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فاعلية تدريس الرياضيات بإستراتيجية المكعب في تحصيل طالب الصف األول المتوسط وتنمية
اتجاهاتهم نحوها
* م .م .أروى حماد خليل
تاريخ االتاام2022/04/25 :

تاريخ القبو 2022/08/12 :

ملخص البحث
تعرف( فاعلية تدريس الرياضييا إستياراتيةية المبعف فت تحلييل ال الليو ا و
هدف البحث إلى ّ
الماوتط وتنمية اتةاهاتهم نحوها ) تبونت عينة البحث من ( )63البا ً من ال اللو ا و الماوتط،
وزعوا إلى مةموعاين :تةريبيية إواع ( )33يالبياً ،وضيييياإقية إواع ( )30يالبيا ً إعيد أا أيافيب البياح ية
إينهما إحلائيا ً فت ماغيرا ( :العُمر الزمنت ،اخابار الذأاء ،مقياس االتةاه نحو الرياضيا ).
درتييت الباح ة إنهاييها مادر الرياضيييا لقال المةموعة الاةريبية وفا اتيياراتيةية المبعف ،
ّ
ً
ّ
تبوا من ()40
ييل
ي
للاحليي
ا
اخابار
ة
الباح
د
أع
االعاياديةد
القريقة
وفا
ياإقة
ي
الضيي
المةموعة
و ال
ّ
تبوا من
فقرر موضيييوعية من نوا تاخايار من ماعددت ،وأعدّ مقياتيييا ً لاتةاه نحو مادر الرياضييييا
ّ
( ) 30فقرر ذا ثاثية إيدائيل (موافا ،محياييد ،وير موافا) ،وعيد تم الاحقا من ييييدعهميا وثبياتهمياد وإعيد
االناهياء من الاةرإية وتقبيا ا داتين على المةموعاين ،حلّليت البياح ية النايائر وأوهر  :وقود فر ذ
ال المةموعة الاةريبية الات درتيت
داللة إحليائية عند ماياوى الداللة ) )0,05إين ماوتيط درقا
ال المةموعة الضيياإقة الات درتييت إالقريقة االعايادية فت
إاتيياراتيةية المبعف وماوتييط درقا
اخابار الاحليل ومقياس االتةاه نحو الرياضيا  ،للالح المةموعة الاةريبية.
كلمات مفتاحية :فاعلية تدريس ,الرياضيا  ,إتاراتيةية المبعف.
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Abstract
The aim of the research is to know (the effectiveness of teaching
mathematics using the cube strategy in the achievement of first-grade
intermediate students and the development of their attitudes towards it).
The research sample consisted of (63) students of the first intermediate
grade, and they were divided into two groups: an experimental group
with (33) students, and a control group with (30). After the researcher
rewarded them statistically in the variables: (chronological age,
intelligence test, measure of attitude towards mathematics).
The researcher herself taught mathematics to the students of the
experimental group according to the cube strategy, and the students of
the control group according to the usual method. The researcher
prepared an achievement test that consisted of (40) objective items of
the type of "multiple-choice", and prepared a measure of attitude
towards mathematics that consisted of (30) items with three alternatives
(agree, neutral, disagree), and their validity and reliability were verified;
After completing the experiment and applying the two tools to the two
groups, the researcher analyzed the results and showed: There is a
statistically significant difference at the significance level (0.05)
between the average scores of the students of the experimental group
who studied with the cube strategy and the average scores of the
students of the control group who studied in the usual way in the
achievement test and scale The trend towards mathematics, in favor of
the experimental group.
Keywords: Effectiveness, mathematics, cube strategy.

:The Problem of the Research مشكلة البحث
إا انخهاض تحليييل القال فت مادر الرياضيييا واتةاهاتهم وير االيةاإية نحوها فت مراحل الاعليم
 إذ الحثت الباح ة من خا خبرتها فت تدريس الرياضيييييا فت،العام تعد من مشييييبا الاعليم الرئيايييية
المدارس ال انوية أا هناك انخهاضيا ً ملحووا ً فت تحلييل ال الليو ا و الماوتيط فت مادر الرياضييا
 وأذل إتباا،بيعة تراأمية
وعد يبوا إايبف علة تم ّبنهم من أتاتيا الرياضيا ومهاهيمها التيما أنها ذا
 وعلة إعقائهم ا دوار للمشيارأة، أولف ُمدرتييها رائا تدريس اعايادية تعامد على تلقّت القال للمعلوما
فت عملية الادريس ومن ثم ضيعو عدرتهم على توويو تل المعلوما فت مواعو رياضيياتية قديدرد أما أا
أولبياهم ال يحبوا الرياضييا نها مادر ماراإقة ال يمبن فهم قزء منها ما لم يام فهم ا تياتييا الرياضيية
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أوالً ،وتحااج من القالف إقراء عمليا الاهبير وتنمت فيه االأاشيياف وحل المشييبا والقدرر على الاعامل
المنققت م ميا حوليه ،وهيذه الميادر تعاميد على الههم والاقبيا أأ ر من الحهت والايذأر ،ليذا نةيد اتةياهياتهم
لدراتاها وير إيةاإية.
وعيد و ّقهيت البياح ية تيييي(ا إلى ( )100ياليف من ال اللييييو ا و الماوتييييط وهو :هيل تحيف
الرياضييييا ك فبانت نايييبة أأ ر من ( )%90من اإلقاإا أاد ثم وقهت تييي(االً ييييههيا ً إلى مةموعة من
القال الراتبين فيها :لماذا أنت راتف فت الرياضيا ك فبانت أولف ا قوإة أننت ال أحف الرياضيا  ،وال
أحف ُمدرس المادر.
مما تيييبا تحدد مشيييبلة البحث الحالت فت ضيييعو تحلييييل ال الليييو ا و الماوتيييط فت
الرياضيييا واتةاهاتهم وير االيةاإية نحوها ،وهذا ما دف إالباح ة إلى تةريف اتيياراتيةية المبعف فت هذه
المادر لمعرفة فاعلياها فت تحليييلهم واتةاههم نحوهاد ومن هنا تاحدد مشييبلة البحث من اإلقاإة عن الايي(ا
اآلتت:
ما فاعلية تدريس الرياضييات باسيتراتيجية المكعب في تحصييل طالب الصيف األول المتوسيط وتنمية
اتجاهاتهم نحوها ؟
أهمية البحث :The significance of the Research
يعيد الاقيدم العلمت اليذ حققيه اإلنايييياا واحيدا ً من أعثم اإلنةيازا الات حققهيا فت حيياتيه منيذ القيدم ،فقيد
أ ييبح العليير الذ يعيه فيه ماميزا ً إ ثار هذا الاقدم الواضييح ،مما يدعونا إلى أا نقلا عليه اتييم عليير
العلمد ا مر الذ يزيد من ماييي(ولية الارإية نحو إعداد الماأا الاعليمية القادرر على مواأبة ومايييايرر هذا
الاقدم العلمت والابيو إنةاح م الاغيرا المااييارعة الات تهرض على أ مةام  ،لذا فالارإية هت الوتيييلة
ا تاتية لاحقيا الاحديث والاقوير فت أ مةام (.الزهير ورإي .)19: 2009 ،
وعيد اتةيه المرإوا إلى الارأيز إاحيدييد المهياهيم المهمية فت مخالو مييادين الاعلم ،وأ ييييبح تبوين إنياء
مهاهيمت لدى الماعلمين فت أل ماييياوى دراتيييت مقلبا ً ترإويا ً ملحاً ،وإدأ االهامام إالاوقه نحو إناء المههوم
وزيادر عمقه واتاياعه إالادرج فت عقو الماعلمين ،وإهذا أ يبحت المهاهيم والحقائا والنثريا والاعميما
ال تم ل ييئا ً إال من حيث أنها عد تضيو إعدا ً لهذا المههوم أو ذاك(.الحيلة.)203: 2009 ،
وتقورها إذا
والارإية هت الماي(ولة عن هذه الاقورا إو يهها أهم عوامل تقدّم المةامعا اإلنايانية
ّ
وقّهاها فلايهة ترإوية حلييهة تمل النثرر اإلتياراتيةية الواضيحة والاباي المرا القادر على تقوي نهايه
وفقا ً
للاقورا المهاقئة ووير الماوععة تيواء حدثت إهعل اإلناياا أم إهعل عوامل خارقة عن تييقرته ،ويام
ّ
ذل من خا مناهةها الدراتية(.الزهير وحيدر.)21 :2018،
والمناهر الدراتييييية هت وتيييييلة الارإية والمدرتيييية ،إذ عن ريقها يام ترقمة ا هداف الارإوية إلى
مواعو وخبرا تييييلوأيية ياهياعيل معهيا الماعلموا وياعلموا من نايائةهيا ،فهت ا دار الرئياييييية فت تحقيا
ا هييداف المنشييييودر ،والقريا إلعييداد ا قيييا القييادميية والاييييبيييل إلى مايييياقبييل أتييييعييد وعييالم
أفضيل(.الزهير )8 :2015،د وعليه ييهد المناهر الدراتيية تقورا ملموتية وتغيرا تيريعة فت اآلونة
ا خيرر فت قمي دو العالم والتيما الرياضيا  ،إذ أعاد النثر أ ير من الدو فت مناهةها وأتاليف ونماذج
تدريايها ،لانايةم م حاقا مةامعاتها ،إذ يعامد قزء من نةاح المةام على عدرر أفراده على النةاح فيها.
(إاتبا وتامارا.)145 :2013،
وما زا علم الرياضييا ياقور وياةدد إاقور المةامعا وتقدمها ،إذ إا اناشيار اتياخدام الحاتيول
واإلنارنت وتقبيقاتهما فت الليييناعة والاةارر وا عما أافة قعل تعلمها ضيييرورر حامية ،أما ُ يييب هذا
العليير إلييبغة رعمية عامة ،ا مر الذل ألقى إثاله على الم(تيياييا الاعليمة واقف إعداد أقيا لخدمة
المةام وتد حاقاته من االخالا ا العلمية أافة وعلى عماها الرياضيا (.تبيااا.)13 :2017،
ونثرا ً همية الرياضييييا أ يييبح تقوير إتييياراتيةيا ونماذج تدريايييها أمرا ً إال ا همية لازايد
االهامام إاعليمها للقلبة إقريقة تر ّأز على المعنى والبيو وإأايياإه المهارا الرياضييية ا تيياتييية وتنمية
اتةاهاتهم االيةاإية نحوها ( .الح.)253 :2012،
ويعيد االتةياه نحو الريياضييييييا من ا هيداف الوقيدانيية ميبمولية الاحقيا فت مةيا العمليية الاعليميية ،وال
يقيل أهميية عن إاعت الةوانف – المعرفيية والمهيارية -إل عد يهوعهيا فت ا هميية ،ولبت تاحقا ا هداف المعرفيية
والمهارية الإد وأا تاولد لدى القال اتةاها موقبة نحو دراتييياها( .الببيايييت وإخا )54 :2018،د إذ
أا الذ لديه اتةاه ايةاإت نحوها تييوف يقوم إدراتيياها إشييغو ،وتيييحاو تهاييير إعو الثواهر والمواعو
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االقاماعية تهاييرا ً رياضيياً ،ويب ر من االتياههام عن الةديد من ا فبار الرياضيية ،ويحاو اتيانااج ا فبار
إنهاه(.الرداد .)3 :2007،
أميا من أهيداف تيدريس الريياضييييييا الوقيدانيية أا يقيدّر القياليف دور العياملين فت حقو المعرفية
الرياضية ،وأا ينمت ثقاه إنهاه من خا مواعو رياضية أالبرهاا وحل المابلة الرياضية(.الخقيف:2015،
.)129-128
ولانمية االتةاها اإليةاإية للقال نحو الرياضيييييا الإد من تييييعت مدرتيييييها ليس فقط ا يبوا
اإهم ناقحين فت الرياضيييا  ،إل أا يبونوا محبين لها ولديهم الدافعية الذاتية لدراتيياها والاميز إها ،حيث
تحدث عاعة تبادلية ايةاإية إين العقل والوقداا تعمل على اتامرارية الاعلم وتعميا الههم ،ورإما يةعل منهم
مهبرين مبدعين(.الزهير وتعادر.)422 : 2018،
ً
ً
ّ
ونثرا ً لاميز موضييوعا الرياضيييا إبإنية محبمة يالييل إعضييها إبعو اتليياال وثيقا مشييبلة فت
النهاية إنيانا ً ماباماً ،وتُبنى ا فبار الةديدر فيها على مهاهيم وتعميما تيياإقة لالييبح مادر فبار وعاعا
مقبلة ،فسذا لم ياقن القالف الاعلم الاياإا إتقانا ً قيدا ً تييواقه يعوإا ي فت فهم ما يبنى عليها من موضيوعا
قديدرد وهذا ما تر ّأز عليه النثرية البنائية(.الزهير .)101 :2018،
وياناتييييف الادريس وفا النثرية البنائية م المواد الاعليمية التيييييما الرياضيييييا  ،فهت ذا ترأيبة
تراأمية تبدأ من الباييييط إلى المرأف ،ومن مةموعة من المايييلما تشييياا الناائر والنثريا عن القريا
الاير إخقوا اتاداللية تحبمها عوانين المنقا(.الببيات وأفاعة.)17 :2014،
وترى الباح ة أا البنائية تاناتيييف م بيعة مادر الرياضييييا وأيهية تدريايييها ،إذ تر ّأز على ال ُماعلمّ
ونشيييييا يه فت أثنياء عمليية الاعلّم ,وت(أيد على الاعلّم ذ المعنى القيائم على الههم ،من خا اليدور النشييييط
والمشيييارأة الهاعلة للماعلم فت ا نشيييقة الات ي(ديها ،إهدف إناء مهاهيمه ومعارفه العلمية ،وعد ايييياقت منها
نماذج حدي ة فت الادريس اعامد على أفبارها.
ولما أاا للمدرس أثر فعّا فت تحقيا أهداف الارإية نه يُع ْد احد العنا يييير ال اث فت العملية الارإوية
إلى قانف المنهر والقالف ،لذا تق عليه ماي(ولية اخايار أتياليف و رائا الادريس المناتيبة العليرية ،الات
توفر الةهد والوعت ،وت(د إلى إحداث الاعلم الهعّا عند الماعلمين( .رياا.)139: 2007،
وتعيد القريقية المائمية لايدريس الريياضييييييا هت القريقية الات تحقا ويايية تيدرياييييهيا والات ال تاحقا
إمةرد حهت الماعلمين للمهاهيم والقوانين والحقائا الرياضييياتية ،إل إدراك مغزاها والقدرر على الاراإط إينها
وتنثيمها فت البنية المعرفية واإلفادر منها فت تعلم واتيييايعال معارف قديدر (.عبيدا وأإو الايييميد2007 ،
. )35:
ونثرا ً همية الرياضيا أ بح تقوير إتاراتيةيا ونماذج تدرياها أمرا ً إال ا همية لازايد
االهامام إاعليمها للقلبة إقريقة تر ّأز على المعنى والبيو وإأااإه المهارا الرياضية ا تاتية وتنمية
اتةاهاتهم االيةاإية نحوها ( .الح.)253 :2012،
وتاةلى أهمية البحث الحالت فت اإلفادر من الناائر الات تيييوف يايييهر عنها فت تقوير رائا تدريس
الريياضييييييا وفت توقييه الميدرتييييين والمعلمين إيا خيذ إياالتيييياراتيةييا الحيدي ية واله ّعيالية فت تيدريس ميادر
الرياضيا د فضاً عن ذل تبمن أهمية البحث الحالت فت:
إالاقور فت تدريس الرياضيييا ،
 .1اتيياةاإاه لاتةاها العالمية والمحلية الات تُناد إضييرورر االهامام
ّ
وهذا ما أثار الباح ة إالاهبير إستاراتيةية المبعف.
 .2إضافة لبنة المعرفة العلمية العرإية لقلة الدراتا الات تناولت إتاراتيةية المبعف فت تدريس الرياضيا .
 .3يرفد البحث الحالت إليورر ماواضيعة المبابة المحلية( ،الحاوائه على موضيوعا ومليادر حدي ة) ،مما
عد ي ير اناباه الباح ين لبحوث أخرى تهيد فت الو يييو إلى أفضيييل اإلتييياراتيةيا والقرائا لاحايييين
مااوى تحليل القال فت مادر الرياضيا .
هدف البحث :Aim of the Research
تعرف (فاعلية تدريس الرياضيييا إاتيياراتيةية المبعف فت تحليييل ال
يهدف البحث الحالت إلى ّ
اللو ا و الماوتط وتنمية اتةاهاتهم نحوها).
فرضيات البحث :Hypotheses of the Research
من أقل تحقيا هدفا البحث يغت الهرضياين اللهرياين اآلتياين:
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ال المةموعة
ال المةموعية

 .1ال يوقد فر ذو داللة إحلائية عند مااوى الداللة ( )0.05 ≥ αإين ماوتط درقا
الاةريبيية الات تيدرس ميادر الريياضييييييا إياتيييياراتيةيية المبعيف وماوتييييط درقيا
الضاإقة الات تدرس المادر نهاها إالقريقة االعايادية فت اخابار الاحليل.
ال المةموعة
 .2ال يوقد فر ذو داللة إحلائية عند مااوى الداللة ( )0.05 ≥ αإين ماوتط درقا
ال المةموعية
الاةريبيية الات تيدرس ميادر الريياضييييييا إياتيييياراتيةيية المبعيف وماوتييييط درقيا
الضاإقة الات تدرس المادر نهاها إالقريقة االعايادية فت االتةاه نحو المادر.
حدود البحث :Limits of the research
يقالر البحث الحالت على:
 .1الحدود البشرية :ال اللو ا و الماوتط.
 .2الحدود الزمانية :البورس ا و للعام الدراتت 2021 -2020م.
 .3الحدود المكانية :مدينة تبريت /مرأز محافثة اح الدين.
 .4الحدود الموضيوعية :فليو أاال الرياضييا للليو ا و الماوتيط (الةزء ا و ) وهت( :الهليل
ا و  :ا عداد اللييييحيحة) و(الهلييييل ال انت :ا عداد الناييييبية) و(الهلييييل ال الث :ماعدد الحدود)
و(الهلل الراإ  :ال ُةمل المهاوحة) ،تبليو (د .أمير عبد المةيد قاتم وآخروا.)2 ،2017،
تحديد المصطلحات : Definition of the Terms
ع ّرفت إبنها:
 .1الفاعلية ُ :Effectiveness
* (القدرر على الابثير وإلوغ ا هداف وتحقيا الناائر المرقور إبفضيييل يييورر ممبنة)(.إإراهيم2009،
.)17:
* (القدرر على إحداث أثيير حاتم فت زمن محدد)(.إدو .)186: 2011،
وتعرفها الباحثة إجرائياً :إبنها أثر العامل الماييياقل (اتييياراتيةية المبعف) على الماغيرين الااإعين
ُّ
ً
(الاحليل واالتةاه) ويحدد هذا ا ثر إحلائيا عن ريا معادلة تمرإ إياا ²ηت.
0 2إستراتيجية المكعب  :Learing Cycleعرفها كل من:
( .1األمين :)2001،إبنها (إحدى رائا الادريس الات تاامد أ ولها وإ ارها النثر من نثرية إياقية
للنمو المعرفت وتااعمل فت تحاين الادريس)(.ا مين.)42: 2001،
 :)Joseph,2001( .2إييبنهييا( ريقيية تعلم ترأز على القييالييف مبنييية على نثرييية إييياقييية فت الاعلم
واتاخدمت فت قمي المراحل ويمبن تحويرها لاناتف تدريس أ موضوا).)Joseph,2001:3(.
وتعرفهيا البياحثية إجرائيياً :هت مةموعية من خقوا إقرائيية (الو ييييو ،والمقيارنية ،واالرتبيا ،
ّ
والاحليل ،والاحويل ،والبرهاا) يايياخدمها المدرس لانثيم تدريس المهاهيم الرياضييياتية للهلييو ال اثة
ا ولى من أاال الرياضيا لللو ا و الماوتط.
ع ّرف إبنه:
 .3التحصيل ُ : Achievement
* (نايةة ما تعلمه الماعلم من معلوما وخبرا تعليمية تقدم إليه إاتياخدام وتيائل تعليمية وإتياراتيةيا
مناتييبة من أقل معرفة مدى ما تحقا من ا هداف الاعليمية الموضييوعة ويقاس إالدرقة الات يحلييل
عليها فت اخابار الاحليل )(.الاميمت.)168 :2018،
* (هو المعلوما الات اأااييبها القالف والمهارا الات نمت لديه من خا تعلمه موضييوعا دراتييية،
ويقياس إياليدرقية الات يحلييييل عليهيا القياليف فت أحيد االخابيارا الاحلييييييل أو اليدرقية الات يضييييعهيا
المدرس أو أليهما معاً)(.الزهير .)218 : 2018،
وتعرفه الباحثة إجرائيا ً :هو محلييلة ما تعلّمه ال اللييو ا و الماوتييط من موضييوعا مادر
ّ
الرياضييا الات درتيوها فت مدر معينة ،ويقاس إالدرقة الات يحليل عليها القالف من خا إقاإاه على
فقرا االخابار الاحليلت الذ أعدّته الباح ة.
ع ّرف إبنه:
 .4االتجاه ُ : Attitude
* (نزعا ت(هل الهرد لاتياةاإة إبنما تيلوأية محددر نحو أييخا يا ً أو أفبار أو مواد دراتيية أو مواعو
أو أيياء)(.عبد العزيز.)246 :2013،
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* (حالة داخلية ت(ثر فت اخايار الهرد للايلوك أو عدم الايلوك حيا موضيوا أو ييخ أو ييتء معين،
وهو يعبس اتييياةاإة الهرد الات تبوا عاإلة للاعديل أو الاغيير وفا مبادل الاعلم ،وعد تبوا االتييياةاإة
عوية أو ضعيهة ،أو تالبة أو موقبة أو محايدر)(.الزوو .)254 :2018،
وتعرفه الباحثة إجرائيا ً :حالة من االتيياعداد النهاييت لدى ال اللييو ا و الماوتييط إزاء مادر
ّ
الرياضييييا تيييواء إالموافقة أو المحايدر أو وير الموافقة ،ويقاس هذا االتييياعداد إمةموا الدرقا الات
يحلل عليها القالف من خا إقاإاه على فقرا المقياس الذ أعدّته الباح ة.
خلفية نظرية :
 01إستراتيجية المكعب :Learing Cycle
نوا من االتيياراتيةيا الادرياييية القائمة على مبدأ تنثيم المعرفة (أ إا الالميذ يبين المعنى ذاتيا ً
ويحلييييل إلى المعرفة إنهاييييه) ،وعد ور هذه االتيييياراتيةية عام ( )1980من عبل ( Cowan and
 )Cowanتعمل اتيييياراتيةية المبعف على تحهيز الالميذ فت النثر إلى الموضييييوا أو المههوم من تيييياة
قوانف تم ل وقوه المبعف الايياة هت( :الو ييو ،المقارنة ،االرتبا  ،الاحليل ،الاحويل ،البرهاا) ،ومن
ثم توتي إتياراتيةية المبعف تهبير الااميذ وتةعله مرناً ،نايةة عما رةية الموضيوا من قوانف مخالهة
(تم ل أوقه المبعف) ،وتاضييمن هذه اإلتيياراتيةية إناء وتشييبيل مبعف تييداتييت ا وقه ،أل وقه من
ا وقه الايياة ينثر إلى الموضييوا أو المههوم من قانف معين ،ولادريس الااميذ على وفا إتيياراتيةية
المبعف يام تنثيم قلوس الااميذ إشييبل مةامي حو منضييدر أل مةموعة تم ل وقه من أوقه المبعف،
يعلموا أما إشيبل فرد أو م إعيييييضيهم إشيبل قماعت على إناء المبعف وتشيبيله ،وياشيارك الااميذ فت
عملهم وواقباتهم لاغقيه قمي اآلراء وواقها النثر حو الموضييوا أو المههوم ،وهذا تييياييم لةمي
الااميذ أا يعلموا إقريقاهم المهضيييلة فت الاعليم أو للعمل م إعضيييهم ،وتاييياعد إتييياراتيةية المبعف
الااميذ على عمل اتليييياال عيمة فيما إين الااميذ ناتةة عن المناعشييييا الات تولد مةموعة من اآلراء
حو الموضوا.)Richard ,Arends,2010:126(.
مراحل إستراتيجية المكعب:
 .1الوصيف :يبحث القالف فت الاي(ا الخا إخليائ الموضيوا (المههوم أو الثاهرر) و يهاته الات
يالو إها.
 .2المقارنة :ويبحث القال فيه أوقه الشييبه واالخااف إين الموضييوا (المههوم أو الثاهرر) وا يييياء
ا خرى من حوله.
 .3االرتباط :ويبحث القال عن ا يياء الات ترتبط إالموضوا ،أو تةعل القال يهبروا فت الموضوا
عندما يقرح.
 :4التحليل :ويبحث القال فت مبونا الموضوا (المههوم أو الثاهرر) أ إمعنى مما يابوا ك.
 .5التحويل :ويبحث القال فت اتاخداما أو وويهة أو فائدر الموضوا (المههوم أو الثاهرر).
 .6البرهان :يبحث القال فت الابأيد على أهمية الموضيييوا (المههوم أو الثاهرر) فت الحيار م الادعيم
لذل .)Jazlin V. Ebenezer,1999:174( .
وتةعل إتيياراتيةية المبعف القالف مرنا ً فت تهبيره ولديه رةية عميقة للموضييوا ناتةة عن رةية
الموضيوا من قوانف مخالهة ،ومن ثم يههم الموضيوا إليورر أأ ر ييمولية ،أما تاياعد المدرس أا يض
عددا ً من ا تيئلة وإماياويا مخالهة حو الموضيوا أو المههوم م ا خذ إنثر االعابار أا ا تيئلة تبوا
مبنية على أتاس وقوه المبعف الااة ،والشبل ( )1يوضح أوقه المبعف:
( )3االرتباط

( )4التحويل
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( )1الوصف

( )5التحليل

( )6البرهان
شكل ( )1يوضح أوجه المكعب
)(Julih &Martha ,1999:28
أهداف إستراتيجية المكعب:
ً
اتاخدام إتاراتيةية المبعف فت الادريس لدى الماعلمين يحقا عددا من ا هداف منها :
 .1تنمية الذأاء اللغو لدى الماعلمين من خا المناعشا الات تام فت أثناء تشبيل المبعف.
 .2تنمية الذأاء المنققت الرياضييياتت من خا العلييو الذهنت الذ يقوم إ الماعلمين لاضييمين ا فبار
فت أوقه المبعف الااة.
 .3اليذأياء البليييير المبيانت من خا يييييبيل المبعيف ،إذ يةعيل المعلوميا الخيا ييييية إيالمهياهيم أو
الموضوعا منثمة إشبل إلر يمبن رةياها ،ومن ثم ياهل تذأر المعلوما واتادعائها.
 .4تنمية الذأاء الشخلت من خا عيام الماعلمين إاشبيل المبعف إلورر مةموعا تعاونية.
ً
 .5النثر إلى الموضييوا أو المههوم من تيياة قوانف مخالهة ،ومن ثم يعقت الماعلمين فهما ً أعمقا وأوت ي
للموضوا.
 .6يشييية الماعلمين على أا يليييبحوا أأ ر مرونة فت تهبيرهم إايييبف رةياهم للموضيييوا من قوانف
ماعددر.
 .7يعقت للمعلم فر ة لا(ا اإه عن الموضوا أو المههوم من قوانف ماعددر.
 .8ينمت لدى الماعلمين مهارا الاهبير ،والتيما فت الوقوه ال اثة للمبعف (الاحليل ،الاحويل ،البرهاا).
(أمبوتعيد وتليماا.)487-486:2011،
تطبيق إستراتيجية المكعب في التدريس:
ياقلف تقبيقها تشيييةي الماعلمين على ممارتييية الاهبير النقد لبت يامبنوا من إناء المعنى لديهم
ومناعشية الموضيوا من تياة وقها نثر مخالهة ،إذ يام تقاييمهم على مةامي تم ل أل مةموعة وقه من
وقوه المبعف الايياة ،إحيث تبوا المةموعا مرتبة إحاييف مايياويا االتيياعداد واهامام الماعلمين من
الماياوى ا عل تعقيدا ً إلى الماياوى ا أ ر تعقيداً ،إذ تبدأ من (الو يو ،والمقارنة ،واالرتبا  ،والاحليل،
والاحويل ،والبرهاا) ،ولاقبيا إتاراتيةية المبعف ياقلف هذا ا مر:
 . 1أا يقوم المعلم إاوضيييييح إتيييياراتيةيية المبعيف وأيهيية توويههيا فت تحقيا أهيداف اليدرس ،وتحيدييد
الموضوا أو المههوم المراد إأااإه للماعلمين.
 .2يقوم المعلم إازويد الماعلمين إمعلوما عن المبعف وتدريبهم على أيهية تشييبيله وتحديد أوقه المبعف
الات تاها م المههوم ا تاتت المااهدف.
يغيرر إحايف اتياعداداتهم واهاماماتهم ،وتم ل أل مةموعة
 .3يقايم المعلم الماعلمين إشيبل مةموعا
وقه من وقوه المبعف.
 .4يحدد المعلم المهام ،وتوضيح بيعة عمل أل مةموعة من المةامي .
 .5يمهد المعلم للدر إسحدى القرائا وا تاليف المابعة لذل .
 .6يعرض المعلم الدرس إبحد أتياليف الادريس الشيائعة أاالأاشياف أو حل المشيبا أو االتياقلياء أو
ويرها.
 .7يقوم الماعلموا وإحاييف أوقه المبعف إةم ومناعشيية المعلوما الواقف تضييمينها فت أل وقه من
وقوه المبعف.
 .8يباف الماعلموا المعلوما الات تو لوا إليها فت أل وقه من وقوه المبعف.
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 .9تقرأ أل مةموعة ما تو يييلت إليه من معلوما على أعضييياء مةموعاهم للاهاوض ومناعشييية ا فبار
الرئياة إينهم وتنثيم موقز المةموعة.
 .10يقوم ماعلم واحد من أل مةموعة إقراءر ما تو ييييلت إليه مةموعاه من أفبار ومعلوما عن الوقه
اليذ م لايه من أوقيه المبعيف على إياعت المةموعيا المم لية وقيه المبعيف ا خر ييييييي ي لاغقيية قمي
قوانف الموضوا أو المههومد والشبل ( )2يوضح إناء أوقه المبعف:
الوصف
(ما خصائص أو مميزات
المفهوم أو الموضوع؟)
( )1
المقارنة
(ما أوجه الشبه واالختالف؟)
( )2
التحويل
(كيف يمكننا االستفادة أو استخدام
()5

التحليل
(ما مكونات الشيء؟)

االرتباط
(بي ماذا يرتبط الموضوع؟)
الشيء؟)
() 3

( )4

البرهان
(ما األسباب التي تجعل
الموضوع مهما في الحياة؟)
( )6
الشكل ( )2مراحل بناء وتشكيل المكعب
()Mclaughlin & Allen,2002:27

مميزات استخدام إستراتيجية المكعب:
 .1تشمل إتاراتيةية المبعف على أعلى مااوى مهارا الاهبير.
 .2تعد إتييياراتيةية المبعف ريقة إاييييقة للامييز ،من خا تعليم الماعلمين على الموضيييوا نهايييه ،أو
المهارر نهاها ،وتبوا مهام أو واقبا الماعلمين مخالهة إحاف أوقه المبعف لااءم المةامي المخالهة.
 .3تدوير أوقه المبعف يضيهت على الماعلمين قو البهةة والارعف ،وهو يبعد ما يمبن أا يبوا واقبا ً مماً
ويشة الااميذ ويشة الماعلمين على الماعة والمشارأة فت العملية الاعليمية والاعليمية.
 .4إتيييياراتيةيية المبعيف هت إتيييياراتيةيية ممايازر للماعلمين عن ريا الاعلم (اللمس ،الحرأت) من خا
ترأيف وتشبيل أوقه المبعف.
 . 5أيل وقيه من أوقيه المبعيف يحاو على مهيام معينية إحييث تااءم م مايييياوييا عيدرر المةموعيا
المخالهة.
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 .6قمي أوقه المبعف يحاو على أتييئلة ومهارا على يييبل ماايياو وعاد على مخالو ماايياويا
المةموعا إحيث تغقت قمي قوانف الموضوا.
 .7تُعد إتيييياراتيةية المبعف أدار فعالة لاعليم الماعلمين البااإة والتيييييما الذين لديهم ييييعوإا فت البااإة
(الناتةة من الاعبير عن رأيهم) ،ولذل فبا إتياراتيةية المبعف أرتيت لاةعل الماعلمين عادرين على تحليل
موضيوا معين إعما ومن زوايييييييا وأإعيييييياد مخالهة مما يةعلهم محضيرين للاعبير عن رأيهم وللبااإة عن
الموضوا معين.
 .2االتجاه :Attitude
تعد االتةاها النهايية من الموضيوعا الهامة الات عام علماء النهس إدراتياها ،وإا أو من اتياخدم
مههوم االتةاه هو الهيلاييوف االنةليز تييبنايير ( )Spenserحين عا أا و ييولنا إلى أحبام ييحيحة فت
ماييييائيل م يرر لب ير من الةيد يعاميد إلى حيد أبير على اتةياهنيا اليذهنت ونحن نلييييغت إلى هيذا الةيد أو
نشييييارك فييهد ويرى ألبور ( )Alportأا مههوم االتةياه هو أإرز المهياهيم وأأ رهيا إلزاميا ً فت علم النهس
االقاماعت وفت الدراتا الاةريبية(.الزهير .)379 :2017،
ً
ً
وياها علماء علم النهس واالقاماا على أا لاتةاها أهمية خا ة نها تبوا قزءا مهما من حياتنا
ولهيا دورا ً أبيرا ً فت توقييه الاييييلوك االقامياعت للهرد فت الب ير من مواعو الحييار االقامياعيية وتميدنيا إنهس
ادعة على تلوأه فت تل المواعو.
الوعت إانب(ا
وعيد تنياو مههوم االتةياه من عبيل العلمياء فت علم النهس من وقهيا نثر مابياينية إذ رإقيه إعضييييهم
إمههوم تقييم االتياةاإة لدى ا فراد نحو موضيوعا أو أييياء ،والبعو اآلخر رإقه إالبيئة الخارقية الات
يعيه فيها الهرد ومدى الابثير الذ تحدثه عنا يرها عليه من حيث ييدر الةذل أو النهور ،ومنهم من رإقه
إمههوم القيم والمعايير الايائدر فت المةام  ،أما رإقه فريا منهم إسمبانية الانب( أ إما تييبوا عليه تيلوك
الهرد فت المواعو المخالهة الات يمر إها(.الزهير وتعادر.)401 :2018،
ولاتةاها مبانة إارزر فت الارإية والاعليم فت دراتييا الشييخلييية وديناميا الةماعة والاوا ييل
والعاعا اإلنايانية العامة والخا ية ،وتعد محددا موقهة ضياإقة منثمة للايلوك االقاماعت ،ومن خا
نمو الهرد تابوا ليدييه االتةياهيا نحو ا فراد والةمياعيا والم(تييييايييييا والمواعو والموضييييوعيا
االقاماعية(.ملحم.)130 :2006،
أهمية االتجاهات:
عقيهة وعايدر ( )2011أا أهمية االتةاها تثهر فت أنها:
ذأر ُ
 .1تحدد ريا الالوك وتهاره.
 .2تنثم العملييا اليدافعيية واالنهعياليية واإلدراأيية والمعرفيية حو إعو النواحت الموقودر فت المةيا اليذ
يعيه فيه القالف.
 .3تنعبس فت تلوك القالف وأعواله وأفعاله وتهاعله م اآلخرين.
 .4تُيايّ ر للقالف القدرر على الايلوك ،واتخاذ القرارا فت المواعو النهايية الماعددر فت ييتء من االتايا
والاوحيد ،دوا تردد أو تهبير فت أل موعو فت أل مرر تهبيرا ً مااقاً.
 .5تبلور وتوضح ورر العاعة إين الهرد وإين عالمه االقاماعت.
 .6تحمل الهرد على أا يحس ويدرك إقريقة محددر إزاء موضوعا البيئة الخارقية.
عقيهة وعايدر.)288 :2011،
 .7تُعبّر عن ماايرر الهرد لما ياود مةامعه من معايير وعيم ومعاقدا ُ (.
نظريات تكوين االتجاه:
ذأر ملحم ( )2017إا تهاييييير تبوين االتةياهيا ليدى ا فراد تاييييانيد قميعهيا إلى عيدد من نثرييا
الاعلم ،أهمها:
 .1المنحى السلوكي  :Behavioristياحدث أ حال وقهة النثر الالوأية الماعلقة إااليارا االرتبا ت
(إيافلوف) فت تعليم االتةياهيا وتبوينهيا أا البيائن يمييل إلى تعميم ال ُم ير ورإط ال ُم ير القبيعت إم يرا
أخرى عريبة منه أو ييبيه إه ،ومن ثم فبنه ياياةيف إنهس ا تيلول للم يرا الشيبيهة إالم ير القبيعت ا و
أو المرتبقة إه والقريبة منهد إينما تقوم نثرية اإليييرا اإلقرائت (تييبنر) على مبدأ أا تييلوك البائن أو
اتياةاإاه الات تعزز يزيد احاما تبرارها ،وانقاعا ً من وقهة النثر هذه فسا االتةاها الات يةر تعزيز
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أنما الايلوك المرتبقة إها يزيد احاما اتيابقائها من تل الات ال تعزز مشييرين إلى أا أنما الايلوك الات
ال تعزز أو تل الات يةر تحف المعززا عنها تميل إلى االنقهاء واالمحاء الادريةت.
 .2المنحى المعرفي  :Cognitive Approachاتييياند أ يييحال وقهة النثر المعرفية (إياقيه وإرونر
وأوزوإل) فت تبوين االتةاها إلى االفاراض أا اإلناياا عقانت ومنققت فت تعامله وتهاعله م ا حداث
وا يياء والمعلوما  ،وفت مواعهه وآراءهاد وأا المرء يمبن حهزه لإلنلا إلى رتالة معينة والاهاعل م
محاواها وتعلمه ،ومن ثم تم له فت تييلوأه من خا الههم واإلعناا ،وعليه فسا المنحى المعرفت يايياند إلى
مايياعدر الماعلم على إعادر تنثيم معلوماته حو موضييوا االتةاه وإعادر تنثيم البُنى المعرفية المرتبقة إه
فت ضوء المعلوما والبيانا المااةدر حو موضوا االتةاه.
 .3المنحى االجتماعي  :Socialأييار أ يحال وقهة النثر االقاماعية فت تبوين االتةاها إلى اإليحاء،
وله دورا ً أتياتييا ً فت تبوين االتةاها نحو اآلراء وا فبار الليادرر عن أييخا معينين أو أناس ن ا إهم
أو نحبهم دوا تمحي أو مناعشيييية أو نقد عقلت ،أاالتةاها نحو ا تييييرر والدين والةار والو ن ..ووير
ذل د وللةمياعة الات ينامت إليهيا الهرد دورا ً إارزا ً فت تحيديد اتةياهاته وتبوينهيا ،وتعيد ا تييييرر والميدرتيييية
وقماعة اللعف ووتيييائط اإلعام الايييمعية والبليييرية عوامل وأدوا وقهة النثر االقاماعية فت تبوين
االتةاها عند الهرد.
 .4المنحى التفاعلي (اإلنسيياني)  :Interactionيايياند أ ييحال وقهة النثر الاهاعلية (اإلناييانية) إلى
مبيادل الارإيية والاعليم القيائمية على الخبرر المبيايييييرر ،ويعيد هيذا المنحى من أأ ر وقهيا النثر فت تبوين
االتةاها اناشيارا ً وأوتيعها اتياخداما ً فت مةاال الارإية والاعليم التياناده إلى المبادل وا تيس الات تاياند
إليهيا وقهيا النثر الايييياإقية (الاييييلوأيية والمعرفيية واالقامياعيية) ودمةهيا معيا ً فت إ يار المنحى الاهياعلت
اإلناييانت الشييامل ،ويعامد نةاح هذا المنحى على توافر الوتييائط الاييمعية البلييرية المخالهة ،وعدرر المعلم
على توويهها إشيبل يةعلها تخا ف أأ ر من حاتية واحدر وتهيف فر الاهاعل المبايير أو وير المبايير م
موضوا االتةاه(.ملحم.)378-377 :2017،
خصائص االتجاهات:
ذأر الداهر ( )2008أا من خلائ االتةاها هت أنها:
 .1مباابة ويمبن تدعيمها أو إ هائها.
 .2أأ ر ديمومة من الداف الذ يناهت عندما يام إيباعه.
 .3يمبن عياتها والانب( إها.
 .4عاإلة للاغيير والاعديل.
 .5تابثر إعامل الخبرر.
 .6تُم ل عاعة الشخ إموضوا معين.
 .7تبوا عوية أو ضعيهة نحو موضوا معين( .الداهر .)123 :2008،
فت حين يرى أإو قادو ( )2002خلائ عدر لاتةاها  ،هت:
 .1أنها مباابة أو ماعلمة وليات فقرية ،ومن ثم فانه يهارض أنها تدعم أو تعزز أو تنقهف.
 .2تابوا االتةاها وترتبط إم يرا ومواعو اقاماعية ويشارك عدد من ا فراد أو الةماعا فيها.
 .3تيبثر االت ةياه إخبرر المرء وي(ثر فيهيا وهو ناياج الخبرر وعياميل توقييه فيهيا عياإيل للاغيير والاقور تحيت
وروف معينة.
 .4ال تابوا االتةاها فت فراغ ولبنها تاضمن دائما عاعة إين فرد وموضوا من موضوعا البيئة.
 .5تاهاو االتةاها فت وضيييوحها وقائها ،فمنها ما هو واضيييح المعالم ومنها ما هو وامو ،ويغلف
على محاوى االتةاها الذاتية أأ ر من الموضوعية( .الزهير .)381 :2017،
مكونات االتجاهات:
ذأر العاير ( )2008ثاث مبونا ماداخلة وماباملة لاتةاها وهت:
 .1المكون المعرفي :Cognitive component
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هو المرحلية ا ولى فت تبوين االتةياه ،وياضييييمن مةموعية من اآلراء والمعيارف والمعاقيدا
والمعلوما والحقائا الماوافرر لدى الهرد نحو ا ييييياء ،فسذا أاا االتةاه فت قوهره عملية تهضييييل
موضييوا عن أخر فبا هذه العمليا تاقلف إعو العمليا العقلية أالامييز والههم واالتييادال والحبم،
ودائما ما تاضمن اتةاها الهرد قانبا عقليا يخالو مااواه إاخااف تعقيد المشبلة.
 .2المكون العاطفي (الوجداني) :Affective component
هو المرحلة ال انية فت تبوين االتةاه ،وياضييمن يييعور الهرد إاالرتياح أو عدم االرتياح أو إالحف
أو البراهية أو إالابييد أو الرفو لموضييوا االتةاه ،فت حين أا البعو يرى أا الةانف الوقدانت هو
لف وعلف االتةاه ،وعد يعابر أتلوإا يعوريا عاما ي(ثر فت اتاةاإة عبو موضوا االتةاه أو رفضه.
 .3المكون السلوكي :Behavioral tendency component
هو المرحلة ال ال ة فت تبوين االتةاه ،وياضيييمن مةموعة من ا نما الايييلوأية أو االتييياعدادا
الايلوأية الات تاايا م المعارف واالنهعاال إموضيوا االتةاه ،فاالتةاها تعمل على توقيه الايلوك
اإلنايانت إلى ييتء ما ،فعندما يمال الهرد اتةاها إيةاإية فسنها تدفعه إلى العمل االيةاإت ،أما إذا أاا
الهرد يمال اتةاها تلبية ،فبا ي أنها توف تدفعه إلى العمل الالبت( .العاير .)63 :2008،
منهجية البحث :Research Methodology
اتب البحيث الحيالت منهر البحيث الاةريبت نيه منهر البحيث الوحييد اليذ يمبن أا يايييياخيدم إحا الخابيار
الهرضيا الخا ة إالعاعا من نوا تبف ونايةة ،إذ ياحبم الباحث فت الدراتا الاةريبية فت واحد أو
أأ ر من الماغيرا الماياقلة ،ويعمل على ضيبط تبثير الماغيرا ا خرى ذا الليلة ليرى تبثير أل ذل
على الماغير الااإ (.عدس.)184 :2013،
التصميم التجريبي : Experimental Design
هو تغيير ماعمد ومضييبو للشييرو المحددر لواععة تواهررت معينة ،وماحثة الاغييرا الناتةة فت هذه
الواععية تالثياهررت وتهايييييرهيا (.عنيدليةت)108 :2014،د وعلييه اعاميد البياح ية الالييييميم ذا الضييييبط
الةزئت لبونه أأ ر مائمة لثروف البحث ،والشبل ( )1يوضح ذل .
المجموعة

تكافؤ المجموعتين

المتغير المستقل

المتغير التابع

التجريبية

* العُمر الزمني
* اختبار الذكاء
* االتجاه نحو الرياضيات

استراتيجية المكعب

* التحصيل
* االتييييجيييياه نييييحييييو
الرياضيات

الطريقة االعتيادية
الضابطة
الشكل ( )1التصميم التجريبي للبحث
مجتمع البحث وعينته :Research Population and its Sample
 .1مجتمع البحث :Research population
يقلييييد إيه قمي ا فراد أو ا ييييييياء أو العنيا يييير اليذين لهم خلييييائ واحيدر يمبن ماحثاهيا(.أإو
عام)154 :2014،د وعد تحدد مةام البحث الحالت إةمي ال اللييو ا و الماوتييط فت المدارس
الماوتييقة وال انوية للبنين الحبومية للدراتييا اللييباحية فت مدينة تبريت /مرأز محافثة يياح الدين
للعام الدراتت 2021-2020م.
 .2عينة البحث :Research Sample
هت قزء من المةام يام اخايارها لام يل المةام الذ نروم دراتياه والاع ّرف على خليائليه ،لذا الإدّ
أا تبوا العينة مم لة للمةام (أ قمي المهردا المراد إح ها) تم ياً يييحيحا ً إحيث يُمبن تعميم ناائر
تلي العينية على المةام إيبأمليه وعميل اتييييايدالال حو معيالم المةام (الزهير )139 :2017،د وعيد
اخاار الباح ة عشييييوائيا ً ماوتييييقة اإن المعام للبنين ،وعد قمعت إعو المعلوما عن القال إلقراء
درس
الابياف( فت إعو الماغيرا اليدخيلية ،واخاير يييييعبية (أ) لام يل المةموعية الاةريبيية الات تييييا ُي ّ
درس
(إاتيياراتيةية المبعف) وإل عددها ( )34الباً ،والشييعبة (ل) لام ل المةموعة الضيياإقة الات ت يا ُ ّ
(إالقريقة االعايادية) وإل عددها ( )32الباً ،وإعد اتيابعاد القال الراتيبين إحليائيا ً فقط البال عددهم
( ،)3أ بح مةموا عينة البحث ( )63الباً ،والةدو ( )1يوضح ذل .
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جدول ( )1عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده
عدد الطالب بعد
عدد الطالب
عدد الطالب قبل
المجموعة الشعبة
االستبعاد
الراسبين
االستبعاد
33
1
34
أ
التجريبية
30
2
32
ب
الضابطة
63
3
66
المجموع
تكافؤ مجموعتي البحث :أافب الباح ة إين ال مةموعات البحث إحليائيا ً فت إعو الماغيرا وهت:
(العمر الزمني محسيييوبا ً باألشيييهر ،ودرجة الذكاء راختبار رافنر ،واالتجاه نحو الرياضييييات القبلي)،
والةدو ( )2يوضح ذل :
جدول ( )2نتائج االختبار التائي للمتغيرات الثالثة لطالب مجموعتي البحث
اليييميييجيييميييوعييية اليييميييجيييميييوعييية
القيمة التائية
الضابطة
المجموعة التجريبية
مسيييتو
درجيية
( )30طالبا ً
( )33طالبا ً
اليييداللييية
الحرية
0,05
المتوسيط
المتوسيط
المحسوبة الجدولية
التباين
التباين
الحسابي
المتغيرات الحسابي
يعيي يميييير 44,13 144,21 34,15 145,43
الييي ُ
غير دالة
0,20
الزمني
درجيييييييييية
غير دالة
2,00
0,12
61 83,17 22,04 70,90 21,86
الذكاء
االتجياه نحو
غير دالة
0,35
98,60 52,81 100,6 53,42
الرياضيات
تحيدييد الميادة العلميية :حيدد الميادر العلميية الات تييييايدرس لقال مةموعات البحيث أثنياء الاةرإية ،وعيد
ضيمت (الهليل ا و  :ا عداد النايبية) و(الهليل ال انت :ا عداد الحقيقية) و(الهليل ال الث :الحدوديا )
و(الهليل الراإ  :المعادال والماباينا ) ،من تيلايلة أاف الرياضييا للمرحلة الماوتيقة (الليو ا و
الماوتيط /الةزء ا و ) المقرر تدريايه فت البورس ا و للعام الدراتيت  ،2021-2020تبليو (د .أمير
عبد المةيد قاتم وآخروا.)2 ،2017،
صيييياغة األهداف السيييلوكية :ييياوت الباح ة ا هداف الايييلوأية على وفا تلييينيو إلوم ()Bloom
لألهداف المعرفية إماييياوياته ال اثة ا ولى وهت( :الاذأر ،والههم ،والاقبيا) ،وعد عرضيييها م محاوى
الميادر العلميية على مةموعية محبمين لبيياا آرائهم فت ميدى تييييامية يييييياواهيا وماءماهيا للمايييياوييا
المعرفية.
إعداد الخطط التيدريسيييييية :أعدّ البياح ية نوعين من الخقط :ا ولى للمةموعة الاةريبيية الات تييييايدرس
إاتيياراتيةية المبعف ،وال انية للمةموعة الضيياإقة الات تييادرس إالقريقة االعايادية ،وإل عدد الخقط
الادريايية ( )20خقة وعد عرضيهما على مةموعة محبمين مخاليين فت الرياضييا و رائا تدريايها
لإلفادر من آرائهم ومقارحاتهم لاقويرها إشبل تليم وناضر.
أداة البحيث :تم ليت أدار البحيث إياخابيار الاحلييييييل ومقيياس االتةياه نحو الريياضييييييا د واتبعيت البياح ية
اإلقراءا اآلتية فت إعدادهما:
 .1اختبار التحصيل :Achievement Test
ّ
إا اخابار الاحلييل هو إقراء منثم لاحديد مقدار ما تعلمه القالف فت أ مةا (.ا تيد وداود: 2015،
 ،)395وعيد أعيدّ البياح ية قيدوالً للموا ييييهيا تم ليت فييه موضييييوعيا الهلييييو ا رإعية من أايال
درس فت البورس الدراتيت ا و  ،وماياويا
الرياضييا (الةزء ا و ) للليو ا و الماوتيط الات تيا ّ
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ا هداف الايلوأية فت ضيمن المةا المعرفت لالينيو إلوم ،وعد إل عدد فقرا االخابار إليورته ا ولية
( )40فقرر موضيوعية اخابارية من نوا اخايار من ماعدد ذ أرإعة إدائل فقط إديل واحد يحيحد إذ ذأر
عام ( )2011أا هيذه االخابيارا تماياز إقيياس معلوميا القياليف المانوعية فت مايييياوييا معرفيية مخالهية
(.عام)143: 2011،د ثم وض َ تعليما االخابار واإلقاإة عليه وم ا يوضح ذل .
صدق االختبار :تحققت الباح ة من ت د المحاوىت من خا االعاماد على قدو الموا ها الذ يعد
يد محاوى االخابارد ومن تالليد الثاهر ت من خا عرضيه على مةموعة محبمين
من م(ييرا
مخالييين فت الرياضيييا و رائا تدرياييها ،وتم االعاماد على ناييبة اتها  %80فبأ ر إين المحبمين،
وعد تم االتها على قمي الهقرا دوا حذف أو تعديل.
التطبيق االسيييتطالعي الختبار التحصييييل :للابأد من وضيييوح تعليما اإلقاإة عن االخابار وفهم فقراته
وتحديد الوعت المايياغر فت اإلقاإة عليه ،بّقت الباح ة االخابار على عينة اتيياقاعية أولية م(لهة من
( )20البا ً من ال الليو ا و الماوتيط فت ماوتيقة اإن المعام للبنين ،إالاعاوا م إدارر المدرتية
و ُمدرس مادر الرياضيييييا  ،وتبين أا قمي فقرا االخابار وتعليما اإلقاإة عنه أانت واضييييحة ،وأا
ماوتط الوعت المااغر لإلقاإة عليه أاا ( )40دعيقة وتم حااإه إعد اناهاء إقاإا قمي القال.
وإلقراء الاحلييل اإلحلييييائت لهقرا االخابيار بّقايه البياح ية على (عينية اتيييياقاعيية ثيانيية) تبونيت من
( )100البا ً من ال اللييو ا و الماوتييط إعد أا تم تبليغهم عبل أتييبوعا ً واحدا ً من موعد االخابارد
إعدها ُي حح َحت إقاإاتهم ثم رتبت الدرقا تنازلياًد ووزعت العينة إلى مةموعاين عليا عدد أفرادها ()50
الباً ،ودنيا عدد أفرادها ( )50الباً ،إذ من ا فضييل تقايييم الدرقا نهاييها إلى ( )%50عليا و()%50
دنيا والتيييما فت االخابارا اللييهية ،إذ أا الاوزي الماايياو يعقت أعلى تمييزا ً للهقرر( .عودر2011،
ف مااوى اللعوإة وعور الامييز وفعالية البدائل لبل فقرر على النحو اآلتت:
)122:د ثم ُحا َ
ف معامل الليعوإة لبل فقرر من فقرا االخابار وعد تراوح إين (-0,32
* معامل الصييعوبة للفقرةُ :حاي َ
 ،)0,71وهيذا يعنت أا الهقرا تُعيدّ مقبولية ومروول فيهيا ،إذ يرى ملحم ( )2017أا فقرا االخابيار تعيد
مقبولة ومروول فيها إذا تراوح مدى عوإاها إين (( .)0,75-0,20ملحم.)282: 2017،
ف معامل القور الامييزية لبل فقرر من فقرا االخابار وعد تراوح إين (-0,41
* معامل تمييز الفقرةُ :حاي َ
 ) 0,69وهيذا يعنت أا قمي الهقرا قييدر من حييث عيدرتهيا الامييزيية ،إذ أيييييار أيل من الهالت ()2016
والمنيز وعيدنياا ( )2019إلى أا معياميل تمييز الهقرر يعيد قييدا ً إذا أياا ( )%40أو أأ ر( .الهالت2016،
( ،)118:المنيز وعدناا.)156: 2019،
* فعالية البدائل الخاطئة :إعد أا بّقت الباح ة معادلة فعالية البدائل الخا ئة أانت الناائر قميعها تييالبة،
أ أا البدائل الخا ئة عد موهت عددا ً من القال ذو الماياويا الضيعيهة مما يد على فعالياها ،وعليه
تم اإلإقاء على قمي الهقرا دوا تغيير.
ثبات االختبار :تم حاال معامل ثبا اخابار الاحليل إقريقاين هما:
أ :التجزئة النصيفية :عايّمت الباح ة فقرا اخابار الاحلييل إلى نليهين( ،فقرا زوقية وفقرا فردية)،
يف عيمة االرتبا إين النليهين إاتياخدام معامل ارتبا إيرتيوا وعد إلغت ( ،)0,74ثم ُيححت هذه
ثم حا َ
القيمية إياتيييياخيدام معيادلية تييييبيرمياا – إراوا فبلغيت ( ،)0,81وهو معياميل ثبيا قييد من وقهية نثر
الماخللين.
ب :ألفا كرونباخ :إل معامل ثبا اخابار الاحليييل المايياخرج إهذه القريقة ( ،)0,78وإعد هذا اإلقراء
أ بح االخابار قاهزا ً للاقبيا النهائت على عينة البحث.
تبواَ اخابار الاحلييل إليورته النهائية من ( )40فقرر موضيوعية
اختبار التحصييل بصيورته النهائيةّ :
من نوا (اخاييار من ماعيدد) ذ ا رإعية إيدائيل ،وتم تقبيقيه على ال مةموعات البحيث إعيد أا أإلغاهم
الباح ة عبل أتييبوا من موعده ،وعد تم إعقاء درقة واحد لإلقاإة اللييحيحة ،و ييهر لإلقاإة الخا ئة أو
الماروأة أو الات تحمل أأ ر من إقاإة.
 .2مقياس االتجاه نحو الرياضيات :Scale Attitude About Mathematics
إعد ا اا الباح ة على أدإيا ودراتيا ومقاييس تناولت فت ياتها االتةاه نحو الرياضييا  ،واتياشيارر
تبوا من ( )30فقرر ذا ثاثة إدائل
مةموعة من المخالييين فت العلوم الارإوية والنهاييية ،أعدّ مقياتييا ً ّ
(موافا ،محايد ،وير موافا) ،وزعت الهقرا إالااياو على تياة مةاال هت( :االتةاه نحو بيعة مادر
الرياضييا  ،واالتةاه نحو عيمة مادر الرياضييا  ،واالتةاه نحو االتيامااا إالرياضييا  ،واالتةاه نحو تعلم
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الرياضييا  ،واالتةاه نحو ُمدرس الرياضييا  ،واالتةاه نحو النةاح فت الرياضييا ) أ ( )5فقرا لبل
مةا .
صدق المقياس :عمد الباح ة إلى الاحقا من د مقياس االتةاه نحو الرياضيا من خا :
 .1الصييدق الظاهر  :يقلييد إاللييد الثاهر البحث عما يبدو أا االخابار يقياييه ،وهو المثهر العام
لاخابار من حيث نوا الهقرا وأيهية ييياواها ومدى وضييوحها(.مةيد)47: 2014،د عرضييت الباح ة
المقيياس على مةموعية محبمين فت العلوم الارإويية والنهايييييية إلإيداء آرائهم وماحثياتهم فت وضييييوح
الهقرا و ياواها إلورر قيدر ،وأ ماحثا أخرى تهيد فت تحاين نوعية المقياس ،وعد قاء نايةة
آرائهم حو فقرا االخابار على نابة اتها أأ ر من ()%90د دوا إقراء تعديا على الهقرا .
التطبيق االسييتطالعي للمقياس :بّقت الباح ة المقياس على عينة اتيياقاعية أولية م(لهة من ( )15البا ً
من ال الليييو ا و الماوتيييط للابأد من وضيييوح تعليما اإلقاإة عن المقياس وفهم فقراته وتحديد
ماوتييييط الوعيت المايييياغر فت اإلقياإية علييه ،وعيد تبين أا قمي الهقرا وتعليميا اإلقياإية عنيه أيانيت
واضحة ،وأا ماوتط الوعت المااغر لإلقاإة عليه أانت ( )15دعيقة.
ثم بّقت الباح ة المقياس على عينة عشييييوائية اتيييياقاعية ثانية (إلقراء الاحليل اإلحلييييائت للهقرا )
تبونت من ( )150البا ً من ال اللييو ا و الماوتييطد ُ ييححت إقاإاتهم ثم رتبت تنازلياً ،واخاار
العيناين الماقرفاين العلييا واليدنييا إناييييبية ( )%27من إقياإيا القال فت المةموعاين العلييا واليدنييا ،وعيد
إل عيدد العينية ( )41يالبيا ً فت أيل من المةموعاين العلييا واليدنيياد ثم ُحاييييبيت عور الامييز لبيل فقرر  ،وعيد
تبين أا الهقرا مميزر عند ماييياوى داللة ( ،)0,05إذ تراوحت عيمها المحايييوإة ما إين ()7,68 -2,44
وهت أأبر من القيمة الةدولية البالغة ( )1,96عند درقة حرية (.)148
 .2صييييدق البنياء أو(المفهوم) :يقلييييد إيه إيةياد معياميل االرتبيا إين أداء القياليف على المقيياس إيبأمليه
وإقاإاه عن أ ّل فقرر من فقراته الات يابوا منها من أقل الو و إلى االتاا الداخلت الذ يحقا تةانس
فقرا المقياس فت عياتيييها الثاهرر الات يراد عياتيييها( .عودر)176: 2011 ،د وللاحقا من يييد إناء
المقياس تم اتاخراج اآلتت:
* عالقة ارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس:
ال العينية االتيييياقاعيية ال يانيية المابونية من ()150
تم إيةياد هيذه العاعية من خا حاييييال درقيا
الباًد ا الدرقة البلية تعد معيارا ً لليييد المقياس ،و ُحايييبت عاعة االرتبا إاتييياخدام معامل ارتبا
إيرتييييوا ،ويشييييير هذا إلى االتاييييا الداخلت لهقرا المقيياس ،وعد تراوحت معاما االرتبا ما إين
( ،)0,71 -0,34وأيانيت الهقرا قميعهيا دالية إحلييييائييا ً عنيد مايييياوى ( ،)0,05عنيد مقيارناهيا إيالقيمية
الةدولية.
* معياميل ارتبياط اليدرجية الكليية للفقرة بياليدرجية الكليية للمجيال اليذ تنمي إلييه :تم إيةياد ارتبيا اليدرقية
البليية للهقرر إياليدرقية البليية للمةيا اليذ تنامت إلييه ،وتراوحيت معياما االرتبيا إين (،)0,68-0,34
وأانت الهقرا قميعها دالة عند مااوى ( )0,05عند مقارناها إالقيمة الةدولية.
* معيامل ارتبط المجياالت السييييتية بالدرجة الكليية للمقيياس :تم إيةياد معيامل ارتبيا إين الدرقة البلية لبل
مةا إالدرقة البلية على المقياس إاتياخدام معامل ارتبا إيرتيوا ،وعد تراوحت عيم معامل االرتبا ما
إين ( )0,86-0,78وأانت قميعها دالة عند مقارناها إالقيمة الةدولية عند مااوى داللة (.)0,05
ثبات المقياس:
للاحقا من ثبا المقياس  Scale Reliabilityحابت الباح ة ال با إقريقاين ،هما:
 .1طريقة إعادة االختبار :Test Retest Method
تقوم هيذه القريقية على إعيادر تقبيا المقيياس نهايييييه مرر ثيانيية على ا فراد الات با عليهيا فت المرر
ا ولى ،وإعيد اتيييياخراج درقيا ا فراد (للمرر ال يانيية) نةيد معياميل االرتبيا إين اليدرقاين فت مرتت
الاقبيا ،وعيد تم إعيادر تقيا المقيياس على عينية عشييييوائيية م(لهية من ( )30يالبيا ً (من عينية الاحلييل
اإلحلييييائت) وإميدر زمنيية فيا ييييلية عن الاقبيا ا و عيدرهيا ( )14يوم ،ومن ثم حاييييف معياميل ارتبيا
إيرتيوا لبل مةا من المةاال الاياة وعد تراوح إين ( )0,85 – 0,78وللمقياس أبل فبل ( ،)0,81أ
أنه معامل ثبا قيد.
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 .2طريقية ألفيا كرونبياخ  :Alpha–Cronbach Methodحاييييبيت البياح ية ثبيا المقيياس إقريقية ألهيا
أرونباخ للمةاال الااة وعد تراوحت إين ( ،)0,87 – 0,80وللمقياس أبل فبل (.)0,83
مقياس االتجاه نحو الرياضيات بصورته النهائية:
تبوا المقياس إلييورته النهائية من ( )30فقرر ذا ال اثة إدائل (موافا ،محايد ،وير موافا) ،أ تبوا
ّ
أعلى درقة ( ،)90وأدنى درقة ( ،)30إماوتيط فرضيت ( ،)60وعد تم تقبيقه على عينة البحث إعد أا تم
إعقاءهم قملة من الاعليما والاو ييييا عن أيهية اإلقاإة عن المقياس ،والةدو ( )3يوضيييح فقرا
المقياس وتوزيعها على المةاال الااة:
جدول ( )3توزيع فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات على المجاالت الستة
الفقرات
المجاالت
ت
5-1
االتجاه نحو الرياضيات
1
10-6
االتجاه نحو قيمة الرياضيات
2
15-11
االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات
3
20-16
االتجاه نحو تعلم الرياضيات
4
25-21
االتجاه نحو ُمدرس الرياضيات
5
30-26
االتجاه نحو النجاح بالرياضيات
6
الوسائل اإلحصائية :Statistical Means
اعامد الباح ة فت الاحليل اإلحلائت لناائر إح ها على الوتائل اإلحلائية اآلتية:
 .1االختبار التائي ( )T-testلعينتين مستقلتين :لمعرفة دالال الهرو اإلحلائية إين ال مةموعات
البحيث عنيد الابياف( اإلحليييييائت فت ماغيرا العُمر الزمنت إيا يييييهر ،واخابيار اليذأياء ،واالتةياه نحو
الرياضيا  ،وعند حاال الهرو إين المةموعاين فت اخابار الاحليل ومقياس االتةاه نحو الرياضيا .
 .2معامل ارتباط بيرسون :التاخراج ثبا اخابار الاحليل ومقياس االتةاه.
 .3معامل الصعوبة والسهولة :لهقرا االخابار الاحليل.
 .4معامل التمييز لهقرا االخابار الاحليل ومقياس االتةاه.
 .5معادلة فعالية البدائل الخا ئة لبدائل فقرا اخابار الاحليل.
 .6ألفا كرونباخ التاخراج ثبا اخابار الاحليل ومقياس االتةاه.
 .7معادلة مربع إيتا (  :)²ηلمعرفة مدى حةم أثر الماغير المااقل فت الماغيرين الااإعيين.
عرض نتائج البحث:
 .1عرض نتائج التحصييييل :الناائر الات تاعلا بالفرضيييية الصيييفرية األولى الات تن  :ال يوقد فر ذو
ال المةموعة الاةريبية الات
داللة إحليائية عند ماياوى الداللة ( )0.05 ≥ αإين ماوتيط درقا
ال المةموعة الضياإقة الات تدرس
تدرس مادر الرياضييا إاتياراتيةية المبعف وماوتيط درقا
المادر نهاها إالقريقة االعايادية فت اخابار الاحليل.
وللاحقا من الهرضييية اللييهرية ا ولى بّقت الباح ة االخابار الاائت لعيناين مايياقلاين (،)T-test
ال
ال المةموعة الاةريبية ودرقا
للبشييو عن داللة الهر اإلحلييائت إين ماوتييقت درقا
المةموعة الضاإقة على اخابار الاحليل ،والةدو ( )4يوضح ذل :
جدول ( )4نتائج اختبار التحصيل البعد لمجموعتي البحث
عدد
المجموعة
الطالب
التجريبية

15

33

المتوسط
الحسابي

التباين

32,78

21,25

القيمة التائية
مستو الداللة
درجة
0,05
الحرية المحسوبة الجدولية
61

2,52

2,00

دالة
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الضابطة

30

21,25

19,18

ياضييح من الةدو أا القيمة الاائية المحاييوإة إلغت ( ،)2,52وهت أأبر من القيمة الاائية الةدولية
( )2,00عند ماياوى داللة ( )0,05وإدرقة حرية ( ،)61وهذا يعنت أنه يوقد فر ذو داللة إحليائية إين
ال المةموعاين على اخابار الاحلييل ولليالح ال المةموعة الاةريبية ،وعليه
ماوتيقت درقا
ترفو الهرضية اللهرية ا ولى وتُقبل الهرضية البديلة.
مقدار حجم أثر ال ُمتغير المستقل ر استراتيجية المكعبر في ال ُمتغير التابع رالتحصيلر:
إا حةم ا ثر  Effect Sizeهو مةموعية من المقياييس اإلحلييييائيية الات يايييياخيدمهيا البياحيث فت
يهر عنه إح ه ،وذل من خا عياس مقدار حةم ا ثر الذ
البحوث الارإوية والنهاييية لمعرفة أهمية ما أتي َ
تُحدثه ال ُماغيرا ال ُمايييياقلة فت ال ُماغيرا الااإعة فت إح هد وتاميز هذه المقاييس إعدم اعامادها على حةم
العينة الماياخدمة فت البحث نثرا ً لغيال أ ير من ييرو المعاينة الةيدر فت إحوث العلوم الارإوية ،وهذا
ما ي(ثر على مقاييس الداللة اإلحلييائية الاقليدية ،وي(د إلى ناائر إح ية خا ئة إحلييائيا ً تُضييلل الباحث
وت(د إه إلى اتخاذ عرارا وير مناتبة(.عهانة.)42: 2000،
²
ومن رائا حايييال حةم ا ثر للماغير الماييياقل على الماغير الااإ تمرإ إياا  ηت وتُاييياخدم فت
حييالاين :عنييد معرفيية القيميية الاييائييية المحاييييوإيية ( ) ،وعييدم تايييييياو عييدد أفراد مةموعات
البحث.)Kiess,1989 :513(.
²
وتعد الناائر المايياخرقة من خا تمرإ إياا  ηت الدليل القو على ا ثر الهعلت للماغير المايياقل
على ناائر البحث (ال ُماغير الااإ )( ،)Winer.et.al,1991:51(.أإو حقف وآما .)442: 2010،
وإميا أا القيمية الايائيية المحاييييوإية إلغيت ( )2,52إيدرقية حريية ( ،)61وأا عيدد ال مةموعات
للاعرف على حةم ا ثر ومقيداره للماغير
البحيث وير ماايييياو  ،بّقيت البياح ية معيادلية تمرإ إيايا ²ηت
ّ
الماياقل فت الماغير الااإ  ،وعد إل ( )0,09وهو ذو حةم تبثير ماوتيط حايف معيار عهانة ( )2000لحةم
ا ثر ،والةدو ( )5يوضح ذل :
جدول ( )5قيم حجم األثر ومقداره حسب قيمة مربع إيتا ²η
قيم حجم األثر ومقداره
نوع الوسيلة اإلحصائية
 0,14فأكثر
0,14 - 0,06
0,06 - 0,01
²
مرإ إياا η
كبير
متوسط
صغير
(عهانة.)43 :2000،
 .2عرض نتائج االتجاه نحو الرياضيات:
أ :الناائر الات تاعلا بالفرضيية الصيفرية الثانية الات تن  :ال يوقد فر ذو داللة إحليائية عند ماياوى
ال المةموعة الاةريبية الات تدرس مادر الرياضيييييا
الداللة ( )0.05 ≥ αإين ماوتييييط درقا
ال المةموعة الضيياإقة الات تدرس المادر نهاييها إالقريقة
إاتيياراتيةية المبعف وماوتييط درقا
االعايادية فت االتةاه نحو المادر.
وللاحقا من الهرضييية اللييهرية ال انية ،بّقت الباح ة االخابار الاائت لعيناين مايياقلاين ()T-test
ال
ال المةموعة الاةريبية ودرقا
للبشييو عن داللة الهر اإلحلييائت إين ماوتييقت درقا
المةموعة الضاإقة على مقياس االتةاه نحو الرياضيا  ،والةدو ( )6يوضح ذل :
جدول ( )6نتائج مقياس االتجاه نحو الرياضيات البعد لمجموعتي البحث
المجموعة
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مستو الداللة
درجة
المحسوبة الجدولية
0,05
الحرية

عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

التجريبية

33

69,47

101,14

الضابطة

30

55,92

99,45

61

7,74

2,00

دالة

ياضييح من الةدو أا القيمة الاائية المحاييوإة إلغت ( ،)7,47وهت أأبر من القيمة الاائية الةدولية
( )2,00عند ماياوى داللة ( )0,05وإدرقة حرية ( ،)61وهذا يعنت أنه يوقد فر ذو داللة إحليائية إين
ال المةموعاين الاةريبية على مقياس االتةاه نحو الرياضييييا ولليييالح ال
ماوتيييقت درقا
المةموعة الاةريبية ،وعليه ترفو الهرضية اللهرية ال انية وتُقبل الهرضية البديلة.
مقدار حجم أثر ال ُمتغير المستقل ر استراتيجية المكعبر في ال ُمتغير التابع راالتجاه نحو الرياضياتر:
للاعرف على حةم ا ثر ومقداره للماغير المايياقل فت الماغير
بّقت الباح ة معادلة تمرإ إياا ²ηت
ّ
الااإ  ،وعد إل ( )0,47وهو ذو حةم تبثير أبير حاف معيار عهانة ( )2000لحةم ا ثر.
مناقشة نتائج البحث:
نتائج اختبار التحصيييل :أوهر ناائر البحث تهو ال المةموعة الاةريبية الات درتييت إاتيياراتيةية
ْ
رتييت إالقريقة االعايادية فت اخابار الاحليييل ،وتعزو
المبعف على ال المةموعة الضيياإقة الات َد
الباح ة هذه النايةة إلى:
 .1تاها إقراءا الايدريس وفا اتيييياراتيةيية المبعيف م ميا تُرأز علييه االتةياهيا الحيدي ية فت الايدريس
إةعل القالف محورا ً لعملية الادريس.
 .2ياييياعد الادريس وفا خقوا اتييياراتيةية المبعف على تنشييييط المعرفة الرياضيييياتية الاييياإقة لدى
القال ورإقها إالةديدر فت إنية القالف المعرفية (أ الاعلم ذو المعنى).
 .3أضيهى الادريس إاتياراتيةية المبعف على مادر الرياضييا الاراإط الهبر لدى القالف ،وقعله أأ ر
فهما ً واتايعاإا ً وتقبيقا ً للحقائا والمهاهيم والمعلوما الرياضية المةردر.
 .4إا ا تيئلة أو الموضيوعا الرياضيية الات يقرحها المدرس فت إداية الدروس الات تاضيمنها إقراءا
الادريس إاتياراتيةية المبعف تحااج من القال المشيارأة النشيقة للاو يل إلى المعلوما والمعارف
الةديدر ومن ثم تقبيقها فت المواعو الاعليمية الرياضية الةديدر.
ً
 .5تاييمح اتياراتيةية المبعف للقال إالاعبير عن وقهة نثرهم إبل حرية وإقريقة منثمة ،فضيا عن
الاهبير إقريقة تةعلهم يههموا الواع إشييبل أفضييل وذل عند تباد ا فبار والمعلوما الرياضييياتية
إين إعضهم إعضاً.
 .6تياعد الادريس وفا خقوا اتياراتيةية المبعف على إقاء المعلوما الرياضيية فت ذاأرر القالف مدر
أ و  ،نه تو يل إلى تبوين إنائه المعرفت الرياضيت إنهايه وهذا ما أُضيعو عامل النايياا ا ما تم
اأااياإه من معلوما وخبرا رياضيياتية هت ناتةة عن قدّه واقاهاده فت و يوله للمعلومة إنهايه لذا
تارتخ المعلومة لديه مدر أ و .
 .7إا تدريس الرياضييييا إاتييياراتيةية المبعف أاا له أثر ماوتيييط فت تحلييييل ال الليييو ا و
الماوتط ،وهذا ما أوهرته ناائر البحث.
نتائج مقياس االتجاه نحو الرياضيات :أوهر ناائر البحث تهو ال المةموعة الاةريبية الات درتت
اتيياراتيةية المبعف على ال المةموعة الضيياإقة الات درتييت إالقريقة االعايادية فت مقياس االتةاه
نحو الرياضيا  ،وتعزو الباح ة هذه النايةة إلى اآلتت:
 .1أأد اتياراتيةية المبعف على يقل المعلوما الرياضيياتية لدى القال واتياخدامهم المعرفة إشيبل
ذ معنى ما أدى إلى فهمهم للمادر وتبوين اتةاها ايةاإية نحوها.
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 .2أتاح الادريس إاتيياراتيةية المبعف فر مشييارأة القال وتباد آرائهم وتييهل عليهم تعلم ما يوأل
يبة م إعضيهم البعو وم مدرس الرياضييا
لهم إماياعدر زمائهم مما يمبنهم من تبوين عاعا
مما أدى إلى زيادر اتةاهاتهم االيةاإية نحو ُمدرتهم ومن ثم زيادر االتةاه نحو المادر.
 .3تيياعد اتيياراتيةية المبعف على زيادر تهاعل القال عقليا ً وعا هياً ،وهذا ما تييار إهم نحو النةاح
المع زز إيال قية إيالنهس وإقيدراتهم مميا زاد من اهاميامهم واتييييامياعهم إاعلم ميادر الريياضييييييا ويعبس
مشيياعر الاييعادر لديهم وتهضيييلهم للمادر وتةعل نثرتهم لها نثرر واععية وإذل أ ييبحوا أأ ر إدراأا ً
لقيماها وأهمياها.
االستنتاجات :Conclusionsفت ضوء ناائر البحث الحالت يمبن أا نخل إلى االتانااقا اآلتية:
 .1تياعد الادريس إاتياراتيةية المبعف على زيادر اناباه القال خا الدرس واالهامام إمادر الرياضييا
واإلعبا على دراتاها.
ّ
 .2أا الادريس إاتييياراتيةية المبعف تييياعد على تنشييييط المعلوما الرياضيييياتية الاييياإقة وولد اإلثارر
والاشويا للدرس والاعاوا االيةاإت وعلّل من ملل القال من المادر.
 .3أتاح الادريس إاتياراتيةية المبعف فر مشيارأة القال وتباد اآلراء وا فبار الرياضيية فيما إينهم
يبة م إعضهم البعو وم مدرتهم.
وإين مدرتهم مما مبنهم من تبوين عاعا
ُ
 .4اتهقيت إقراءا تيدريس الريياضييييييا إياتيييياراتيةيية المبعيف م ميا ترأز علييه االتةياهيا الارإويية
المعا يييرر فت قعل القالف محورا ً لعملية الادريسد أما ير ّأز على المعلوما الرياضيييياتية الاييياإقة
ورإقها إالمعلوما الةديدر وهذا ما ياناتف و بيعة الرياضيا الاراأمية.
 .5أا مقدار حةم أثر اتياراتيةية المبعف فت ماغير الاحلييل أاا ماوتيط ،فت حين أاا أبير فت ماغير
االتةاه نحو الرياضيا .
التوصيات  :Recommendationsتو ت الباح ة إا مور اآلتية:
 .1توويو اتياراتيةية المبعف فت تدريس الرياضييا لقال الليو ا و الماوتيط ثره فت الاحلييل
واالتةاه نحو المادر.
 .2إ ييدار دليل لمدرتييت الرياضيييا ومدرتيياتها ياضييمن اتةاها حدي ة فت الادريس ومن ضييمنها
اتاراتيةية المبعف لاتاعانة إه فت تدريس مادر الرياضيا وتوزيعه على المدارس.
 .3تدريف ُمدرتيت الرياضييا ومدرتياتها على أيهية توويو اتياراتيةية المبعف فت تدريايهم للمادر من
خا ورش العميل والبرامر الايدريبيية اليذ يقوم إهيا عاييييم ا عيداد والايدرييف فت الميديرييا العيامية
للارإية فت المحافثا أافة.
 .4الابأيد على عيام ُمدرتييت الرياضيييا إاهيئة الةو الديمقرا ت داخل اللييو ،والعمل على خلا مناخ
تعليمت اقاماعت يُنمت العاعا اإلناييانية ال ُمابادلة ،والاشييةي على زيادر الاحليييل وتنمية اتةاها
القال االيةاإية نحو المادر.
المقترحات  :Suggestionsاتابماالً للبحث الحالت تقارح الباح ة ما يبتت:
 .1إقراء دراتية أثر اتياراتيةية المبعف فت تحلييل ال الليو ا و الماوتيط فت مادر الرياضييا
وميلهم نحوها.
 .2إقراء دراتية أثر اتياراتيةية المبعف فت تنمية الاهبير االتياداللت لدى ال الليو ال انت الماوتيط
فت مادر الرياضيا .
 .3إقراء دراتييية أثر اتييياراتيةية المبعف فت الاحلييييل لدى ال الليييو الخامس العلمت فت مادر
الرياضيا وتهبيرهم فو المعرفت.
المصادر
 .1إإراهيم ،مةيد عزيز ( ،)2009معجم المصييييطلحيات ومفياهيم التعلم والتعليم ،1 ،عيالم البايف
للنشر ،القاهرر.
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 .2أإو حقف ،ف(اد عبد اللقيو وآما أحمد اد ( ،)2010مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي
في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية ،مبابة ا نةلو الملرية للنشر ،القاهرر .
 .3أإو عام ،رقياء محمود ( ،)2014منياهج البحيث في العلوم النفسيييييية والتربويية ،دار النشيييير
للةامعا  ،القاهرر.
 .4أمبو تيييعيد  ،عبد ن إن خميس ،والبلوييييت ،تيييليماا إن محمد( ،)2009رائا تدريس العلوم
مهاهيم وتقبيقا عملية ،1 ،دار المايرر للنشر والاوزي  ،عماا.
 .5ا مين ،إتييييمياعييل محميد ( ،)2001ر تيدريس الريياضييييييا (نثرييا وتقبيقيا ) ،دار الهبر
العرإت ،القاهرر.
 .6إاتييييبا ،قويس فاناس وتامارا تيييياامبيث ( ،)2013المنهاج الشييييامل للطلبة الموهوبين ،ترقمة
(أميمة عمور وآخروا) ،1 ،دار الهبر للنشر والاوزي  ،عماا.
 .7إدو  ،رمضاا ماعد ( ،)2011المنهج وطرق التدريس ،1 ،دار الهبر للنشر والاوزي  ،عماا.
 .8الاميمت ،مياييييوا علت قواد ( ،)2005أثر دورر الاعلم وخرائط المهياهيم فت اأاايييييال المهياهيم
النحويية وتنميية االتةياه نحو الميادر ليدى يالبيا اللييييو ال يانت معياهيد إعيداد المعلميا فت إغيداد،
أ روحة دأاوراه(وير منشورر) ،قامعة إغداد ،ألية الارإية (اإن ريد).
 .9قاتييم ،أمير عبد المةيد وآخروا ( ،)2017الرياضيييات للصييف األول المتوسييط (الجزء األول)،
 ،2تييييلاييييلة أاف الرياضيييييا للمرحلة الماوتييييقة ،المديرية العامة للمناهر ،وزارر الارإية،
قمهورية العرا .
 .10الةنياإت ،عيس حياتم وآخراا ( ،)2016فياعليية أنموذج قوا زاهوريي فت تحلييييييل ميادر تياريخ
الحضيييارا القديمة لدى ال الليييو ا و الماوتيييط ،مجلة كلية التربية األسييياسيييية للعلوم
التربوية واإلنسانية ،قامعة إاإل ،العدد (.114-98 ،)26
 .11الحيلة ،محمد محمود ( ،)2009مهارا الادريس اللهت ،3 ،دار المايرر للنشر ،عماا.
 .12الخقيف ،خالد محمد ( ،)2015الرياضييات المدرسيية (مناهجها ،تدريسيها ،والتفكير الرياضيي)،
 ،2مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
 .13الرداد  ،حنين ( ،)2007اثر الاعليم اإللبارونت على الاحلييييييل الريياضييييت واالتةياهيا نحو
الرياضيا لدى البا اللو ا و الماوتط إالمدينة المنورر ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،
ألية الارإية ،قامعة يبة ،المملبة العرإية الاعودية.
 .14رياا ،محمد هاييييم خليل ( ،)2007تليييميم الادريس (منثومة ترإوية ونماذج تقبيقية) ،دار حنين،
عماا.
 .15الزوو  ،عماد عبد الرحيم ( ،)2018مبادئ علم النفس التربو  ،9 ،دار المايرر للنشر ،عماا.
 .16الزهير  ،حيدر عبد البريم محاين( ،)2008اثر اتياعما الاعليم البنائت فت الاحلييل والاهبير الناعد
لييدى ييال الييمييرحييليية اإلعييدادييية فييت مييادر الييرييياضيييييييييا  ،رتيييييياليية ميياقايييييياييييير
(وير منشورر) ،قامعة االنبار ،ألية الارإية للعلوم اإلناانية.
 .17ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ( ،)2015المناهج وطرائق
التدريس المعاصرة ،1 ،دار اليازور للنشر ،عماا.
 .18ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي (2017أ) ،مبادئ علم النفس
التربو  ،مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
 .19ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي (2017ل) ،مناهج البحث
التربو  ،1 ،مرأز ديبونو لاعليم الاهبير للنشر ،عماا.
 .20يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي (2018أ) ،اتجاهات حديثة في
تعليم الرياضيات (ج ،1 ،)1مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
 .21ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي (2018ل) ،اتجاهات حديثة في
تعليم الرياضيات (ج ،1 ،)2مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
 .22يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وتعادر حمد تويداا (2018
أ) ،اتجاهات حديثة في التدريس في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي ،دار االإابار للنشر ،عماا.
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 .23اليزهييير  ،عيبييد اليبيرييم ميحايييين وحييييدر عيبييد اليبيرييم اليزهييير ( ،)2017اليمينيياهيج اليتيربيوييية
الحديثةرمفهومها ،نظرياتها ،أُسيسيها ،مكوناتها ،أنواعها ،تخطيطها وفق نظرية التعلم المسيتند إلى
الدماغ ،تقويمها وفق معايير الجودة الشاملة ،تطويرها ،1 ،مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
 .24ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ،ورإي  ،هاد مشعاا( ،)2009دور الارإية والاعليم
فت عملية الاحديث والاقوير ،مبابة المةام العرإت للنشر والاوزي  ،عماا
 .25تبيااا ،فاحت ذيال ( ،)2017أساليب وطرائق تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية ،دار الخلير
للنشر ،عماا.
 .26الح ،ماقدر محمود ( ،)2012االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات ،دار الهبر للنشر  ،عماا.
 .27عبد الحمزر ،وادر يييييريو وآمنة أاوم مراد ( ،)2017فاعلية أنموذج قوا زاهوري فت تحليييييل
ال اللييو ال انت الماوتييط فت مادر الهيزياء وعمليا العلم لديهم ،مجلة كلية التربية األسيياسييية
للعلوم التربوية واإلنسانية ،قامعة إاإل ،العدد (.779-765 ،)36
 .28عبد العزيز ,تييعيد ( ،)2013تعليم التفكير ومهاراته (تدريبات وتطبيقات عملية) ،دار ال قافة للنشيير,
عماا.
 .29عبيدا  ،ذوعاا وأإو الاييميد ،تييهيلة ( ،)2007اتيياراتيةيا الادريس فت القرا الحاد والعشييرين
دليل المعلم والمشرف الارإو  ,دار الهبر للقباعة والنشر ,عماا.
 .30عدس ،عبد الرحمن ( ،)2013أساسيات البحث التربو  ،دار الهرعاا للنشر ،عماا.
 .31عهانة ،عزو إتيماعيل ( ،)2000حةم الابثير واتياخداماته فت البشيو عن مليداعية الناائر فت البحث
الارإوية والنهاية ،مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية ،العدد (.58-29 ،)3
عقيهيية ،حمييد وعييايييدر تييييرور ( ،)2011تعليم العلوم في ضييييوء ثقييافيية الجودة راألهييداف
ُ .32
واإلستراتيجياتر ،1 ،دار النشر للةامعا  ،ملر.
 .33عام ،يييياح الدين محمود ( ،)2011القياس والتقويم التربو في العملية التدريسييييية ،4 ،دار
المايرر للنشر ،عماا.
 .34عودر ,أحمد تليماا ( ،)2011القياس والتقويم في العملية التدريسية ,دار ا مل للنشر ,عماا.
 .35الهالت ،حاييين هايييم هندو ( ،)2016المبادئ األسيياسييية في القياس والتقويم التربو والنفسييي،
 ،1دار الوضاح للنشر ،عماا.
 .36عنديلةت ،عامر إإراهيم ( ،)2014البحث العلمي واسيتخدام مصيادر المعلومات التقليدية واإللكترونية
(أُسسهُ ،أساليبهُ ،مفاهيمهُ ،أدواتهُ) ،3 ،دار المايرر للنشر ،عماا.
 .37الببيايت ،عبد الواحد حميد وإفاعة حةيل حايوا ( ،)2014تدريس الرياضيييات وفق النظرية البنائية
المعرفية وما فوق المعرفية ،1 ،مبابة المةام العرإت للنشر ،عماا.
باح الشمر ( ،)2018تدريس
 .38يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وإخا
الرياضيات من الناحية الوجدانية ،1 ،مبابة المةام العرإت ،عماا.
 .39مةيد ،تييوتيين ييياأر ( ،)2014أسييس بناء االختبارات والمقاييس النفسييية والتربوية ،1 ،مرأز
ديبونو لاعليم الاهبير ،عماا.
 .40ملحم ،تييامت محمد ( ،)2006سيييكولوجية التعلم والتعليم راألسييس النظرية والتطبيقيةت ،2 ،دار
المايرر لنشر ،عماا.
 .41يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي( ،)2017القياس والتقويم في التربية وعلم النفس،8 ،
دار المايرر للنشر ،عماا.
 .42مثلوم ،حاييين قدوا ومحمد هايييم محمد ( ،)2017أثر أنموذج زاهوري فت تحليييل مادر الااريخ
والاهضييييل المعرفت عند ال الليييو الراإ ا دإت ،مجلة الرك للفلسييييفة واللسييييانيات والعلوم
االجتماعية ،قامعة واتط ،العدد (.21-1 ،)26
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 ،1دار المايرر للنشر ،عماا.
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