضيحيا وتسييميا.

-

معا بصورة مدمجة
العممية ّ
ياضية و ّ
أف المفاىيـ واألفكار الر ّ
الر ّ
ياضيات والعموـ  :Math and Scienceأي ّ
تقدـ ً
يخدـ ك ّؿ منيما اآلخر.

-

ياضية المختمفة ،وتعمؿ عمى
أف العموـ تخدـ المفاىيـ واألفكار الر ّ
العموـ لمر ّ
ياضيات  :Science for Mathأي ّ
توضيحيا وتسييميا.

ياضيات.
ياضيات والعموـ ،بطريقة العموـ لمر ّ
وقد اعتمد في ىذه الدراسة مستوى الربط بيف مادتي الر ّ
اسية األخرى ،وبخاصة العموـ ،باىتماـ العديد مف الباحثيف ،فقد
ياضيات بالمواد الدر ّ
وقد حظي موضوع ربط الر ّ

ياضيات في التحصيؿ في الكيمياء
تعرؼ أثر التدريس بالتكامؿ بيف العموـ والر ّ
أجرت الغزاوي ( )1993دراسة ىدفت إلى ّ
العممي في مدينة إربد ،إذ تكونت عينتيا مف ( )80طالبة ،وأظيرت
الثانوي
واالتجاىات نحوىا لدى طالبات الصؼ األوؿ
ّ
ّ
ياضيات والعموـ في كؿ مف التحصيؿ في الكيمياء واالتجاىات
نتائجيا وجود أثر دا ّؿ
إحصائيا لمتدريس بالتكامؿ بيف الر ّ
ً
نحوىا .وفي العاـ ذاتو أجرى فمينر ) (Fleener, 1993دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى ارتباط فيـ الطمبة لممفاىيـ
طالبا في الصؼ التاسع
ياضية وامتالؾ والميارات الر ّ
الر ّ
ياضية بتحصيؿ الطمبة في الفيزياء ،وتكونت عينتيا مف )ً (122
ياضية ،وفيـ مفاىيـ الفيزياء،
قوية بيف امتالؾ الطمبة الميارات الر ّ
تباطية ّ
األساسي ،وأظيرت نتائجيا وجود عالقة ار ّ
ّ

والتحصيؿ فييا.

ومف جانب آخر ،أجرى بيتر وىوبكنز ) (Peter & Hopkins, 1995دراسة ىدفت إلى معرفة ما إذا كاف الربط
طبقاه عمى
منياجا
طو ار
ً
ياضيات والعموـ ً
العمميةّ ،
ياضية و ّ
متكامال ،ربط بيف المفاىيـ الر ّ
والتكامؿ بيف الر ّ
ً
مفيدا أـ ال ،حيث ّ
المطور ،وقد أظيرت نتائجيا حماس
اسية ،مكتفيف باستطالع آراء الطمبة والمعمميف حوؿ المنياج
طمبة ثمانية صفوؼ در ّ
ّ

العممية في مواقؼ
ياضية و ّ
كؿ مف الطمبة والمعمميف لممنياج المطور ،واندفاع الطمبة نحو عمؿ روابط بيف المفاىيـ الر ّ
يسية متعددة.
تدر ّ
ياضيات
تعرؼ أثر التكامؿ بيف الر ّ
وأجرى برليف ووايت ) (Berlin & White, 2001دراسة في أمريكا ىدفت إلى ّ
طالبا وطالبة ،أظيرت نتائجيا
تكونت عينتيا مف (ً )79
والعموـ والتكنولوجيا في التحصيؿ المعرفي لمطمبة في ىذه المواد ،إذ ّ
التكاممية عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ في المواد الثالث.
يبية التي درست بالطرؽ
ّ
تفوؽ المجموعات التجر ّ
ّ
أما المومني ()2004
ّ
األساسي
طمبة الصؼ الثامف
ّ

إحصائيا في
وجود فروؽ دالة
ً

ياضيات في تحصيؿ
تعرؼ أثر التدريس بالتكامؿ بيف العموـ والر ّ
فقد قامت بدراسة ىدفت ّ
طالبا وطالبة ،وأظيرت نتائجيا
في مادتي العموـ والر ّ
وتكونت عينتيا مف (ً )92
ياضياتّ .
يبية التي
ياضيات لصالح المجموعة التجر ّ
أداء الطمبة في اختباري التحصيؿ في العموـ والر ّ
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ياضيات ،وفي ذات السياؽ ،أجرت شطناوي ( )2009دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر
درست وفؽ التكامؿ بيف العموـ والر ّ

ياضيات لمعموـ ) )Msوالعموـ
ياضيات والعموـ وفؽ منظوريف مقترحيف ،ىما :الر ّ
التدريس بالتكامؿ والترابط بيف الر ّ

تكونت عينتيا
ياضيات لدى طالب الصؼ الخامس
ياضيات ) (Smفي مستوى التحصيؿ في العموـ والر ّ
لمر ّ
األساسي ،إذ ّ
ّ
التكاممي
طالبا في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموؾ ،موزعيف عمى ثالث مجموعات ،اثنتاف دّرستا بالمنحى
مف (ً )99
ّ

يبيتيف عمى
بالمنظوريف المذكوريف ،والثالثة ضابطة دّرست بالطريقة
تفوؽ المجموعتيف التجر ّ
ّ
االعتيادية .وأظيرت نتائجيا ّ
إحصائيا.
ياضيات بفروؽ دالّة
المجموعة الضابطة في التحصيؿ في ك ّؿ مف العموـ والر ّ
ً

تعرؼ أثر التكامؿ بيف العموـ
وفي سمطنة عماف أجرى أمبوسعيدي والعريمية ) (2009دراسة ىدفت إلى ّ
تفوؽ
والر ّ
تكونت عينتيا مف )ً (117
طالبا وطالبةً في الصؼ الرابع ،وأظيرت نتائجيا ّ
ياضيات في التحصيؿ في العموـ ،إذ ّ
االعتيادية في تحصيؿ العموـ ،بفرؽ داؿ
التكاممي عمى تمؾ التي دّرست بالطريقة
طمبة المجموعة التي دّرست بالمنحى
ّ
ّ
إحصائيا.
ً

ياضيات والعموـ ،وقاست في معظميا أثر ذلؾ في
باستعراض الدراسات السابقة يالحظ ّأنيا تناولت التكامؿ بيف الر ّ
إحصائيا لمربط والتكامؿ بيف
معا ،وأشارت نتائجيا إلى وجود أثر دا ّؿ
التحصيؿ في العموـ أو في الر ّ
ً
ياضيات أو في االثنيف ً

الرياضّيات والعموـ في تعمّـ الطمبة ،وقد اختمفت الدراسة الحالية عف ىذه الدراسات في ّأنيا تناولت أثر عممية الربط بيف
ياضية.
ياضيات والعموـ في متغيريف ليس منيما التحصيؿ ،وىما ميارات التفكير العميا ،وح ّؿ المسألة الر ّ
الر ّ
مشكمة الدراسة
حؿ المسألة
ياضيات بشكؿ عاـ ،وفي ميارات التفكير العميا و ّ
تمثّمت مشكمة الدراسة في ضعؼ الطمبة في الر ّ
الدولية
الشخصية ،وما دلت عميو نتائج االختبارات
المفظية بشكؿ خاص ،وىذا ما لمسو الباحثاف مف خبرتيما
ياضية
ّ
ّ
ّ
الر ّ

اضيات والعموـ Trends in the
األردني حوؿ الدراسة
الوطني
الوطنية في ىذا الشأف ،فقد أظير التقرير
الدولية لمري ّ
ّ
و ّ
ّ
ّ
الوطني
) )International Mathematics and Science Study, TIMSSلعاـ  ،2007والصادر عف المركز
ّ

أف
أف متوسط أداء طمبة األردف في التفكير والتحمّيؿ ) (428مقارنة بالمتوسط
الدولي ) ،(451و ّ
لتنمية الموارد البشرّية ّ
ّ
المتقدـ كانت
األردنييف الذيف وصموا إلى التحصيؿ
أف نسبة الطمبة
المفظية كاف
اضية
ّ
ّ
ّ
أداءىـ في المسائؿ الري ّ
متدنيا ،و ّ
ً

الوطني لتنمية
متدنية ،وىي مشابية لمنتيجة التي حصؿ عمييا الطمبة األردنيوف عاـ  2003في االختبار ذاتو (المركز
ّ
الموارد البشرّية.)2008 ،
الدولي لتقييـ الطمبة "بيزا" ( The Programme for International Student Assessment,
وفي البرنامج
ّ
ياضيات في الحياة اليومية ،كاف أداء
ياضيات ،كالقدرة في ح ّؿ المشكمة ،واستخداـ الر ّ
 )PISAالذي يقيس القدرة في الر ّ
اضعا ،إذ احتؿ األردف في عاـ  2009فييا المركز ) (55مف بيف ) (62دولة مشاركة ،وفي عاـ
الطمبة األردنييف فيو متو ً

 2012كاف مركز األردف ) (61مف بيف ) (65دولة مشاركة (و ازرة التربية والتعميـ والشباب.)2013 ،

إضافة إلى ما أشارت إليو بعض الدراسات والتقارير مف وجود ضعؼ لدى الطمبة األردنييف في ميارات التفكير

الوطني لتنمية الموارد البشرّية المشار إليو في قطيط ) ،(2008الذي
العميا ،كدراسة التميوني ( ،)4110وتقرير المركز
ّ
سيما في ظ ّؿ استخداـ أساليب التدريس
أشار إلى ضعؼ قدرة الطمبة في األردف في ممارسة ميارات التفكير المختمفة ،ال ّ
ياضية كانت وما زالت دوف المستوى
أف مقدرة ىؤالء الطمبة عمى ح ّؿ المشكالت ،وبالتالي عمى ح ّؿ مسألة الر ّ
التقم ّ
يدية .كما ّ
الحقيقية أثناء دراستيـ ،إذ يقتصر المعمـ
ألنيـ ال يواجيوف إال القميؿ مف المشكالت
المأموؿ كما يرى أبو زينة (ّ ،)4112
ّ

روتينية ذات نمط ضيؽ ،ويرّكز في المقابؿ عمى إكساب الطمبة ميارات إج ارء الحسابات
في تدريسو عمى مشكالت
ّ
ياضية.
ا
لروتينية والتطبيقات المباشرة لممبادئ والقوانيف الر ّ
ّ
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سؤاال الدراسة

حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاليف التالييف:

ياضيات والعموـ في تنمية ميارات التفكير العميا
ياضيات قائمتيف عمى الربط بيف الر ّ
 -1ما أثر تدريس وحدتيف في الر ّ
ساسي؟
لدى طالب الصؼ الثامف األ
ّ

حؿ المسألة
ياضيات والعموـ في تنمية ميارة ّ
ياضيات قائمتيف عمى الربط بيف الر ّ
 -4ما أثر تدريس وحدتيف في الر ّ
األساسي؟
المفظية لدى طالب الصؼ الثامف
ياضية
ّ
الر ّ
ّ

أىمية الدراسة

التوجيات
انسجاما مع
اسية ،إذ إّنيا جاءت
ّ
أىمية موضوع الربط بيف المواد الدر ّ
أىميتيا مف ّ
تستمد ىذه الدراسة ّ
ً
اسية بعامة ،والعموـ بخاصة ،إذ ّإنيا
ياضيات والمواد الدر ّ
ياضيات التي تؤ ّكد عمى الربط بيف الر ّ
الحديثة في مناىج الر ّ
نموذجا بذلؾ قد
ياضيات وتطبيقاتيا ،وىي تقدـ
استفادت مف الحقائؽ والمبادئ والقوانيف
العممية في تعميؽ فيـ الطالب لمر ّ
ّ
ً

أىميتيا مف إمكانية االستفادة مف نتائجيا في تطوير مناىج
ياضيات في تدريسيـ ،كما تكمف
ّ
يستفيد منو معممو الر ّ
ياضيات والعموـ .إضافة إلى ّأنيا محاولة
ياضيات بالتركيز عمى الربط بيف الر ّ
ياضيات ،وتصميـ برامج تدريب معممي الر ّ
الر ّ
عممية الربط بيف
بحثية تضاؼ إلى الجيد
البحثي القميؿ عمى المستوى المحمّي  -في حدود اطالع الباحثيف  -الذي تناوؿ ّ
ّ
ّ
ياضيات والعموـ.
الر ّ
حدود الدراسة ومحدداتيا

يتحدد تعميـ نتائج ىذه الدراسة في ّأنيا:
ّ
األساسي في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي .2015/2014
 اقتصرت عمى عينة مف طالب الصؼ الثامفّ
ياضيات لمصؼ الثامف
 اقتصرت عمى ربط محتوى وحدتي المقادير الجبرّية ،واألنماط واالقترانات في كتاب الر ّاسية  2015/2014بالعموـ فقط.
األساسي المقرر في السنة الدر ّ
ّ

الموضوعية والشموؿ.
تتحدد بما توافر ألدواتيا مف مؤشرات الصدؽ والثبات و
أف نتائجيا ّ
ّ
كما ّ
التعريفات اإلجرائية

ياضية
عممية استخداـ المفاىيـ والمبادئ والقونيف
العممية في خدمة المفاىيـ واألفكار الر ّ
ّ
الربط بين الرياضيات والعموم :ىي ّ
األساسي.
ياضيات لمصؼ الثامف
الواردة في وحدتي المقادير الجبرّية ،واألنماط واالقترانات مف كتاب الر ّ
ّ
نسبيا في معالجة المعمومات،
ميارات التفكير العميا :ىي عم ّميات ّ
عقمية (معر ّفية) تتطمب إجراءات فكرّية استقصائية معقدة ً

ياضية ،وىي بحسب ما
غالبا ما تكوف حموالً لمشكالت ر ّ
يمارسيا الفرد بيدؼ الوصوؿ إلى مفاىيـ ومبادئ وقوانيف ر ّ
ياضية ً
ائيا بالدرجة التي حصؿ عمييا الطالب في
في :التحميؿ ،والتركيب ،والتقويـ ،وقيست إجر ً
ورد في تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعر ّ
مقياس ميارات التفكير العميا المستخدـ في الدراسة.

ياضيا جدي ًدا بالنسبة لو،
لفظيا ،وتمثؿ موقفًا ر ّ
ميمة ر ّ
ياضية تصاغ ً
حل المسألة الرياضية المفظية :ىي انشغاؿ الطالب في ّ
اعتمادا عمى ما لديو
اليومية ،وال يكوف لديو طريقة جاىزة لمح ّؿ ،ما يدفعو إلى التخطيط لمح ّؿ وتنفيذه
ومرتبطًا بواقع حياتو
ً
ّ
ياضية وما تتضمنو المسألة مف معطيات ،وقد ح ّددت مياراتيا بأربع خطوات متتابعة ،ىي :فيـ المسألة،
مف معرفة ر ّ
حؿ المسألة
ائيا بالدرجة التي حصؿ عمييا الطالب في اختبار ّ
وضع خطة لمح ّؿ ،وتنفيذ الح ّؿ ،ومراجعة الح ّؿ ،وقيست إجر ً
المفظية المستخدـ في الدراسة.
ياضية
ّ
الر ّ
الطريقة واإلجراءات
منيجية الدراسة
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يبي ،لمناسبتو طبيعة الدراسة وىدفيا.
استخدـ في ىذه الدراسة منيج البحث شبو التجر ّ
أفراد الدراسة

الثانوية الشاممة
األساسي في مدرسة حسيف الطوالبة
طالبا مف طالب الصؼ الثامف
ّ
تكوف أفراد الدراسة مف (ً )75
ّ
لمبنيف التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمواء بني كنانة في محافظة إربد في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي ،2015/2014

طالبا ،والمجموعة الضابطة )(38
ّ
ائيا في مجموعتيف؛ المجموعة التجر ّ
يبية )ً (37
موزعيف في شعبتيف ،جرى تعيينيما عشو ً
طالبا.
ً

القبمية بح ّؿ
ياضية
المفظية بتطبيؽ اختبار لممعرفة ّ
ّ
وقد جرى التحقّؽ مف تكافؤ المجموعتيف في مجاؿ ح ّؿ المسألة الر ّ
القبمي لمقياس ميارات
ياضية أعده الباحثاف ليذه الغاية ،ولضبط الفروؽ بيف أداء المجموعتيف في التطبيؽ
المسألة الر ّ
ّ
التفكير العميا والغاء أثرىا ،جرى تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ.

أداتا الدراسة

استخدمت في ىذه الدراسة أداتاف ،ىما:

األساسي ميارات التفكير
أوًال :مقياس ميارات التفكير العميا ،الذي ىدؼ إلى قياس مدى امتالؾ طالب الصؼ الثامف
ّ
العميا ،وجرى بناؤه وفؽ الخطوات اآلتية:
-

ياضيات ،مثؿ( :الزعبي2014 ،؛
بوي المتصؿ بقياس ميارات التفكير العميا في الر ّ
االطالع عمى بعض األدب التر ّ
عبد وعشا2009 ،؛ قاسي2014 ،؛ قطيط ،)2008 ،وتحديد ميارات التفكير العميا المراد قياسيا ،ونمط األسئمة.

-

كتابة أسئمة المقياس بصورتو األولية مف ( )21فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ واحد منيا صحيح.

-

ياضيات ،وجرى حذؼ
عرض المقياس عمى ) (13مح ّك ًما مف أساتذة الجامعات والمشرفيف التربوييف ومعممي الر ّ
بناء عمى مالحظاتيـ ومقترحاتيـ.
أو إعادة صياغة بعض الفقرات ،واستبداؿ بدائؿ بعضيا بأخرى أنسب ،وذلؾ ً

-

األساسي
طالبا في الصؼ الثامف
تطبيؽ المقياس عمى عينة
ّ
استطالعية مف خارج أفراد الدراسة تكونت مف )ً (25
ّ
في مدرسة سمر الثانوية لمبنيف ،وحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات المقياس ،حيث تراوحت قيـ معامالت
صعوبة الفقرات بيف ) ،(0.12– 0.64ومعامالت تمييزىا بيف ( ،)0.63-0.21وتـ بعد ذلؾ حذؼ بعض

-

ألىمية محتواىا مع إجراء بعض التعديالت
الفقرات ذات معامؿ الصعوبة المنخفض ،واإلبقاء عمى بعضيا اآلخر
ّ
الداخمي لممقياس بمعادلة كودر ريتشاردسوف ،20-وبمغ ).(0.73
عمييا ،كما جرى حساب معامؿ ثبات االتّساؽ
ّ

النيائية ،إذ استقر عمى ) (20فقرة مف
اسية ،واخراجو بصورتو
ّ
وضع تعميمات المقياس ،وتحديد زمنو بحصة در ّ
نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ واحد فقط صحيح.

حؿ
المفظية ،الذي ىدؼ إلى قياس مدى امتالؾ طالب الصؼ الثامف
ياضية
األساسي لميارت ّ
ّ
ثانيا :اختبار ح ّؿ المسألة الر ّ
ً
ّ
المفظية ،وذلؾ بترجمة المسألة إلى معطيات ومطموب ،ثـ استخداـ الخطوات المناسبة لموصوؿ إلى الح ّؿ
ياضية
ّ
المسمة الر ّ
(كتابي) ،وقد جرى بناؤه وفؽ الخطوات اآلتية:
مقالي
الصحيح ،والتحقّؽ مف صحة الح ّؿ ،وكاف االختبار
ّ
ّ
المفظية ،مثؿ:
ياضية
ّ
بوي والدراسات السابقة المتعمقة بقياس ميارة ح ّؿ المسألة الر ّ
 االطالع عمى بعض األدب التر ّساسية ،وىي :فيـ المسألة
ياضية
المفظية األ ّ
ّ
(حمداف2012 ،؛ غفور ،)2014 ،وتحديد خطوات ح ّؿ المسألة الر ّ
-

ياضية ،ووضع خطة لمح ّؿ ،وتنفيذ الح ّؿ ،ومراجعة الح ّؿ.
الر ّ
تحديدا دقيقًا ،وتحديد عدد األسئمة وفقًا لعدد
المطورتيف
تحديد األىداؼ المراد اختبار الطالب فييا مف الوحدتيف
ً
ّ
األولية مف ) (25سؤ ًاال
األىداؼ ،وكـ المحتوى ،والمجاالت المعر ّفية التي تغطّييا ،حيث تكوف االختبار بصورتو ّ

مقاليا.
ً
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-

األولية عمى ) (13مح ّك ًما مف أساتذة الجامعات والمشرفيف التربوييف ومعممي
عرض االختبار بصورتو ّ
النيائية مف ) (14سؤ ًاال ،السؤاؿ
ياضيات ،وجرى إعادة صياغة أو حذؼ بعض أسئمتو ،ليستقر بصورتو
ّ
الر ّ

-

وضع اإلجابة النموذجية لالختبار ،وتصحيحو وفقيا مف قبؿ أحد الباحثيف ومصحح آخر ،واعتماد متوسط تقديري

األخير بفرعيف.

الطالب لكؿ سؤاؿ ،وفي حاؿ التبايف الواضح في التقديريف كاف يجري نقاش بينيما لموصوؿ إلى توافؽ ،وقد
رصدت خمس درجات لكؿ سؤاؿ (السؤاؿ األخير بفرعيف ( )11درجات) ،بواقع درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة
فإف الدرجة القصوى لالختبار )(75
لكؿ خطوة مف خطوات ح ّؿ المسألة الر ّ
ياضية كإجابة لمسؤاؿ الواحد ،وبالتالي ّ
درجة.

-

اسيتيف،
تطبيؽ االختبار عمى العينة
االستطالعية ،قبؿ فترة قصيرة مف إكماؿ أفرادىا دراسة محتوى الوحدتيف الدر ّ
ّ
الداخمي لالختبار إذ بمغ ).(0.83
وحساب معامؿ االتّساؽ
ّ

الوحدتان القائمتان عمى الربط بين الرياضيات والعموم :المقادير الجبرية ،واألنماط واالقترانات

بوي والدراسات ذات الصمة ،جرى إعادة صياغة وحدتي "المقادير الجبرّية ،واألنماط
بعد االطالع عمى األدب التر ّ
األساسي بما يتناسب وأىداؼ الدراسة ،ووفقًا لمخطوات اآلتية:
ياضيات لمصؼ الثامف
واالقترانات" مف كتاب الر ّ
ّ
 تحمّيؿ محتوى الوحدتيف إلى :مفاىيـ ،وتعريفات ،ورموز ،وتعميمات ،ونظريات ،وميارات ،ومسائؿ ،وتدريبات.-

-

األساسي ،وتحديد قائمة بالمفاىيـ
األساسي إلى الثامف
االطالع عمى محتوى كتب العموـ لمصفوؼ مف الخامس
ّ
ّ
األساسي بالعموـ،
ياضيات لمصؼ الثامف
والمبادئ والقوانيف
عممية ربط الر ّ
العممية ،التي يمكف االستفادة منيا في ّ
ّ
ّ

والتحقّؽ مف ىذه القائمة باستشارة عدد مف معممي العموـ ليذه الصفوؼ.
ياضيات ،التي
اختيار مجاؿ الربط عمى مستوى مادتيف دراسيتيف ،و ّ
تبني طريقة الربط المعروفة باسـ العموـ لمر ّ
ياضية ،وتعمؿ عمى توضيحيا وتسييؿ تعمّميا ،ثـ إعادة صياغة
أف العموـ تخدـ المفاىيـ واألفكار الر ّ
تعني ّ
محتوى الوحدتيف عمى وفؽ ذلؾ.

-

عرض الوحدتيف الدراسيتيف بعد إعادة صياغتيما عمى لجنة التحكيـ التي تألفت مف ) (16مح ّك ًما مف أساتذة
ياضيات ،إذ جرى األخذ بآراء المح ّكميف ومالحظاتيـ بإعادة صياغة بعض
الجامعات ومشرفي ومعممي الر ّ

العبارات واألمثمة والتماريف ،وحذؼ أو تصحيح محتوى بعض منيا.
تصميم الدراسة

جرت الدراسة وفؽ التصميـ اآلتي:
O2 O1

O2 O1

X

-

O1

O1

GE

GC

يبية ،و O1إلى مقياس ميارات
يبية ،و GCإلى المجموعة الضابطة ،و Xإلى المعالجة التجر ّ
حيث يرمز  GEإلى المجموعة التجر ّ
المفظية.
ياضية
التفكير العميا ،و O2إلى اختبار ّ
ّ
حؿ المسالة الر ّ
متغير مستقؿ واحد ىو تدريس وحدتي المقادير الجبرّية ،واألنماط واالقترانات المقررتيف
فإف الدراسة اشتممت عمى ّ
وبذلؾ ّ
ياضيات والعموـ ،وباستخداـ الوحدتيف
لمصؼ الثامف
األساسي ،ولو مستوياف ،ىما :باستخداـ الوحدتيف القائمتيف عمى الربط بيف الر ّ
ّ

حؿ المسألة
كما ىما في الكتاب
متغيريف تابعيف ،ىما :ميارات التفكير العميا ،وميارة ّ
المقرر ،كما اشتممت عمى ّ
المدرسي ّ
ّ
المفظية.
ياضية
ّ
الر ّ
نتائج الدراسة ومناقشتيا
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ياضيات والعموـ في تنمية
أوًال :النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما أثر تطوير وحدتيف دراسيتيف قائمتيف عمى الربط بيف الر ّ
الحسابية
المتوسطات
األساسي؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ جرى حساب
ميارات التفكير العميا لدى طالب الصؼ الثامف
ّ
ّ
ّ
البعدي،
القبمي و
يبية والضابطة في مقياس ميارات التفكير العميا
واالنحرافات المعيارّية ألداء طالب المجموعتيف التجر ّ
ّ
ّ
والنتائج كما في الجدوؿ )(1
الجدوؿ ()1

يبية والضابطة في مقياس ميارات التفكير العميا القبمي والبعدي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالب المجموعتيف التجر ّ

المجموعة

العدد

يبية
التجر ّ

37

الضابطة

38

الحسابي
المتوسط
ّ
6.59
8.39

ػمي
القب ّ
ي
االنحراؼ المعيار ّ
2.640

ػدي
البعػ ّ
الحسابي
المتوسط
ّ

2.400

9.24
9.79

ي
االنحراؼ المعيار ّ
3.059
3.527

يبية والضابطة في التطبيؽ
أف ىناؾ فرقًا ظاىرًيا بيف متوسطي أداء طالب المجموعتيف التجر ّ
ّ
يتبيف مف الجدوؿ )ّ (1
ي
البعدي لمقياس ميارات التفكير العميا ،حيث بمغ المتوسط
الحسابي لعالمات المجموعة التجر ّ
يبية ) (9.24بانحراؼ معيار ّ
ّ
ّ
ي بمغ )،(3.527
) ،(3.059في حيف بمغ المتوسط
الحسابي لعالمات المجموعة الضابطة ) (9.79بانحراؼ معيار ّ
ّ

األحادي المصاحب  ،One way ANCOVAوالنتائج كما في الجدوؿ
والختبار داللة ىذا الفرؽ جرى تطبيؽ تحمّيؿ التبايف
ّ
).(2
الجدوؿ ()2

نتائج تحمّيؿ التبايف األحادي المصاحب الختبار داللة الفرؽ في متوسطي درجات الطالب في مجموعتي الدراسة في مقياس ميارات التفكير العميا

مصدر الخطأ

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة )(F

مستوى الداللة

االختبار القبمي

162.756

1

162.756

18.473

0.000

الخطأ

634.370

72

8.811

المجموعة

المعدؿ
الكمّي
ّ

4.481

802.720

4.481

1

74

0.509

0.478

أف قيمة ) (Fلممجموعة بمغت ) (0.509بمستوى داللة بمغ )(0.478؛ ما يعني عدـ وجود
ّ
يتبيف مف الجدوؿ )ّ (2
يبية والضابطة
فرؽ ذي داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )=0.05بيف متوسطي عالمات طالب المجموعتيف التجر ّ
ّ
في مقياس ميارات التفكير العميا يعزى إلى طريقة التدريس ،أي ّأنو ال يوجد أثر لتدريس الوحدتيف المطورتيف وفؽ ربط

األساسي.
ياضيات بالعموـ في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طالب الصؼ الثامف
الر ّ
ّ

شير
الزمنية التي أجريت فييا الدراسة ،حيث كانت مدة تطبيؽ الدراسة ًا
وتعزى ىذه النتيجة إلى عدـ كفاية الفترة
ّ
زمنية أطوؿ مف ذلؾ،
اسي األوؿ ،وربما احتاجت عممية تنمية ميارات التفكير العميا إلى مدة ّ
ونصؼ مف زمف الفصؿ الدر ّ

ياضية التي يتطمب حمّيا معرفة بعض حقائؽ وقوانيف العموـ ال تختمؼ
أف األمثمة والتماريف والمسائؿ الر ّ
كما أّنيا تعزى إلى ّ
ياضية الواردة في
مف حيث أسموب التفكير فييا لموصوؿ إلى الح ّؿ عف تمؾ التي استبدلت بيا األمثمة والتماريف والمسائؿ الر ّ

أي منيما إلى أف يحمّؿ الطالب المسألة ،ويطبؽ
ياضيات لمصؼ الثامف
كتاب الر ّ
األساسي ،إذ يحتاج الطالب في ح ّؿ ّ
ّ
حكما حوؿ الح ّؿ واألسموب الذي اتبع في الوصوؿ
ياضي المناسب لحمّيا ،ثـ يتحقّؽ مف الح ّؿ ويصدر ً
القانوف أو التعميـ الر ّ
تنمي ميارات التحمّيؿ والتطبيؽ والتقويـ بالدرجة ذاتيا.
إليو ،وبالتالي فإف كال النوعيف مف األمثمة والتماريف والمسائؿ ّ
أف المنياج المبني عمى أساس الربط بيف
وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرفاعي ) (2005التي أظيرت ّ
اوي
المواد الدر ّ
اسية يعمؿ عمى تطوير ميارات التفكير لدى طمبة الصفوؼ الثالثة األولى ،ومع نتائج كؿ مف دراسة الغز ّ
( )1993وبريف ووايت ( ،)Berlin & White, 2001والمومني ( ،)2004وشطناوي ( ،)2009وأمبوسعيدي والعريمية
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ضيات
يبية التي درست بالتكامؿ والربط بيف الريا ّ
( )2009التي أظيرت جميعيا تفوؽ المجموعة أو المجموعات التجر ّ

وفاعمية طريقة التدريس المقترحة فييا التي اعتمدت عمى التكامؿ ىذا في تعمـ الطمبة ،وبحاصة التحصيؿ
والعموـ،
ّ

المتغير التابع الذي جرى دراستو ،حيث
في ،ورّبما كاف االختالؼ بيف الدراسة الحالية وىذه الدراسات نتيجة الختالؼ
ّ
المعر ّ
ياضيات والعموـ في تحصيؿ الطمبة ،في حيف تناولت الدراسة الحالية أثر
تناولت الدراسات السابقة ىذه أثر الربط بيف الر ّ
ياضيات والعموـ في تنمية ميارات التفكير العميا.
الربط بيف الر ّ

ياضيات والعموـ في
ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ما أثر تطوير وحدتيف دراسيتيف قائمتيف عمى الربط بيف الر ّ
ً

األساسي؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ جرى حساب
المفظية لدى طالب الصؼ الثامف
ياضية
ّ
تنمية ميارة ح ّؿ المسائؿ الر ّ
ّ
حؿ المسألة
المتوسطات
يبية والضابطة في اختبار ّ
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لدرجات الطالب في المجموعتيف التجر ّ
ّ
ّ
البعدي ،وجرى تطبيؽ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي طالب
المفظية
ياضية
ّ
الر ّ
ّ
يبية والضابطة في ىذا االختبار ،والنتائج كما في الجدوؿ (.)3
المجموعتيف التجر ّ
الجدوؿ ()3

المفظية البعدي
ياضية
ّ
يبية والضابطة في اختبار ح ّؿ المسألة الر ّ
نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي طالب المجموعتيف التجر ّ

المتوسط

االنحراؼ

الحرية

15.222

73

المجموعة

العدد

يبية
التجر ّ

38

25.54

37

18.68

الضابطة

الحسابي
ّ

ي
المعيار ّ

درجة

قيمة (ت)
2.209

مستوى

حجـ األثر

0.03

0.063

الداللة

)(η2

11.435

يبية والضابطة في
يتبيف مف الجدوؿ ) (3أف ىناؾ فرقًا ظاىرًيا بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعتيف التجر ّ
ّ
المفظية الذي طبؽ بعد االنتياء مف تدريس محتوى الوحدتيف المقصودتيف ،إذ بمغ المتوسط
ياضية
ّ
اختبار ح ّؿ المسألة الر ّ
ي ) ،(15.222ولدرجات
الحسابي لدرجات الطالب في المجموعة التجر ّ
يبية في ىذا االختبار ) (25.54بانحراؼ معيار ّ
ّ
ي ) .(11.435وبالنظر إلى قيمة (ت) التي بمغت )(2.209
الطالب في المجموعة الضابطة ) (18.68بانحراؼ معيار ّ
يبية والضابطة
أف الفرؽ بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعتيف التجر ّ
بمستوى داللة بمغ ) (0.03يمكف االستنتاج ّ

إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)=0.05ولصالح المجموعة
المفظية البعدي داؿ
ياضية
ّ
في اختبار ح ّؿ المسألة الر ّ
ً
ياضي بالعموـ في تنمية
يبية ،ما يعني وجود أثر داؿ
التجر ّ
ً
إحصائيا لتدريس الوحدتيف المطورتيف وفؽ ربط محتواىما الر ّ

األساسي.
المفظية لدى طالب الصؼ الثامف
ياضية
ّ
ميارة ح ّؿ المسألة الر ّ
ّ
يبية والضابطة (حجـ األثر)،
ولمعرفة الداللة
العممية لمفرؽ بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعتيف التجر ّ
ّ
أف ما نسبتو ( )6.3%مف التبايف في درجات الطالب في
حسبت قيمة "مربع ايتا" ) ،(η2فكانت ()0.063؛ ما يعني ّ
يبية
ياضية
فسر بتدريس طالب المجموعة التجر ّ
ّ
يبية والضابطة في اختبار ح ّؿ المسألة الر ّ
مجموعتي الدراسة التجر ّ
المفظية ي ّ
مفسرة ،وىذا يدؿ بحسب
الوحدتيف المطورتيف وفؽ الربط بيف الر ّ
ياضيات والعموـ ،وأ ّف النسبة المتبقية مف ىذا التبايف غير ّ

كوىيف ( )Cohenالمشار إليو في الكيالني والشريفيف ( )2005عمى حجـ أثر متوسط.

ياضية التي يتطمب حمّيا معرفة بعض حقائؽ
أف األمثمة والتماريف والمسائؿ الر ّ
ويعزو الباحثاف ىذه النتائج إلى ّ
حقيقية تواجو
عممية
ّ
لفظية تمثؿ مشكمة ّ
وقوانيف العموـ والتطبيؽ فييا لموصوؿ إلى ح ّؿ ال يمكف صياغتيا إال بشكؿ مسألة ّ

المفظية المتمثمة بتحديد المعطيات والمطموب،
ياضية
ّ
الطالب ،تش ّكؿ لديو تحدًيا يدفعو إلى اتباع خطوات ح ّؿ المسألة الر ّ
ياضية الواردة في كتاب
ووضع خطة لمح ّؿ وتنفيذىا ومراجعة الح ّؿ ،وىي بذلؾ تختمؼ عف األمثمة والتماريف والمسائؿ الر ّ
لفظية مباشرة ال تتطمب في معظميا أكثر
ياضيات لمصؼ الثامف
األساسي التي صيغت في أغمبيا بشكؿ مسائؿ غير ّ
الر ّ
ّ
ثـ مراجعة الح ّؿ.
مف تحديد المطموب والتطبيؽ في القانوف مباشرة لموصوؿ إلى الح ّؿ ،ومف ّ
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عممية تتصؿ في معظـ
ياضية كمشكمة
ّ
ياضيات بالعموـ كاف يغمب عميو طابع تقديـ المسألة الر ّ
أف ربط الر ّ
كما ّ
مما يجعؿ المسألة ذات معنى بالنسبة إليو،
األحياف بحياة الطالب اليومية ،أو بما كاف قد درسو سابقًا في مادة العموـّ ،

اسية ،م ّما يعني
يوما ما في ح ّؿ مشكالت مشابية قد تعترضو في حياتة
اليومية أو الدر ّ
ّ
ويشعره ّ
بأف حمّيا ذا فائدة ،وقد يعينو ً
ياضية ،واتجاىاتو نحوىا ،وتركيزه في أثناء محاولتو الوصوؿ لمح ّؿ ،وىذا ربما أدى إلى تحسيف
زيادة دافعيتو لح ّؿ المسألة الر ّ

أف
ياضية
ّ
ميارة ح ّؿ المسألة الر ّ
المفظية لديو ،وىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو نتائج دراسة الرفاعي ) ،(2005التي أظيرت ّ
اسية بعضيا ببعض في مواجية مشكالت الحياة اليومية .ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة
أثر
ىناؾ ًا
إيجابيا لربط المواد الدر ّ
ً

بأىميتيا يدفعو لمواجية مشكالت الحياة
أف زيادة اىتماـ الطالب بالر ّ
أبو مزيد ) (2012التي أظيرت ّ
ياضيات والشعور ّ
اليومية بكؿ ثقة.
ّ
ياضيات بطريقة ربطيا مع مفاىيـ العموـ رّبما ّأدى إلى سيولة فيـ الطالب ليا ،ورسوخيا في
ثـ إ ّف تقديـ مفاىيـ الر ّ
ّ
المفظية وسيّؿ عمييـ التعامؿ معيا ،وانعكس
ة
ياضي
ر
ال
لمسائؿ
ا
فيـ
تعميؽ
في
ىـ
ساعد
ا
م
م
أعمؽ،
وبشكؿ
أكثر،
أذىانيـ
ّ
ّ
ّ

ياضية لدييـ ،وىذا يتوافؽ مع ما أشارت إليو نتائج دراسة المومني ) (2004مف
بالتالي
إيجابا عمى ميارات ح ّؿ المسألة الر ّ
ً
تكاممية سيّمت عمييـ الفيـ والتطبيؽ ،ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة شطناوي
المقدمة لمطمبة بطريقة
ياضيات
ّ
ّ
أف الر ّ
ّ

أف
) (2009مف ّ
إيجابيا
أثر
وتترؾ ًا
ً

ياضي،
ياضيات بطريقة ربطيا مع العموـ ّ
تقديـ الر ّ
تؤدي إلى فيـ أعمؽ وانغماس أكبر في المحتوى الر ّ
في.
في التحصيؿ المعر ّ

كما يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى تفاعؿ الطالب مع محتوى وحدتي المقادير الجبرّية ،واألنماط واالقترانات المتيف
جديدا عمييـ ،مما أثار دافعيتيـ وحماسيـ
منحى
عد
ياضي مع العموـ ،الذي ي ّ
ً
جرى إعادة صياغتيما بربط محتواىما الر ّ
ً

العممي ،بعيداً عف الممؿ والجمود ،وىذا األمر تؤ ّكده
المفظية ذات المحتوى
ياضية
ّ
لمعمؿ بجد ونشاط في ح ّؿ المسائؿ الر ّ
ّ
اسية يزيد مف
أف المنياج
المبني عمى أساس التكامؿ والربط بيف المواد الدر ّ
نتائج دراسة الرفاعي ) (2005التي أظيرت ّ
ّ
فاعمية الطمبة وحماسيـ واندفاعيـ نحو التعمّـ.
ّ
التوصيات

فإنيا توصي باآلتي:
في ضوء نتائج ىذه الدراسة ّ
ياضيات والعموـ عند التخطيط لمناىج الرياضات وبنائيا ،لما لياتيف المادتيف مف
 ضرورة األخذ بمبدأ الربط بف الر ّعالقة وثيقة وترابط فيما بينيما.

لمدرسية ،كي يتسنى لمطمبة
ياضيات ا
ّ
ياضيات والعموـ في كؿ وحدة مف وحدات كتب الر ّ
 أف يظير الربط بيف الر ّالوقت الكافي لتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ.
ياضيات عمى التواصؿ والتعاوف المستمريف مع معممي العموـ ،واالطالع عمى كتبيا المدرسية،
 تشجيع معممي الر ّياضيات
ووضع قوائـ بالموضوعات
ياضيات بيا واستخداميا في التخطيط لتدريس الر ّ
العممية التي يمكف ربط الر ّ
ّ
وتنفيذه.

المراجع
المراجع العربية

أبو زينة ،فريد ( .)4112مناىج الرياضيات وتدريسيا .عماف :دار حنيف لمنشر والتوزيعً .

أبو زينة ،فريد ( .)2010تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها ،عمان :دار وائل للنشر.

أبو العجيف ،أشرؼ ( .)4111تقويم محتوى مناىج الرياضيات الفمسطينية في ضوء بعض معايير عمميات المجمس
القومي لمعممي الرياضيات ( .)NCTMرسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
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أبو مزيد ،مبارؾ ( .)4114أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف
السادس األساسي بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

ياضيات عمى التحصيؿ
أمبوسعيدي ،عبد اهلل والعريمية ،شيخة ( .)4119أثر استخداـ مدخؿ التكامؿ بيف العموـ والر ّ
األساسي .مجمة كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية،(3) 19 ،
الدراسي في مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع
ّ
.409-422

التميوني ،منصور ( .)4110فاعمية برنامج تعميمي محوسب في تحصيل طمبة المرحمة األساسية لمبحث التربية
عماف العربية
اإلسالمية في األردن ،وتنمية ميارات التفكير العميا لدييم .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ّ
لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.

الجراح ،ضياء ( .)2000تطوير مناىج الرياضيات في مرحمة التعميم العام في المممكة األردنية الياشمية في ضوء
النمذجة الرياضية .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

حمداف ،نضاؿ ( .)4114أثر استخدام استراتيجيتي بناء المعنى واالحتفاظ بالسجالت في حل المسائل الرياضية المفظية
والوعي بما وراء المعرفة لدى عينة أردنية من طمبة الصفين الخامس والسادس األساسيين ذوي صعوبات التعمم،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

دياب ،سييؿ رزؽ .)4111( .تعميم ميارات التفكير وتعمميا في مناىج الرياضيات لطمبة المرحمة االبتدائية العميا.
إصدار جامعة القدس المفتوحة في غزة ،عزة ،فمسطيف.

الرفاعي ،نايؼ ( .)4112تطوير مناىج التعميم األساسي في ضوء المنحى التكاممي وأثره في تحصيل التالميذ .أطروحة

عماف العربية لمد ارسات العميا ،عماف ،األردف.
دكتوراه غير منشورة ،جامعة ّ
الريس ،عبد العزيز ( .)4119برنامج مقترح وفق األسموب التكاممي في المواد االجتماعية لمصف الثالث المتوسط.
أطروحة دكتو ارة غير منشورة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

ياضي
الزعبي ،عمي ( .)2014أثر استراتيجية تدريسية قائمة عمى ح ّؿ المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الر ّ
لدى طمبة معمـ صؼ .المجمة األردنية في العموم التربوية ،جامعة اليرموؾ.320–305 ،(3)11 ،

شطناوي ،إخالص ( .)4119أثر التدريس بمنحى التكامل بين العموم والرياضيات بمنظورين في مستوى التحصيل
العممي والرياضي لدى طالب الصف الخامس األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ،إربد،
األردف.

طعيمة ،رشدي وعبد الحمّيـ ،أحمد والسبحي ،عبد الحي والناقة ،محمود والشيخ ،سميماف والمفتي ،محمد وآخروف (.)4112
المنيج المدرسي المعاصر .عماف :دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع.

األساسي
ياضي لدى طمبة الصؼ السادس
ّ
عبد ،إيماف وعشا ،إنتصار ( .)4119أثر التعمّـ التعاوني في تنمية التفكير الر ّ
ياضيات .مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،جامعة الزرقاء.86-67 ،(1) 9 ،
واتجاىاتيـ نحو الر ّ
العتوـ ،عندناف والجراح ،عبدالناصر وبشارة ،موفؽ ( .)4119تنمية ميارات التفكير .ط ،2عماف :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

العياصرة ،وليد ( .)4111استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو .عماف :دار اسامة لمنشر والتوزيع.

المعرفية
ياضيات باستخداـ طريقة القبعات الست لدى ديبونو واختبار العمميات
ّ
الغامدي ،منى ( .)4111تصميـ وحدة ر ّ
العميا ومقياس القدرة عمى اتخاذ القرار لطالبات الصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية .دراسات ،العموم
التربوية ،الجامعة األردنية ،22 ،ممحؽ.4222-4240 ،7
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غريب ،سعيد ( .)4112استراتيجية مقترحة لتحسين أداء الطمبة في حل المسائل الرياضية المقالية (تجربة الصف
التاسع) .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،غزة ،فمسطيف.

الغزاوي ،ىالة ( .)1992أثر طريقة التكامل بين العموم والرياضيات عمى تحصيل الطمبة في الكيمياء واتجاىاتيم نحوىا.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.

ياضية .مجمة ديالى
غفور ،كماؿ ( .)4112أثر استخداـ استراتيجية بوليا في تنمية ميارات الطالب في ح ّؿ المسائؿ الر ّ
لمبحوث اإلنسانية ،جامعة ديالى.022-014 ،(11) ،

ياضي الواردة في منياج
قاسي ،سميمة ( .)2014مدى اكتساب تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي لميارات التفكير الر ّ
ياضيات الجديد .مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة العربي بف مييدي ،أـ البواقي ،الجزائر-124 ،2 ،
الر ّ
.169

قطيط ،غساف ( .)4112استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا .عماف :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

الكيالني ،عبد اهلل والشريفيف ،نضاؿ ( )2007مدخل إلى البحث في العموم التربوية واالجتماعية :أساسياتو-مناىجو-
تصاميمو-أساليبو اإلحصائية ،ط ،2عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ( .)4112التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية لمرياضيات والعموم لعام
 ،(TIMSS2007) 2007عماف ،األردف.

المومني ،أمؿ ( .)4112أثر طريقة التدريس بالتكامل بين العموم والرياضيات عمى التحصيل في العموم والرياضيات
لطمبة الصف الثامن األساسي في مدرسة الممك عبد اهلل الثاني لمتميز .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اليرموؾ ،إربد ،األردف.

ياضيات.
النصار ،صالح ( .)2003ميارات واستراتيجيات القراءة المعينة عمى قراءة المسائؿ
المفظية وفيميا في مادة الر ّ
ّ
مجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية ،جامعة الممؾ سعود.40-1 ،)4(12 ،

و ازرة التربية والتعميـ ( .)4112التقرير اإلعالمي –نتائج  –PISA 2012االستعداد لمحياة :ميارات الطمبة في دولة
االمارات العربية المتحدة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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