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المعرفي أثناء عمليات النمذجة الرياضية  فوق التفكير تحليل مهارات            

  معلم الرياضيات في جامعة الخليل -في بيئة تكنولوجية لدى طالب

                                *إبراهيم إبراهيم حممد أبو عقيلد. 

 الملخص

المعرفي من خالل عمليات النمذجة  فوق التفكير هدف هذا البحث إلى معرفة مستوى مهارات   
الرياضية في بيئة تكنولوجية لدى طلبة الرياضيات في جامعة الخليل، وتم اختيار عينة عشوائية 

( طالب 4-6( طالبًا وطالبة ُقسموا إلى عشر مجموعات تحوي كل مجموعة على )48قوامها )
ليات النمذجة في بيئة تكنولوجية، واستخدم الباحث المنهج التحليلي، وتم اعداد بطاقة قاموا بعم

المعرفي، وأظهرت النتائج أن المجموعات المشاركة تشابهت  فوق التفكير مالحظة لتحليل مهارات
في عمليات ومراحل النمذجة، وقد اشتملت هذه العمليات على تفسيرات منطقية وعمليات 

المعرفي  فوق التفكير ت تفكير متنوعة، وكشفت النتائج أيضا أن مستوى مهاراتحسابية ومهارا
التي يمكن تحليله من خالل عمليات النمذجة الرياضية في بيئة تكنولوجية لدى طلبة الرياضيات 
في جامعة الخليل كان متوسطًا، وأن مستوى مهارات التفكير الفوق معرفي على مجال التخطيط  

وكانت اهم مهارات التخطيط "تحديد الخبرات السابقة واسترجاعها"، في حين   كان بدرجة مرتفعة
كان مستوى مهارات التفكير فوق المعرفي على مجالي التنظيم والتقويم متوسطاً، وكانت أهم 
مهارات التنظيم "يحدد أساليب جديدة لمواجهة الصعوبات وحل األخطاء التي يواجهها"، وفي ضوء 

 يم بعض االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.هذه النتائج تم تقد

 المعرفي، النمذجة الرياضية، بيئة تكنولوجية. فوق التفكير الكلمات المفتاحية: مهارات

 جامعة اخلليل بفلسطني - األستاذ املشارك يف املناهج وطرق تدريس الرياضيات *
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 Analysis of Metacognitive thinking skills during 

mathematical modeling processes in a technological 

environment among student-teacher of mathematics 

at Hebron University 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
      The paper aimed to know the level of Metacognitive thinking skills 

through mathematical modeling processes in a technological environment 

among mathematics students at Hebron University. A stratified random 

sample of (48) male and female students was chosen. They were divided into 

ten groups. Each group contains (4-6) students who performed modeling 

operations in a technological environment. Using the analytical method, a 

note card was prepared to analyze the Metacognitive thinking skills. The 

results showed that the participating groups had similar modeling processes 

and stages. These processes included logical explanations, mathematical 

operations, and various thinking skills. The results revealed that the level of 

Metacognitive thinking skills that can be analyzed through mathematical 

modeling processes in a technological environment was average. And with a 

high degree on the field of planning, the most important planning skills were 

“to determine the previous experiences and retrieval skills". and a medium 

degree in the fields of organization and evaluation. The most important 

organization skills "identifies new ways to confront and resolve the 

difficulties faced by the errors. In light of these results some conclusions, 

recommendations were presented. 

 Key Words: Metacognitive thinking skills, Mathematical modeling, 

Technological environment. 
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 مقدمة نظرية:  -1

مع التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي املتزايد وما يشهده العامل من تغريات عديده يف مجيع 
نواحي احلياة ومنها املنظومة الرتبوية، واصبح يف اآلونة األخرية االهتمام بالطالب حمور العملية التعليمية 

ا، وهلذا كان ال بد من االهتمام الشديد يف عمليات التعلمية، وإن دور املعلم هو امليسر واملرشد والداعم هل
التعليم والتعلم املصاحبة للطالب وذلك ملواجهة هذه التحديات والتطورات املضطردة ليجاري املتعلم هذا 

 ألنه التطور، وإن طرح طرق واساليب تدريس مثرية ميسرة يف مادة الرياضيات هي خطوة يف غاية االمهية؛
 مادة ليست فإهنا األخرى، والعلوم احلياة، مناحي كافة يف وتغلغلها وتطورها لرياضياتأمهية ا من وبالرغم
وتقع مسؤولية  الطالب؛ وجه يف عائًقا ستبقى صعوبتها فإن وبالتايل الطالب، لدى بشكل عام حمبوبة

 بقبالإل املالئمة حتبيب الطالب باملادة على عاتق املعلم من خالل استخدامه ألفضل األساليب والطرق
(، وبناء على ذلك فإن اطالع واملام معلم الرياضيات 2015وعواد، الكبسي(الطالب على الرياضيات، 

والطرق املختلفة واستخدامها حسب املوبقف التعليمي التعلمي هو من أهم غايات الرتبية  باألساليب
 احلديثة.

البقة، كصنع ع أو جمسم أو لشكل ( على أهنا متثيل رياضيModelingوحتدد النمذجة )
(، أما النمذجة الرياضية فهي 7002منوذج ملتوازي مستطيالت )صندوق( من الكرتون أو اخلشب )حلمر،

حتويل املشكلة الوابقعية واحلياتية إىل مسائل رياضية مث التعامل مع هذه املسألة وحلها وتفسري احلل الرياضي 
(، وتتم عملية 7000اهلندسية، )العبسي، شكالواأل واملعادالت بالرموز وابقعي ملوبقف متثيل وتطبيقه، وهي

 إىل املشكلة الوابقعية من مفّصل يوضح عمليات الرتمجة ختطيطي من خالل تصور لرسم الرياضية النمذجة
جتريدها وحتويلها من  ويتم الوابقعية، املشكلة مع تبدأ فالنمذجة املسائل الرياضية وهي أبسط أنواع النمذجة،

 األساليب إىل به سؤاالً وتنتقل تعاجل الرياضية النمذجة هلا، فعملية مكافئة رياضية مشكلة خالل الرتمجة إىل
(، ويرى الباحث أن 7070األصلي )النمرات والزعيب والعمري، السؤال على الضوء إللقاء الرياضية

أو لشكل النمذجة حتويل املشكلة الرياضية الوابقعية اىل مسألة رياضية من خالل متثيل رياضي ملوبقف وابقعي 
 رياضي أو عالبقة رياضية من خالل الرموز واملعادالت.

لعمل تنبؤات  منوذج بناء إىل الوابقعية مع املشكلة تقوم متكاملة عملية هي النمذجة الرياضية وأن
املشكلة يف  حلل توظف والعالبقات اليت واالفرتاضات جمموعة من االستنتاجات ويعترب هذا النموذج معينة،

 احلياتية إىل املشكلة حتويل عملية بأهنا الرياضية ( النمذجة7000ا املنطلق يعرف اجلراح )الوابقع، ومن هذ
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 متثيل املشكلة عملية ( فيعرفها بأهناCheng,2001أما شينج ) وحلها، معها التعامل رياضية يتم مسالة
( Kyle and Kahn,2002هلا، يف حني يعرفها كيلي وكان ) حلول إجياد وحماولة رياضياً  احلقيقية

 سياق يف الرياضي يرتجم احلل ذلك وبعد حلها، مث رياضياً  عرب متثيل الوابقعي العامل من مشكلة ترمجة بأهنا
 وذلك عن العامل احلقيقي مشكالت معاجلة يف الرياضيات ( بأهنا تطبيق7002الوابقع، ويعرفها حلمر )

 املشكلة مع اليت تتناسب احللول أفضل ارواختي حلها، مث رياضية مسالة إىل احلياتية املشكلة حتويل طريق
 املشكلة حتويل هي الرياضية النمذجة ( أنKing,2005لذلك، ويرى كينج ) تقدمي التنبؤات مث ومن

احليايت، ويعرف  املوبقف حيث يكون اختيار احلل يف وحلها معها التعامل يتم رياضية مسألة إىل احلياتية
بأهنا نشاط يتم فيه حتويل املشكلة يف احلقيقة اىل الشكل  ( النمذجة الرياضيةDundar,2012دندار )

الرياضي أو أهنا صياغة موابقف احلياة احلقيقية، كما وأن النمذجة الرياضية ما هي اال تطبيقات للرياضيات 
 (.7002إذ يتم فيها حتويل املسألة الرياضية اىل موبقف وابقعي، وحلها )الرفاعي،

العامل احلقيقي )النموذج(  مشكالت معاجلة يف الرياضيات يقوالشكل التايل يوضح خطوات تطب  
(King,2005:) 

 
 العامل احلقيقي )النموذج( مشكالت معاجلة يف الرياضيات (: خطوات تطبيق1شكل )

وتتضمن مصادر التعلم بالنمذجة التفاعل املباشر احلقيقي )النمذجة املباشرة أو احلية(، والتفاعل 
لنمذجة املصورة(، وهناك مصادر غري مباشرة ميكن من خالهلا التعرف إىل أمناطاً غري املباشر من خالل )ا

سلوكية مثل: القصص ومتثيل الشخصيات التارخيية )النمذجة الضمنية/ التخيلية(، وايضًا )النمذجة 
، (7002باملشاركة( والتفاعل املباشر بني املالحظني واملالحظ أثناء عرض النموذج )أبورياش وعبد احلق،
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وتتضمن عناصر التعلم بالنمذجة النموذج الذي يستعرض سلوكًا ما، والسلوك الذي يستعرضه النموذج، 
واملالحظ أو املقلد الذي يالحظ سلوك النموذج، وأخريا نتائج السلوك عند كل من النموذج واملالحظ 

الظروف والعوامل (، وان عملية النمذجة للمشكلة هي تصوير العمليات املختلفة )7000)عبد اهلادي،
احمليطة باملسألة( يف شكل معادالت ومتباينات، متكن من اجياد حل املشكلة بالطرق الرياضية )النمرات 

 (.7070والزعيب والعمري،

ومن ميزات التعلم بالنمذجة أهنا متكن الطالب من التعلم دون الوبقوع يف األخطاء، ويستطيع 
فعالية من طرق التعلم األخرى من حيث االبقتصاد يف املعرفة تعلم سلوكات معقدة، وتعترب النمذجة أكثر 

والوبقت واجلهد شريطة أن يكون النموذج مالئماً، وفيها مييل الطالب الذين لديهم استجابات عدوانية إىل 
زيادة أو إنقاص سلوكهم العدواين إذا ما الحظوا منوذجًا يثاب أو يعابقب نتيجة لعدوانه )عبد 

الل اخنراط املعلمني يف انشطة اكتشاف النموذج حيصلون على الفرصة (، ومن خ7000اهلادي،
الكتشاف مفاهيم تعمل كنماذج رياضية، بينما عملية االكتشاف للنموذج تنطوي على دورات متكررة 

 متعددة الرتمجة، والوصف، وبيانات التنبؤ واجنازها يف مسارات احلل.

توضيح العمليات والظواهر وتسهيل تصورها  ويعترب الغرض من استخدام النمذجة الرياضية هو
من خالل تقليص الفجوة بني الوابقع والنظرية من خالل هذه النماذج، كما وتعمل النمذجة على تصور 
املفاهيم مع الوابقع ومتثيلها بشكل مبسط مما يساعد يف فهم املفاهيم، وتساعد النمذجة املعلم يف االنتقال 

 (.7012احلياة عن طريق مناذج رياضية جمردة )الفاوي،من مسائل رياضية اىل موابقف من 

 Anhalt andوالشكل التايل يوضح طبيعة النمذجة الرياضية يف الوابقع الرياضي )
Cortez,2015 :) 
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 طبيعة النمذجة الرياضية يف الوابقع الرياضي  (:7شكل )

ية تفكري املعلمني وهناك أربعة أهداف تساعد يف اكتشاف النموذج: األول يساعد يف حتليل كيف
رياضياً، والثاين يسهم يف اخنراط املعلمني رياضياً حسب املدخالت واخلربات اليت ميتلكوهنا، والثالث يساعد 
يف التعرف على بقدرات املعلمني، والرابع حيدد ويوفر التسهيالت لتطوير بقدرات املعلمني، ومن هنا ال بد 

ا يف تعليم وتعلم الرياضيات لدى الطالب، وجيب أن من تطوير النمذجة عند املعلمني من أجل دجمه
يكون لديهم املعرفة الكافية يف استخدام النماذج الرياضية اليت تعمل على تطوير مهارات النمذجة اخلاصة 

 ,Suhهبم على حنو كاٍف، حىت ال يواجه الطلبة مشكالت كبرية يف تعلم مهارات النمذجة الرياضية )
Matson, and Seshaiyer,2017 .) 

( مراحل النمذجة الرياضية على الرتتيب اآليت: حتديد وصياغة 7002ولقد خلص حلمر )
املشكلة، وصياغة فروض النموذج، وصياغة املسألة الرياضية، ووضع النموذج الرياضي، وتفسري النتائج، 

 وتأكيد صحة النموذج، واستخدام النموذج يف حل مشكالت مشاهبة.

( أن النموذج عبارة عن حماكاة جمسمة لشيء 7010تيوه وعليان )ويف نفس السياق يضيف اش
ما من حيث املظهر أو اخلصائص العامة، وهو يستخدم يف حال تعذر احلصول على األصل أو عينة منه، 
وختتلف النماذج حسب الغرض منها وكذلك حسب طريقة تصنيعها، وتعددت أنواع النماذج فمنها: 

شكل اخلارجي، وهي حتاول إبراز اخلصائص الشكلية للشيء مثل مناذج اهلرم النماذج املسطحة أو مناذج ال
واملخروط، وبقد يكون التجويف الداخلي للنموذج مصمتًا أو فارغاً، وأيضًا مناذج القطاعات وهي مناذج 



 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

362 

تعليمية كقطاع خمروطي يف كرة  القطع، ومن النماذج أيضًا النماذج الشفافة وهي ذات غالف خارجي 
نع عادًة من البالستيك أو الزجاج يتم توضيح األجزاء الداخلية فيه، وأيضًا النماذج الشغالة شفاف يص

وهي مناذج تعرض الوظيفة احلقيقية للشيء مثل متوازي املستطيالت واملكعب واملنشور اخلماسي مثاًل، 
لية، ومن النماذج وأيضًا النماذج القابلة للفك والرتكيب لكي يتمكن الطالب فك وتركيب األجزاء الداخ

أيضًا النماذج املفتوحة وهي مصممة إلتاحة الفرصة ملشاهدة األجزاء الداخلية من خالل فتحة خاصة، 
 (.7012)الرنتيسي وعقل،

( عملية النمذجة ودور Anhalt, & Cortez,2015ويصف كل من اهنالت وكورتز )
 التكنولوجيا الربقمية فيها كما يف الشكل: 

 

 ودور التكنولوجيا الربقمية (: النمذجة2شكل )

( أن استخدام النماذج يف التعليم هلا عدة معايري وشروط هي: 7010ويبني اشتيوه وعليان )
املالئمة من حيث مناسبة النموذج خلصائص الفئة املستهدفة وحمتوى املادة الدراسية وأهدافها، والوابقعية 

ث املظهر وخصائصه، مع ضرورة توضيح حيث يكون النموذج مشاهبًا للشيء األصلي احلقيقي من حي
الفرق بني النموذج والشيء األصلي من حيث التفاصيل واحلجم وغريها من اخلصائص، وأخريًا اإلتقان يف 
عمليات الصنع بوضوح من حيث تعيني األجزاء، مع التذكري بأن يرى اجلميع النموذج بشكل واضح 

 (. Suh, Matson, and Seshaiyer,2017ومريح )

( مراحل للتعلم من خالل النموذج هي مرحلة االنتباه أو إدراك النموذج 7007دم الزغول )ويق
حيث جيب إدراك العوامل املرتبطة بالنموذج والعوامل املرتبطة بالشخص والعوامل املتعلقة بالسلوك، وتأيت 

 مرحلة إعادة مرحلة االحتفاظ )تذكر النموذج( واليت تتضمن االحتفاظ والتخزين واالسرتجاع، ومن مث
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اإلنتاج )االستخراج احلركي( من خالل وجود بقدرات لفظية وحركية، وأخريًا مرحلة الدافعية واليت تعترب 
 وجود مثري يستثري سلوك الطالب حنو هدف معني.

بقد بنّي عمليات تطور الذاكرة  من خالل   (Flavell)( أن فالفل7002ويضيف يوسف )
ة الذكية لعمليات ختزين املعلومات واسرتجاعها، ومن خالل أحباثه يف تطور نتيجة تطور بنية الذكاء والربقاب

الذاكرة والتذكر ساهم يف ظهور مصطلح اإلدراك فوق املعريف يف السبعينات من القرن املاضي، ويشري أن 
الشخص الذي ميتلك وعي أعلى يف العمليات )التخزين واالسرتجاع( وميتلك بقدرة أكرب على تنظيم أفكاره 
وتوجيهها لتحقيق أهدافه اليت بقام بتحديدها وإجناز مهمات معرفية أكثر، أي يصبح لديه القدرة على 
التفكري حول تفكريه، وليومنا هذا حتظى مهارات الفوق إدراكية بالكثري من االهتمام نظرًا الرتباطها 

 .بنظريات الذكاء والتعلم واسرتاتيجيات حل املشكلة واختاذ القرار

ارات متيز الشخص مبعرفته بنفسه، وباملهمة اليت يقوم هبا، وباالسرتاتيجية اليت تلزم وهذه امله
ملعاجلة هذه املهمة، مبعىن معرفة الشخص اخلاصة بعملياته املعرفية ونتائجها، وهو املقدرة على مرابقبة تفكريه 

عيه للعمليات املعرفية وضبطه وتنظيمه من خالل تقييم احلاالت واألوضاع املعرفية، فهو إدراك الشخص وو 
اخلاصة به بصرف النظر عن مضمون تلك العمليات، مع استخدام الوعي الذايت يف ضبط العمليات 

 (.7011املعرفية وحتسينها )اخلفاجي،

وتعد مهارات فوق اإلدراك من أعلى مستويات التفكري، إذ توصف بأهنا مستوى من التفكري 
ستخدامه ملخزونه املعريف والعقلي، وكيف خيطط ويقيم ويرابقب تفكريه املعقد، يتعلق مبرابقبة الفرد لكيفية ا

اخلاص، وبذلك تعد بقمة العمليات العقلية، وال يوجد هناك اتفاق بني السيكولوجيني على عناصر 
ذلك إىل معرفة فوق إدراكية وخربة فوق إدراكية،   (Flavell)العمليات فوق اإلدراكية، ولكن بقسم فالفل

( وتشري األوىل إىل معرفة الفرد بنفسه، وباملهمة املدركة، وباالسرتاتيجية املستخدمة يف 7012)السالمات،
اإلدراك، أما الثانية فتشري إىل أية خربة واعية سواء كانت عقلية أم انفعالية، ومت تقسيم املعرفة فوق إدراكية 

عملياهتم العقلية، والثاين تنظيم إىل بقسمني رئيسيني مها: املعرفة عن اإلدراك، وتعين معرفة األفراد عن 
 (.7070اإلدراك، ويتضمن التخطيط والفهم املسبق للمشكلة واملرابقبة والتقومي )الزعيب،

يف حني للمعرفة فوق اإلدراكية مظهرين أساسيني مها: التقومي الذايت لإلدراك ويتضمن ثالثة 
مباذا؟ وتنطوي على احلقائق وتعرب عما الشكل األول املعرفة التقريرية وهي جتيب عن السؤال  :أشكال هي

هو معروف يف جمال معني والوعي باملهارات واالسرتاتيجيات واملصادر الالزمة إلجناز املهمة، )عكاشة 
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املعرفة اإلجرائية وهي جتيب عن السؤال بكيف؟ وتتعلق باإلجراءات  ( أما الشكل الثاين هو7017وضحا،
همة، مثل التخطيط واختيار االسرتاتيجيات، وحتديد الوبقت واجلهد املختلفة اليت جيب أن تؤدي لتحقيق امل

(، وإن 7002املناسبني، واملراجعة والتغيري إىل اسرتاتيجيات أخرى إلزالة مشكالت تعرتض األداء )الزعيب،
هذه املعرفة تتضمن اإلملام مبعلومات إجرائية مثل: كيف ميكن للطالب أن يتصفح كتابًا بسرعة؟ أو كيف 

ه؟، وتعد املعرفة اإلجرائية ذخرية من السلوكيات املتوافرة لدى الفرد تساعده يف الوصول إىل أهدافه يلخص
مت اختيار أو استخدام اسرتاتيجية ما؟ أو مىت  املختلفة، وأخريًا املعرفة الشرطية وهي جتيب عن السؤال مباذا

ملعارف الثالث تعترب هامة وحامسة يف ميكن استخدام اسرتاتيجية ما بداًل من األخرى؟، وعليه فإن هذه ا
برامج التدريب الناجحة يف جمال اإلدراك فوق املعريف، وتعترب أساسية يف هذا النمط من التفكري 

 (.7002االسرتاتيجي )يوسف،

أما املظهر الثاين للمعرفة فوق اإلدراكية هو اإلدارة الذاتية لإلدراك ويتضمن التقييم، والتخطيط، 
 والتنظيم، 

تقييم تقدير ملعرفتنا الراهنة، وهي عملية داخلية تبدأ بقبل البدء باملهمة، وتستمر أثناء إجنازها وبعده، فال
وتتضمن التحقق من مدى الوصول إىل األهداف، أما التخطيط فإنه يتضمن حتديد األهداف، واختيار 

بات، وطرق التغلب عليها، والتنبؤ االسرتاتيجيات الالزمة، واإلجراءات املرتبطة بإجناز املهمة، وحتديد الصعو 
بالنتائج، ويتضمن التنظيم التحقق من مدى التقدم حنو اهلدف أو األهداف الفرعية، ومن مث مراجعة 

 (.7012اخلطط واالسرتاتيجيات وتعديلها بناء على مدى جناحها يف حتقيق األهداف )السالمات،

ن تفاعاًل مستمرًا بني التقومي الذايت ومن هنا يالحظ أن مفهوم املهارات الفوق إدراكية تتضم
للمعرفة، والذي يتضمن املعرفة التقريرية واإلجرائية والشرطية، وبني إدارة الذات، واليت تتضمن عمليات 
التقييم والتخطيط والتنظيم، ونظرًا ألمهية مهارات الفوق ادراكية يف مساعدة الطالب على فهم ما يفرتض 

لدراسي فإنه من الضروري االهتمام هبا ودراستها دراسة مستفيضة لكي يتم منهم تعلمه وحتسني أدائهم ا
حتسني أداء الطلبة يف غرفة الصف وتنمية اجتاهات اجيابية حنو املادة الدراسية وتنمية القدرة على االعتماد 

 (.7002على النفس ويكونون مسؤولني عن أمر تعلمهم بأنفسهم )الزعيب،

 دراسات سابقة: -2

الع على العديد من الدراسات ذات العالبقة املباشرة وغري مباشرة ملوضوع البحث، لقد مت االط
 مقتصراً على جانبني مها:
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 : دراسات متعلقة باستخدام النمذجة:2-1

فحاول الكثري من الباحثني وصف النمذجة حسب نوعها وتسلسل العمليات اليت حتدث من 
؛ 7002لرياضية على تنمية مهارات تربوية )حلمر،خالهلا، وهنالك من تناول أثر استخدام النمذجة ا

 ,Suh ؛7012؛ الفاوي،7012؛ احلسين واملختار خرياهلل،7017؛ أبو مزيد،7002الرفاعي،
Matson, and Seshaiyer,2017 ،7070؛ النمرات والزعيب والعمري.) 

مة ( اليت هدفت إىل تنمية بعض مهارات النمذجة الرياضية الالز 7002ففي دراسة حلمر )
للطالب املعلمني شعبة الرياضيات بكلية الرتبية جامعة عدن، فأظهرت الدراسة أن هنالك اخنفاضًا يف 
مستوى الطالب واملعلمني يف مهارات النمذجة الرياضية بقبل تطبيق الربنامج، وأما دراسة الرفاعي 

يجيات ما وراء املعرفة، ( فقد هدفت إىل معرفة أثر برنامج يف النمذجة الرياضية يف تنمية اسرتات7002)
وسلوك حل املشكالت، ومهارات التدريس اإلبداعية لدى الطالب املعلم شعبة الرياضيات، وتوصلت 
الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج النمذجة الرياضية يف تنمية مهارات النمذجة الرياضية، وبقد فحص 

ة مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالب ( أثر استخدام النمذجة الرياضية على تنمي7017أبو مزيد )
الصف السادس يف حمافظة غزة، وذلك من خالل استخدام النمذجة الرياضية، وبقد أظهرت النتائج األثر 
اإلجيايب للنمذجة الرياضية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست الوحدة 

( أثر اسرتاتيجية النمذجة 7012درس كل من احلسين واملختار خرياهلل )يف استخدام النمذجة الرياضية، و 
املعرفية يف البنية الرياضية لدى طالب املرحلة اإلعدادية/ اخلامس العلمي، حيث تكونت عينة البحث من 

( طالبًا يف كل جمموعة, مت تكافؤ اجملموعتني 70( طالبًا من مدرسة ثانوية اهلامشية للبنني وبوابقع )00)
باملتغريات )العمر الزمين, الذكاء, التحصيل السابق, املعلومات السابقة(، ومت اعداد اختبار للبنية الرياضية، 

( بني متوسط درجات طالب 0.00وبينت النتائج أنه هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ة لتدريس البنية الرياضية ومتوسط اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام اسرتاتيجية النمذجة املعرفي

درجات طالب اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة العادية يف اختبار البنية الرياضية املعد لذلك ولصاحل 
فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تطبيقات  ( حول7012اجملموعة التجريبية، ويف دراسة الفاوي )

دام النمذجة اإللكرتونية على التحصيل املعريف وتنميه بعض التكنولوجيا احليوية يف ماده األحياء باستخ
مهارات التفكري املستقبلي، واستخدم البحث احلايل املنهج شبه التجرييب ذي اجملموعتني املتكافئتني، 
واستخدام اختبار التحصيل املعريف واختبار التفكري املستقبلي، ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة 

متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل املعريف يف إحصائية بني 
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مستوياته الثالثة )التحليل، والتطبيق، والرتكيب( ولصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، ووجود فروق ذات 
 التجريبية، وأجرى داللة إحصائية يف اختبار التفكري املستقبلي ومهاراته اخلمس، ولصاحل طالبات اجملموعة

 أثر عن للكشف ( دراسةSuh, Matson, and Seshaiyer,2017وماتسون وسيشاير ) سوه
من بقبل املعلمني،  والتواصل التعاوين والعمل النابقد التفكري مهارات على تنمية الرياضية النمذجة ممارسة

 املعلمني مع منظمة شبه ت( معلماً، ومت استخدام مقابال24أصل ) من معلمني اثنني من العينة وتكونت
 يف جنحوا املعلمني أن النتائج امليدانية، وبينت واملالحظات النمذجة الرياضية، يف دروسهم وبعد وأثناء بقبل

والتواصل،  والتعاون النابقد التفكري مهارات تنمية يف وفاعليتها الرياضية النمذجة عمليات الطلبة يف إشراك
( اليت هدفت إىل تقصي أثر استخدام النمذجة الرياضية يف 7070مري )ويف دراسة النمرات والزعيب والع

تنمية مهارات التفكري النابقد يف الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي، ومت إعداد اختبار 
( طالبة، ومت تعيني اجملموعة التجريبية والضابطة 20مهارات التفكري النابقد، طبق على عينة بلغ عددها )

، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية الستخدام عشوائياً 
النمذجة الرياضية يف تنمية مهارات التفكري النابقد ككل، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية عن أثر النمذجة الرياضية يف تنمية كل مهارة من مهارات التفكري النابقد.

 المعرفي: فوق التفكير دراسات متعلقة بمهارات 2-2

؛ 7070املعريف )الزعيب، فوق التفكري وحاول الكثري من الباحثني دراسة مهارات
 (.7002؛ ويوسف،7011؛ واخلفاجي،7017؛ وعكاشة وضحا،7012والسالمات،

( تقصي أثر استخدام منحى السياق االجتماعي التارخيي يف تدريس 7070فدرس الزعيب )
ملفاهيم الكيميائية يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف والتحصيل لدى طالب الصف العاشر األساسي ا

( طالبًا وزعوا عشوائيًا على جمموعتني: جتريبية وضابطة، ومت إعداد 02يف األردن، وتكونت العينة من )
توصلت نتائج الدراسة إىل وجود مقياسًا ملهارات التفكري فوق املعريف واختبار حتصيلي كأدوات للدراسة. و 

أثر الستخدام منحى السياق االجتماعي التارخيي كمحور يف تدريس املفاهيم الكيميائية يف تنمية مهارات 
( أثر استخدام 7012التفكري فوق املعريف والتحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية، ودرس السالمات )

( 01ل وتنمية مهارات اإلدراك الفوبقي وتكونت العينة من )التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء يف التحصي
طالبًا من طلبة الصف الثاين ثانوي موزعني عشوائيًا على جمموعتني ومت استخدام اختبار التحصيل العلمي 
ومقياس مهارات اإلدراك الفوبقي، وبقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات 
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االختبار التحصيلي ولصاحل اجملموعة التجريبية، وأيضاً بينت النتائج وجود فروق ذات داللة اجملموعتني على 
احصائية بني متوسطات اجملموعتني على مقياس مهارات اإلدراك الفوبقي ولصاحل اجملموعة التجريبية، وبقدم 

 الصف بطال من عينة لدى املعرفة وراء ما مهارات تنمية هدفت إىل ( دراسة7017عكاشة وضحا )
 داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أهم من تدرييب، وكان برنامج تدريبهم على طريق عن الثانوي األول

 نوعية فروق كبرياً، وتوجد التأثري حجم وكان البعدي القياس لصاحل املعرفة وراء ما مهارات يف إحصائية
 يف منخفضة درجات واحلاصالت على مرتفعة درجات على احلاصالت الطالبات بني إحصائية داللة ذات

مشكالت االختبار، يف  حل أثناء يستخدمنها اليت املعرفية وراء ما املهارات يف املشكلة حل سلوك اختبار
( فاعلية اسرتاتيجييت اإلدراك فوق املعرفية )النمذجة والتدريس التباديل( يف 7011حني درس اخلفاجي )

ت اهلندسية العملي والدافعية لتعلم املادة وبقد اختريت عينة الدراسة التحصيل واألداء العملي ملادة البصريا
( طالبًا وطالبة لكل من اجملموعات الثالث. 10( طالبًا وطالبة بوابقع )00اختيارًا عشوائيًا وبلغ عددها )

راك فوق ومن أهم النتائج تبني تفوق طلبة اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست املادة وفق اسرتاتيجية اإلد
املعريف )النمذجة( يف األداء ودافعية التعلم، كما أظهرت النتائج تفوق اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست 
املادة وفق اسرتاتيجية اإلدراك فوق املعريف )التدريس التباديل( يف التحصيل، واألداء العملي ودافعية تعلم 

 يف حموسب برنامج أثر معرفة إىل ( اليت هدفت7002) املادة على اجملموعة الضابطة، ويف دراسة يوسف
 بلغ الدراسة عينة اختيار مت حيث املعريف، فوق التفكري مهارات على تنمية الدماغ جانيب نظرية ضوء

 مهارات اختبار يف بني متوسطات اجملموعتني فروق وجود عن النتائج أسفرت طالبة، وبقد (80) عددها
 .للربنامج تعزى التجريبية جملموعةا لصاحل املعريف فوق التفكري

 وإجراءاهتا أهدافها يف واضحاً  تنوعاً  الباحث الحظ السابقة، الدراسات استعراض خالل ومن
 تنمية يف خاص بشكل الرياضية النمذجة السرتاتيجية عالية كفاءة هذه الدراسات بينت حيث ونتائجها،

 النمذجة الرياضية، استخدام يف االستمرار يةبأمه الدراسات مجيع التفكري بشكل عام، وأوصت مهارات
 بالتفكري. الرياضيات تربط ومهمات أدائية بأنشطة الرياضيات مناهج وإثراء

ويف البحث احلايل انصب االهتمام حول عملية النمذجة اليت تنفذ من بقبل طالب الرياضيات يف   
 فوق التفكري مي مع ربط ذلك مبهاراتجامعة اخلليل يف اكتشاف مناذج مالئمة ملعاجلة موبقف وابقعي تعلي

 املعريف يف حل انشطة مفتوحة من نوع اكتشاف النموذج.

 مشكلة البحث وأسئلته:  -3
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إن التطور العلمي والتكنولوجي املضطرد واالنفجار املعريف جعل التفكري واإلبداع ضرورة حتمية 
والتمكن من حل املسائل وذلك  لتعلم مواضيع الرياضيات وبشىت الطرق من أجل مواكبة النمو املعريف

يتطلب وجود اسرتاتيجيات تعليم متقدمة تساعد الطالب على اثراء معلوماهتم وتنمية مهاراهتم العقلية 
والتدرب على اإلبداع وانتاج املعرفة، وأصبح تدريس الرياضيات حيتاج إىل الكثري من املتطلبات واإلجراءات 

ادة الرياضيات ذات طبيعة جمردة أكثر من غريها من املواد، وأن الالزمة لتبسيط مفاهيمها خصوصًا وأن م
مواضيع الرياضيات متسلسلة ومتتالية فإذا حدث تقصري يف فهم أي جزء منها فإنه يؤثر يف فهم املوضوع 

 الذي يليه.

وإن االجتاهات الرتبوية احلديثة تنادي بضرورة التنوع يف النماذج املستخدمة للطلبة، وأوصى 
( على أمهية استخدام NCTM,2000األمريكية ) بالواليات الرياضيات الوطين ملدرسياجمللس 

 والتلقني، احلفظ عناء من الطلبة أساليب واسرتاتيجيات ومناذج تعليمية لتبسيط مادة الرياضيات إلنقاذ
الرياضيات  والتعليم، وهلذا كان ال بد من تأهيل وتدريب املعلمني على جوانب التعلم حنو دافعيتهم وإثارة

العديدة )ما بقبل اخلدمة وما بعدها( خصوصًا استخدام النمذجة الرياضية وبقدرهتا الفائقة على تنمية 
 التفكري واملفاهيم وتركيزها.

 والدراسات األحباث مجيع توصي السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع وبعد
 وتطويرها الوابقعية باألنشطة الرياضيات مناهج يستدر  ممارسة الرياضية يف النمذجة استخدام باستمرارية
 الرياضية، وعالبقتها بالتفكري وانواعه ومهاراته.  النمذجة باستخدام وتدريسها

ومن خالل عمل الباحث يف التعليم والتدريس اجلامعي الحظ أمهية دراسة النمذجة الرياضية 
لدى طالب ختصص الرياضيات، وكان من  باستخدام التكنولوجيا يف تنمية املهارات العقلية والتفكري

الشعور العام لدى الباحث التأكد من نوع املهارات العقلية اليت يستخدمها الطالب اثناء عمليات 
النمذجة، ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات واالستعانة بطرق واسرتاتيجيات تعليم وتعلم خمتلفة، فإنه 

املعريف يف  فوق التفكري ة باستخدام التكنولوجيا وربطها مبهاراتيف هذه الدراسة مت استخدام طريقة النمذج
 التفكري استخدام النمذجة الرياضية وربطها مبهارات حول ندرة الدراسات إىل تعلم مادة الرياضيات، إضافة

 األدب على اطالعه خالل من الحظ أن النموذج بعد هذا الباحث اختار وبقد الرياضيات، املعريف يف فوق
املعريف والتكنولوجيا،  فوق التفكري إليه الرياضيات ومهارات هتدف ما بني توافق وجود العالبقة ذي يالرتبو 



 يم أبو عقيلابراهد. ................... ..............المعرفي أثناء عمليات النمذجة الرياضية فوق التفكير تحليل مهارات
 

 
326 

املعريف أثناء  فوق التفكري فتمثلت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: ما هو مستوى مهارات
 ليل؟عمليات النمذجة الرياضية يف بيئة تكنولوجية لدى طلبة الرياضيات يف جامعة اخل

 أسئلة البحث: -4

 من التساؤل الرئيس السابق مت صياغة األسئلة الفرعية التالية: 

: ما هي اجراءات النمذجة الرياضية اليت يستخدمها طلبة الرياضيات يف بيئة تكنولوجية يف 0-1
 جامعة اخلليل؟ 

نمذجة املعريف اليت ميكن حتليلها من خالل عمليات ال فوق التفكري مهارات : ما مستوى0-7
 الرياضية يف بيئة تكنولوجية لدى طلبة الرياضيات يف جامعة اخلليل؟

 أهداف البحث: -5

املعريف يف كيفية وصول الطلبة املعلمني يف جامعة  فوق التفكري هدف هذا البحث إىل حتليل مهارات
البحث  اخلليل إىل منوذج حقيقي أثناء حلهم مشكالت رياضية باستخدام التكنولوجيا، وبالتحديد يهدف

 إىل معرفة:

 : اجراءات النمذجة الرياضية اليت ميكن استخدامها يف بيئة تكنولوجية. 0-1

املعريف اليت ميكن حتليلها من خالل عمليات النمذجة الرياضية  فوق التفكري مهارات : مستوى0-7
 يف بيئة تكنولوجية لدى طلبة الرياضيات يف جامعة اخلليل.

 أهمية البحث: -6

النماذج الرياضية  استخدام يف والتنوع احلديثة، الرتبوية األساليب داماستخ عملية أن
 هذا يف ملحة ضرورة باتت العمليات هذه وأن احلديثة، الرتبية توجهات من هو واالسرتاتيجيات التدريسية

 هذه تقدمه ما وبقدر مبدعة، وعقول علماء من متلك ما بقدر تقاس األمم هنضة فقد أصبحت العصر،
 دون التعليم أجل من التعليم يكون أن جيب وعليه املستويات، مجيع على علمية ن إجنازاتم األمم

 .اجملتمعات هذه تطور يف تسهم معينة ضوابط له تكون أن جيب بل والذاتية االهتمامات باألهواء
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 ومن هنا تكمن أمهية البحث النظرية والتطبيقية يف:

من  بدالً  الرياضية واملواضيع التعليمية املوابقف عضوب تتالءم حديثة مناذج تدريس : استخدام2-1
 .والروتني واحلفظ التلقني على تعتمد اليت التدريسية األساليب

 التعاون ميأله الذي الرتبوي املناخ إجياد : تعمل النمذجة الرياضية واستخدام التكنولوجيا على2-7
 .والتفاهم

ضية يف مناهج الرياضيات مما يساعد يف بناء : تفيد واضعي املناهج يف تضمني النمذجة الريا2-2
 الفهم للمفاهيم والتعميمات الرياضية.

 املعريف حلل املسائل الرياضية. فوق التفكري : تساعد يف التعرف اىل مهارات2-0

: تقدم متهيدًا للباحثني يف استخدام اسرتاتيجية النمذجة الرياضية يف جماالت متنوعة ومواد 2-0
 املعريف. فوق التفكري ها مبهاراتدراسية أخرى وربط

 : تقدمي اجراءات النمذجة الرياضية للطلبة املعلمني الستخدامها يف تصميم مناذج رياضية.2-2

 حدود البحث: -7

 يأيت هذا البحث مع حدود مكانية وزمانية وموضوعية وبشرية وفيما يلي وصف هلذه احلدود: 

 ة اخلليل بفلسطني.: حدود مكانية: مت تطبيق هذا البحث يف جامع2-1

 -7012: حدود زمانية: مت إجراء البحث يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )2-7
 م(.7070

املعريف اليت ميكن حتليلها  فوق التفكري : حدود موضوعية أكادميية: ابقتصر على حتليل مهارات2-2
يف بيئة تكنولوجية )برامج  من خالل عمليات النمذجة الرياضية )القميص الكبري وحذاء العمالق(

 متعددة مثل برنامج اكسل وجيوجربا(.

 : حدود بشرية: الطلبة املتخصصني يف مادة الرياضيات.2-0
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 مصطلحات البحث وتعريفاتها االجرائية: -8

التمثيل ( على أهنا متثيل رياضي لشكل أو جمسم أو عالبقة، وأهنا 7002عرفها حلمر ) : النمذجة:8-1
الذهين لشيء ما ولكيفية عمله، بالتفكري املنظم لتحقيق غاية عملية، موجهة حنو الفعل الذي نريد حتقيقه، 
ومن هذا املنطلق ميكن القول أن اإلنسان ينمذج يف حياته اليومية ويف كل حلظة فهو جيمع كل الكائنات 

و بأشخاص أو حىت مبؤسسات، وهذه الصورة اليت حتيط به بصورة ذهنية، سواء تعلق األمر بأشياء مادية أ
 (.Suh, Matson, and Seshaiyer,2017الذهنية متكنه من تركيب وترمجة وتقليد سلوك، )

هي عملية متثيل املشكالت يف العامل احلقيقي وحماولة اجياد حلول هلذه : النمذجة الرياضية: 8-2
كلة رياضية، وميكن ترمجة احلل الناتج إىل املشكالت, وبالتايل حتويل مشكلة الوابقع احلقيقي إىل مش

مصطلحات الوابقع احلقيقي بالرغم من أنه بقد يكون هنالك تفسريات متعددة يف مناذج رياضية )النمرات 
 (.2020والزعيب والعمري،

هو تبسيط أو جتريد ملشكلة معقدة أو حالة من الوابقع احلقيقي إىل شكل : النموذج الرياضي: 8-3
 (، والنماذج املستخدمة يف هذا البحث هي )القميص الكبري، حذاء العمالق(.7002رياضي )حلمر،

هي مراحل تتعلق بإدراك الشخص ووعيه للعمليات املعرفية المعرفي:  فوق التفكير : مهارات8-4 
اخلاصة به بغض النظر عن مضمون تلك العمليات، مع استخدام ذلك الوعي الذايت يف ضبط العمليات 

 (.7070يقوم هبا وحتسينها للوصول إىل منوذج رياضي مالئم )الزعيب، املعرفية اليت

ويعرفها الباحث اجرائياً: بأهنا الدرجة الذي حيصل عليها طالب الرياضيات على استمارة بقياس 
 املعريف. فوق التفكري مهارات

 الطريقة واإلجراءات: -9

ّي، وهدو مدنهج مناسدب يف مثدل هدذه اعتمدد الباحدث علدى املدنهج الوصدفّي التحليلدالمننهج المتبنع:  :9-1

البحددوث وهددذا املددنهج يسدداعد علددى الوصددول إىل احلقددائق عددن الظددروف الراهنددة، ويصددف الظدداهرة وحيلددل اآلراء 

 حول تلك الظاهرة، ويساعدنا على فهم احلاضر ووابقعه.
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خلليل يتكون جمتمع البحث من مجيع طلبة الرياضيات امللتحقني جبامعة ا البحث وعينته: : مجتمع9-2

( طالب وطالبة 172( وعددهم )7070 -7012يف الفصل الدراسي الثاين من العام األكادميي )

حسب اإلحصائيات املتوفرة عند مرشد طلبة الرياضيات ومرشد طلبة أساليب الرياضيات، وبقد مت اختيار 

يف املشاركة ضمن  ( طالب وطالبة بشكل عشوائي ومن مث التواصل مع مجيع أفراد العينة لتبيان رغبتهم02)

عملية النمذجة الرياضية، وذلك لزيادة فعاليتهم ودافعيتهم حنو فعالية النمذجة ولضمان مصدابقية النتائج، 

 ( طالب. 2 -0ومت توزيعهم بطريقة عشوائية على عشر جمموعات وكل جمموعة تضم )

 البحث:  : أدوات9-3

 : المشاهدات: 9-3-1

لتني مها: القميص الرياضي الكبري وحذاء العمالق، حيث على مسأ األساس البحث يف بقام هذا
مت طرح سؤال من خالل النماذج اخلاصة بالفعالية على املشاركني، وهي عبارة عن صورة للشيء املراد 

 منذجته وتساؤل حول عملية النمذجة، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

 (: بيان سؤال النمذجة للمشاركني1جدول )

 ؤالالس معطيات الفعالية

القميص 
الرياضي 

 الكبري

طول القميص الرياضي الكبري 
 02.2مرتاً, وعرضه  27.7

 مرتاً 

كم بقميصًا حقيقيًا  )يف الوابقع( على الشركة أن 
 حتيك كي حتصل على مثل هذا القميص الكبري؟

حذاء 
 العمالق

م وطوله 7.22عرض احلذاء 
 م0.72

 بقدر طول العمالق حبيث يصلح احلذاء له؟
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األعمال والسلوكيات اليت يقوم هبا املشاركني يف كل جمموعة على مسأليت القميص  ومن خالل
الرياضي الكبري وحذاء العمالق يف بيئة تكنولوجية يتم مشاهدة فعاليات النمذجة وتسجيل كافة اخلطوات 

 اخلاصة بذلك.

قًا ملوسوعة والقميص الرياضي الذي تتم فعالية النمذجة عليه هو القميص األكرب يف العامل وف
( 2( مرتاً، وأدخل يف انتاج هذا القميص )02.2( مرتًا وعرضه )27.7غينيس القياسية، يبلغ طوله )

(، وكان سؤال النمذجة هو: كم بقميصًا حقيقيًا )يف الوابقع( علينا أن 2انظر ملحق ) –أطنان من القطن 
لدى اجملموعات، وعليهم  حنيك كي حنصل على مثل هذا القميص الكبري؟، فقياسات القميص معروفة

 استخدام اسرتاتيجيات وطرق وأساليب رياضية وابقعية ميكن أن تساعد املشاركني وتقرهبم إىل احلل.

وحذاء العمالق هو احلذاء االكرب يف العامل وفقا ملوسوعة غينيس القياسية، يبلغ عرضه 
ح للبس هذا احلذاء؟، (، بقّدر طول العمالق الذي يصل0انظر ملحق ) –(م 0.72(م وطوله )7.22)

بقياسات احلذاء معروفة لدى اجملموعات، فقد يستخدم املشاركون النسبة والتناسب أو استخدام القياس 
 وغريها من الطرق واألساليب اليت تقرهبم إىل احلل.

 المعرفي: فوق التفكير : استمارة تحليل مهارات9-3-2

املعريف وهي )التخطيط،  فوق التفكري بقام الباحث بإعداد أداة البحث للكشف عن أهم مهارات
التنظيم، والتقومي( وهي اليت تندرج ضمن مظهر اإلدراك الفوق معريف واإلدارة الذاتية لإلدراك وتنظيمه 
وذلك من خالل االطالع املستفيض حول هذا املوضوع على األدب الرتبوي املتعلق به والدراسات السابقة 

(، وبناًء على املعلومات اليت توفرت لدى الباحث مت إعداد 7002ذات الصلة مثل دراسة )الزعيب،
 االستمارة يف ثالث جماالت وهي:

( مهارات وهي: مهارة حتديد اهلدف: حيدد اهلدف وخيتار االسرتاتيجية 0جمال التخطيط بوابقع )  
هارة التنبؤ: يتوبقع لتنفيذه، ومهارة الرتكيز على اهلدف: يبقى اهلدف يف بؤرة االهتمام أثناء تنفيذ اخلطة، وم

النتائج املرغوب فيها من جراء تنفيذ اهلدف، ومهارة الربط: لتحديد اخلربات السابقة اليت تلزم للحل 
 واسرتجاعها.  

( مهارات وهي: مهارة الرتتيب: يرتب العمليات واخلطوات الالزمة للقيام 0جمال التنظيم بوابقع )
يد املغالطات: حيدد األخطاء والعقبات اليت بقد يواجهها يف بتنفيذ اهلدف الذي ينوي حتقيقه، ومهارة حتد
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تنفيذ هدف ما، ومهارة إجياد البدائل: حيدد أساليب جديدة ملواجهة الصعوبات وحل األخطاء اليت 
يواجهها، ومهارة استخدام مصادر التعلم: حيدد مىت يلجأ إىل استخدام أي مصادر تعليمية أخرى 

الوبقت يف تعلم اهلدف: يستطيع حتديد الوبقت الوابقعي الذي سوف يستغربقه  للتحقيق اهلدف، ومهارة إدارة
 اهلدف للتحقق.

( مهارات وهي: مهارة تقييم األساليب: يقيم األساليب والطرق اليت 2جمال التقومي بوابقع )
قيق استخدمها خالل تنفيذ اخلطة لتحقيق اهلدف، ومهارة املرابقبة الذاتية: يقوم بالتحكم يف التقدم حنو حت

األهداف بدبقة معقولة، ومهارة وضع حمك لتنفيذ اهلدف: يقيم مدى حتقق اهلدف، ومهارة احلكم: يتأكد 
من دبقة النتائج وكفايتها، ومهارة تقييم األخطاء: يقيم كيفية تناوله لألخطاء والعقبات اليت واجهته أثناء 

 ة للهدف الذي مت تنفيذه.حتقق اهلدف، ومهارة تقييم فاعلية اخلطة: يقيم  مدى مالءمة اخلط

( فقرة، أمام كل فقرة خيارات ترتاوح من متوفر بشكل كبرياً 10وهبذا تأّلفت أداة البحث من )
درجات( ومتوفر )درجتان( وغري متوفر)درجة(، وبذلك  2إىل غري متوفر حيث أعطي متوفر بشكل كبري )

(، )انظر ملحق 15لكلية الدنيا عليها فهي )( أما الدرجة ا45تكون الدرجة الكلية العليا على االستمارة )
1.) 

وللتأكد من صدق األداة يف البداية مت عرض االستمارة على جمموعة من احملكمني املختصني يف 
هذا اجملال، وبقد أبدوا مالحظاهتم اهلامة من حيث التعديل والتغيري واإلضافة واحلذف، وبقد مت األخذ 

ياس الصدق هلذه االستمارة عن طريق معامل االتساق الداخلي مت ولق مبالحظات احملكمني دون استثناء،
( طالب من خارج العينة 2منذجة القميص الرياضي وحذاء العمالق على جمموعة من الطلبة تتكون من )

 األصلية واجلدول التايل يوضح ذلك:

 (: معامل االتساق الداخلي للمجاالت بالدرجة الكلية لألداة7جدول )

 االرتباطمعامل  اجملال

 0.22 التخطيط

 0.20 التنظيم
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 0.22 التقومي

 0.20 الدرجة الكلية

 وجود على يدل مما مرتفعة جاءت االرتباط معامالت مجيع أن السابق اجلدول من ويتضح
 الكلية هلا. بني فقرات وجماالت األداة والدرجة ارتباط بقوي

ص الرياضي وحذاء العمالق على جمموعة وأيضًا لقياس الثبات هلذه االستمارة مت منذجة القمي  
( طالب من خارج العينة األصلية، ومت تسجيل كافة اإلجراءات اليت بقام هبا أفراد 2من الطلبة تتكون من )

اجملموعة أثناء عملية النمذجة للوصول إىل احلل، ومّت عرُضه، ومتَّ ترمجته حسب وجود املهارات الفوق 
على التفاعالت املتوفرة يف التسجيل الكتايب )املالحظة األوىل(، ومّت عرُضه  إدراكية وتدويُن التكرارات بناءً 

مرًة أخرى، وتدوين التكرارات بناًء على التفاعالت املتوفرة يف التسجيل )املالحظة الثانية(, ومت مقارنة 
 باستخدام معادلة هولسيتالنتائج بني املالحظتني من خالل حساب الثبات الداخلي للمالحظتني 

Holisti)،7070( حلساب معامل الثبات )أبو عقيل): 

معامل ثبات املالحظة الداخلي= 

 

(، وهي بقيمة تسمح للباحث 0.222فكان معامل ثبات املالحظة الداخلي يساوي )
 املعريف. فوق التفكري باستخدام االستمارة لتحليل مهارات

( بدرجة 7.27 -1.22خفضة، ومن )( بدرجة من1.22 -1واحملكات لالستمارة هي: )
 (. 0.22= 2÷  7) 2( بدرجة عالية، وهي جاءت بتقسيم املدى على 2 – 7.22متوسطة، ومن )

 نتائج البحث ومناقشتها:  -11

تننم اإلجابننة عننن السننيال الننرئي  للبحننث مننن خننالل اإلجابننة عننن األسننئلة الفرعيننة، وهنني علننى النحننو 
 التالي:
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بحث األول: )ما هي اجراءات النمذجة الرياضية التي يمكن : النتائج المتمثلة بسيال ال11-1
 استخدامها في بيئة تكنولوجية(؟

لقد مت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل احلديث عن مسأليت القميص الرياضي وحذاء   
 العمالق ومن خالل استخدام اجملموعات للنمذجة الرياضية للمسألتني كاآليت:

 املسألة واملطلوب منها. نقاش وابقعي حول املعطيات يف .1
 استنتاجات ملعلومات وابقعية حول القياسات عن ابعاد القميص الكبري وحذاء العمالق. .7
 تفكري رياضي حول النسب ألبعاد القميص واحلذاء مع بعضها البعض )نقاش رياضي(. .2
 نقاشات وابقعية حول القميص واحلذاء والذهول واالستغراب حول حجمهما. .0
حجم القميص واحلذاء يف الوابقع الطبيعي ويف النموذج )القميص الكبري  حوارات ونقاشات حول .0

 وحذاء العمالق(.
 نقاشات تتعلق بالقياسات واالبعاد )نقاش رياضي(. .2
 نقاشات حول أبعاد القميص واحلذاء يف الوابقع من خالل استخدام االنرتنت. .2
 بات رياضية.استخدام )التكنولوجيا: اكسل، جيوجربا( يف بناء منوذج رياضي وحسا .2
التوصل إىل نسب وتطبيقها مرة أخرى على القميص الكبري للتأكد من عدد القمصان اليت ميكن  .2

 عملها وعلى حذاء العمالق للتأكد من طول العمالق الذي سيستخدم هذا احلذاء.

ففي البداية كانت هنالك العديد االشارات اإلجيابية أثناء القيام بالفعالية، خصوصًا عندما علم 
( مرتاً, 27.7املشاركون مقاس القميص الكبري الذي أعلن عنه ربقمًا بقياسيًا عامليًا جديدًا بطول للقميص )

( مرتاً، مع أنه انتاب البعض منهم الشكوك حول امكانية اجياد عدد القمصان يف الوابقع 02.2وعرضه )
كان ذلك بالنسبة حلذاء اليت ميكن لنا أن حنيكها لكي حنصل على مثل هذا القميص الكبري، وايضًا  

 العمالق.

بعد ذلك بدأ اجلميع بالتفكري كيف ميكن عمل ذلك؟ ماذا نعمل؟ الرجوع إىل املطلوب )حتديد 
املطلوب( ما هي املعطيات؟ ووضع اهلدف من الفعالية نصب أعينهم، مع التعاون كفريق يف حتديد 

اموا بتقدمي اجراءات سريعة جاذبة فيما األولويات مع التخطيط املناسب لكل خطوة سوف يقومون هبا، وبق
بينهم، فابقرتحوا على بعضهم البعض العديد من الطرق يف استخدام البيئة التكنولوجية، ومع هذا حياولون 
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التأكد من جناعة هذه الطرق من خالل التفكري يف النواتج العامة، واستخدام النمذجة للمجموعات ومت 
 (.7تحليلها، )انظر ملحق تسجيل كافة هذه اخلطوات متهيداً ل

 والشكل التايل يبني أعمال جمموعة من جمموعات عينة البحث أثناء القيام مبسألة القميص الرياضي الكبري: 

 
 (: منوذج من اعمال جمموعة من عينة البحث اثناء القيام مبسألة القميص.0شكل)

 7010Hein andوهذه االجراءات نبعت من االجراءات اليت ذكرها بينبنت وهني )
Biembengut, يف عمليات النمذجة الرياضية واليت متثلت باخلطوات التالية: عرض املشكلة )

وصياغتها، والتحفيز والتوجيه باستخدام األدوات اليدوية أو الرسومات أو األجهزة اإللكرتونية، وصياغة 
ل والتحقق من صحة منوذج رياضي وحماولة الوصول إىل حل مثايل للمشكلة املعروضة، وتفسري احل

 النموذج.

والشكل التايل يوضح تلخيص أفعال واجراءات ومراحل عمل اجملموعات على املسألتني يف بيئة 
 تكنولوجية كما يلي:
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 (: ملخص منذجة اجملموعات على املسألتني.0شكل)

 وصف لمشكلتي القميص الكبير وحذاء العمالق:

حقيقيًا )يف الوابقع( على الشركة أن حتيك كي سؤال القميص الرياضي الكبري هو: كم بقميصًا 
 حتصل على مثل هذا القميص الكبري؟

 وسؤال حذاء العمالق هو: بقّدر طول العمالق حبيث يصلح احلذاء له؟

 بقام بالنشاط عشر جمموعات وبقام الباحث بعرض أهم املراحل واالجراءات كما يلي:

ومن مث نقاشات رياضية حول أبعاد كل من  مت بيان املعطيات واملطلوب وحتديد من أين سيبدأون؟
 القميص واحلذاء:

 مرتاً. 02.2مرتاً، وعرضه  27.7طول القميص الرياضي الكبري 

 مرتاً. 7.22مرتاً، وعرضه  0.72طول حذاء العمالق 

وبدأوا باستخدام القلم والوربقة واستخدام التكنولوجيا، فمن العمليات اليت استخدموها هي معرفة طول 
 بوحدات اجليوجربا كما هو موضح يف الشكل: القميص
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 (: استخدام اجليوجربا لقياس ابعاد القميص الرياضي الكبري.2شكل)

 وحدة جيوجربا 7.72طول القميص= 

 وحدة جيوجربا 7.22عرض القميص= 

( والتعرف على بقياساهتا، XL, L, M, Sومت العثور على أحجام القمصان عرب اإلنرتنت )
ة والتناسب ملعرفة عدد القمصان يف الوابقع )اليت ميكن عملها من القميص الرياضي الكبري( ومت اجياد النسب

 لكل حجم، والشكل التايل يوضح ذلك:
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 (XL, L, M, S(: عدد القمصان يف الوابقع الذي ميكن عملها حسب االحجام )2شكل)

ت القميص الرياضي مت استخدام النسبة والتناسب بني بقياسات القمصان يف الوابقع وبني بقياسا
 )النموذج( يف بيئة تكنولوجية عرب برنامج اكسل كما يف الشكل:
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 (: استخدام اكسل كبيئة تكنولوجية.2شكل)

المعرفني التني  فنوق التفكينر : النتنائج المتمثلنة بسنيال البحنث الثناني: )منا مسنتوى مهنارات11-2

ولوجيننة لندى طلبننة الرياضننيات فنني يمكنن تحليلهننا مننن خنالل عمليننات النمذجننة الرياضننية فني بيئننة تكن

 جامعة الخليل(؟

الفقرات  من فقرة لكل والدرجات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات استخدام متّ 
املعريف، ومّت ترتيُب االستجابات حسب  فوق التفكري الثالث لتحليل مهارات والدرجات للمجاالت

 ول التايل يوضح ذلك:املتوسطات احلسابية تنازلياً للمجاالت، واجلد

(: التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية والدرجات جملاالت 2جدول)
 املعريف على املسألتني فوق التفكري استمارة مهارات
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الوسط  املعايري )اجملاالت(
 احلسايب  

 الدرجة  النسبة املئوية االحنراف املعياري

 عالية  0.78 0.75 2.354 التخطيط

 متوسطة 0.68 0.66 2.061 التقومي

 متوسطة 0.67 0.45 2.027 التنظيم  

 متوسطة 0.71 0.62 2.147 الدرجة الكلية

املعريف اليت مت حتليلها من  فوق التفكري يتضح من النتائج أن الوسط احلسايب ملستوى مهارات
طلبة الرياضيات يف جامعة اخلليل بلغ  خالل عمليات النمذجة الرياضية يف بيئة تكنولوجية لدى

( وبدرجة متوسطة، وكانت النتائج بدرجة عالية على جمال %71( بنسبة مئوية مقدارها )2.147)
املعريف على جمال  فوق التفكري التخطيط، واجلدول التايل يوضح أعداد التكرارات والنسب املئوية ملهارات

 التخطيط:

 املعريف على جمال التخطيط يف املسألتني فوق التفكري وية ملهارات(: التكرارات والنسب املئ0جدول)

 النسبة املئوية التكرار التخطيط

 %70.2 107 لتنفيذه. اهلدف: حيدد اهلدف وخيتار االسرتاتيجية حتديد مهارة

 تنفيذ أثناء االهتمام بؤرة اهلدف يف اهلدف: يبقى على الرتكيز مهارة
 اخلطة.

110 72.2% 

 %70.2 22 تنفيذ اهلدف. جراء من فيها املرغوب نبؤ: يتوبقع النتائجالت مهارة

 %72.0 112 مهارة الربط: لتحديد اخلربات السابقة واسرتجاعها.  

 %100 010 اجملموع
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املعريف وعلى مجيع مهارات  فوق التفكري ُيالحظ من اجلدول السابق تقارب النسب ملهارات
( ورمّبا يُعزى ذلك إىل طبيعة املعارف اليت حتتاج %72.0- %70.2جمال التخطيط فهي تراوحت بني )

إىل منذجة ومنهاج الرياضيات يزخر هبا، واليت حتتاج إىل وضع أهداف بقابلة للقياس ينصب جل اهتمام 
الطالب معلم الرياضيات هبا، حبيث يبقى اهلدف يف بؤرة االهتمام أثناء تنفيذ احلل فال ينشغل طالب 

أخرى أثناء احلل بل يبقى تركيزه هنا يف احلل، ألنه يتوبقع الوصول إىل احلل فريتاح من  الرياضيات مبثريات
خالل الشعور الرائع الذي يبدو عليه، خصوصًا وأنه يقوم بتقييم خطوات حله أواًل بأول بعني وعني تنظر 

ل يستخدمون إىل النتائج ومدى صدبقها ومصدابقيتها، فال يستخدم أسلوب وأداة تقومي منفردة واحدة، ب
األساليب والطرق اليت تكشف أواًل بأول نتاجات عمليات النمذجة ومالءمتها لذلك، وكما نعلم أن 
طبيعة طالب الرياضيات ال يدخل يف مشتتات أثناء احلل والبحث، ألن مادة الرياضيات هي من عملت 

ذلك أن الطالب معلم الرياضيات فيه هذه امليزة، وهبذا لديه الدراية بالتغذية الراجعة الفورية، أضف إىل 
اجلامعي بقد درس العديد من املسابقات واليت أسهمت يف تطور تعامله مع املسائل من حيث التخطيط 
واالستدعاء واالحتفاظ واالسرتجاع وهذا أكدت عليه بعض الدراسات مثل ودراسة عكاشة وضحا 

 (.7002( ودراسة الزعيب )7017)

ى جمايل التنظيم والتقومي، واجلدولني التاليني يوضحان أعداد وكانت النتائج بدرجة متوسطة عل
 املعريف على كل من جمال التقومي والتنظيم: فوق التفكري التكرارات والنسب املئوية ملهارات

 املعريف على جمال التقومي يف املسألتني فوق التفكري (: أعداد التكرارات والنسب املئوية ملهارات0جدول)

 النسبة املئوية رالتكرا التقومي

مهارة تقييم األساليب: يقيم األساليب والطرق اليت استخدمها خالل 
 تنفيذ اخلطة لتحقيق اهلدف.

27 70.2% 

مهارة املرابقبة الذاتية: يقوم بالتحكم يف التقدم حنو حتقيق األهداف بدبقة 
 معقولة.

20 12.0% 

 %12.2 02 اهلدف. مدى حتقق اهلدف: يقيم  لتنفيذ حمك وضع مهارة
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 %17.7 07 النتائج وكفايتها. دبقة من احلكم: يتأكد مهارة

 واجهته اليت والعقبات تناوله لألخطاء كيفية األخطاء: يقيم تقييم مهارة
 . اهلدف حتقق أثناء

20 70.0% 

 مت الذي للهدف اخلطة مدى مالءمة  اخلطة: يقيم فاعلية تقييم مهارة
 تنفيذه.

07 17.7% 

 %100 200 اجملموع

 املعريف على جمال التنظيم يف املسألتني فوق التفكري (: أعداد التكرارات والنسب املئوية ملهارات2جدول)

 النسبة املئوية التكرار التنظيم

 اهلدف بتنفيذ للقيام واخلطوات الالزمة العمليات يرتب الرتتيب: مهارة
 حتقيقه. الذي ينوي

27 70.2% 

خطاء والعقبات اليت بقد يواجهها يف مهارة حتديد املغالطات: حيدد األ
 تنفيذ هدف ما.

22 12.0% 

مهارة إجياد البدائل:  حيدد أساليب جديدة ملواجهة الصعوبات وحل 
 األخطاء اليت يواجهها.

27 70.2% 

مهارة استخدام مصادر التعلم: حيدد مىت يلجأ إىل استخدام أي 
 مصادر تعليمية أخرى للتحقيق اهلدف.

20 12.2% 

ة إدارة الوبقت يف تعلم اهلدف: يستطيع حتديد الوبقت الوابقعي الذي مهار 
 سوف يستغربقه اهلدف للتحقق.

02 10.7% 
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 %100 222 اجملموع

املعريف على جمال التقومي هي  فوق التفكري ( أن أعلى النسب ملهارات0ُيالحظ من اجلدول )
 الل تنفيذ اخلطة لتحقيق اهلدف، ومهارةمهارة تقييم األساليب: يقيم األساليب والطرق اليت استخدمها خ

اهلدف بنسب مئوية  حتقق أثناء واجهته اليت والعقبات تناوله لألخطاء كيفية األخطاء: يقيم تقييم
 فوق التفكري ( أن أعلى النسب ملهارات2( على الرتتيب، ويالحظ من جدول )70.0%، 70.2%)

الذي  اهلدف بتنفيذ للقيام واخلطوات الالزمة العمليات يرتب الرتتيب: املعريف على جمال التنظيم هي مهارة
حتقيقه، ومهارة إجياد البدائل: حيدد أساليب جديدة ملواجهة الصعوبات وحل األخطاء اليت يواجهها  ينوي

(، وبقد يعود ذلك إىل أّن الوعي الكايف للطلبة املعلمني بالعمليات واخلطوات %70.2بنسبة مئوية )
وترتيب األولويات، ووضع البدائل والفروض وحماولة التفكري هبا بشكل منطقي بعيداً  الالزمة لتنفيذ اهلدف

عن العشوائية مع حتديد أفضل األساليب وأجنعها ملواجهة كل عقبة، ويرجع ايضًا ذلك إىل أنه لديهم 
جأون إىل القدرة على التفاعل اإلجيايب والتعاون احلر البناء يف كل جمموعة وهذه من مسات النمذجة، ويل

استخدام مصادر تعليمية واستحضار بقوانني ونظريات وتعميمات ومبادئ يف عمليات النمذجة، ال سيما 
أهنم من طلبة الرياضيات اليت هي تُعىن هبذه اجلوانب، وتغرسها لدى طلبتها، ففابقد الشيء ال يعطيه، وهذا 

اء احلل، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج كّون الطالب معلم الرياضيات رؤيًة جيدًة عن عمليات التنظيم أثن
 ( واليت أظهرت ارتفاع يف مستويات مهارات ما وراء املعرفة.7017دراسة )عكاشة وضحا،

املشاركني بقد استخدموا مهارات ادراكية ومنت إىل  أن النتائج السابقة يرى الباحث وحسب
وا من خالل حتليله منوذجاً باستخدام البيئة املعريف، فلكل اجملموعات سؤااًل واحداً ليبن فوق التفكري مهارات

املعريف لكي يصل فيه املشاركون  فوق التفكري التكنولوجية وجييبوا عليه، هذا السؤال حيتاج إىل بناء مهارات
إىل احلل، وتبني أن هناك تشابه يف مراحل النمذجة وجلميع اجملموعات على الفعالية من خالل النقاشات 

( اليت أجروها وتقدميهم للحسابات الرياضية، واستخداماهتم للبيئات التكنولوجية مثل )الرياضية والوابقعية
برنامج اكسل وبرنامج جيوجربا، ويف نفس الوبقت اختلفت اجملموعات يف استخدام بعض الطرق والقوانني 

أنظر  –ات الرياضية مثل النسبة والتناسب وغريها، وبقد يعود هذا االختالف إىل عدم التجانس بني اجملموع
 ,Suh, Matson, and Seshaiyer(، وهذا أكدت عليه بعض الدراسات مثل دراسة)7ملحق )
 (.7002( ودراسة حلمر )7017(، ودراسة أبو مزيد )2017
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نقاشات وعمليات استخدام النمذجة يف  املشاركون من اكتسبه ما ضوء يف وكما تبني أيضًا أنه
 املعريف بشكل فوق التفكري ومهارات عام، بشكل التفكري مهارات تنمية بيئة تكنولوجية أسهمت يف

املختلفة يف  املعرفة جماالت مع مستمر تواصل )جامعة اخلليل( وعلى أكادميي وسط يف أهنم خاص؛ إذ
 مرحلة إىل وصلوا بقد الكلية يكونون طلبة سيما أن ال الرياضيات من خالل دراسة املسابقات الرياضية،

 تنطوي وما املناهج اليت حتويها املسابقات اليت تقدمها الكلية، يتعلق بطبيعة ما إىل إضافة العقلي، النضج
 واستخدام التكنولوجيا مما واحلوار، أسلوب املنابقشة كاستخدام تقليدية، غري تدريس أساليب من عليه
االدراكية إىل  املعرفة مرحلة من االنتقال يف يسهم بقد ومما يتلقاها، اليت باملعرفة وعياً  الطالب أكثر جيعل

املعريف وتتفق هذه النتائج مع دراسات عديدة منها دراسة السالمات  فوق التفكري مهارات مرحلة
 (.7011( ودراسة اخلفاجي )7017( ودراسة عكاشة وضحا )7012)

 التفكري مستوى مهارات بوجود البحث عنها أسفر اليت النتائج من بالرغم أنه الباحث ويرى
البيئة التكنولوجية  توظيف أن ئة تكنولوجية من خالل النمذجة الرياضية متوسطًا إالاملعريف يف بي فوق

 املشاركني لتطوير ودافعية فضول إثارة يف أهداف النمذجة وجناحها بعض حتقيق على يدل عام بشكل
  هبم. اخلاصة املعريف فوق التفكري مهارات

 التوصيات والمقترحات: -11

 ها مت انبثاق بعض التوصيات كاآليت:يف النتائج اليت مت التوصل الي

ضرورة ملحة بإدخال النمذجة الرياضية وعمليات تدريسها يف بعض املسابقات الرياضية اليت تعىن  .1
 باملواضيع األبقرب هلا.

ضرورة استخدام النماذج احملسوسة والتصويرية يف تعليم الرياضيات مبا يتناسب وبقدرة الطالب  .7
 .وتعاملهم مع املشكالت الوابقعية

ضرورة وصف كافة املسابقات اليت تعىن بتعليم التفكري لتتضمن كافة مهارات التفكري بأنواعه  .2
وعمليات تدريسها وتعلمها وخصوصًا مهارات التفكري الفوق ادراكي وبأمثلة حية، مع تفعيل 

 معلم الرياضيات.-طرق التدريس اليت تستخدم التفكري الفوق معريف عند طالب 
ات اليت حتوي على استخدام البيئات التكنولوجية الكثري من الربامج ضرورة تضمني املسابق .0

 معلم الرياضيات.–احملوسبة خصوصاً اليت تعىن بالرياضيات مثل )اجليوجربا( وتصمم لطالب 
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معلمي الرياضيات يف املسابقات العملية على اجلوانب الثالث اليت احتواها –تدريب طلبة  .0
 املعريف، البيئات التكنولوجية مع ضرورة الدمج بينها. فوق التفكري البحث: النمذجة، مهارات

 أما خبصوص املقرتحات اليت أفضى عنها البحث فهي كاآليت:

 اجراء حبوث حول أنواع التفكري أثناء النمذجة الرياضية يف بيئة تكنولوجية. (1
ذجة اجراء حبوث حول مدى متكن الطلبة من التعميمات واخلوارزميات أثناء استخدامهم للنم (7

 الرياضية.
 اجراء حبوث حول أثر النمذجة الرياضية يف حل املسائل الرياضية والتحصيل الدراسي. (2
 املعريف وأثره على التحصيل الدراسي. فوق التفكري بناء برنامج تدرييب بقائم على مهارات (0
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية: -أوالً 

 ، عمان: دار املسرية.لم النفس الرتبويع(. 7002أبو رياش، حسني وعبداحلق، زهرية .) -

، عمان، (، البحث العلمي مناهجه وتصميمه واساليبه االحصائية7070أبو عقيل، ابراهيم. ) -
 االردن: دار االيام للنشر والتوزيع. 

أثر استخدام النمذجة الرياضية يف تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى (. 7017أبو مزيد، مبارك .) -
 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، فلسطني.لسادس األساسي مبحافظات غزةطالب الصف ا

عمان: دار صفاء  )النظرية واملمارسة(،-تكنولوجيا التعليم (. 7010اشتيوه، فوزي وعليان، رحبي .) -
 للنشر والتوزيع.

ة األردنية اهلامشية تطوير مناهج الرياضيات يف مرحلة التعليم العام باململك(. 7000اجلراح، ضياء .) -
 . رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مصر. يف ضوء النمذجة الرياضية

(، اثر اسرتاتيجية النمذجة املعرفية لتدريس 7012احلسين، غازي واملختار، آمال وخرياهلل، حامد ) -
(، عدد 1، جملد )جملة العلوم الرتبوية، البنية الرياضية يف بنية الرياضيات لدى طالب املرحلة اإلعدادية

 .22 -02(، ص ص 7)

فاعلية اسرتاتيجييت اإلدراك فوق املعرفية )النمذجة والتدريس التباديل( يف (. 7011اخلفاجي، هدى .) -
، رسالة التحصيل واألداء العملي للطلبة يف مادة البصريات اهلندسية العملي ودافعيتهم لتعلم املادة

 ورة، جامعة بغداد، العراق.ماجستري غري منش

أثر برنامج يف النمذجة الرياضية يف تنمية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة (. 7002الرفاعي، امحد .) -
. رسالة دكتوراة غري وسلوك حل املسألة ومهارات التدريس االبداعية لدى الطالب املعلم شعبة الرياضيات

 منشورة. جامعة طنطا، مصر.

، اجلامعة تكنولوجيا التعليم ) النظرية والتطبيق العملي((، 7012ل، جمدي )الرنتيسي، حممود وعق -
 غزة. –اإلسالمية 
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(. أثر استخدام منحى السياق االجتماعي التارخيي يف تدريس املفاهيم 7070الزعيب، عبد اهلل .) -
سي يف الكيميائية يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف والتحصيل لدى طالب الصف العاشر األسا

 122-100ص ص.  7، ع. 72. مج. جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسيةاألردن. 

( رصد بعض مهارات التفكري ما وراء املعرفة املستخدمة من بقبل معلمي 7002الزعيب، علي ) -
جملة جامعة  الرياضيات وطلبتهم يف املرحلة االساسية العليا يف االردن يف اثناء حل املسائل اهلندسية،

 . 202- 222(، ص ص 7( العدد )70، جملد )دمشق

 (، مبادئ علم النفس الرتبوي، عمان، العني: دار الكتاب اجلامعي.7007الزغول، عماد.) -

(. أثر استخدام التلمذة املعرفية يف تدريس الفيزياء على التحصيل 7012السالمات، حممد خري .) -
جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم ب املرحلة الثانوية، وتنمية مهارات االدراك الفوبقي لدى طال

 .127-122(، ص ص 7(، العدد )12، جملد )النفس

، عمان: الدار العلمية الدولية ودار نظريات التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية(. 7000عبد اهلادي، جودت .) -
 الثقافة للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار املسرية.ري يف الرياضياتاأللعاب والتفك(. 7000العبسي، حممد.) -

(. فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف 7017عكاشة، حممود وضحا، اميان .) -
اجمللة العربية لتطوير سياق تعاوين على سلوك حل املشكلة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي، 

 . 100 -102(، ص ص 0(، العدد )2، اجمللد )التفوق

فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف تطبيقات التكنولوجيا احليوية يف مادة (. 7012الفاوي، آالء.) -
األحياء باستخدام النمذجة اإللكرتونية على التحصيل املعريف وتنمية بعض مهارات التفكري املستقبلي 

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة سوهاج، مصر لدى طالب الصف األول الثانوي.

، رؤى يف تعليم الرياضيات يف إطار تقدمي نفسها(. 7010الكبيسي، عبدالواحد وعواد، حترير ) -
 عمان، االردن: مكتبة اجملتمع العريب.
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فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات النمذجة الرياضية لدى الطالب (. 7002حلمر، صاحل .) -
 جبامعة عدن، اليمن.، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية املعلمني

(. أثر استخدام النمذجة الرياضية يف تنمية 7070النمرات، مسية والزعيب، علي والعمري، وصال .) -
 اإلسالمية اجلامعة جملةمهارات التفكري النابقد يف الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي. 

 .202 – 272(، ص ص 0(، عدد )72، جملد )والنفسية للدراسات الرتبوية

تأثر برنامج حموسب يف ضوء نظرية جانيب الدماغ على تنمية مهارات (. 7002يوسف، جيهان .) -
، رسالة التفكري فوق املعريف لدى طالبات الصف احلادي عشر مبادة تكنولوجيا املعلومات مبحافظات غزة

 ماجستري غري منشورة، اجلامعة االسالمية ، غزة .
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