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والعموم في تنمية ميارات التفكير  اترياضي  القائمتين عمى الربط بين  اترياضي  الأثر تدريس وحدتين في 

 األساسي  لدى طالب الصف الثامن  المفظي ة ةرياضي  الالمسألة  حل  العميا و 
 

 أحمد حسن عمي العياصرة    الطوالبة  بياء الدين عبد اهلل
 الممخص 

 اترياضيّ الالربط بيف  ئمتيف عمىاق اترياضيّ ال تدريس وحدتف دراسيتيف فياس أثر ىدفت ىذه الّدراسة إلى قي
تكونت عينة . األساسيّ لدى طالب الصؼ الثامف  المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ و العميا،  التفكيرميارات تنمية العمـو في و 
التابعة ة الشاممة لمبنيف لطوالبة الثانويّ في مدرسة حسيف ا األساسيّ ( طالًبا مف طالب الصؼ الثامف 75راسة مف )الد

جرى اختيارىـ إذ ، 412/4112في الفصؿ األوؿ مف العاـ ادراسي  لمديرية التربية والتعميـ لمواء بني كنانة في محافظة إربد
 التفكيرميارت  مقياسة خدـ في الدراست، واألخرى ضابطة. استجريبّيةقصدًيا، وتعيينيـ عشوائًيا في مجموعتيف: إحداىما 

أظيرت ا. و موتاكدا مف تحقؽ الخصائص السيكومترية فيي ،ا الباحثافم، أعدىالمفظّية ةرياضيّ الالمسالة  حؿّ واختبار العميا، 
والعمـو  اترياضيّ العمى الربط بيف لتدريس الوحدتيف القائمتيف ( α=0.05إحصائًيا عند مستوى )وجود أثر داؿ النتائج عدـ 

تيف د( لتدريس ىاتيف الوحα=0.05في حيف أظيرت وجود أثر داؿ إحصائًيا عند مستوى )، ر العميافي تنمية ميارات التفكي
 .المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ في تنمية ميارة 

، ميارات التفكير العميا، و  اترياضيّ البيف الربط لكممات المفتاحية: ا ، طالب الصؼ المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ العمـو
 .ساسيّ األالثامف 
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 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 problem-

solving 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 2014-

2015. They were purposefully selected and randomly assigned into two groups; experimental 

group and control group. The high thinking skills scale and the verbal mathematical problem-

solving 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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 قدمةم

سة، الرئيالتربية  وظائؼ ىإحديمثؿ  ، إذتنمية مياراتوعمى  المعرفة، والعمؿ تحصيؿ في أساسّية أداة التفكير عدّ ي  
المواد؛ فيي  بيف ىذه تأخذ موقع الصدارة اترياضيّ الو ، الدراسّية المواد كؿ في الطمبة لدىقو يإلى تحقتسعى  اأساسيً  اوىدفً 

أىداؼ أحد أبرز ت عّد  ،فتنمية ميارات التفكير المختمفة؛ مياراتو لتعميـ خصب مجاؿو في حد ذاتيا طريقة في التفكير، 
 .(4111، الغامدي) اترياضيّ المناىج 

 يؿحمّ ت عمى القدرةب، و مواقؼو مشكالت المرتبط بما يحيط بالفرد مف  المعرفيّ  النشاط إلى التفكير مفيوـ ويشير
 يانمع ة، بحيث يعطي المثيرات البيئيّ السابقة المعرفّية بحصيمتو امستعينً  ،المختمفة حواسو اىا عبريتمقّ  التي المعمومات

نشاط  ( (John Deweyديويجوف فالتفكير برأي ؛ تواجيو التي المشكالت حؿّ و  ئةالبي مع التكيؼ عمى هتساعد تودالال
 (.4119)العتـو والجراح وبشارة،  مشكمة حؿّ إلى  يرمي عقميّ 

معالجة المعمومات عف قصد في الفرد يمارسيا محددة  عممياتتشير إلى  (المعرفّية)العمميات  التفكير مياراتو 
أكثرىا انتشاًرا ما استند  لعؿّ ، متعددة قوائـ العمماء في يافوقد صنّ ، (2008 قطيط،) راراتق واتخاذ استنتاجات إلى لموصوؿ

التطبيؽ، وميارات و  ،الفيـو ، الحفظ :عمى مياراتمؿ تىناؾ ميارات تفكير دنيا تش إفّ إذ ، إلى تصنيؼ بمـو لممجاؿ المعرفيّ 
(، وىذا يتوافؽ مع تصنيؼ نيوماف 4111)دياب،  التقويـو  ،لتركيبوا، يؿحمّ الت :راتاميعمى مؿ تتفكير عميا تش

(Newman) دنيا التي ال التفكير الفئتيف: ميارات ؼ ميارات التفكير في ( الذي صنّ 4111و في العياصرة )يالمشار إل
 قمّيةعات تفكير العميا التي تتطمب استخداـ عمميّ الوميارات آلي،  كؿ روتينيّ شاء المعرفة وتطبيقيا بعتتطمب أكثر مف استد

 وؿ مبتكرة.حمّ ىا لموصوؿ إلى وتفسير معمومات لايؿ حمّ تيجري فييا أكثر تعقيًدا 
 ةرياضيّ ال المعرفةء استدعا أكثر مف تتطمبال  اترياضيّ الفي  الدنيا التفكير ميارات فّ إيمكف القوؿ  ،وبذلؾ

 فيو، في حيف والتعويض معيف قانوف ـة باستخداجبريّ  أو ةحسابيّ  ةعمميّ  كإجراء، آلي بشكؿ روتينيّ  ياتطبيقو  المكتسبة
لموصوؿ إلى وتركيبيا  ،وتفسيرىا ،يؿ البياناتحمّ ت، مثؿ: أكثر تعقيًدااستقصائية  عقمّيةا عمميات العمي التفكير ميارات تتطمب
 .ةرياضيّ واًل لمشكالت حمّ غالًبا ما تكوف  ةرياضيّ  قوانيفو  مبادئو  مفاىيـ

 فيي ،ةرياضيّ الالمعرفة  مكونات مف رئيًسا مكّوًناعّد ت   ةرياضيّ اللمسألة بايعرؼ أو ما  اترياضيّ الالمشكمة في و 
 لموقؼيذا ال قبوؿ الفرد :ىي شروط، ثالثة فييا  توافرتحيث  حينو، في جاىز حؿّ  وديل يكوفال  الفرد يواجو موقؼ

 ونشاطو سعي الفرد إلى إلضافةبا اليدؼ، وتحقيؽ الفرد بيف يحوؿ أو حاجز مانع ووجود لتحقيقو، والسعي معو والتفاعؿ
 (.4111بو زينة، أ) مناسب حؿّ لموصوؿ إلى  ليذا الموقؼ يالتصدّ  في هتساعد التي والوسائؿ السبؿ عف البحث في

 National Council of Teachers of) اترياضيّ اللمعممي  المجمس القوميّ  بحسب ةرياضيّ الالمسألة و 
Mathematics, NCTM, 2000 )في  ، أو ىي االنشغاؿفي مواقؼ جديدة غير مػألوفة ةرياضيّ الالمعرفة  ة تطبيؽمميّ ع

السابقة  معرفتوعتماًدا عمى ما يدفعو لمتخطيط ام، حؿّ ، ليس لديو طريقة جاىزة لملمطالبجديد بالنسبة  رياضيّ  موقؼ
 أوليّ  كتطبيؽ تستخدـ ياألن ؛اترياضيّ ال تطبيؽ في ؼتوظّ  التي اتاألساسيّ  مف المسألة حؿّ  طريقةو ، حؿّ ؿ إلى و وصلم

 .الرياضيات في تعممو معايير مف واحدة ّدًعتً ولمطمبة،  ةرياضيّ ال والميارات المفاىيـ لتعميـ
 األساس اليدؼ ياحمّ وت عّد تنمية قدرات الطمبة عمى  ة،المدرسيّ  اترياضيّ ال في الزاوية حجرعّد ت   ةرياضيّ الالمسألة ف

تعملًهاً،ًألنًّ(Stacey, 2005)ًاترياضيًّالمناهجًًمكوناتأىـ مف ، لذؾ كانت (Finan, 2006) مياوتعمّ  اترياضيّ ال ـيلتعم

 ـحياتي في تواجيـ التي المشكالت حؿّ العامةًعلىًًقدرتهمطويرًتًفيهمًساعدتالطلبة،ًوًىعلىًتطويرًمهاراتًالتفكيرًالعلياًلد
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،ًةرياضيًّالًوالقوانينوالمبادئ،ً ،(NCTM, 2010 ;Dendane. 2009؛ 4111بو زينة، أ)ًللمفاهيماًأعمقًفهمً وتكسبهمً ،ةاليوميّ 

 .(4111بو زينة، أ) جديدة في مواقؼ والقوانيف المبادئ ىذه  لتعمـ اً طبيعيّ  اامتدادً  عدّ ت   إذ
المسألة  حؿّ بالمشاركة في نشاطات  ميا وتنميتيا لدى الطمبةييجري تعم ،مكتسبة ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ  اتميار و 

، وتنظيميا عقمّيةالات قة بمراقبة العمميّ المتعمّ  ةات ما وراء المعرفـ عمميّ ، وتعمّ ياحمّ ات ب عمى استراتيجيّ درّ ، والتةرياضيّ ال
 (.2004)غريب،  ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ة نحو تنمية االتجاىات اإليجابيّ و 

، وفيميا مسألةال قراءة :ىي، ةرياضيّ ال المسألة حؿّ ل خطوات أربع (George Pólya) بوليا جورج ضعو قد و 
ات عديدة ، وقد وضع العمماء استراتيجيّ (2003 ،زينة ؛ أبو2014)غفور،  حؿّ ال مراجعة ،حؿّ ال وتنفيذ ،حؿّ ال خطة وابتكار

بطريقة  حؿّ الو ، ؽ، والتبرير المنطقيّ والتحقّ  ،التخميفو منيا: البحث عف النمط،  ،ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ تنفيذ خطوات ل
   .معكوسة

، وءالمقر ضعؼ القراءة واستيعاب مثؿ: ، المفظّية ةرياضيّ الالمسائؿ  حؿّ في  متعددةصعوبات  الطمبةوقد يواجو 
مسألة يا مف تحويمفي و ، ومفرداتيا بالمعطياتاالحتفاظ  ات في، وصعوبمنيا المطموبو معطيات المسألة والخمط بيف 

الحكـ عمى صحة اإلجابة و ، حؿّ المرتبطة بال إدراؾ المعمومات غيرفي و ة، ة إلى جمؿ وعالقات عدديّ لفظيّ ة رياضيّ 
ة، لتنمية الموارد البشريّ  المركز الوطنيّ ) لدييـ ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ضعؼ في ي إلى وجود ا يؤدّ ، ممّ (2003)النصار، 

4112). 
ج ايمنتنظيـ  اترياضيّ المناىج لدى الطمبة اعتماد  ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ميارات في ضعؼ ىذا ال يعزز اوممّ 

 ـميالمعرفة يؤىّ  مف اً كم الطمبةز عمى اكساب وتركّ  ،تيتـ بالتفاصيؿو ، ترابط دوف الدراسّيةـ المواد التي تقدّ  المنفصمة المواد
يناؾ مؤشرات ، ف(2008)طعيمة وآخروف،  ـالمشكمة لديي حؿّ لمنجاح في االمتحانات عمى حساب تنمية ميارات التفكير و 

عممية الربط بيف  فّ وأ ،(2009المنفصمة لـ يعد يتماشى ومستجدات العصر الحديث )الريس، منياج المواد  ة عمى أفّ دالّ 
والمواد األخرى بشكؿ خاص، تجعؿ ىذه المواد أكثر مرونة، وتعمميا ذا معنى،  اترياضيّ البشكؿ عاـ، وبيف  الدراسّيةالمواد 

 ضرورة ـيحتّ ، وىذا (Mcbride & Silverman, 1991)نعت عادة بالتعقيد التي تتصؼ بالتجريد وت   اترياضيّ الال سّيما 
 .اييـ لوتعميؽ فيم ياتسييؿ تعّممل، ةمبة بطريقة تكامميّ لمط اترياضيّ ال، وبخاصة مناىج الدراسّيةىج اتقديـ المن

ة ربط أىميّ  عمى ةفي الواليات المتحدة األمريكيّ  اترياضيّ اللمعممي  أّكد المجمس الوطنيّ وفي ىذا المجاؿ، 
مف كونيا  اترياضيّ اليعمؿ عمى نقؿ  ،اً ربًطا أفقيّ  الواحد األخرى في مستوى الصؼ الدراسيّ  الدراسّيةالمواد ب اتيّ رياضال

لمصؼ  اترياضيّ ال ط محتوىبر ة أىميّ عمى  دكما أكّ ، امترابطً و  اومتناسقً  امتماسكً  تناثرة مف المعرفة إلى جعميا كاًل م اقطعً 
  . (NCTM, 2000)المختمفة ربًطا رأسًيا مجاالت الحياةبو السابقة لو  الدراسّيةصفوؼ لم اترياضيّ الالمعيف بمحتوى 

يا داخؿ المجاؿ الواحد، وعالقات تضّياايالر منياج لعالقة بيف عناصر محتوى ا ظيارإ ةعمميّ  اترياضيّ الفي  الربطف
تطبيقات في العمـو األخرى، وفي  ويبرز ات،رياضيّ المختمفة بشكؿ يوّضح البناء الم تسؽ والم ترابط لم الدراسّية المواد مع

 . (2011، )أبو العجيف ةاألمور الحياتيّ 
جذرىا  ،المعرفةتسمى شجرة شجرة عمى شكؿ  األخرى الدراسّيةالمواد و  اترياضيّ الالعالقة بيف يمكف وصؼ و 

)الجراح،  المعرفة األخرى بكؿ مجاالت اترياضيّ ميشير إلى وجود عالقة لما األخرى،  الموادوفروعيا  اترياضيّ اليا عجذو 
ة بيف العالقة التبادليّ  (Basista & Mathews, 2002)، ففي مجاؿ العمـو مثاًل، وصؼ باسيستا وماثوس (2000

األداة المغة و ر توفّ بدورىا  اترياضيّ الو ، ةرياضيّ الظواىر العمـو تدعـ المفاىيـ والعالقات  عمى أفّ العمـو و  اترياضيّ ال
( العالقة بيف Berlin, 1989بيرليف ) كما وصؼ، ياتطبيقاتو ة العمميّ ات التعميمات والنظريّ و اىيـ المف الالزمتيف لفيـ
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في حيف ت عّد  ،يمية التي تعتمد عمييا العمـوحمّ األدوات الت اترياضيّ الر توفّ  ، إذةيا عالقة تاريخيّ والعمـو عمى أنّ  اترياضيّ ال
 . اترياضيّ الات التي تسيـ في فيـ والتطبيق العمـو مجااًل خصًبا لتوفير المشكالت

ة في مواقؼ حقيقيّ  اترياضيّ التطبيؽ ل افرصً  لمطمبةتعمًما ذا معنى، ويتيح  يامبالعمـو يجعؿ تعمّ  اترياضيّ الوربط 
 1969د مؤتمر كامبريدج الذي ع قد عاـ أكّ وقد ، (Davison, Miller, & Metheny, 1995) الواقعيّ  يـمرتبطة بعالم

 تحقيؽ أفّ  (Berlin & Kyungpook, 2005) وكينجبوؾ بيرلف وترى، وأساسياىي جذر العمـو  اتضيّ رياال أفّ عمى 
 خالؿ مف يكوف وقد ،اترياضيّ ال في عمـو أنشطة أو ـ،العمو  في ةرياضيّ  أنشطة بدمج يكوف والعمـو اترياضيّ ال بيف التكامؿ
، ىي طرؽثالث ا بمبيني و يمكف الربط، وبذلؾ فإنّ بينيما الطبيعيّ  الربط وتؤمف، والعمـو اترياضيّ ال بيف توازف أنشطة  

(Berlin & White, 2001) : 
وتعمؿ  ،ة المختمفةالعمميّ تخدـ المفاىيـ واألفكار  اترياضيّ ال : أي أفّ Math for Scienceلمعمـو   اترياضيّ ال -

 عمى توضيحيا وتسييميا. 
ا بصورة مدمجة ـ معً ة تقدّ العمميّ و  ةرياضيّ الواألفكار المفاىيـ  : أي أفّ Math and Scienceوالعمـو  اترياضيّ ال -

 منيما اآلخر. يخدـ كؿّ 
وتعمؿ عمى  ،المختمفة ةرياضيّ الالعمـو تخدـ المفاىيـ واألفكار  : أي أفّ Science for Mathات رياضيّ العمـو لم -

 توضيحيا وتسييميا.  
 . اترياضيّ العمـو لم ، بطريقةالعمـوو  اترياضيّ ال يمادت بيفالربط  مستوىىذه الدراسة  اعتمد فيقد و 

، باىتماـ العديد مف الباحثيف، األ الدراسّيةبالمواد  اترياضيّ الط وقد حظي موضوع رب فقد خرى، وبخاصة العمـو
التحصيؿ في الكيمياء  في اترياضيّ الالتكامؿ بيف العمـو و بؼ أثر التدريس تعرّ ( دراسة ىدفت إلى 1993أجرت الغزاوي )

أظيرت و  ( طالبة،80مف ) تياتكونت عين ، إذفي مدينة إربد العمميّ  نحوىا لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانويّ واالتجاىات 
كؿ مف التحصيؿ في الكيمياء واالتجاىات  والعمـو في اترياضيّ اللمتدريس بالتكامؿ بيف  اإحصائيً  أثر داؿّ وجود  يانتائج
 ممفاىيـفيـ الطمبة لدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى ارتباط  (Fleener, 1993)جرى فمينر وفي العاـ ذاتو أ .نحوىا

 طالًبا في الصؼ التاسع (122)وتكونت عينتيا مف  ،تحصيؿ الطمبة في الفيزياءب ةرياضيّ الوالميارات  وامتالؾ ةرياضيّ ال
 ،وفيـ مفاىيـ الفيزياء ،ةرياضيّ الة بيف امتالؾ الطمبة الميارات ة قويّ وأظيرت نتائجيا وجود عالقة ارتباطيّ  ،األساسيّ 

 .والتحصيؿ فييا
دراسة ىدفت إلى معرفة ما إذا كاف الربط  (Peter & Hopkins, 1995)أجرى بيتر وىوبكنز مف جانب آخر، و 

عمى  اهقطبّ  ،ةالعمميّ و  ةرياضيّ الربط بيف المفاىيـ  ،منياًجا متكاماًل  اوالعمـو مفيًدا أـ ال، حيث طّور  اترياضيّ الوالتكامؿ بيف 
حماس  ياأظيرت نتائجقد و  ،ة والمعمميف حوؿ المنياج المطّورباستطالع آراء الطمب مكتفيفة، ثمانية صفوؼ دراسيّ مبة ط

مواقؼ في  ةالعمميّ و  ةرياضيّ الالمفاىيـ  عمؿ روابط بيفنحو الطمبة  اندفاع، و المطور منياجلمكؿ مف الطمبة والمعمميف 
 .متعددة ةتدريسيّ 

 اترياضيّ الأثر التكامؿ بيف  ؼتعرّ ىدفت إلى  في أمريكادراسة   (Berlin & White, 2001)وأجرى برليف ووايت
 ياأظيرت نتائج، ( طالًبا وطالبة79مف ) تيانت عينتكوّ إذ ، في ىذه المواد التحصيؿ المعرفي لمطمبة فيوالعمـو والتكنولوجيا 

 .في التحصيؿ في المواد الثالثموعة الضابطة عمى المجة التي درست بالطرؽ التكامميّ  تجريبّيةالمجموعات الؽ تفوّ 
في تحصيؿ  اترياضيّ الؼ أثر التدريس بالتكامؿ بيف العمـو و ( فقد قامت بدراسة ىدفت تعرّ 2004ا المومني )أمّ 

 ياأظيرت نتائجو  ،( طالًبا وطالبة92مف ) ايعينتنت . وتكوّ اترياضيّ الفي مادتي العمـو و  األساسيّ طمبة الصؼ الثامف 
التي  تجريبّيةلصالح المجموعة ال اترياضيّ الو العمـو  في التحصيؿ ياختبار في  أداء الطمبة في دالة إحصائًياروؽ وجود ف
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( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر 2009أجرت شطناوي ) ،، وفي ذات السياؽاترياضيّ الو  درست وفؽ التكامؿ بيف العمـو
العمـو و  ((Ms لمعمـو اترياضيّ ال: ىما ،مقترحيف يفر و وفؽ منظ والعمـو اترياضيّ الالتكامؿ والترابط بيف بالتدريس 

 عينتيانت تكوّ  ، إذاألساسيّ لدى طالب الصؼ الخامس  اترياضيّ الفي العمـو و في مستوى التحصيؿ  (Sm) اترياضيّ لم
 منحى التكامميّ ستا بالرّ ف د  اموزعيف عمى ثالث مجموعات، اثنت ،ي المدرسة النموذجية لجامعة اليرموؾف( طالًبا 99مف )

عمى تيف التجريبيّ تيف ؽ المجموعتفوّ أظيرت نتائجيا و ة. بالطريقة االعتياديّ ّرست د   ضابطةبالمنظوريف المذكوريف، والثالثة 
 ة إحصائًيا.بفروؽ دالّ  اترياضيّ المف العمـو و  التحصيؿ في كؿّ المجموعة الضابطة في 
ؼ أثر التكامؿ بيف العمـو دراسة ىدفت إلى تعرّ  (2009)العريمية مبوسعيدي و أ أجرىف ع ماوفي سمطنة 

ؽ تفوّ  ياأظيرت نتائجو  ،الصؼ الرابع فيطالًبا وطالبًة  (117)مف  عينتيانت تكوّ إذ ، التحصيؿ في العمـو في اترياضيّ الو 
بفرؽ داؿ  ،ـة في تحصيؿ العمو بالطريقة االعتياديّ  عمى تمؾ التي د ّرست ست بالمنحى التكامميّ رّ مجموعة التي د  طمبة ال
   .إحصائًيا

في  ذلؾمعظميا أثر في وقاست ، والعمـو اترياضيّ البيف  التكامؿتناولت يا أنّ  السابقة ي الحظباستعراض الدراسات 
بيف والتكامؿ إحصائًيا لمربط  وجود أثر داؿّ إلى نتائجيا أشارت و  ،و في االثنيف مًعاأ اترياضيّ الفي العمـو أو في  التحصيؿ
يا تناولت أثر عممية الربط بيف في أنّ الدراسات ىذه اختمفت الدراسة الحالية عف ـ الطمبة، وقد في تعمّ  والعمـوات يّ الرياض

  .ةرياضيّ الة المسأل حؿّ و  ميارات التفكير العميا، وىما، يف ليس منيما التحصيؿوالعمـو في متغير  اترياضيّ ال
 مشكمة الدراسة

المسألة  حؿّ ات التفكير العميا و بشكؿ عاـ، وفي ميار  اترياضيّ الي مشكمة الدراسة في ضعؼ الطمبة ف تمتمثّ 
ة الدوليّ ، وما دلت عميو نتائج االختبارات ةلمسو الباحثاف مف خبرتيما الشخصيّ بشكؿ خاص، وىذا ما  المفظّية ةرياضيّ ال

 Trends in theات والعمـو اضيّ رية لمالدوليّ الدراسة  حوؿ األردنيّ  فقد أظير التقرير الوطنيّ  ،ة في ىذا الشأفوالوطنيّ 
International Mathematics and Science Study, TIMSS) )  الصادر عف المركز الوطنيّ ، و 2007لعاـ 

 وأفّ  ،(451) الدوليّ مقارنة بالمتوسط  (428)يؿ حمّ متوسط أداء طمبة األردف في التفكير والت ة أفّ لتنمية الموارد البشريّ 
كانت ـ يف الذيف وصموا إلى التحصيؿ المتقدّ نسبة الطمبة األردنيّ  وأفّ كاف متدنًيا،  المفظّية ةاضيّ ريالأداءىـ في المسائؿ 

لتنمية  )المركز الوطنيّ  ذاتوختبار االفي  2003ف عاـ و التي حصؿ عمييا الطمبة األردني مشابية لمنتيجةوىي متدنية، 
 (.2008ة، الموارد البشريّ 
 ,The Programme for International Student Assessmentبيزا" )لطمبة "لتقييـ ا الدوليّ البرنامج وفي 

PISA) ء في الحياة اليومية، كاف أدا اترياضيّ ال، واستخداـ ةالمشكم حؿّ في قدرة كال، اترياضيّ القيس القدرة في الذي ي
في عاـ و  دولة مشاركة، (62)ف مف بي (55)فييا المركز  2009احتؿ األردف في عاـ  إذ، الطمبة األردنييف فيو متواضًعا

 (.2013، والشباب)وزارة التربية والتعميـ  ةدولة مشارك (65)مف بيف  (61) كاف مركز األردف 2012
في ميارات التفكير األردنييف الطمبة لدى ضعؼ  مف وجود والتقارير الدراسات شارت إليو بعضأإضافة إلى ما 

الذي  ،(2008)قطيط  ة المشار إليو فيلتنمية الموارد البشريّ  لمركز الوطنيّ ا وتقرير(، 4110) لتميوني، كدراسة االعميا
استخداـ أساليب التدريس  ممارسة ميارات التفكير المختمفة، ال سّيما في ظؿّ  فيفي األردف قدرة الطمبة  شار إلى ضعؼأ

 المستوى دوف زالت وما كانت ةرياضيّ الألة مس حؿّ المشكالت، وبالتالي عمى  حؿّ  عمى الطمبة ىؤالءمقدرة  كما أفّ ة. يديّ التقم
ثناء دراستيـ، إذ يقتصر المعمـ أ ةالحقيقيّ  المشكالت مف لقميؿا إال فيواجيو  اليـ (، ألنّ 4112زينة ) أبو كما يرى المأموؿ

 الحسابات ءإجرا ميارات الطمبة كسابإ عمى مقابؿال في زويركّ  ذات نمط ضيؽ، ةروتينيّ  مشكالت عمىفي تدريسو 
 .ةرياضيّ ال لقوانيفمبادئ واملالمباشرة  والتطبيقات ةلروتينيّ ا
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 الدراسة  سؤاال
 : ييفالتالسؤاليف الالحالية اإلجابة عف  الدراسة تحاول
يا ميارات التفكير العم تنميةفي والعمـو  اترياضيّ القائمتيف عمى الربط بيف  اترياضيّ الأثر تدريس وحدتيف في ما  -1

 ؟ ساسيّ األلدى طالب الصؼ الثامف 
المسألة  حؿّ ميارة والعمـو في تنمية  اترياضيّ القائمتيف عمى الربط بيف  اترياضيّ الما أثر تدريس وحدتيف في  -4

 ؟األساسيّ لدى طالب الصؼ الثامف  المفظّية ةرياضيّ ال
 ة الدراسة  أىمي  

يات انسجاًما مع التوجّ ا جاءت ينّ إذ إ، الدراسّيةة موضوع الربط بيف المواد تيا مف أىميّ تستمد ىذه الدراسة أىميّ 
يا ، إذ إنّ والعمـو بخاصةبعامة،  الدراسّيةلمواد وا اترياضيّ البيف الربط  عمى دالتي تؤكّ  اترياضيّ الفي مناىج  الحديثة
 ـ نموذًجا بذلؾ قدقدت، وىي ات وتطبيقاتيارياضيّ مل الطالب فيـتعميؽ  في ةالعمميّ  الحقائؽ والمبادئ والقوانيفمف  استفادت
تيا مف إمكانية االستفادة مف نتائجيا في تطوير مناىج ، كما تكمف أىميّ تدريسيـفي  اترياضيّ ال ومعمم ويستفيد من

.  اترياضيّ العمى الربط بيف  بالتركيز اترياضيّ الوتصميـ برامج تدريب معممي  ،اترياضيّ ال محاولة يا أنّ إلى  ةفاضإوالعمـو
ة الربط بيف عمميّ  الذي تناوؿ - يفالباحث اطالع ودحد في -ي حمّ عمى المستوى الم القميؿ تضاؼ إلى الجيد البحثيّ  ةبحثيّ 
.  اترياضيّ ال  والعمـو

 حدود الدراسة ومحدداتيا 
 : يافي أنّ الدراسة د تعميـ نتائج ىذه يتحدّ 
 . 2015/2014في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  األساسيّ لصؼ الثامف اطالب عمى عينة مف اقتصرت  -
لمصؼ الثامف  اترياضيّ الكتاب  فية، واألنماط واالقترانات المقادير الجبريّ  وحدتي ربط محتوى رت عمىاقتص -

  بالعمـو فقط.2015 /2014 الدراسّيةالمقرر في السنة  األساسيّ 
 .  ة والشموؿوالموضوعيّ  ثباتالصدؽ و مؤشرات ال مف ألدواتياتوافر بما  دتتحدّ نتائجيا  كما أفّ 

 ة رائي  التعريفات اإلج
 ةرياضيّ الة في خدمة المفاىيـ واألفكار العمميّ  داـ المفاىيـ والمبادئ والقونيفة استخىي عمميّ : العمومو  اترياضي  البين  ربطال

  . األساسيّ لمصؼ الثامف  اترياضيّ الواألنماط واالقترانات مف كتاب  ،ةالواردة في وحدتي المقادير الجبريّ 
 ،في معالجة المعمومات معقدة نسبًياة استقصائية إجراءات فكريّ  تتطمب ة()معرفيّ  عقمّيةات ميّ ىي عم: ميارات التفكير العميا

 ما حسبوىي ب، ةرياضيّ واًل لمشكالت حمتكوف ة غالًبا ما رياضيّ  قوانيفو  ومبادئ الفرد بيدؼ الوصوؿ إلى مفاىيـيمارسيا 
 بالدرجة التي حصؿ عمييا الطالب فيوقيست إجرائًيا تقويـ، التركيب، وال، و يؿحمالت :ممجاؿ المعرفيّ ل بمـو تصنيؼ في ورد

 .الدراسة ميارات التفكير العميا المستخدـ في مقياس
 ،لوبالنسبة  ادً جدي ارياضيّ  اموقفً ، وتمثؿ صاغ لفظًيات  ة رياضيّ ة ىي انشغاؿ الطالب في ميمّ : المفظي ة ةرياضي  الالمسألة  حل  
ما لديو اعتماًدا عمى وتنفيذه  حؿّ لملتخطيط إلى ا، ما يدفعو حؿّ ال يكوف لديو طريقة جاىزة لمة، و بواقع حياتو اليوميّ  امرتبطً و 

، ىي:  فيـ المسألة، متتابعة بأربع خطواتمياراتيا دت دّ ، وقد ح  وما تتضمنو المسألة مف معطيات ةرياضيّ  ةمعرفمف 
المسألة  حؿّ الطالب في اختبار التي حصؿ عمييا  درجةال، وقيست إجرائًيا بحؿّ ، ومراجعة الحؿّ ، وتنفيذ الحؿّ وضع خطة لم

 المستخدـ في الدراسة.    المفظّية ةرياضيّ ال
 الطريقة واإلجراءات 

  ة الدراسةمنيجي  
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 لمناسبتو طبيعة الدراسة وىدفيا. ،منيج البحث شبو التجريبيّ في ىذه الدراسة ـ خداست
 أفراد الدراسة 
ة الشاممة مدرسة حسيف الطوالبة الثانويّ  في األساسيّ الصؼ الثامف  طالبمف  ( طالًبا75) مف أفراد الدراسة تكوف

، 2014/2015وؿ مف العاـ الدراسي في الفصؿ األ لمديرية التربية والتعميـ لمواء بني كنانة في محافظة إربدالتابعة  لمبنيف
 (38)ضابطة المجموعة الو طالًبا،  (37) ةتجريبيّ المجموعة ال ؛يما عشوائًيا في مجموعتيفجرى تعيين ،شعبتيف فيعيف موزّ 

 طالًبا. 
 حؿّ ة بمعرفة القبميّ لمبتطبيؽ اختبار  المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ؽ مف تكافؤ المجموعتيف في مجاؿ وقد جرى التحقّ 

لمقياس ميارات  لضبط الفروؽ بيف أداء المجموعتيف في التطبيؽ القبميّ و ف ليذه الغاية، أعده الباحثا ةرياضيّ الالمسألة 
لغاء أثرىا التفكير العميا  .لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ يؿ التبايف المصاحبحمجرى تطبيؽ ت ،وا 

 الدراسة  تاأدا
 أداتاف، ىما:في ىذه الدراسة  تاستخدم
 ميارات التفكير األساسيّ طالب الصؼ الثامف مدى امتالؾ إلى قياس ىدؼ الذي ميارات التفكير العميا،  أواًل: مقياس

 وفؽ الخطوات اآلتية: جرى بناؤهو  العميا،
؛ 2014مثؿ: )الزعبي،  ،اترياضيّ القياس ميارات التفكير العميا في المتصؿ ب األدب التربويّ  بعض االطالع عمى -

 ، ونمط األسئمة.(، وتحديد ميارات التفكير العميا الم راد قياسيا2008؛ قطيط، 2014؛ قاسي، 2009عبد وعشا، 
 صحيح.  امني بأربعة بدائؿ واحد مف نوع االختيار مف متعدد فقرة( 21صورتو األولية مف )بقياس مكتابة أسئمة ال -
جرى حذؼ و ، اترياضيّ الشرفيف التربوييف ومعممي ممحّكًما مف أساتذة الجامعات وال (13)عمى  المقياس عرض -

 . عمى مالحظاتيـ ومقترحاتيـبناًء  ، وذلؾبأخرى أنسببعضيا بدائؿ  واستبداؿ أو إعادة صياغة بعض الفقرات،
 األساسيّ الصؼ الثامف طالًبا في  (25)مف خارج أفراد الدراسة تكونت مف ة عمى عينة استطالعيّ  المقياستطبيؽ  -

معامالت قيـ تراوحت حيث ، المقياسفقرات والتمييز ل الصعوبة تحساب معامالو مدرسة سمر الثانوية لمبنيف،  في
حذؼ بعض بعد ذلؾ تـ و  (،0.63-0.21بيف ) ىاتمييز ومعامالت ، (0.64 –0.12)صعوبة الفقرات بيف 

تعديالت البعض إجراء  ة محتواىا معفقرات ذات معامؿ الصعوبة المنخفض، واإلبقاء عمى بعضيا اآلخر ألىميّ ال
 .  (0.73)وبمغ ، 20-بمعادلة كودر ريتشاردسوفمقياس لم ساؽ الداخميّ حساب معامؿ ثبات االتّ جرى كما ، عمييا

خراجو بحصة دراسيّ  زمنوتحديد و ، المقياسوضع تعميمات  - مف  فقرة (20)إذ استقر عمى ة، بصورتو النيائيّ ة، وا 
  .واحد فقط صحيح نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ

 حؿّ لميارت  األساسيّ طالب الصؼ الثامف  امتالؾىدؼ إلى قياس مدى ، الذي المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ اختبار : ثانًيا
 حؿّ ل، وذلؾ بترجمة المسألة إلى معطيات ومطموب، ثـ استخداـ الخطوات المناسبة لموصوؿ إلى االمفظّية ةرياضيّ ال المسمة

 الخطوات اآلتية:  وفؽبناؤه  جرى(، وقد )كتابيّ  وكاف االختبار مقاليّ  ،حؿّ ؽ مف صحة الالصحيح، والتحقّ 
، مثؿ: المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ اسات السابقة المتعمقة بقياس ميارة والدر  االطالع عمى بعض األدب التربويّ  -

، وىي: فيـ المسألة ساسّيةاأل المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ، وتحديد خطوات (2014؛ غفور، 2012حمداف، )
 . حؿّ ، ومراجعة الحؿّ ، وتنفيذ الحؿّ وضع خطة لمو ، ةرياضيّ ال

وفًقا لعدد ، وتحديد عدد األسئمة يا مف الوحدتيف المطّورتيف تحديًدا دقيًقافيلطالب راد اختبار اتحديد األىداؼ الم -
سؤااًل  (25) لية مفييا، حيث تكوف االختبار بصورتو األوّ التي تغطّ  المعرفّيةالمجاالت و  ،وكـ المحتوى ،األىداؼ
  مقالًيا.
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عات والمشرفيف التربوييف ومعممي محّكًما مف أساتذة الجام (13)لية عمى عرض االختبار بصورتو األوّ  -
السؤاؿ  ،سؤااًل  (14)ة مف بصورتو النيائيّ  ليستقر، وجرى إعادة صياغة أو حذؼ بعض أسئمتو، اترياضيّ ال

 األخير بفرعيف.
تقديري سط أحد الباحثيف ومصحح آخر، واعتماد متو وضع اإلجابة النموذجية لالختبار، وتصحيحو وفقيا مف قبؿ  -

، وقد لموصوؿ إلى توافؽ وفي حاؿ التبايف الواضح في التقديريف كاف يجري نقاش بينيما، سؤاؿالطالب لكؿ 
كؿ إجابة صحيحة لدرجة واحدة  بواقع، ( درجات(11)السؤاؿ األخير بفرعيف ) خمس درجات لكؿ سؤاؿ ترصد

 (75)ختبار قصوى لالال درجةال كإجابة لمسؤاؿ الواحد، وبالتالي فإفّ  ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ لكؿ خطوة مف خطوات 
 درجة.

، تيفدراسة محتوى الوحدتيف الدراسيّ كماؿ أفرادىا إة مف قبؿ فترة قصير ة، تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعيّ  -
 .(0.83)لالختبار إذ بمغ  ساؽ الداخميّ االتّ وحساب معامؿ 

 واألنماط واالقترانات  ،ةالمقادير الجبري   والعموم: اترياضي  الن عمى الربط بين ان القائمتاالوحدت
ة، واألنماط المقادير الجبريّ "وحدتي  إعادة صياغة، جرى والدراسات ذات الصمة بعد االطالع عمى األدب التربويّ 

 وفًقا لمخطوات اآلتية:، و بما يتناسب وأىداؼ الدراسة األساسيّ لمصؼ الثامف  اترياضيّ المف كتاب  "واالقترانات
  وتدريبات.ومسائؿ،  ،وميارات ،ونظريات ،وتعميمات ،ورموز وتعريفات، ،مفاىيـ :إلى فوحدتياليؿ محتوى حمّ ت -
المفاىيـ قائمة ب وتحديد ،األساسيّ الثامف إلى  األساسيّ  محتوى كتب العمـو لمصفوؼ مف الخامساالطالع عمى  -

، بالعمـو األساسيّ لثامف لمصؼ ا اترياضيّ الربط ة عمميّ التي يمكف االستفادة منيا في  ،ةالعمميّ والقوانيف والمبادئ 
 . الصفوؼ هليذمعممي العمـو عدد مف  استشارةؽ مف ىذه القائمة بوالتحقّ 

التي ات، رياضيّ المعروفة باسـ العمـو لم تبّني طريقة الربط، و فتييمادتيف دراساختيار مجاؿ الربط عمى مستوى  -
إعادة صياغة ، ثـ مياتعمّ  يحيا وتسييؿوتعمؿ عمى توض ،ةرياضيّ التعني أّف العمـو تخدـ المفاىيـ واألفكار 

  .ذلؾ وفؽعمى محتوى الوحدتيف 
مف أساتذة محّكًما  (16) التي تألفت مف تحكيـاللجنة عمى  ف الدراسيتيف بعد إعادة صياغتيماوحدتيلعرض ا -

إعادة صياغة بعض ب مالحظاتيـو  األخذ بآراء المحّكميفجرى  إذ، اترياضيّ الومعممي  يالجامعات ومشرف
 . أو تصحيح محتوى بعض منياحذؼ و التماريف، و عبارات واألمثمة ال

 تصميم الدراسة
 وفؽ التصميـ اآلتي:  جرت الدراسة

GE            O1        X       O2   O1         
GC              O1          -      O2   O1         

ميارات  إلى مقياس O1و، تجريبّيةالمعالجة الإلى  X، والضابطة المجموعة إلى GC، وتجريبّيةإلى المجموعة ال GE حيث يرمز
 .المفظّية ةرياضيّ الالمسالة  حؿّ اختبار إلى O2 و ،التفكير العميا

واألنماط واالقترانات المقررتيف  ،ةوحدتي المقادير الجبريّ تدريس  ىو واحدمستقؿ ير عمى متغّ  الدراسة اشتممت فإفّ وبذلؾ 
الوحدتيف ، وباستخداـ العمـوو  اترياضيّ الالقائمتيف عمى الربط بيف الوحدتيف باستخداـ  ف، ىما:ولو مستويا ،األساسيّ لمصؼ الثامف 

المسألة  حؿّ  وميارة ،ميارات التفكير العميا، ىما: يفتابع يفر متغيّ عمى ، كما اشتممت رالمقرّ  كما ىما في الكتاب المدرسيّ 
 .        المفظّية ةرياضيّ ال

 ومناقشتيا نتائج الدراسة
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 تنميةوالعمـو في  اترياضيّ الما أثر تطوير وحدتيف دراسيتيف قائمتيف عمى الربط بيف  :ولاأل سؤال القة بأواًل: النتائج المتعم  
ة طات الحسابيّ جرى حساب المتوسّ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ  ؟األساسيّ يا لدى طالب الصؼ الثامف ميارات التفكير العم
، والبعديّ  ميارات التفكير العميا القبميّ  مقياسوالضابطة في  تجريبّيةطالب المجموعتيف الداء ة ألواالنحرافات المعياريّ 

  (1)النتائج كما في الجدوؿ و 
 (1) الجدوؿ

 بعديميارات التفكير العميا القبمي وال مقياسوالضابطة في  تجريبّيةطالب المجموعتيف ال ألداءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ػديّ البعػ ػميّ القب العدد المجموعة
 المعياريّ  االنحراؼ المتوسط الحسابيّ  االنحراؼ المعياريّ  المتوسط الحسابيّ 

 3.059 9.24 2.640 6.59 37  تجريبّيةال
 3.527 9.79 2.400 8.39 38 الضابطة

في التطبيؽ والضابطة  تجريبّيةموعتيف الطالب المج أداءبيف متوسطي  اظاىريً  افرقً  ىناؾ أفّ  (1)يتبّيف مف الجدوؿ 
 بانحراؼ معياريّ  (9.24) تجريبّيةلعالمات المجموعة ال بمغ المتوسط الحسابيّ ميارات التفكير العميا، حيث  لمقياس البعديّ 

، (3.527)بمغ  بانحراؼ معياريّ  (9.79)لعالمات المجموعة الضابطة  متوسط الحسابيّ ، في حيف بمغ ال(3.059)
النتائج كما في الجدوؿ ، و One way ANCOVA المصاحب يؿ التبايف األحاديّ حمّ الفرؽ جرى تطبيؽ ت اار داللة ىذوالختب
(2). 

 (2وؿ )الجد
 ميارات التفكير العميا الختبار داللة الفرؽ في متوسطي درجات الطالب في مجموعتي الدراسة في مقياس المصاحبيؿ التبايف األحادي حمّ ت نتائج

 مستوى الداللة (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر الخطأ
 0.000 18.473 162.756 1 162.756 االختبار القبمي
 0.478 0.509 4.481 1 4.481 المجموعة
   8.811 72 634.370 الخطأ

    74 802.720 الكّمي المعّدؿ
؛ ما يعني عدـ وجود (0.478)بمستوى داللة بمغ  (0.509)بمغت لممجموعة  (F)قيمة  أفّ  (2)يتبّيف مف الجدوؿ 

 والضابطة تجريبّيةبيف متوسطي عالمات طالب المجموعتيف ال( =0.05عند مستوى الداللة )ة داللة إحصائيّ  فرؽ ذي
فؽ ربط و  الوحدتيف المطورتيفتدريس لأي أّنو ال يوجد أثر  ،في مقياس ميارات التفكير العميا يعزى إلى طريقة التدريس

 . األساسيّ في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طالب الصؼ الثامف  بالعمـو اترياضيّ ال
 اة التي أجريت فييا الدراسة، حيث كانت مدة تطبيؽ الدراسة شيرً يجة إلى عدـ كفاية الفترة الزمنيّ تىذه الن تعزىو 

، ة أطوؿ مف ذلؾلعميا إلى مدة زمنيّ ارات التفكير امي ت عممية تنميةوربما احتاج ،األوؿ ونصؼ مف زمف الفصؿ الدراسيّ 
ال تختمؼ يا معرفة بعض حقائؽ وقوانيف العمـو حمّ التي يتطمب  ةرياضيّ الاألمثمة والتماريف والمسائؿ  إلى أفّ  تعزىيا نّ أكما 

الواردة في  ةرياضيّ الئؿ التي استبدلت بيا األمثمة والتماريف والمساعف تمؾ  حؿّ مف حيث أسموب التفكير فييا لموصوؿ إلى ال
المسألة، ويطبؽ  الطالب ؿحمّ ي منيما إلى أف   أيّ  حؿّ ، إذ يحتاج الطالب في األساسيّ لمصؼ الثامف  اترياضيّ الكتاب 

الوصوؿ  سموب الذي اتبع فيواأل حؿّ ويصدر حكًما حوؿ ال حؿّ ف الؽ ميا، ثـ يتحقّ حمّ المناسب ل رياضيّ القانوف أو التعميـ ال
    يؿ والتطبيؽ والتقويـ بالدرجة ذاتيا. حمّ رات التاي ميالي فإف كال النوعيف مف األمثمة والتماريف والمسائؿ تنمّ إليو، وبالت

المنياج المبني عمى أساس الربط بيف  التي أظيرت أفّ  (2005)وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرفاعي 
 ومع نتائج كؿ مف دراسة الغزاويّ  الصفوؼ الثالثة األولى، طمبة ىلد يعمؿ عمى تطوير ميارات التفكير الدراسّيةالمواد 

 مبوسعيدي والعريميةأو  ،(2009(، وشطناوي )2004، والمومني )(Berlin & White, 2001وبريف ووايت ) (1993)
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 اتضيّ رياالالتي درست بالتكامؿ والربط بيف  تجريبّيةال و المجموعاتأ المجموعة التي أظيرت جميعيا تفوؽ (2009)
، وبحاصة التحصيؿ  ،التي اعتمدت عمى التكامؿ ىذا في تعمـ الطمبة المقترحة فييا ة طريقة التدريسوفاعميّ  والعمـو
ر التابع الذي جرى دراستو، حيث ، ورّبما كاف االختالؼ بيف الدراسة الحالية وىذه الدراسات نتيجة الختالؼ المتغيّ المعرفيّ 
العمـو في تحصيؿ الطمبة، في حيف تناولت الدراسة الحالية أثر و  اترياضيّ البيف ربط الر أث ىذه السابقةدراسات التناولت 

 ميارات التفكير العميا.  تنميةالعمـو في و  اترياضيّ البيف ربط ال
في والعمـو  اترياضيّ الما أثر تطوير وحدتيف دراسيتيف قائمتيف عمى الربط بيف :  ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

جرى حساب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ؟ األساسيّ لدى طالب الصؼ الثامف  المفظّية ةرياضيّ الالمسائؿ  حؿّ ميارة  تنمية
المسألة  حؿّ والضابطة في اختبار  تجريبّيةالطالب في المجموعتيف ال لدرجاتة ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 

الختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي طالب  عينتيف مستقمتيفلاختبار )ت(  طبيؽوجرى ت، البعديّ  المفظّية ةرياضيّ ال
 (.3)، والنتائج كما في الجدوؿ ىذا االختباروالضابطة في  تجريبّيةالمجموعتيف ال

 (3)الجدوؿ 
 البعدي المفظّية ةرياضيّ المسألة ال حؿّ والضابطة في اختبار  تجريبّيةنتائج اختبار )ت( الختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي طالب المجموعتيف ال

المتوسط        العدد المجموعة
 الحسابيّ 

االنحراؼ         
 المعياريّ 

الحرية       
مستوى  قيمة )ت( درجة

 الداللة
 حجـ األثر

(η2) 

 0.063 0.03 2.209 73 15.222 25.54 38 تجريبّيةال
     11.435 18.68 37 الضابطة

والضابطة في  تجريبّيةدرجات الطالب في المجموعتيف ال يمتوسطناؾ فرًقا ظاىرًيا بيف ىأف  (3)يتبّيف مف الجدوؿ 
، إذ بمغ المتوسط الذي طبؽ بعد االنتياء مف تدريس محتوى الوحدتيف المقصودتيف المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ اختبار 
ولدرجات ، (15.222) بانحراؼ معياريّ  (25.54)ىذا االختبار  في تجريبّيةالمجموعة ال لدرجات الطالب في الحسابيّ 
 (2.209). وبالنظر إلى قيمة )ت( التي بمغت (11.435) بانحراؼ معياريّ  (18.68)في المجموعة الضابطة  الطالب

والضابطة  تجريبّيةمتوسطي درجات الطالب في المجموعتيف البيف الفرؽ  أفّ  يمكف االستنتاج (0.03)بمستوى داللة بمغ 
ولصالح المجموعة  ،(=0.05عند مستوى الداللة ) داؿ إحصائًيا البعدي المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  ؿّ حفي اختبار 

في تنمية بالعمـو  رياضيّ ربط محتواىما ال وفؽيف ورتوجود أثر داؿ إحصائًيا لتدريس الوحدتيف المطما يعني ، تجريبّيةال
 .األساسيّ الثامف لدى طالب الصؼ  المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ميارة 

)حجـ األثر(، والضابطة  تجريبّيةتيف الف متوسطي درجات الطالب في المجموعلمفرؽ بي ةالداللة العمميّ ولمعرفة 
( مف التبايف في درجات الطالب في %6.3ما نسبتو ) ؛ ما يعني أفّ (0.063) تكانف ،(η2) "مربع ايتا" قيمة ح سبت

 تجريبّيةالمجموعة ال طالب ر بتدريسي فسّ  المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ في اختبار  والضابطة تجريبّيةمجموعتي الدراسة ال
، وىذا يدؿ بحسب ةّف النسبة المتبقية مف ىذا التبايف غير مفّسر أ، و والعمـو اترياضيّ الوفؽ الربط بيف  الوحدتيف المطورتيف

 . متوسطجـ أثر ( عمى ح2005) يفالمشار إليو في الكيالني والشريف (Cohen) كوىيف
يا معرفة بعض حقائؽ حمّ التي يتطمب  ةرياضيّ الاألمثمة والتماريف والمسائؿ  أفّ ىذه النتائج إلى ويعزو الباحثاف 

ة تواجو ة حقيقيّ ة تمثؿ مشكمة عمميّ ال يمكف صياغتيا إال بشكؿ مسألة لفظيّ  حؿّ وقوانيف العمـو والتطبيؽ فييا لموصوؿ إلى 
ات والمطموب، يالمتمثمة بتحديد المعط المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ إلى اتباع خطوات  وًيا يدفعؿ لديو تحدالطالب، تشكّ 

الواردة في كتاب  ةرياضيّ ال، وىي بذلؾ تختمؼ عف األمثمة والتماريف والمسائؿ حؿّ ال ةوتنفيذىا ومراجع حؿّ ووضع خطة لم
أكثر  معظمياة مباشرة ال تتطمب في كؿ مسائؿ غير لفظيّ بش صيغت في أغمبياالتي  األساسيّ لمصؼ الثامف  اترياضيّ ال

 . حؿّ مراجعة الومف ثـّ ، حؿّ لموصوؿ إلى المباشرة مف تحديد المطموب والتطبيؽ في القانوف 
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ة تتصؿ في معظـ كمشكمة عمميّ  ةرياضيّ البالعمـو كاف يغمب عميو طابع تقديـ المسألة  اترياضيّ الربط  كما أفّ 
، األحياف بحياة الطال ، وبالنسبة إليذات معنى يجعؿ المسألة ا ممّ ب اليومية، أو بما كاف قد درسو سابًقا في مادة العمـو

ا يعني مّ م، الدراسّية وأة مشكالت مشابية قد تعترضو في حياتة اليوميّ  حؿّ قد يعينو يوًما ما في و  ،يا ذا فائدةحمّ  ويشعره بأفّ 
ف يأدى إلى تحس وىذا ربما، حؿّ لمتو الوصوؿ لتركيزه في أثناء محاو و  ،اىاتو نحوىاواتج، ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ دة دافعيتو لزيا

 أفّ التي أظيرت  ،(2005)نتائج دراسة الرفاعي  وما أشارت إليوىذا يتفؽ مع لديو،  المفظّية ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ ميارة 
ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة . ت الحياة اليوميةفي مواجية مشكالبعضيا ببعض  الدراسّيةلربط المواد ىناؾ أثًرا إيجابًيا 

يتيا يدفعو لمواجية مشكالت الحياة والشعور بأىمّ  اترياضيّ البالطالب اىتماـ يادة ز  التي أظيرت أفّ  (2012)أبو مزيد 
 ة بكؿ ثقة. اليوميّ 

يولة فيـ الطالب ليا، ورسوخيا في ى إلى سبطريقة ربطيا مع مفاىيـ العمـو رّبما أدّ  اترياضيّ الّف تقديـ مفاىيـ إ ثـّ  
انعكس و التعامؿ معيا، عمييـ ؿ وسيّ  المفظّية ةرياضيّ اللمسائؿ افي تعميؽ فيـ  ىـا ساعدمّ مأذىانيـ أكثر، وبشكؿ أعمؽ، 

ف م (2004)المومني  أشارت إليو نتائج دراسة، وىذا يتوافؽ مع ما ـلديي ةرياضيّ الالمسألة  حؿّ  اتإيجاًبا عمى ميار بالتالي 
شطناوي نتائج دراسة إليو  أشارتمع ما و مت عمييـ الفيـ والتطبيؽ، ة سيّ مة لمطمبة بطريقة تكامميّ المقدّ  اترياضيّ الأّف 

، رياضيّ إلى فيـ أعمؽ وانغماس أكبر في المحتوى ال يتؤدّ بطريقة ربطيا مع العمـو  اترياضيّ المف أّف تقديـ  (2009)
 . عرفيّ ترؾ أثًرا إيجابًيا في التحصيؿ المتو 

المتيف  ة، واألنماط واالقتراناتوحدتي المقادير الجبريّ  محتوىمع تفاعؿ الطالب إلى  النتيجة الباحثاف ىذه كما يعزو
وحماسيـ  دافعيتيـما أثار م، عمييـ اجديدً منحًى  ي عدّ الذي  ،مع العمـو رياضيّ الجرى إعادة صياغتيما بربط محتواىما 

ده تؤكّ األمر بعيدًا عف الممؿ والجمود، وىذا  ،العمميّ ذات المحتوى  المفظّية ةرياضيّ الؿ المسائ حؿّ لمعمؿ بجد ونشاط في 
يزيد مف  الدراسّيةعمى أساس التكامؿ والربط بيف المواد  المنياج المبنيّ  التي أظيرت أفّ  (2005)دراسة الرفاعي نتائج 
 ـ. ة الطمبة وحماسيـ واندفاعيـ نحو التعمّ فاعميّ 

 التوصيات 
  يا توصي باآلتي:الدراسة فإنّ ىذه نتائج ضوء في 
المادتيف مف لما لياتيف  وبنائيا، الرياضاتناىج ملتخطيط الالعمـو عند و  اترياضيّ البف ربط الضرورة األخذ بمبدأ  -

 عالقة وثيقة وترابط فيما بينيما.
كي يتسنى لمطمبة  ،ةلمدرسيّ ا اترياضيّ ال وحدات كتبوحدة مف العمـو في كؿ و  اترياضيّ البيف  ربط ال يظير أف   -

 .الوقت الكافي لتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ
ى كتبيا المدرسية، م، واالطالع عمع معممي العمـوالمستمريف  التواصؿ والتعاوفعمى  اترياضيّ التشجيع معممي  -

 اترياضيّ اللتدريس  واستخداميا في التخطيطبيا  اترياضيّ الة التي يمكف ربط العمميّ وضع قوائـ بالموضوعات و 
 . وتنفيذه

 المراجع
 المراجع العربية
ًدار حنيف لمنشر والتوزيع. :عماف .وتدريسيا اترياضي  المناىج  (.4112) أبو زينة، فريد

 .للنشر وائل دار :عمان ،وتعليمها المدرسية اترياضي  ال مناهج تطوير .(2010) فريد زينة، أبو
الفمسطينية في ضوء بعض معايير عمميات المجمس  اترياضي  الى مناىج قويم محتو ت (.4111) ، أشرؼأبو العجيف

  .، جامعة األزىر، غزة، فمسطيفغير منشورة رسالة ماجستير .(NCTM) اترياضي  الالقومي لمعممي 
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في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف  ةرياضي  الأثر استخدام النمذجة  (.4114) أبو مزيد، مبارؾ
 .فمسطيف، ، جامعة األزىر، غزةغير منشورة رسالة ماجستير .بمحافظات غزة األساسي   السادس

عمى التحصيؿ  اترياضيّ الأثر استخداـ مدخؿ التكامؿ بيف العمـو و  (.4119) العريمية، شيخةو أمبوسعيدي، عبد اهلل 
 ،(3) 19 سكندرية،معة اإلجامجمة كمية التربية،  .األساسيّ الدراسي في مادة العمـو لدى طمبة الصؼ الرابع 

422-409. 
لمبحث التربية  ساسي ةاألة حم  فاعمي ة برنامج تعميمي محوسب في تحصيل طمبة المر  (.4110) التميوني، منصور

، جامعة عّماف العربية غير منشورة . أطروحة دكتوراهاإلسالمية في األردن، وتنمية ميارات التفكير العميا لدييم
 األردف.    ف،عما لمدراسات العميا،

ة التعميم العام في المممكة األردنية الياشمية في ضوء حم  في مر  اترياضي  التطوير مناىج  (.2000) الجراح، ضياء
 .مصرالقاىرة، ، جامعة عيف شمس، غير منشورة أطروحة دكتوراه .ةرياضي  الالنمذجة 
 المفظي ة ةرياضي  الالمسائل  حل  اظ بالسجالت في أثر استخدام استراتيجيتي بناء المعنى واالحتف (.4114) حمداف، نضاؿ

 ،ين ذوي صعوبات التعمماألساسي  والوعي بما وراء المعرفة لدى عينة أردنية من طمبة الصفين الخامس والسادس 
 األردف.  عماف، الجامعة األردنية، ،غير منشورة أطروحة دكتوراه

 .ة االبتدائية العمياحم  لطمبة المر  اترياضي  اليا في مناىج تعميم ميارات التفكير وتعمم (.4111. )دياب، سييؿ رزؽ
 .فمسطيف ،، عزةفي غزة إصدار جامعة القدس المفتوحة

طروحة أ. لتكاممي وأثره في تحصيل التالميذفي ضوء المنحى ا األساسي  تطوير مناىج التعميم  (.4112) ، نايؼالرفاعي
 األردف.   عماف، سات العميا، جامعة عّماف العربية لمدرا، غير منشورة دكتوراه

 برنامج مقترح وفق األسموب التكاممي في المواد االجتماعية لمصف الثالث المتوسط. (.4119) ، عبد العزيزالريس
 المممكة العربية السعودية.الرياض، ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، ة غير منشورةأطروحة دكتورا

 رياضيّ المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ال حؿّ راتيجية تدريسية قائمة عمى ستاأثر (. 2014) الزعبي، عمي
 .320–305، (3)11 جامعة اليرموؾ، ،المجمة األردنية في العموم التربوية .لدى طمبة معمـ صؼ

لتحصيل بمنظورين في مستوى ا اترياضي  الأثر التدريس بمنحى التكامل بين العموم و  (.4119) ، إخالصشطناوي
 إربد، ، جامعة اليرموؾ،غير منشورة رسالة ماجستير. األساسي  لدى طالب الصف الخامس  رياضي  وال العممي  
 األردف.

 (.4112) يـ، أحمد والسبحي، عبد الحي والناقة، محمود والشيخ، سميماف والمفتي، محمد وآخروفحمّ طعيمة، رشدي وعبد ال
 . والتوزيعوالطباعة لمنشر  سيرةدار الم. عماف: المنيج المدرسي المعاصر

 األساسيّ لدى طمبة الصؼ السادس  رياضيّ ـ التعاوني في تنمية التفكير الأثر التعمّ  (.4119) نتصارإعشا، و عبد، إيماف 
 . 86-67 ،(1) 9 ،جامعة الزرقاءة، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنساني   .اترياضيّ الواتجاىاتيـ نحو 

، عندناف دار المسيرة لمنشر عماف: ، 2ط .تنمية ميارات التفكير (.4119) لجراح، عبدالناصر وبشارة، موفؽاو  العتـو
 والتوزيع.
 . عماف: دار اسامة لمنشر والتوزيع.استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو (.4111) العياصرة، وليد
 المعرفّية العمميات واختبار بونوى ديلد تالس القبعات طريقة باستخداـ اترياضيّ  وحدة تصميـ (.4111) الغامدي، منى

 العموم دراسات، .السعودية العربية بالمممكة المتوسط الثالث الصؼ لطالبات القرار اتخاذ عمى القدرة العميا ومقياس
 .4222-4240، 7ممحؽ ،22الجامعة األردنية،  ،التربوية
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المقالية )تجربة الصف  ةرياضي  الالمسائل  حل   استراتيجية مقترحة لتحسين أداء الطمبة في (.4112) غريب، سعيد
 فمسطيف.  غزة، ، جامعة القدس، غير منشورة رسالة ماجستير .التاسع(
. بة في الكيمياء واتجاىاتيم نحوىاعمى تحصيل الطم اترياضي  الأثر طريقة التكامل بين العموم و  (.1992) الغزاوي، ىالة

 األردف.إربد، ، ، جامعة اليرموؾغير منشورة رسالة ماجستير
مجمة ديالى  .ةرياضيّ الالمسائؿ  حؿّ أثر استخداـ استراتيجية بوليا في تنمية ميارات الطالب في (. 4112) ، كماؿغفور

 .022-014، )11(، جامعة ديالىلمبحوث اإلنسانية، 
لواردة في منياج ا رياضيّ مدى اكتساب تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي لميارات التفكير ال (.2014) قاسي، سميمة

-124 ،2 ،الجزائر أـ البواقي، ،جامعة العربي بف مييديمجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية،  .الجديد اترياضيّ ال
169.  

 .دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف:. يات تنمية ميارات التفكير العميااستراتيج (.4112) طيط، غسافق
-مناىجو-: أساسياتومدخل إلى البحث في العموم التربوية واالجتماعية (2007) الكيالني، عبد اهلل والشريفيف، نضاؿ

    .لمنشر والتوزيع دار المسيرةعماف:  ،2، طأساليبو اإلحصائية-تصاميمو
ات والعموم لعام رياضي  ة لمالدولي  التقرير الوطني األردني عن الدراسة  (.4112) المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

2007 (TIMSS2007)، عماف، األردف. 
 اترياضي  العمى التحصيل في العموم و  اترياضي  الأثر طريقة التدريس بالتكامل بين العموم و  (.4112) المومني، أمؿ

، جامعة غير منشورة رسالة ماجستير .سة الممك عبد اهلل الثاني لمتميزفي مدر  األساسي  لطمبة الصف الثامن 
 األردف.إربد، اليرموؾ، 

 .اترياضيّ الوفيميا في مادة  المفظّيةميارات واستراتيجيات القراءة المعينة عمى قراءة المسائؿ (. 2003) ، صالحارالنص
 .40-1(، 4)12، جامعة الممؾ سعودمجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية، 

لمحياة: ميارات الطمبة في دولة االستعداد  –PISA 2012نتائج – اإلعالمي التقرير (.4112) وزارة التربية والتعميـ
 .مارات العربية المتحدةاإلأبوظبي،  ،االمارات العربية المتحدة
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