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  في األردن األول الثانويمستويات التفكري التناسبي لدى طالبات 
  

  *نجاح القرعان *ربى مقدادي

 24/1/2017 تاريخ قبوله                                         3/8/2016 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستويات التفكير التناسبي لدى  :ملخص
االختالف بين مستويات التفكير  تقصتي األردن، كما ف األول الثانويطالبات 

والتفاعل  في الرياضيات والفرع األكاديمي مستوى التحصيل: التناسبي باختالف 
على عينة  طبقتدائية أعداد مهمات إالدراسة، تم ولتحقيق أهداف  .بينهما

ضوئها  وفي. للتعرف على أنواع التفكير التناسبي التي تظهرها الطالباتاستطالعية 
إعادة صياغة وترتيب وتطوير مهمات االختبار من  تألدب السابق تموبالرجوع إلى ا

طالبة تم اختيارها ) 523(ثم تم تطبيق االختبار على عينة مكونة من  .جديد
من طالبات األول ثانوي العلمي واألدبي في المدارس الحكومية التابعة  عشوائيا

أظهرت  .ي الطيبة والوسطية ولواء بني عبيدلمديريات التربية والتعليم في لوائ
من %) 0.38(، %)14.53(، %)60.04(، %)25.05(النتائج أن ما نسبته 

والثاني ) المتدني جدا(كير التناسبي األول الطالبات تم تصنيفهن في مستويات التف
أي أن مستوى التفكير التناسبي  ).المتمكن(والرابع ) المتوسط(الث والث) الضعيف(
كما أظهرت النتائج أن مستويات ). الضعيف(طالبات يتركز في المستوى الثاني لل

في حين لم . التفكير التناسبي تختلف باختالف فرع الثانوية ولصالح الفرع العلمي
في  وللتفاعل بينه وبين الفرع األكاديمي تظهر النتائج وجود أثر لمستوى التحصيل،

  .مستويات التفكير التناسبي للطالبات

التفكير التناسبي، التناسب الطردي، التناسب العكسي،  :الكلمات المفتاحية( 
 ).النسب المئوية

 
ُتعد الموضوعات الرياضية من أهم الموضوعات التي تثير : مقدمة

لغة عقلية منطقية ترتبط  فالرياضيات .العقل فتحفزه وتجعله ينشط ويفكر
. لتدريسها في آن واحد اأداة وهدف ، الذي يعدارتباطا وثيقا بالتفكير

وهذا  .ر الرياضي في الرياضيات المدرسيةفالحاجة ملحة لممارسة التفكي
 ,NCTM)يتفق مع ما أكد عليه المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

2000) National Council of Teachers of Mathematic إ ؛ إذ ن
ا في تدريس تنميته لدى المتعلمين ُتعد من األهداف المرجو تحقيقه

  .الرياضيات
مختلفة من التفكير، تختلف  والتفكير الرياضي يشتمل أنواعا

باختالف الموضوع الرياضي؛ فهناك التفكير الجبري واالحتمالي واإلحصائي 
اخل هذه األنواع فيما بينها، وقد تتد. والهندسي والتناسبي وغيرها الكثير

ممارسة التفكير الرياضي يتطلب من المتعلمين أن يكونوا قادرين على  ما
بأنواعه المختلفة خاصًة أن الرياضيات تتميز بترابط موضوعاتها، واعتماد 

موضوعاتها بواقع كل منها على غيره من الموضوعات، وارتباط الكثير من 
  .الحياة المعاشة
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Abstract: This study aimed to explore proportional thinking 
levels of eleventh grade female students in Jordan. This study 
also aimed to investigate the differences in proportional 
thinking due to: levels of mathematics achievement, and the 
academic stream, as well as the interaction between them. To 
acheieve the aim of the study, a pilot study was conducted to 
determine the types of proportional thinking of female 
students. Furthermore, a battery test was applied to a sample 
consisting of (523) students randomly chosen from all the 
eleventh grade female student at Al-Taibeh, Al-Wasteyah and 
Bani Obaid districts. Results showed the following 
percentages (25.05%, 60.04% , 14.53% , 0.38%) of female 
students classified as: very low , weak, intermediate, 
professional respectively. Results also showed that the 
proportional thinking levels differ according to the type of the 
secondary stream in favor of the scientific stream. However, 
they do not differ according to differences in achievement 
levels nor to the interaction between achievement levels and 
secondary stream in female proportional thinking.  

(Keywords: Proportional Thinking, Direct Proportion, Inverse 
Proportion, Percentage). 

  

  
  

ضية وُتعد موضوعات النسبة والتناسب من أبرز الموضوعات الريا
وتشكل قاعدًة  ،في المرحلة األساسية الهامة التي يتعرض لها الطلبة

ضوعات متعددة في الجبر والهندسة واإلحصاء أساسية لتعلم مو
فالكسور والمعدالت وميل االقترانات وتشابه األشكال . واالحتماالت

الهندسية والنسب المثلثية كلها أمثلة للتناسبات التي يواجهها الطلبة في 
ن مفهوم التناسب يرتبط إبل  .برامج الرياضيات المدرسية والمتقدمة

لتعلم العديد من  التفكير التناسبي تعد مفتاحارسة فمما. بمختلف العلوم
 والكثافة السكانية وغيرها المفاهيم العلمية؛ كالسرعة والتسارع والذائبية

(Dole& Shield, 2008; Norton, 2005; Bayazit, 2012; Ashlne& 
Freintz, 2009).  
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ن ويمكن تعريف النسبة في الرياضيات على أنها مقارنٌة بي
ما تستخدم لتوضيح عدد المرات  حيث غالبا ،النوعكميتين من نفس 

أما التناسب فهو من  .التي تكبرها إحدى الكميات عن األخرى
بأنه معادلة رياضية تعريفه المفاهيم الرياضية التي يوجد اتفاق على 

 اويندرج تحت مفهوم التناسب مفهوم. تشير إلى التعادل بين نسبتين
ان نهما متناسبتإقال عن كميتين حيث ي .التناسب الطردي والعكسي

إذا كانت زيادة كل واحدٍة منهن مرتبطة بزيادة األخرى بنسبة  طرديا
حيث  Y= KXوفق العالقة  Xترتبط مع  Yثابتة؛ أي أنه إذا كانت 

K  ثابت فإنY  تتناسب طرديًا معX  ويعبر عنها بـXY  والثابت
K قال عن كميتين  فيما. يدعى ثابت التناسبن اا متناسبتنهمإي
إذا كانت زيادة كل واحدة منهن مرتبطة بنقصان األخرى  سياعك

وفق العالقة  Xترتبط مع  Yوبنسبة ثابتة؛ أي أنه إذا كانت 

X
KY   حيثK ثابت،  فإنه يمكن القول أنY  تتناسب عكسيًا مع

X ، ويعبر عنها بـ
X

Y 1
.(Weinbery, 2002; Inhelderr& 

Piaget, 1958; Collins et al., 1998; Ben- Chaim, Keret& 
llany, 2012).  

رغم  ،التمييز بين التناسبين الطردي والعكسي يتم عدم ما وكثيرا
فيجد معلم الرياضيات صعوبة عند تدريس . منطق االختالف الكبير بينهما

لمفهوم ي الفهم الطلبة غير متجانسين ف إن حيث ،موضوع التناسب
يقع  بينمافي مستوى التفكير الجمعي  يقعون فبعض الطلبة .التناسب
لذلك يجب  ).مستوى التفكير الضربي(  مستوى أكثر تقدمافي  آخرون

على المعلمين أن يراعوا الفروقات بين الطلبة وأن يشجعوهم على الحلول 
ل وأن يتيحوا لهم فرصة االنخراط والتواص ،المتعددة بالطرق المختلفة

ليكتشف الطالب العالقات الضربية بين  ،بمنحهم الوقت الكافي للتفكير
حتى يستطيع أن  ،الكميات ويشعر بكل خطوٍة يخطوها في حل المسألة

فتعريض . ينقل خبرته ومعرفته التي يبنيها إلى سياقاٍت أخرى جديدة
على وحدها ليست فعالة لمساعدتهم  الطلبة لمسائل روتينية في التناسب

 وممارسة التفكير التناسبي لديهم، بل ر الفهم العميق وتوسيع عمليةتطوي
ال بد للمعلم أن يوفر بيئة صفية مالئمة تتيح للطلبة فرصة النقاش وتبادل 
األفكار وبناء المعارف ليكونوا قادرين على توظيف التفكير التناسبي في 

 ,.Ben- Chaim etal). شتى المواقف والحاالت التي تتطلب ممارسته
2012; Smith, Silver& Steim, 2005; Norton. 2005).  

فالتفكير التناسبي مفهوم ومهارة لها دورها في كثير من الموضوعات 
أو خوارزميات الرياضية التي يدرسها الطالب وليس مجرد إجراءات 

مفاهيميًا للعالقات التناسبية يتضمن إدراكا محفوظة يتم تطبيقها، بل 
  .(Whitton, 2004; Cetin& Ertekin, 2011)ها والشعور الحقيقي ب

ــوم التفكيـــــر  ويحـــــدد األدب الســـــابق  ــة مفهـــ التناســـــبي وكيفيـــ
بأنـه أحـد    (Ortiz; 2015)فقد عرفه أورتز  .الباحثيناستخدامه من 

يســتخدمه الطلبـة عنــد حــل مســائل رياضــية    ،أنـواع التفكيــر الرياضــي 
ــم العالقـــ     ــمن فهـ ــث يتضـ ــربية، حيـ ــاهيم الضـ ــول المفـ ــي حقـ ــين فـ ات بـ

  .الكميات والمقاربات الضربية بينها

وعــرف التفكيــر التناســبي علــى أنــه طريقــة فــي التفكيــر تتضــمن    
الشعور والحس بالعالقات الكمية ومقارنة النسـب وتجزئـة المعلومـات    

ــياق   ــة لكـــل سـ ــة والالزمـ ــالتفكير . (Cai& Sun, 2002)المخزنـ فـ
ــم وترجمــة وحــل مســائل      ــدرة علــى فه مرتبطــة  التناســبي يتضــمن الق

ــبي       ــربي والنســ ــر الضــ ــتخدام التفكيــ ــة باســ ــبية مختلفــ ــاع تناســ بأوضــ
وهــذا يتطلــب فهمــًا حقيقيــًا للنســب والكســور والتراكيــب    .والمقــارني
  .(Hitton, Hitton, Dole, Goos& O'Brien, 2013)الضربية 

لمفـاهيم النســبة   أن التفكيـر التناسـبي يتطلــب فهمـا حقيقيـا    كمـا  
ستخدام المفاهيم بشكل مالئم لحـل وتقيـيم   والتناسب، والقدرة على ا

ــارات التفكيـــر العليـــا،         ــن المســـائل، وتوظيـــف مهـ ــاع مختلفـــة مـ أوضـ
ــريبية وإدراك    ــة والضـ ــات الجمعيـ ــين المقارنـ ــز بـ ــى التمييـ والقـــدرة علـ

 ,Whitton)ضرورة تطبيق المقارنات الضربية في األوضاع التناسبية 
2004; Dole& Shield, 2008).  

الطلبـة علـى تطــوير تفكيـرهم وذوقهـم بمــا      ومـن أجـل مســاعدة  
فرص وخبرات تعليميـة لتطـوير   نهم بحاجة إلى إحيث  ،يتعلق بالنسب

تمييز األوضـاع  معرفتهم المفاهيمية في التناسب ليكونوا قادرين على 
تطـوير  مـن غيرهـا؛ يبـرز دور المعلـم فـي       التي تتطلب تفكيـرا تناسـبيا  

قــدرة الطلبــة ســي لتطــوير سلســلٍة مــن المهمــات خــالل المنهــاج الدرا 
 ,.Dole& Shield , 2008; Hitton et al) علـى التفكيـر تناسـبيا   

2013).  

ــة     ــتم فـــي حصـ ــن تـ ــبي للطلبـــة لـ ــر التناسـ ــوير التفكيـ فعمليـــة تطـ
ــن الــزمن        ــرة م ــاج لفت ــا وإنمــا تحت ، دراســية واحــدة أو وحــدة بأكمله

ستراتيجيات متنوعة، خاصـة أنهـا تتطلـب تحـوالت مهمـة      إالستخدام و
ــي ت ــى التفكيــر الضــربي       ف ــي إل ــن التفكيــر الجمع ــر الطلبــة م وقــد   .فكي

مـن خـالل اسـتخدام سلسـلة مـن       (Larson, 2010)حددتها الرسون 
المسائل التناسبية المتنوعة، وانتقاء المهمات التي لها حلول متعددة 

ــياقات مختلفــــة، واســــتخدام    ــتراتيجيات غيــــر رســــمية قبــــل    اوســ ســ
ــاء م  ــوم اإلجــراءات المحفوظــة، وبن ــادا  فه ــة اعتم ــدى الطلب  التناســب ل

  .على معرفة الطلبة البديهية

وُتعــد معرفــة مســتويات التفكيـــر التناســبي للطلبــة مــن األمـــور       
لكـي يتخـذ اإلجـراءات     التي يجـب أن يـدركها المعلـم جيـدا     الضرورية

ــذلك فقــ     ــي ضــوئها، ل ــة ف ــاء نمــاذج    الالزم ــن العلم ــد م ــرح العدي  د اقت
 (Karplus)كـــاربلس  ومـــنهم ،متعــددة لمســـتويات التفكيـــر التناســـبي 

ــت ،لمســـتويات التفكيـــر التناســـبي الـــذي وضـــع نموذجـــا خدم وقـــد اسـ
 ةوقد تضمن أربع. المعلمين والباحثين نموذجه على نطاق واسع من

 ;Khoury, 2002)مستويات للتفكير التناسبي كما جاء في دراستي 
Valverde& Castro, 2012) ــر  فــي المســتوى األول  :كــاآلتي غي

ال يقــــدم الطالـــــب أي توضــــيحات، ويجـــــري    (Illogical) يالمنطقــــ 
ــة   ــر المنطقيــ ــابات غيــ ــير      ،الحســ ــي تفســ ــين فــ ــى التخمــ ــد علــ ويعتمــ

يركــــز  (Additive)وفــــي المســـتوى الثــــاني الجمعـــي   . المشـــاهدات 
الطالب على الفروق بين الكميات ويفترض أن نفـس الفـروق تسـتخدم    

ــودة  ــتوى الثالــــث  . إليجــــاد الحــــدود المفقــ ــي المســ ــا فــ ــالي أمــ االنتقــ
(Transitional)    فيستخدم الطالب طريقة الجمع للتعبير عـن النسـبة

الطرح للتعبير ويتوصل إلى إجابات صحيحة ولكن باستخدام الجمع و
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ــبة، و ــبي  عـــن النسـ ــتوى الرابـــع النسـ فـــإن الطالـــب  (Ratio)فـــي المسـ
ــاس       ــربية كمقيـ ــات الضـ ــة والمقارنـ ــبية الثابتـ ــات النسـ ــتخدم العالقـ يسـ

  .ويكون على وعي تام بمفهوم التناسب ،الكمياتللمقارنة بين 

 )Langrall& Swafford's( النجــرال وســوافورد  كمــا وضــع 
مسـتويات رئيسـة    ةلمستويات التفكير التناسـبي يتضـمن أربعـ    نموذجا
ــر التناســـــبي  . 1: وهـــــي  Non-Proportional)المســـــتوى غيـــ

Reasoning)  : ــه ــون     وفي ــي الحــل ويك ــب التخمــين ف يســتخدم الطال
قادر على فهم وإدراك العالقات الضربية بين الكميات، ويستخدم غير 

فـال يقـوده حلـه إلـى إجابـة       ،األرقام والعمليـات عليهـا بشـكل عشـوائي    
ــه    ــر التناســبي لدي ــى تطــوير التفكي ــر  . 2. صــحيحة أو إل المســتوى غي

 Informal Reasoning about Proportional) الرســـمي
Situations) :صور والنماذج لخلق الشـعور  يستخدم الطالب ال وفيه

بالمسألة، ويستخدم المقارنات النوعية بين الكميات مثل أكبـر مـن أو   
وفيـه  :  (Quantitative Reasoning) المستوى الكمي .3. أقل من

يســتخدم الطالــب الجــداول وتكــافؤ الكســور واســتراتيجيات قياســية       
ــه      ــاييس بنفسـ ــة ويبنـــي مقـ ــدات مركبـ ــتخدم وحـ المســـتوى   .4. ويسـ

يسـتخدم  وفيـه  :  (Formal proportional Reasoning) ميالرسـ 
ــرب     ــد الضـ ــتخدم قواعـ ــبات ويسـ ــل التناسـ ــرات فـــي حـ الطالـــب المتغيـ
وتكــافؤ الكســور ويكــون لديــه وضـــوح وفهــم تــام للتبريــر االقترانـــي        

  .(Ortiz, 2015) وللعالقات بين الكميات

ــي      ــث فـ ــاالت البحـ ــددت مجـ ــد تعـ ــي، فقـ ــة األدب البحثـ وبمراجعـ
دراســات تناولــت فعاليــة المنهــاج فثمـة  ســب بشــكل عــام؛ موضـوع التنا 

المدرسي في تطوير التفكير التناسبي للطلبة كدراسة بـن جـين وفـاي    
ــر   ــديتو وميل ــزرل وبني  ,Ben- Chaim, Fey, Fitzeral). وفيت

Benedetto,   & Miller, 1998)   التــي أجريــت فـي أمريكــا علــى
 CMPيــدي ومنهــاج طلبـة الصــف الثــامن للمقارنــة بــين المنهــاج التقل  

الذي يتضمن إعطاء فرص للطالب لبناء معرفته بنفسه، والسماح له (
بالمناقشات الجماعية مع الطلبة وتبـادل اآلراء تحـت إشـراف معلمـين     

المفـاهيمي للطلبـة فـي    رؤية واضحة حول بناء الـوعي   يمختصين ذو
قــدرة الطالــب علــى التفكيــر  مــن حيــث أثرهمــا فــي  ) موضــوع التناســب

وقد أظهرت النتائج وجود أثـر للمنهـاج فـي أداء الطلبـة، إذ     . تناسبيا
ــاج    إ ــة الــذين تعرضــوا لمنه اســتخدموا إســتراتيجيات    CMPن الطلب

ــة وغيـــر روتينيـــة أثنـــاء الحـــل     فـــي حـــين أن طلبـــة المنهـــاج      ،متنوعـ
ــدي اســتخدموا   ــاب     االتقلي ــي الكت ــا جــاءت ف ســتراتيجيات محــددة كم

  .المدرسي

المدرسـي ودوره فـي عمليـة التعلـيم      من أهمية الكتاب وانطالقا
دراسـة فـي    (Dole & Shield, 2008)د لأجـرى دول وشـي   ،والـتعلم 

أستراليا للكشف عن مـدى مسـاهمة الكتـاب المدرسـي للصـف الثـامن       
 ،في تطوير المعرفة الرياضـية وتطـوير القـدرة علـى التفكيـر التناسـبي      

ي ومـدى المسـاهمة فـ    (NCTM)حيث تم التحليل في ضـوء معـايير   
وقد أظهرت أن الكتاب المدرسي يسهم فـي تطـوير   . تحقيق األهداف

ــل   ــدعم     اإلجــراءات الحســابية، مــع القلي مــن المهمــات التــي تســهم وت
  .المفاهيمي في موضوع التناسب اإلدراك

ــي آخــر    ــر األدوات     ،وفــي إطــار بحث ــت أث ُأجريــت دراســات تناول
سـة فـان   التكنولوجية في قـدرة الطلبـة علـى حـل مسـائل تناسـبية كدرا      

(Faughn, 2009)  التي ُأجريت في أمريكا لتقصي أثر استخدام اآللة
ــات      ــة الكليــة المســجلين فــي مســاق علــم المثلث الحاســبة فــي أداء طلب

حيـــث أظهـــرت النتـــائج أن اســـتخدام اآللــــة     . علـــى مســـائل التناســـب   
الحاسبة كان له أثر في توجيه تفكير الطلبة نحو الضرب عند التفكيـر  

ن الكميـات، أمـا الطلبـة الـذين لـم يسـمح لهـم باسـتخدام         بالعالقات بـي 
ــرح     ــالجمع والطـ ــروا بـ ــد فكـ ــبة قـ ــة الحاسـ ــير إ . اآللـ ــذا يشـ ــى أن وهـ لـ

ه تفكيـر الطلبـة نحـو    عمليـة الـتعلم ووجـ    استخدام اآللة الحاسـبة عـزز  
  .األفضل

ــات فـــي    وبعيـــدا ــا، اهتمـــت بعـــض الدراسـ ــن بيئـــة التكنولوجيـ عـ
ــي مســت     ــرات ف ــر بعــض المتغي ــر التناســبي لــدى   تقصــي أث ويات التفكي

فللوقــوف علــى أثــر العمــر وطبيعــة البيانــات فــي القــدرة علــى   . الطلبــة
دراســة هــدفت إلــى  (Billeh, 1986)التفكيــر التناســبي، أجــرى بيلــه  

تقصي تطور التفكير التناسبي لدى الطلبة خـالل المرحلـة المتوسـطة    
أن الصـعوبة   وقد أشارت النتـائج إلـى  . والثانوية والجامعية في األردن

ــي تضــمن      ــي حــل المســائل الت ــة ف ــت  ت كســوراالتــي واجهــت الطلب فاق
ــتهم   ــعوبة التـــي واجهـ ــدادا  الصـ ــائل التـــي تضـــمنت أعـ  فـــي حـــل المسـ

ــيس    . صـــحيحة ــبي لـ ــر التناسـ ــة أن التفكيـ ــفت الدراسـ ــا كشـ ــة كمـ عمليـ
 .لدى المتعلم مفاجئة وإنما ينمو تدريجيا

يـر التناسـبي   وللوقوف على أثر التحصـيل فـي القـدرة علـى التفك    
ــينغ    ــة، أجـــرى سـ ــة   (Singh, 2000)لـــدى الطلبـ ــة علـــى طلبـ دراسـ

 إلـى أن التحصـيل لـم يكـن مؤشـرا      نتائجهـا  رتالمرحلة األساسية أشـا 
  .على قدرة الطلبة على االستدالل التناسبي

دراســة للكشــف ) 2009(أجــرت عبــد  ،لــى الصــعيد المحلــيوع
ألساسـية العليــا  عـن مسـتويات االسـتدالل التناســبي لطـالب المرحلـة ا     

كشـفت النتـائج أن غالبيـة    . شملت الصفوف من السـابع وحتـى العاشـر   
الطلبـة كــانوا فـي المســتوى األول المتـدني مــن مسـتويات االســتدالل     

  .وأن المستويات تنمو مع العمر ومع تقدم الصف الدراسي ،التناسبي

 ,Aladag& Artut)أجـرى األداق وارتـت    ،هنفسـ وفي اإلطـار  
في جنوب تركيـا هـدفت إلـى تقصـي أثـر نـوع المسـألة         دراسة (2012

ــبية  ــة(التناسـ ــرد/ واقعيـ ــية   ) ةمجـ ــة األساسـ ــة المرحلـ ــي مقـــدرة طلبـ فـ
ائج أن الطلبـة كـانوا أكثــر   أظهــرت النتـ  .المتوسـطة علـى التعامـل معهـا    

وقد واجهـوا صـعوبة فـي     ،في حل المسائل التناسبية المجردة نجاحا
  .التعامل مع المسائل الواقعية

ــة   كمـــا أجريـــت دراســـات تناولـــت قـــدرة الطلبـــة الصـــغار والطلبـ
ــرت       ــي وهيرب ــر التناســبي، كدراســة ليف ــى ممارســة التفكي المعلمــين عل

(Livy& Herbert, 2013)      التي أجريت فـي أسـتراليا وتقصـت قـدرة
ــة المعلمــين علــى التبريــر التناســبي    حيــث أظهــرت  . طلبــة الســنة الثاني

فـي   لثانية في التبرير تناسبيالسنة االنتائج وجود ضعف لدى معلمي ا
  .المسائل التي تتطلب إجراء عمليتي الضرب والقسمة
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وأجريـت فـي اندونيســيا دراسـة علــى الطلبـة الصــغار الـذين لــم      
حيـــث أجــــرى ســـومرتو وجــــالين    ،يتعرضـــوا لــــدروس فـــي التناســــب  

ــايجيو    & ,Sumarto, Galen, Zulkavdi)وزولكــاروي ودارم
Darmawijoyo, 2014) طلبة الصف الرابع للكشف عن  دراسة على

. الفهــم البــديهي والحدســي لهــم عنــد التعامــل مــع المســائل التناســبية   
 .وقـد أظهـرت النتـائج مسـتويات متفاوتـة للفهـم البـديهي فـي التناسـب         

كمــا أظهــرت النتــائج أن الحــدس والمعرفــة البديهيــة ال تكفــي وحــدها   
  .قدرة الطالب على التفكير تناسبيالتطوير 

اســات علــى طلبــة المرحلــة الثانويــة كدراســة ديــوب  وأجريــت در
(Dube, 1990)      التي أجريت على طلبة الصـف الثـاني عشـر وهـدفت

إلى تحديد الطـرق المسـتخدمة فـي حـل مسـائل االسـتدالل التناسـبي        
مــن خــالل تقــديم مســألة تناســبية والطلــب مــنهم كتابــة المعادلــة التــي   

ة وجـود ضـعف لـدى    وقد كشـفت نتـائج الدراسـ   . تمثلها هذه المسألة
  .الطالبات يعزى لعدم الفهم الواضح للعالقات التناسبية

كمـا أجريــت بعـض الدراســات التـي تقصــت العالقـة بــين القــدرة      
ــة      ــرى كدراسـ ــية أخـ ــم موضـــوعات رياضـ ــبي وفهـ ــر التناسـ ــى التفكيـ علـ

التي أجريت فـي تركيـا    (Cetin& Ertekin, 2011)يريتكن إسيتين و
ــامن وكشــفت     ــة الصــف الث ــى طلب ــة بــين      عل ــة قوي ــة طردي وجــود عالق

  .القدرة على التفكير التناسبي والنجاح في حل المعادالت

علــى طلبـة األول ثـانوي فــي    دراسـة ) 2013(جـرادات  أجـرى  و
السعودية للكشف عن العالقة بين مستوى التفكير التناسبي ومستوى 

ــة  ــالي للطلبـ ــة    .التفكيـــر االحتمـ ــة ارتباطيـ ــائج وجـــود عالقـ ــفت النتـ كشـ
بين القدرة علـى التفكيـر التناسـبي والقـدرة علـى       الة احصائيادطردية 

  .التفكير االحتمالي للطلبة

أجريت العديد من الدراسات التي هدفت  ،وفي إطار بحثي آخر
إلى تطوير مسـتويات التفكيـر التناسـبي لـدى الطلبـة، كدراسـة كـالرك        

التي كشفت طبيعة التفكير التناسبي  (Clark & Lesh, 2003)وليش 
 صــــف الســــابع األساســــي وكيفيــــة تطــــوره  لمســـتخدم لــــدى طلبــــة ال ا

ــة ــتخدام   .باســـتخدام ســـياقات حياتيـ ــور إجابـــات باسـ حيـــث تبـــين ظهـ
التخمين، وأظهرت النتائج دور المعلم في تطوير المعرفة لدى الطلبة 

سـتين   كمـا أجـرى   .من خالل توجيهاته واألسئلة التي يقـدمها لطلبتـه  
هدفت إلى تقصي أثر  دراسة (Steinthorsdottir, 2005)ثورسودتر 

ــامج تـــدريبي  ــتمر(برنـ ــدة  اسـ ــابيع، ) 10(لمـ ــائمأسـ ــماح   قـ ــى السـ علـ
ــار ــائل   ،للطالبـــات بتبـــادل األفكـ ــات فـــي المسـ والعمـــل فـــرادى وجماعـ

ــين خبـــراء  ــة ) التناســـبية المقدمـــة لهـــن تحـــت إشـــراف معلمـ فـــي تنميـ
ــات الصــف الخــامس فــي ايســلندا      ــر التناســبي لطالب . مســتويات التفكي

د أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي في تنمية مسـتويات  وق
ن الطالبـــات انـــتقلن بســـهولة مـــن إالتفكيــر التناســـبي للطالبـــات حيـــث  

 إن ؛إذالمستوى األول إلـى الثـاني ومـن المسـتوى الثـاني إلـى الثالـث        
 .المعرفة الالزمة للعمل على تلك المراحـل كانـت فـي متنـاول األيـادي     

بالعالقـات   اصـريح  اإلى المستوى الرابع فإنه يتطلب وعيـ أما االنتقال 
كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن     . ويحتاج إلى وقـت وجهـد أكبـر    ،الضربية

العمــل الجمــاعي وتبــادل المناقشــات دعــم تطــور مســتويات التفكيــر        
  .التناسبي لدى الطالبات

مــن خــالل اسـتعراض الدراســات علــى المســتويين    ويبـدو جليــا 
ــر التناســب العــالمي والعربــي   ــاحثين،   أن التفكي ي قــد حظــي باهتمــام الب

ألهميــة موضــوع التناســب وارتباطــه بالعديــد مــن الموضــوعات     نظــرا
وقـد أظهـرت نتـائج معظـم الدراسـات وجـود ضـعف        . العلمية األخـرى 

وأوصــت  ،لــدى الطلبــة والمعلمــين فــي القــدرة علــى التفكيــر التناســبي 
ألمـــر ضـــرورة علـــى ويـــزداد ا. بالعمــل علـــى تنميـــة تلـــك المســـتويات 

ــدرة الدراســـات التـــي تقصـــت    ــرًا لنـ ــي فـــي األردن، نظـ الصـــعيد المحلـ
ــائج     مســتويات التفكيــر التناســبي للطلبــة، باإلضــافة إلــى مــا أظهرتــه نت

للطلبة األردنيين من تدن واضح في مـادة   Timss)(تيمس  اختبارات
ا فيهـا جـزء  والنسـب المئويـة   الرياضيات التي يشكل موضوع التناسب 

ــار % 30الــذي يمثــل   ،مــن محــور األعــداد  ارئيســي  ،مــن مــادة االختب
وأن هـــذه النتــــائج تؤكـــد بــــدورها ضـــرورة االهتمــــام بالكشـــف عــــن     

أبـو لبـدة،   (مستويات التفكير التناسبي للطلبة عبر المراحل المختلفـة  
2007.(  

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

ــتويات التفكيـــر         ــرف علـــى مسـ ــى التعـ ــذه الدراســـة إلـ ــدفت هـ هـ
بأهميـة   الثانوي في األردن، وذلـك إيمانـا   لدى طالبات األولالتناسبي 

في مناهج الرياضـيات المدرسـية    يمحور رئيس فهو ،موضوع التناسب
  .ال يمكن االستغناء عنه أو تجاهله

ــة  ــت الدراسـ ــد حاولـ ــؤالين    وبالتحديـ ــن السـ ــة عـ ــة اإلجابـ الحاليـ
  :اآلتيين

نوي فـي  ما مستويات التفكيـر التناسـبي لـدى طالبـات األول الثـا      -1
  األردن؟

ــدى طالبـــات األول        -2 ــر التناســـبي لـ ــف مســـتوى التفكيـ ــل يختلـ هـ
ــيل    ــتوى التحصـــ ــاختالف مســـ ــانوي بـــ ــط،  (الثـــ ــع، متوســـ مرتفـــ

، وتبعــا )علمــي، أدبــي(، وبــاختالف الفــرع األكــاديمي  )مــنخفض
 للتفاعل بينهما؟

  أهمية الدراسة

انبثقت أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تم بحثـه  
نه يمثل قاعـدة أساسـية لـتعلم موضـوعات     إ، حيث )تناسبموضوع ال(

ــر     ــتويات التفكيـ ــة عـــن مسـ ــذه الدراسـ ــفت هـ ــة، إذ كشـ ــيٍة متقدمـ رياضـ
التناسـبي لــدى طالبــات األول الثــانوي فــي األردن، للتحقــق مــن مــدى   

بمفهوم التناسب وتطبيقاتـه؛ وذلـك لمسـاعدة المعلمـين علـى       هنإلمام
، ئمــة لتنميــة تلــك المســتويات الاختيــار االســتراتيجيات التدريســية الم 

ولتوجيه القـائمين علـى تصـميم المنـاهج المدرسـية بضـرورة تضـمين        
أنشــطة تعليميــة تعــزز جوانــب القــوة للطلبــة وتعــالج جوانــب الضــعف    

  .لديهم
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  التعريفات اإلجرائية

ــر التناســبي  ــر الرياضــي الــذي      : التفكي هــو أحــد أنــواع التفكي
حيـــث يتطلــب مـــن   ،ضــربية يبحــث فــي الكميـــات التــي بينهـــا عالقــات     

المتعلمين القدرة على إدراك مفهوم التناسـب، والتمييـز بـين التناسـب     
الطـردي والعكســي، وإدراك مفهـوم المقارنــات النسـبية، والقــدرة علــى    
ــل مــع النســب المئويــة وتطبيقاتهــا بالشــكل الصــحيح، ويقــاس         التعام
 بالدرجـــة الكليـــة التـــي تحصـــل عليهـــا الطالبـــة فـــي اختبـــار التفكيــــر        

  .التناسبي

األول، ( :مسـتويات  ةوهـي أربعـ  : مستويات التفكيـر التناسـبي  
حيــــث تـــم تصــــنيف الطالبــــات علــــى هــــذه    ،)الثـــاني، الثالــــث، الرابــــع 

المستويات باالعتماد على العالمة الكلية في اختبـار التفكيـر التناسـبي    
ــد ــى أهـــل         ،المعـ ــالرجوع إلـ ــل مســـتوى بـ ــة لكـ ــم وضـــع عالمـ ــد تـ وقـ

ة الجامعيين ومعلمي الرياضيات في المدارس االختصاص من األساتذ
وأخذ آرائهم في ضوء ما أورده األدب السابق ومـن ثـم االتفـاق علـى     

) المتدني جدا(ة في المستوى األول تصنيف الطالب: كاآلتي التصنيف
ــار؛ أي إذا حصــلت  ) 6(إذا حصــلت علــى عالمــة أقــل مــن    فــي االختب

البــــة فــــي فـــي حــــين تصــــنف الط  . %)25(علـــى عالمــــة تقــــل عــــن  
) 6(إذا حصـلت علـى عالمـة تتـراوح مـن      ) الضعيف(المستوى الثاني 

% 25؛ أي إذا حصلت على عالمة تتراوح ما بين )12(إلى أقل من 
ــن    ــل مــ ــى أقــ ــث      . %50إلــ ــتوى الثالــ ــي المســ ــة فــ ــنف الطالبــ وتصــ

إلــى أقــل مــن ) 12(إذا حصــلت علــى عالمــة تتـراوح مــن  ) المتوسـط (
إلــى أقــل مــن  % 50ح مــن راو؛ أي إذا حصــلت علــى عالمــة تتــ )18(

إذا ) المــتمكن(تصــنف الطالبــة فــي المســتوى الرابــع   وأخيــرا .75%
ــراوح مــن      ؛ أي إذا حصــلت  )24(إلــى  ) 18(حصــلت علــى عالمــة تت

  .فأكثر% 75على عالمة 

ــتويات التحصـــيل  مرتفـــع، متوســـط،   (هـــي المســـتويات   : مسـ
ى وقد تم توزيع الطالبات على هذه المستويات اعتمـادًا علـ  ) منخفض

عالمـــاتهن التراكميـــة فـــي مـــادة الرياضـــيات فـــي نهايـــة العـــام الســـابق  
حيــث تصــنف كــل طالبــة حصــلت علــى عالمــة    . إلجــراء هــذا االختبــار 

فأكثر في المسـتوى المرتفـع، وكـل مـن حصـلت علـى عالمـة        %) 85(
ــا دون  %) 70( ــى م ــن     %) 85(إل ــل م ــي المســتوى المتوســط، وك ف

وقـد  . ى المـنخفض فـي المسـتو  %) 70(حصلت على عالمة أقل من 
اسـتندت الباحثتـان إلــى هـذا التصـنيف بــالرجوع إلـى آراء ومقترحــات      
عدد من معلمات الرياضيات في المدارس وباالستناد إلـى التصـنيفات   

ومـن ثـم    ).2006(النمراوي التي جاءت في بعض الدراسات كدراسة
  .تبادل اآلراء بين الباحثتين والتوصل إلى هذا التصنيف

   محددات الدراسة

هناك مجموعة من األمور التـي قـد تحـد مـن تعمـيم نتـائج هـذه        
اقتصــار هــذه الدراســة علــى طالبـــات األول     : الدراســة، ومــن أبرزهــا   

ثــانوي للفــرعين العلمــي واألدبــي الملتحقــات فــي المــدارس الحكوميــة   
التابعة لمديرية التربية والتعليم في لوائي الطيبة والوسطية ولمديرية 

ي لواء بني عبيد في محافظة إربد للفصل الدراسي التربية والتعليم ف
؛ وذلـك لتعـذر إجـراء الدراسـة علـى       2016/ 2015الثاني من العام 

كما أن عالمة المحك التي وضعت . الطالبات لمختلف الفروع األخرى
لكل مستوى من مستويات التفكير التناسـبي قـد اعتمـدت علـى اآلراء     

فــي  مــا ورداق آرائهــم مـع  الشخصـية للمحكمــين والخبـراء ومــدى اتفـ   
  .األدب السابق المتعلق بموضوع التفكير التناسبي

  الطريقة

  مجتمع الدراسة وعينتها

ــات  ــة مــــن طالبــ ــع الدراســ ــانوي  تــــألف مجتمــ ــي ا(األول ثــ لعلمــ
ــة   ) واألدبــي ــة التابعــة لمــديريات التربي الملتحقــات بالمــدارس الحكومي

فـي محافظـة إربـد     والتعليم للواء بني عبيد ولوائي الطيبـة والوسـطية  
ــائيات . م2016/ 2015للعـــــــام الدراســـــــي  واســـــــتنادًا إلـــــــى إحصـــــ

ــراد مجتمــع الدراســة       ،المــديريات ــغ عــدد أف طالبــة  ) 1306(فقــد بل
ــة ) 15(موزعــات علــى   ــة الدراســة فقــد بلغــت    . مدرســة ثانوي أمــا عين

مـن مجتمـع الدراسـة وقـد بلغـت       طالبة تم اختيارهن عشوائيا) 523(
مــدارس ) 9(، حيــث اختيـرت  )%40(للمجتمـع  نسـبة العينـة بالنســبة   

وبعـدها تـم تطبيـق االختبـار      ،مدرسـة ثانويـة  ) 15(من بـين   عشوائيا
شعب األول ثـانوي العلمـي واألدبـي فـي المـدارس       الباتعلى جميع ط

ــار   ــغ عــددها   .التــي وقــع عليهــا االختي وتوزعــت . شــعبة) 23(وقــد بل
ع، متوســـط، مرتفــ ( ةعينــة الدراســة علـــى مســتويات التحصــيل الثالثـــ    

ــات  )مـــــنخفض ــغ عـــــدد الطالبـــ لـــــذوات ) 184، 161، 178(، إذ بلـــ
  .التحصيل المرتفع، والمتوسط، والمنخفض على التوالي

  أداة الدراسة

تــم  ،واإلجابــة عــن أســئلتها ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة 
ــايير    ــى معـ ــوع إلـ ــدا NCTMالرجـ ــر    وتحديـ ــر والتفكيـ ــايير التبريـ معـ

حيث نبه  ،اته الرئيسيةالتناسبي أحد جزئيي يعد التفكير الت ،الرياضي
المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة      
إلـى أهميــة موضــوع التناسـب والــدعوة إلــى الفهـم العميــق لالســتدالل     

 National Council of التناسبي والمرونة فـي التعامـل مـع مسـائله    
Teachers of Mathematic (NCTM, 2000). مـا تـم الرجـوع    ك

مناهج الرياضيات المدرسية التي تناولت موضوع التناسب بهـدف   إلى
 .تحديد المفاهيم األساسية في التناسـب التـي تناولتهـا وركـزت عليهـا     

مفهـوم النسـبة   : وقد تم اختيار ثالثة أبعـاد أساسـية فـي التناسـب هـي     
ــا ــو المئويـــة وتطبيقاتهـ ــردي والعكســـي والفـــرق   امفهومـ التناســـب الطـ

  .مفهوم المقارنات النسبيةو همابين

وقــد تـــم إعــداد أســـئلة االختبـــار بعــد مراجعـــة األدب الســـابق     
هـــا تطـــالع علـــى نمـــاذج مســـتويات التفكيـــر التناســـبي التـــي اقترح واال

الباحثتان كما جاءت في أهم الدراسات التي تناولت التفكير التناسـبي  
 &Inhelder& Piaget, 1958, Billeh, 1986; Dole): مثـل 

Shield, 2008; Cetin& Ertekin, 2011; Ortiz; 2015(.  
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 ،حيــث تــم انتقــاء مجموعــة مــن األســئلة علــى كــل بعــد تناســبي   
ــة  أوقــد كانــت فــي بدايــة األمــر علــى شــكل     ســئلة مفتوحــة قــدمت لعين

طالبـات مـن طالبـات األول الثـانوي ومـن      ) 10(استطالعية مكونة من 
ة عــن أسـئلة االختبــار  اإلجابـ  إلــيهنحيــث ُطلـب   .خـارج عينــة الدراسـة  

وعرض طريقة التفكير المستخدمة بشكل كامل وبحرية مطلقة، وذلك 
بهـــدف اإلطــــالع علـــى أشــــكال التفكيـــر التناســــبي الـــذي تســــتخدمه     

وفـي ضـوء مـا أظهرتـه     . الطالبات أثناء التعامل مع المسائل التناسبية
الطالبات من أشكال التفكيـر المسـتخدمة، وبـالرجوع إلـى العديـد مـن       

ــر التناســبي، تــم إعــادة صــياغة     ال دراســات التــي حــددت أشــكال التفكي
ســئلة مــن نــوع االختيــار مــن   أاســئلة االختبــار مــن جديــد علــى شــكل   

حيث وضعت بدائل لإلجابـة الصـحيحة يـرتبط كـل بـديل منهـا        ،متعدد
 ســؤالللكمــا وضــعت بــدائل  . مــع شــكل مــن أشــكال التفكيــر التناســبي 

ــار البــديل    نفســه ــر المســتخدمة  (لتوضــيح ســبب اختي ، )طريقــة التفكي
بـة مـع طريقـة تفكيـر،     م كـل إجا ءعند وضع البدائل أن تتال روعيوقد 

يتـيح  ) ...نمـا  إغير ذلك و(في كل سؤال هو  كما وضع بديل خامس
مـن البـدائل مـا يوضـح      اللطالبة عرض طريقة تفكيرها إن لـم تجـد أيـ   

موعة من لمج قد تم إعداد أسئلة االختبار وفقاو. ويعبر عن تفكيرها
موضـوع التناسـب، وأن   فـي   م وخبـرة الطالبـة  ءوهـي أن تـتال   ،المعايير

تعالج مفاهيم رياضية في التناسـب تضـمنتها منـاهج الرياضـيات خـالل      
ــة      ــيح للطالبـ ــة، وأن تتـ ــا الطالبـ ــت لهـ ــي تعرضـ ــية التـ ــل الدراسـ المراحـ
استخدام طرق متعددة ومتنوعة في الحل، وأن تكون أسـئلة االختبـار   

حيــث الســياقات بحيــث تعــالج قضــايا واقعيــة مــن محــيط    متنوعــة مــن 
 ةالطالبـة اليــومي، وأن تغطــي اســئلة االختبــار األبعــاد التناســبية الثالثــ  

ــردي      ( ــب الطـ ــومي التناسـ ــا، ومفهـ ــة وتطبيقاتهـ ــبة المئويـ ــوم النسـ مفهـ
، وأن تراعــي )والعكسـي والتمييـز بينهمــا، ومفهـوم المقارنــات النسـبية    

اع التفكيــر التناســبي للطالبــات وعــدم  البــدائل التــي وضــعت جميــع أنــو 
غيـر ذلـك   (فرض نوعية تفكير معينة وذلك بترك بديل لكل سـؤال هـو   

ــا ــهولة  ) ...وإنمـ ــا بسـ ــرح تفكيرهـ ــة شـ ــيح للطالبـ ــرض  . يتـ ــم عـ ــا تـ كمـ
ــورته األوليــــة علــــى  ) 15(االختبــــار المكــــون مــــن  ) 10(ســــؤاًال بصــ
ــن ذوي الخ  ــى مــدى مالء   محكمــين م ــرة واالختصــاص للحكــم عل ــة ب م

ســـئلة وقـــدرتها علـــى الكشـــف عـــن مســـتويات التفكيـــر التناســــبي        األ
ــات ــن       . للطالب ــين م ــة تــم عرضــه علــى اثن وللتأكــد مــن صــياغته اللغوي

األساتذة الجامعيين في اللغة العربية، ومـن ثـم تـم األخـذ بمالحظـات      
  .ومقترحات جميع المحكمين من حذف وإضافة وإعادة صياغة

ــات علــى اختبــار    ــات الطالب ــر التنولتحليــل إجاب تــم  ،اســبيالتفكي
ألسس واضـحة ضـمنت صـدق البنـاء حيـث       بناء مقياس للتحليل وفقا

ــي       إ ــي فــي ضــوء أشــكال التفكيــر التناســبي الت ــار بن  ظهرتهــا أن االختب
ــتطالعية    ــة االسـ ــي العينـ ــات فـ ــا أورده األدب   الطالبـ ــى مـ ــافة إلـ ، باإلضـ

 وإنمـا كانـت   فلم توضع البدائل عشـوائيا،  .تفكيرالسابق من أشكال لل
وللتحقــق مــن صــدق المقيــاس أكثــر تــم عرضــه   . مدروســة ومقصــودة

علــى خبــراء ومتخصصــين فــي الرياضــيات ومــن ثــم تــم االتفــاق علــى     
  :مقياس التحليل اآلتي

  

  وصف األداء  العالمة
  .طريقة تفكير خاطئة قادت الطالبة إلى إجابة خاطئة  0
طريقـة التفكيـر صـائبة لكـن لــم تسـتطع الطالبـة مـن خاللهــا          1

  .وصل إلى إجابة صحيحةالت
  .إجابة صحيحة مع تفكير صحيح  2

كما تم النظـر فـي إجابـات الطالبـات اللـواتي لـم يختـرن أي مـن         
فقـد كـان تفكيـرهن     ،وإنمـا عرضـن طـرق مختلفـة فـي التفكيـر       ،البدائل
وحصلن على عالمـة السـؤال    ،وتوصلن إلى اإلجابة الصحيحة ،اسليم
  .كاملة

تــم االتفـــاق   للطالبــات،  ولتصــنيف مســتويات التفكيــر التناســبي    
على عالمة المحك لكل مسـتوى بـالرجوع آلراء أهـل االختصـاص مـن      
ــات    ــيات، وآلراء معلمـــ ــاهج الرياضـــ ــين فـــــي منـــ الخبـــــراء المتخصصـــ

نـه علـى حـد علـم البـاحثتين      إالرياضيات في المدارس الثانويـة، حيـث   
مسـتويات  فـي  تصـنيف الطالبـات   لم يورد األدب السابق عالمة معينـة ل 

ــاختالف الدراســة     ــة ب ــف العالم ــر التناســبي، إذ تختل ــد و. التفكي لتحدي
تم حساب عالمتها الكلية على جميع أسـئلة االختبـار    ،مستوى الطالبة

وبمـا أن لـدينا    .م تحديد موقـع العالمـة فـي أي مسـتوى    ث، )24(من 
الفتــرة فقــد تــم إيجــاد طــول  ) 24(مســتويات والعالمــة العظمــى  ) 4(

حيــث  ،لكــل مســتوى بقســمة العالمــة العظمــى علــى عــدد المســتويات  
وبنـاء عليـه يمكـن الحكـم علـى مسـتوى التفكيـر التناسـبي         . )6(بلغـت  

  :على النحو اآلتيللطالبة 

  ).6(العالمة أقل من ": المتدني جدا) "1(المستوى 

ــراوح بــين  ": الضــعيف) "2(المســتوى  إلــى أقــل مــن  ) 6(العالمــة تت
)12.(  

إلـى أقـل مـن    ) 12(العالمة تتراوح بـين  ": المتوسط) "3(مستوى ال
)18.(  

  .فما فوق) 18(العالمة ": المتمكن) "4(المستوى 

كــل بعــد بي للطالبــة علــى وللحكــم علــى مســتوى التفكيــر التناســ 
التناسب الطردي و المقارنات النسبية(تناسبي ألبعاد االختبار الفرعية 

فقـد حسـبت العالمـة الكليـة      ،)اتهـا النسب المئويـة وتطبيق و ،والعكسي
ــم )8(لكــل بعــد مــن   ــم ، ومــن ث ــر التناســبي    ت تحديــد مســتوى التفكي

  :للطالبة في هذا البعد كاآلتي

  ).2(العالمة أقل من   ": المتدني جدا) "1(مستوى التفكير  -

ــر   - ــين    ":الضــعيف) "2(مســتوى التفكي ــراوح ب ــى ) 2(العالمــة تت إل
  ).4(أقل من 

إلــى ) 4(العالمــة تتــراوح بــين   ":المتوســط) "3(ر مســتوى التفكيــ -
  ).6(أقل من 

ــر   - ــين    ":المــتمكن) "4(مســتوى التفكي ــراوح ب ــة تت ــى ) 6(العالم إل
)8.(  
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  وثباته االختبار صدق

تـم تطبيقـه علـى عينـة اسـتطالعية       ،االختبـار  من صـدق  للتحقق
طالبـة مـن طالبـات المرحلـة     ) 21(من خارج عينة الدراسة مكونة مـن  

للتأكـد مـن وضـوح     سـة ديـر السـعنة الثانويـة للبنـات،     نوية فـي مدر الثا
تحديد الوقت المالئـم لإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار، حيـث       والمسائل، 

ــالزم لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار بواقــع      .دقيقــة) 60(قــدر الــزمن ال
وقــد تــم حســاب معــامالت التمييــز والصــعوبة، إذ تراوحــت معــامالت    

ــة   ــامالت  ) 0.75 -0.25(التمييـــز ضـــمن الفئـ ــين تراوحـــت معـ فـــي حـ
ــة   ــي    ) 0.8 -0.3(الصــعوبة ضــمن الفئ ــك بعــد حــذف األســئلة الت وذل

%). 20(والتـــي قلــت عـــن  %) 80( مالت صـــعوبتها علــى زادت معــا 
   .كما استبعدت األسئلة ذات معامل التمييز السالب والضعيف

ــق مـــن  ــات اإلختبـــار،  وللتحقـ ــاب معامـــل االتســـاق     ثبـ تـــم حسـ
م معادلــة كرونبــاخ ألفـــا لالختبــار ككــل حيــث بلـــغ      الــداخلي باســتخدا  

ــبي      ،)0.71( ــد تناسـ ــل بعـ ــابه لكـ ــم حسـ ــا تـ ــبية (كمـ ــات النسـ  المقارنـ
وقد بلغ على الترتيب ) النسب المئويةو ،التناسب الطردي والعكسيو
)0.69( ،)0.67( ،)0.70.(  

) 12(مــن   الختبــار فــي صــورته النهائيــة مكونــا     وبــذلك يكــون ا  
ــؤاال ــدور سـ ــائل) 4(، تـ ــبية، و    مسـ ــات النسـ ــول المقارنـ ــا حـ ) 4(منهـ

ــائل منهـــا حـــول مفهـــومي التناســـب الطـــردي والعكســـي، و        ) 4(مسـ
  .مسائل تدور حول المقارنات النسبية

  المعالجات االحصائية

ــة عــــن الســــؤال األول والمتعلــــق بمســــتويات التفكيــــر       - لإلجابــ
تم إيجاد النسـب المئويـة    ،التناسبي لدى طالبات األول الثانوي

ت اللـواتي تـم تصـنيفهن فــي كـل مسـتوى مـن مســتويات       للطالبـا 
تفكيــر التــي تركــزت فيهــا التفكيــر التناســبي لتحديــد مســتويات ال

ــى ا  ــات عل ــار الطالب ــل، وعلــى  الختب ــل بعــد تناســبي بشــكل    كك ك
  .منفصل

لإلجابـة عـن الســؤال الثـاني والمتعلـق بالكشــف عـن وجـود أثــر        -
ــاديمي  (لمتغيـــري  ــرع األكـ ــيل، والفـ ــتوى التحصـ ــل وال) مسـ تفاعـ

ــم    ــر التناســــبي للطالبــــات، فقــــد تــ بينهمــــا فــــي مســــتوى التفكيــ

ــائي المتعــدد    ــراتاســتخدام تحليــل التبــاين الثن  -Two(المتغي
way MANOVA.(  

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

ــة عــن الســؤال األول والمتعلــق بالكشــف عــن مســتويات       لإلجاب
فقـد تـم حسـاب    . الثـانوي فـي األردن  التفكير التناسبي لطالبـات األول  

النسب المئوية ألعداد الطالبات اللواتي تم تصنيفهن في كـل مسـتوى   
من مستويات التفكير التناسبي لتحديد مستويات التفكير التي تركزت 

  .هذه النتائج) 1(فيها الطالبات ويبين الجدول 

  توزيع الطالبات على مستويات التفكير التناسبي: )1(جدول 

يات التفكير مستو

  التناسبي

أعداد الطالبات 

  في كل مستوى

النسب المئوية 

ألعداد الطالبات 

  في كل مستوى
المتـــــدني "المســـــتوى األول 

  "جدًا
131  25.05%  

  %60.04  314  "الضعيف"المستوى الثاني 
المســــــــــــــــــــتوى الثالــــــــــــــــــــث  

  "المتوسط"
76  14.53%  

  %0.38  2  "المتمكن"المستوى الرابع 

  %100  523  المجموع

مــن   إلــى أن الغالبيــة العظمــى   ) 1(الجــدول   تشــير النتــائج فــي  
حيـث بلغـت النسـبة     ،)الضـعيف (الطالبات يتركزن في المستوى الثاني 

ــة لهـــن  ــتوى األول  %)60.04(المئويـ ــه المسـ ــداً (، يليـ ) المتـــدني جـ
ــبة  ــتوى الثالـــث   %)25.05(بنسـ ــط(، ثـــم المسـ نســـبتهن  و) المتوسـ

 بنسـبة قليلـة جـدا   ) لمـتمكن ا(المستوى الرابـع   ، وأخيرا%)14.53(
ــم  %). 0.38(بلغــــت  ــد تــ ــت إوقــ ــاد مســ ــبي  يجــ ــر التناســ ويات التفكيــ

الجــدول  فـي  كمـا  ةبعـد تناسـبي مـن األبعـاد الثالثـ     للطالبـات علـى كـل    
)2.(  

  بعد تناسبي على مستويات التفكير التناسبي على كلتوزيع الطالبات : )2(الجدول 

  البعد التناسبي               

  مستويات 

  التفكير التناسبي

  النسب المئوية وتطبيقاتها  التناسب الطردي والعكسي والتمييز بينهما  المقارنات النسبية

النسبة   التكرار

  المئوية

النسبة   التكرار  النسبة المئوية  التكرار

  المئوية
  المستوى األول

  )المتدني جدًا(
198  37.86%  74  14.15%  178  34.03%  

  %41.30  216  %28.68  150  %48.18  252  )الضعيف(المستوى الثاني 
  %19.12  100  %34.23  179  %13.58  71  )المتوسط(المستوى الثالث 
  %5.55  29  %22.94  120  %0.38  2  )المتمكن(المستوى الرابع 

  %100  523  %100  523  %100  523  المجموع
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

ئلة الدراسة والمتعلـق بمـدى   لإلجابة عن السؤال الثاني من أس
  اختالف تصنيف طالبات األول الثانوي على مستويات التفكير 

)  مرتفــع، متوســط، مــنخفض   (التناســبي بــاختالف مســتوى التحصــيل     
ــرع الثانو  ــاختالف ف ــة وب ــي (ي ــا، ) علمــي، أدب ــم   والتفاعــل بينهم ــد ت فق

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد
عينـــة الدراســـة تبعـــا لمتغيــــري مســـتوى التحصـــيل وفـــرع الثانويــــة       

  .يوضح نتائج التحليل) 3(، والجدول والتفاعل بينهما

مستوى (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة على أبعاد اختبار التفكير التناسبي تبعا لمتغيري : )3(الجدول 
  والتفاعل بينهما) ميالتحصيل، والفرع األكادي

  مستوى التحصيل 

            

  الفرع األكاديمي               

  المقارنات النسبية  التناسب الطردي والعكسي  النسبة المئوية وتطبيقاتها
  المتوسط         االنحراف
  الحسابي        المعياري

  المتوسط        االنحراف
  الحسابي        المعياري

  االنحراف  المتوسط      
  الحسابي        المعياري

  أدبي     منخفض           
  علمي                      
  المجموع                   

1.67           1.193  
1.93           0.917  
1.69           1.174  

3.44            2.223  
3.57            1.989   
3.45            2.202   

1.76            1.540  
2.71            1.326  
1.83            1.543  

  أدبي     متوسط           
  علمي                      
  المجموع                   

1.94           1.207  
2.01           1.231  
1.97            1.214  

3.13            1.831  
4.14            1.927  
3.57            1.936  

1.88            1.714  
2.68            1.622  
2.23            1.717  

  أدبي     مرتفع             
  علمي                      
  المجموع                   

2.09            1.345  
2.30            1.386  
2.28            1.379  

2.96            2.345  
4.32            1.994  
4.15            2.086  

2.48            1.806  
2.85            1.759  
2.81            1.764  

  أدبي                       
                   علمي              المجموع

1.79            1.216  
2.20            1.324  

3.30            2.119  
4.23            1.975  

1.85            1.624  
2.80            1.694  

وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــين المتوســـطات  ) 3(يظهـــر الجـــدول 
الحسابية لعالمات الطالبـات علـى أبعـاد اختبـار التفكيـر التناسـبي تبعـا        

ــاديمي و مســتوى التحصــيل (لمتغيــري  ــرع األك ــا،  ) الف والتفاعــل بينهم

تحليل التبـاين  ، تم اجراء وسطاتوللكشف عن داللة الفروق بين المت
ــراتالثنــــائي المتعــــدد  ــين  .(Two-way MANOVA)المتغيــ ويبــ

  .نتائج هذا التحليل) 4(الجدول 

مستوى (لمتغيري تبعًا  على عالمات الطالبات )Two- way MANOVA( المتغيرات نتائج تطبيق تحليل التباين الثنائي المتعدد: )4(الجدول 
  والتفاعل بينهما) يميكادفرع األالو   التحصيل

مجموع   أبعاد اختبار التفكير التناسبي  مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة

 ف
الداللة 

  اإلحصائية

مستوى 

  التحصيل

  0.194  1.645  2.621  2  5.242  النسبة المئوية وتطبيقاتها
  0.920  0.083  0.352  2  0.703  التناسب الطردي والعكسي

  0.186  1.686  4.623  2  9.246  ارنات النسبيةالمق

  0.266  1.241  1.978  1  1.978  النسبة المئوية وتطبيقاتها  الفرع األكاديمي
  0.002  9.788  41.297  1  41.297  التناسب الطردي والعكسي

  0.001  10.88  29.843  1  29.843  المقارنات النسبية

* التحصيل

  الفرع األكاديمي

  0.854  0.154  0.245  2  0.490  قاتهاالنسبة المئوية وتطبي
  0.230  1.473  6.215  2  12.431  التناسب الطردي والعكسي

  0.542  0.614  1.683  2  3.365  المقارنات النسبية

  

  الخطأ

   1.594 517 823.874  النسبة المئوية وتطبيقاتها
   4.219 517 2181.321  التناسب الطردي والعكسي

   2.743 517 1418.028  المقارنات النسبية

  

  المجموع

      522  857.725  النسبة المئوية وتطبيقاتها
      522  2308.987  التناسب الطردي والعكسي

      522  1545.403  المقارنات النسبية
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حصائية عند إوجود فروق ذات داللة ) 4(يظهر الجدول 
بين المتوسطات الحسابية لعالمات  ( = 0.05)مستوى الداللة 

التناسب الطردي والعكسي، (ت على بعدي االختبار التناسبي الطالبا
تبعا لمتغير الفرع األكاديمي، ولمعرفة مصادر ) المقارنات النسبية

تلك الفروق تم تطبيق طريقة شيفيه للمقارنات البعدية، وعند 
. مراجعة المتوسطات الحسابية تبين أن الفروق لصالح الفرع العلمي

حصائية عند إد فروق ذات داللة كما يظهر الجدول عدم وجو
بين المتوسطات الحسابية لعالمات  ( = 0.05)مستوى الداللة 

الطالبات على أبعاد االختبار التناسبي تبعا لمستوى التحصيل 
  .والتفاعل بينه وبين الفرع األكاديمي

  مناقشة النتائج

إن ما أسفرت عنه الدراسة الحاليـة مـن نتـائج فـي مجـال تقصـي       
لتفكير التناسبي للطالبات يشير إلـى مجموعـة مـن القضـايا     مستويات ا

من الطالبات تم تصنيفهن %) 85(الهامة وفي مقدمتها أن ما يقارب 
وهــذه  ."الضــعيف"والثــاني " المتــدني جــداً "فــي المســتويين األول  

المستويات دون المستوى المطلوب؛ أي أن الطالبـات لـم يـتمكن مـن     
فـي   لتناسـب وربمـا يكـون ذلـك متوقعـا     ي اإدراك المفاهيم األساسـية فـ  

 ،ظل االنقطاع الذي يحدث في منـاهج الرياضـيات لموضـوع التناسـب    
بشـــكل ) الســابع والثــامن  (ن الطلبــة يتعرضــون لــه فــي الصــفوف      إإذ 

ــه فــي الصــفوف الالحقــة     ــم ينقطعــون عن ــد اتفقــت هــذه   . رئيســي ث وق
 النتيجة مع نتائج الدراسـات التـي أجريـت فـي مجـال تقصـي مسـتويات       

 ;2014(التفكير التناسبي للطلبة وللمعلمين عبر المراحل المختلفـة  
Ortiz,2015; Sumarto et al., 20132013 ;، جرادات; Livy& 

Herbert,  ،2009عبد (.  

أما ثاني هذه القضايا، فهي طبيعة التفكير التناسـبي المسـتخدم   
ــات  ــم يــربطن بــين ســياق المســألة وطريقــة      ،مــن الطالب ــر مــنهن ل فكثي

ــر المالئمـــة ا ــا     ،لتفكيـ ــب الطـــردي عوضـ ــد اســـتخدمن التناسـ عـــن   فقـ
حيــث يمكــن أن يعــود الســبب إلــى   ،العكســي فــي ســياقات غيــر مالئمــة 

عـدم الفهــم الســليم لمفهــوم التناســب الطــردي الــذي يعبــر عــن عالقــة   
وكــذلك العكــس الــذي   ،كلمــا زاد اآلخــرأحــدهما  يزيــدبــين متغيــرين 

أو ربمـا  . د أحدهما نقص اآلخريعبر عن عالقة بين متغيرين كلما زا
 ناسـب الطـردي أكثـر ألفـة    يعود ذلك إلى أن المواقف الحياتية علـى الت 

لــدى الطالبــات منهـــا علــى العكســـي، باإلضــافة إلـــى أن الكثيــر مـــنهن      
يعتمدن على اإلجراءات المحفوظة في حل المسائل مثل اسـتراتيجية  

ــائل التناســـب الطـــ    ــلح فـــي حـــل مسـ ــادلي التـــي تصـ  ،رديالضـــرب التبـ
حيــث ) 1(علــى المهمــة ) س(ويتضــح هــذا األمــر مــن إجابــة الطالبــة   

اســتخدمت الضــرب التبـــادلي فــي إيجــاد عـــدد األيــام التــي يحتاجهـــا       
فمـن المفتـرض أن    ،العمال لحفر البئر، بالرغم من أن عددهم قـد زاد 

إلجابـة  يقل عدد األيـام، فالتناسـب عكسـي، لكنهـا لـم تلتفـت لمنطقيـة ا       
التـي   غيـر الصـحيحة  يتوافـق مـع اإلجابـة     ت تبريراوتابعت الحل وقدم

  :عرضها كاآلتي

  

  )1(المهمة 

ــاج  ــى  ) 10(يحتـ ــال إلـ ) 12(عمـ

لحفر بئـر لجمـع المـاء، مـا      يوما

) 15(األيام التـي يحتاجهـا    عدد

لحفر البئـر نفسـها؟ علمـًا     عامال

بـأن جميـع العمـال متكـافئون فــي     

  .العمل

  ) س(اجابة الطالبة      
  يوم  12ل عما 10    
  س عامل  15    
  12×  15= س×  10    

= س    
10

1512
 =18  

    كلمــا زاد عــدد العمــال ســيزداد         
  عدد األيام

ــةفـــال بـــد  ــة    للطلبـ ــى ربـــط المعرفـ ــدرة علـ ــديهم القـ ــون لـ أن يكـ
المجردة بسـياق المسـألة وهـذا لـن يحـدث بمعـزل عـن المعلـم الـذي          

لتفكيــر التناســبي لطلبتــه بإتاحــة الفــرص لهــم      يجــب عليــه أن يــدعم ا  
للنقاش والتواصل، وبتعريضهم لسلسـلة مـن المهمـات خـالل المنهـاج      
ــي ومســــاعدتهم علــــى تــــذوق النتــــائج وتبريرهــــا وربطهــــا        المدرســ

  .باإلستراتيجية المستخدمة

ــائج أيضــا     ــد تبــين مــن النت ــن الطالبــات اللــواتي    اأن كثيــر  وق م
الطردي والعكسي من سـياق المسـألة    ناستطعن التمييز بين التناسبي

عــن  المسـائل، فقـد اسـتخدمن الجمـع عوضـا     ارتكـبن أخطـاء فـي حـل     
ائل التناسب الطردي، والطرح عوضا عن القسـمة فـي   الضرب في مس

) ص(ل التناسب العكسي، ويتضح هذا من خـالل إجابـة الطالبـة    مسائ
ــى المهمــة   ــواب المــاء       ) 7(عل ــا زادت أك ــة أنــه كلم ــت مدرك حيــث كان

ــوة   ــاجين القه ــت      ،ســتزيد فن ــادة، فكان ــل بنســبة الزي ولكنهــا كانــت تجه
كـواب، أي  تعتقد أن نسبة الزيادة هـي الفـرق بـين عـدد الفنـاجين واأل     

عــن الضــرب فــي التعامــل مــع المســألة    أنهــا اســتخدمت الجمــع عوضــا 
  :كاآلتي
  )7( المهمة

أكواٍب من الماء ) 6(يحتاج علي 

  .فنجانًا من القهوة) 14(لعمل 

فنجانًا من النوع نفسه يمكـن  كم 

  كوبًا من الماء؟) 12(عمله بـ 

  )ص( اجابة الطالبة    
  فنجان 14أكواب 6عندما كان    
  8= هنا الفرق    

+  12فنجـــان ألن  20ســـيعمل     
8  =20  
  سيزداد العدد    

لمفهـومي   إلى أن الطالبات ال يمـتلكن فهمـا حقيقيـا   وهذا يشير 
وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع دراسـة دول    . سيالتناسب الطردي والعك

(Dole, 2008)      ودراسـة بـن جـيم وآخـرون(Ben- chaim et al, 
حول أن الطلبة يخطئون ويميلون السـتخدام الجمـع والطـرح     (2012

  .بدًال من الضرب والقسمة في حل المسائل التناسبية

ــات فــي    وقــد أشــارت النتــائج أيضــا   إلــى تــدني مســتويات الطالب
ــة بــين        المقار ــى المقارن ــات النســبية بصــورة واضــحة، حيــث لجــأن إل ن

مقــدمي النســب للحكــم أيهمــا أكبـــر وتجــاهلن تــالي النســب، كإجابـــة        
حين قـررت أن أداء الالعـب أفضـل مـن     ) 2(على المهمة ) ع(الطالبة 
  :عدد المحاوالت كاآلتي ألنه أحرز أهدافًا أكثر متجاهلة الالعبة
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  )2(المهمة

رة سـلة فـي   كـ  أحرزت أفضـل العبـة  

مـن أصــل   هـدفا ) 12(فريـق اإلنـاث   

محاولة، وأحرز أفضل العـب  ) 20(

ــذكور   كــ ) 14(رة ســلة فــي فريــق ال

     .محاولة) 25(من أصل  هدفا

ــا أفضـــل الالعبـــة فـــي فريـــق      أيهمـ

  اإلناث أم الالعب في فريق الذكور؟

  )ع(الطالبة  اجابة      
ــدد        ــل ألن عـــ الالعـــــب أفضـــ

) 14(األهداف التـي أحرزهـا   
وهو أكبر مـن عـدد األهـداف    

  ).12(التي أحرزتها الالعبة 
   14  12  

فكان اعتقاد الكثير منهن أنه كلما كان مقـدم النسـبة أكبـر كانـت     
. م مسـتقل بذاتـه  النسبة أكبر، دون إدراك حقيقي إلى أن النسبة مفهـو 

الطالبات فـي إدراك مفهـوم    إلى وجود ضعف لدى وهذا يشير أساسا
التي أشارت  )2013(هذه النتيجة مع دراسة جرادات  تفقوت .النسبة

  .إلى وجود ضعف عام لدى الطلبة في إدراك مفهوم النسبة

ــائج ضــعف الطالبــات فــي إدراك مفهــوم النســبة     كمــا أظهــرت النت
) ل(فـي إجابـة الطالبـة     ، وقـد ظهـر هـذا جليـا    المئويـة والتعامـل معهـا   

  :كاآلتي) 9(على المهمة 

  )9(المهمة

ــيط طولـــه  ســـم تـــم  ) 180( خـ

قطع، حيث كانت ) 3(قطعه إلى 

القطعــة الثانيــة أطــول بمقــدار    

ــن القطعـــــة األولـــــى،   % 25 مـــ

وكانت القطعة الثالثة أقصـر بــ   

  . من القطعة األولى% 25

كــم يبلــغ طــول كــل قطعــة علــى  

  ؟)سم(الترتيب بوحدة ال 

  )ل (إجابة الطالبة        
       60    60     60    

  
  60= األولى 

  85=  25+ 60= نية الثا
  35=  25 – 60= الثالثة 
  : التحقق
  180= الثالثة+الثانية+األولى

 60+85+35  =180  

علـى خبـرتهن فـي التــدريس     فـإن البـاحثتين وبنـاء   ، وبشـكل عـام  
 ف الطالبات بأنه ربما يكون ناتجان ضعافسرتا المتكررة مومالحظاته
دريس موضـوع  ؛ منها طرق التدريس التقليدية في تـ عدة  عن عوامل

ــتخدام اإلجـــ    ــى اسـ ــز علـ ــي تركـ ــب، والتـ ــة دون التناسـ راءات المحفوظـ
باإلضافة إلى طبيعة الكتاب المدرسي  .صحة استخدامهاالوعي التام ب

ولربمـا عـدم    .الذي يركز على اإلجـراءات بصـورة أكبـر مـن المفـاهيم     
االستمرارية في تناول موضوع التناسب في الصفوف العليـا هـو أحـد    

  .ف في التفكير التناسبي لدى الطالباتأسباب الضع

ــاني    ــائج الســؤال الث ــر      ،أمــا نت ــى عــدم وجــود أث ــد أشــارت إل فق
ــر التناســبي للطالبــات       وقــد   .لمســتوى التحصــيل فــي مســتوى التفكي

 ,Singh)اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة سينغ 
قـدرة  علـى   أن التحصيل المرتفع لم يعد مؤشـرا التي أظهرت  (2000

تفسـير   الدراسـة الحاليـة  ويمكـن فـي   . الطلبة على االستدالل التناسبي
غيــاب أثــر مســتوى التحصــيل بوجــود العالقــة االرتباطيــة القويــة بــين   

ــة     ــي الدراســ ــتقلة فــ ــرات المســ ــيل (المتغيــ ــتوى التحصــ ــرع و مســ الفــ
، ولهـذا  )0.69(حيث بلغ معامل ارتباط بيرسـون بينهمـا    .)األكاديمي

حصــائية المنسـوبة لمتغيـر مســتوى التحصـيل وفــق    اختفـت الداللـة اإل  

ــات ذوات      ــع أن الطالبــ ــن المتوقــ ــث مــ ــاديمي، حيــ ــرع األكــ ــر الفــ متغيــ
التحصيل المنخفض يـواجهن تحـديات أكبـر فـي التعامـل مـع المسـائل        

ــا  ــن أبرزهــ ــبية مــ ــابية    :التناســ ــات الحســ ــراء العمليــ ــي إجــ الضــــعف فــ
اطئ للجـوء الخـ  واإلجراءات الصحيحة، األمر الذي يقود الطالبة إلى ا

للتعــرض لعمليــات وإجــراءات ال تســتطيع   فــي التفكيــر تناســبيا تفاديــا 
ــين ال   فمــثال .التعامــل معهــا  ــر ب كميــات مســتخدمة الجمــع   تلجــأ للتفكي

عـن الضــرب والقســمة، أو تلجـأ الســتخدام إجــراءات    والطـرح عوضــا 
علـى   ،محفوظة كالضرب التبادلي ألنهـا تجـد مرونـة أكثـر فـي تطبيقهـا      

تشـكل الحسـابات    بات ذوات التحصيل المرتفع اللواتي لـن عكس الطال
ن قدرتهن على إجراء العلميات الحسابية إ إذ ؛لهن واإلجراءات عائقا

ويتفـق   .األساسية واالحتفاظ بالمعلومات األساسية أفضل من غيرهن
  ). 2002(دراسة خصاونة،  ما ذهبت إليه هذا التفسير مع

ود أثـر للفـرع األكـاديمي    إلـى وجـ   وأشارت نتائج الدراسـة أيضـا  
ــي ( ــات ولصــالح     ) العلمــي، األدب ــر التناســبي للطالب ــي مســتوى التفكي ف

وربمـا يفسـر هـذا     .الفرع العلمـي علـى اختبـار التفكيـر التناسـبي ككـل      
 واداألثر بأن طالبات الفـرع العلمـي قـد تعرضـن لمفـاهيم التناسـب بمـ       

ــاء    ــددة كالكيميــاء والفيزي ــة متع ــم تتعــرض ط    ،علمي ــي حــين ل البــات  ف
مفاهيم الكثافة والسرعة والتسارع  لهذه المفاهيم، فمثال الفرع األدبي

ــاهيم نســبية ســاهمت فــي ترســيخ مفــاهيم التناســب      والذائبيــة كلهــا مف
ــد ــ ىل ــر عمقــا    طالب ــرع العلمــي بصــورة أكث ــن ات الف ــات الفــرع   م طالب

ويتضح هذا األمر مـن   .األدبي اللواتي لم يتعرضن لهذه الموضوعات
مـن الفـرع األدبـي علـى     ) ن(من الفـرع العلمـي، و  ) ع(لبتين إجابة الطا

  ).10(المهمة 

  )10(على المهمة ) ن(و ) ع(إجابة الطالبتين 

ساعة فإنه يقطـع المسـافة مـن بيـروت     / ميل 60إذا سار علي بسيارته 

  .ساعات) 5(في زمن قدره  عمانإلى 

جـب  سـاعات، فكـم ي  ) 4(قرر علي أن يقطع المسافة نفسها بزمن قدره 

  ساعة؟/ أن تصبح سرعته بوحدة ميل

  من الفرع األدبي) ن(الطالبة 
  ساعات       سرعة 

  5         60  
  4          س  

= س 
5

460  =48 ميــــــــــــل /

  ساعة
كلمــا زاد عـــدد الســاعات ســـتزداد   

  السرعة

  من الفرع العلمي) ع(الطالبة 

= السرعة 
الزمن
  المسافة

1
60  =

6
  ف

  300= ف 

=الســـــــــــــــــــــرعة
ز
=  ف

4
300=75 

  ساعة/ميل
كلمــا زادت الســرعة قــل الــزمن الــالزم  

  .بثبوت المسافة

مــن الفـرع العلمـي قـد اعتمــدت    ) ع(يمكـن مالحظـة أن الطالبـة    
كانـت إجابتهـا   وقـد   .ين الفيزيـاء في حل المسـألة علـى معرفتهـا بقـوان    

ــا  ــررة منطقيـ ــة مبـ ــة  علميـ ــة الطالبـ ــي  ) ن(، لكـــن إجابـ ــرع األدبـ ــن الفـ مـ
اعتمدت علـى اسـتخدام إجـراءات محفوظـة ال تنطبـق علـى المطلـوب        

إلـى منطقيـة اإلجابـة وقـدمت تبريـرا      من المسألة، كما أنهـا لـم تلتفـت    
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عــن  ةدفقــد تعاملــت مـع أرقــام مجــر  غيـر صــحيح يتوافــق مـع إجابتهــا،  
ن تعرض طالبات الفـرع  إسياقها الذي وضعت فيه، لذلك يمكن القول 

العلمية له دور  وادالعلمي لمفاهيم التناسب بشكل غير مباشر في الم
  .في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الطالبات بصورة أعمق

أمــا بالنســـبة لنتــائج التفاعـــل بــين متغيـــري مســتوى التحصـــيل     
فكيــر التناســبي، فقـد كانــت الفــروق  والفـرع األكــاديمي فــي مسـتوى الت  

ــة   ــر دال ــات     إغي ــر التناســبي لــدى طالب حصــائيا؛ أي أن مســتوى التفكي
الفــرع العلمـــي لـــم يتـــأثر بمســـتوى التحصـــيل حيـــث كانـــت األوســـاط   

والسبب يعـود إلـى أن معظـم     ؛الحسابية متقاربة، وكذلك للفرع األدبي
ــى اخــتالف م     ــالفرع العلمــي وعل ــواتي يلــتحقن ب ــات الل ســتويات الطالب

ــا      ــر علي ــزن باســتخدامهن مهــارات تفكي ــي حــين أن   .تحصــيلهن يتمي ف
ــي وعلـــى        ــالفرع األدبـ ــات بـ ــن الطالبـــات الملتحقـ ــى مـ ــة العظمـ األغلبيـ

وألن  .اخــتالف مســتويات تحصــيلهن ال يمــتلكن مثــل هــذه المهــارات    
طبيعـة االختبـار التناسـبي يتطلـب توظيــف هـذه المهـارات ولـيس فقــط        

للتفاعــل بــين  يظهــر أثــروالخوارزميــات لــم االعتمــاد علــى اإلجــراءات 
الفــرع األكــاديمي ومســتوى التحصــيل فــي مســتوى التفكيــر التناســبي    

  .لهن

وخالصة القول أن نتائج الدراسة الحالية تدعو إلى ضرورة االهتمام 
بموضوع التناسب بصورة أكبر وتضمينه في كتب الرياضيات 

طلبة إلدراك مفهوم حتى ُتتاح الفرصة لل ،المدرسية في صفوف مبكرة
التناسب وموضوعاته المختلفة، مع دعوة المعلمين إلى توفير بيئة 
صفية مالئمة تتيح للطلبة تبادل اآلراء وتشجعهم على الحلول 
السليمة بطرق متعددة قائمة على الفهم الحقيقي لموضوع التناسب 

وبما . مع ضرورة االلتفات إلى منطقية اإلجابة ومناقشتها وتذوقها
 اسات االستطالعية تعد قاعدة ضرورية وأساسا مهماالدر أن

فإن الباحثتين تدعوان إلى إجراء  ،النطالق الدراسات التجريبية
الدراسات التي تبحث في إمكانية تطوير مستويات التفكير التناسبي 

في األردن، واقتراح برامج تدريبية خاصة تسهم في  الطلبة لدى
  .تنمية تلك المستويات
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