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 ملخص الدراسة

 ،التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها تحديد أنواعهدفت هذه الدراسة إلى    

وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين، والتي تتوفر في 

.  حول التمثيالت المتعددة وزمالئه (Lesh)لنموذج لش  طبقا مع الوضع المثالي ومقارنتها

كما هدفت إلى تحديد التمثيالت المتعددة والمراوحات بينها التي يستخدمها معلمو وحدة 

ومع  ،(Lesh)ومقارنتها مع كٍل من الوضع المثالي طبقا لنموذج لش  -نفسها –الجبر

 .لجبر من الكتاب المدرسيالتمثيالت المتوفرة في وحدة ا

ولهذا الغرض وضع الباحث دليال  لتحليل الوحدة، يمك نه من رصد جميع التمثيالت    

وقد تم في هذه الدراسة . والمراوحات بينها في الكتاب المدرسي، أو في تقديم المعلم للوحدة

رياضية من التمثيالت الالكيفية تحليل وحدة الجبر، وتفريغ نتائج التحليل  -الكمية

وللتأكد من صدق التحليل قام الباحث ، المستخدمة والمراوحات بينها في جدول خاص

، حيث أعطوا موافقتهم على التحليل بعرضه على أربعة محكمين من ذوي االختصاص

ولفحص ثبات التحليل، استخدم الباحث أسلوب إعادة التحليل بنفسه، وتحليل . وأسلوبه

، وتم حساب معامل ثبات كابا تخدام دليل التحليلقام بتدريبه على اس آخر باحث

(Kappa) بين التحليلين مقبول توافقالتي أفادت بوجود ، و ونسبة التوافق.  

، ورصد كل الثالثة قام الباحث بمشاهدة خمس حصص لكل معلم من أفراد العينة   

ضع و ينة، و ستخدمها كل معلم من أفراد العاالتمثيالت الرياضية والمراوحات بينها التي 

ستخدم التمثيل أو إذا لم ي   ا  الباحث عالمة واحدة لكل تمثيل ولكل مراوحة متوفرة، وصفر 

المراوحة، وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات كل تمثيل وكل 
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غة ستخدام اللا)والتمثيل اللفظي استخدام الرموز المكتوبة  يتمثيل وأظهرت النتائج أن   

بينما تبي ن أن التمثيالت الثالث ، ، الجبر جدا  في وحدةتوفر ا بشكل مرتفع ( المحكية

األخرى وهي الصور والمجسمات والمواقف الحياتية، وجميع المراوحات بين التمثيالت 

كما بين ت النتائج أن استخدام المعلمين لتمثيلي . جدا   ةمنخفضة أو منخفضتوف رت بنسب 

 منخفض جدا  مرتفع جدا ، ولكنه تراوح بين منخفض و  اللغة المحكيةو  الرموز المكتوبة

 .للتمثيالت الثالث األخرى وللمراوحات بينها

واستنادا  إلى النتائج أوصى الباحث القائمين على وضع مناهج الرياضيات بتوفير    

وتدريب ، تمثيالت ومراوحات بينها بشكل أفضل في مناهج الرياضيات الفلسطينية

وكذلك أوصى المعلمين بتوفير واستخدام تمثيالت  ،بشكل فع ال هالمين على استخدامالمع

، كما أوصى بعمل أبحاث تعليمهم للرياضياترياضية متعددة ومراوحات بينها في 

ومناهج دول تحصيلها في االختبارات  مستقبلية للمقارنة بين مناهج الرياضيات الفلسطينية

من حيث مدى استخدامها للتمثيالت والمراوحات بين  ،العالمية مرتفع مثل سنغافورة

 .التمثيالت



 

 

 

 

 

 


