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 ملخص البحث:

 :يهدف البحث الحالي إلى معرفة

اثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل مادة الرياضييا  ليد   .1

 طالب الصف الخامس العلمي.

ثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فيي اتتجيان وحيو الرياضييا  ليد  ا .2

 طالب الصف الخامس العلمي.

 ريتين اآلتيتين:ولتحقيق هدفي البحث، صاغ الباحث الفرضيتين الصف

( بيين متوسي ي داجيا  تحصييل 0.0.ت يوجد فرق ذو دتلة إحصائية عند مسيتو  دتلية   .1

إسييتراتيجية اليتعلم المتمركييز حييول باسيتخدام طيالب الصييف الخيامس العلمييي اليسين يداسييو  

 المجموعيية التجريبييية( وداجييا  طييالب الصييف الخييامس العلمييي  الييسين يداسييو   المشييكلة

 قة اتعتيادية  المجموعة الضاب ة( في مادة الرياضيا .باستخدام ال ري

( بيين متوسي ي داجيا  طيالب 0.0.ت يوجد فرق ذو دتلية إحصيائية عنيد مسيتو  دتلية   .2

 إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة باسيتخدامالصف الخامس العلمي اليسين يداسيو  

ي الييسين يداسييو  باسييتخدام  المجموعيية التجريبييية( وداجييا  طييالب الصييف الخييامس العلميي

 ال ريقة اتعتيادية  المجموعة الضاب ة( في مقياس اتتجان وحو الرياضيا .
 

تألف مجتمع البحث من مدااس كافة طلبة الصف الخامس العلمي فيي محافةية ميسيا   وقد

ث حيث طبق الباحث التجربة فيها. واختير  ثاووية العمااة للبنين عشيوائيا  والتيي يوجيد فيهيا ثيال

شييعل للصييف الخييامس العلمييي واختييير  شييعبتين منهييا عشييوائيا  تييم تونيعهمييا إلييى مجمييوعتين 

كياف  الباحيث بيين المجميوعتين  التجريبيية والضياب ة(  أحداهما تجريبية واألخر  ضاب ة. وقيد 

 العمر الزمني، المعدل العام، التحصيل السابق فيي الرياضييا ، داجية  في بعض المتغيرا  مثل

وشييملا المييادة العلمييية للتجربيية الفصييول الثالثيية األولييى  المسييتو  التعليمييي للوالييدين(.الييسكا ، 

 اللوغاايتما ، المتتابعا ، الق وع المخروطية( مين كتياب الرياضييا  للصيف الخيامس العلميي 

. وأعييد الباحييث وييوعين ميين الخ يية التدايسييية، األولييى 2.11 – .2.1المعتمييد للعييام الدااسييي 

ة وفق ال ريقة اتعتيادية والثاوية للمجموعة التجريبية التي داسيا عليى وفيق للمجموعة الضاب 

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة. وقد اعد الباحث أداتين للبحث هما اتختبياا التحصييلي 

ومقياس اتتجان وحو الرياضييا . وقيد أرهير  وتيائب البحيث وجيود فيرق ذو دتلية إحصيائية فيي 

يلي وفي مقياس اتتجان وحو الرياضيا  لصالح المجموعية التجريبيية. واسيتكمات  اتختباا التحص

ً  من التوصيا  والمقترحا .   للبحث، صاغ الباحث عددا 

 

 مشكلة البحث:

تعتبر الرياضيا  من أهم المواد العلمية األساسية حتى أ  اسيتخدامها امتيد إليى ميواد يعتقيد 

ياضييا  كيالعلوم اتجتماعيية والتربويية، حتيى أصيبحا البعض عدم وجود عالقة بينهيا وبيين الر

 (.11، ص2..2مادة أساسية في كل حقل من حقول المعرفة  الكبيسي ، 
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ومييا يدكييد علييى أهمييية الرياضيييا  العبييااة التييي أطلقهييا الييرئيس األمريكييي أيزوهيياوا   أ  

م  أول 1105الرياضيييا  خيية الييدفاع األول عيين أمريكييا  ، وذليي  عنييدما أطلييق السييوفيا عييام 

كبسولة فضائية مسجلين سبقا  على بروامب الفضا  األمريكي، ومن خالل دااسة أسباب ذل  تبيين 

أ  الرياضيا  في مراحل التعليم العيام فيي اتتحياد السيوفيتي أكثير تقيدما  فيي األهيداف والتيدايس 

 واألوش ة والتقويم والفهم.

ميزو  بياأللم بالنسيبة للرياضييا  وعلى الرغم من ذل  فاوه يوجد أحسياس بعيدم الرضيا الم

كمادة تعليمية، ذل  أ  تعليم الرياضيا  يعاوي من سلبيا  فيي المحتيو  وأسياليل التعلييم وويواتب 

، 2..2تحصيل المتعلمين في كل المراحل الدااسيية، بيل وفيي اتتجاهيا  وحيو دااسيتها  عبييد، 

 (.15ص

ئم عليى اللقيا  والشيرن مين ويغلل على تدايس الرياضيا  أسيلوب العيرا المباشير القيا

قبل المعلم وتحكمه في النشاط الصفي بصواة تامة، حيث يقيدم المعلوميا  جياهزة للمتعلميين مميا 

جعلهم بحالة من السلبية التامة مما أد  إلى عدم قداتهم على إتقا  المعلوما  الرياضيية وبالتيالي 

اضيييا ، حيييث اتعتميياد فييي ضييعف فييي اكتسييابها، وكييسل  ولييد لييديهم اتجاهييا  سييلبية وحييو الري

التدايس على الحفظ وأجيرا  العملييا  الرياضيية دو  فهمهيا، وا  كيل ميا سيبق أد  إليى قصيوا 

 ال لبة في الرياضيا  وبالتالي ولد ليهم ضعفا  في اغبة دااستها.

وألجيل التغليل علييى ذلي  فقييد اتجيه المختصييين فيي تييدايس الرياضييا  إلييى اتسيتفادة ميين 

تيجيا  المعاصييرة المبنيييية علييى وةرييييا  الييتعلم، وتعتبييير إسييتراتيجية اليييتعلم النميياذ  واتسيييترا

المتمركييز حييول المشييكلة ميين اتسييتراتيجيا  المعتمييدة فييي ذليي ، ويييتم ميين خاللهييا تغيييير صييواة 

المحتو  العلمي أو الكتاب إلى مادة تعليمية بصيواة مهميا   مشيكال ( ت ييتم الجابية عنهيا مين 

ليل المعلم، وبالتالي جعل المتعلم في حالة من التفكير الدائم عين حيل تلي  ضمن الكتاب وإوما في د

 المشكال  أو المهما .

وأ  أفضل أوواع التعلم هيو اليسي ييتم مين خيالل المشيكال  عليى أ  تكيو  تلي  المشيكال  

واقعية مأخوذة من بيئة المتعلم وذا  ضيرواة ملحية ودتلية ومعنيى بالنسيبة ليه، حتيى يدفعيه ذلي  

 لها واتستفادة منها لحل مشكال  قد تواجهه في مواقف حياتية جديدة. إلى ح

وتعتبر نيادة التحصيل الدااسي معيااا  لتقيدم الميتعلم فيي دااسيته واوتقاليه مين مرحلية إليى 

أخيير ، أمييا تنمييية اتتجاهييا  اتيجابييية وحييو الرياضيييا  فتعييد ميين األهييداف األساسييية لتييدايس 

 اتتجان اتيجابي وحو الرياضيا  يداس بشغف والسلبي عكس ذل .الرياضيا ، ت  التلميس ذو 

وعلييى الييرغم ممييا سييبق فييا  هنييال شييكو  ميين قبييل المداسييين بتييدوي تحصيييل طالبهييم فييي 

اتمتحاوا  الشهرية أو النهائية، بالضافة إلى ذلي  فاويه وبيع الحسياس بمشيكلة البحيث مين خيالل 

وسل الرسوب العالية فيي الرياضييا  مقااوية بيالمواد شكو  المشرفين على العملية التعليمية با  

الدااسييية األخيير . بالضييافة إلييى مييا تحةييه الباحييث أثنييا  المشيياهدا  مييع طلبيية كلييية التربييية 

األساسييية إلييى المييدااس العدادييية اعتميياد كثييير ميين المداسييين علييى طريقيية اللقييا  والتلقييين فييي 

على استثااة تفكير ال لبة بشا  مشيكال  اياضيية  التدايس مع إهمال األساليل األخر  المعتمدة

وكسل  إهمال األساليل التي تستثير اتجان ال لبة وحو المادة، حيث يغلل عليى داوس الرياضييا  

 أمثلة وت بيقا  مجردة وقلة األمثلة الملموسة للمتعلمين ووداتها أحياوا .

ميياذ  وإسييتراتيجيا  وفيي ضييو  ميا تقييدم فييا  الباحيث ييير  أ  هنيال حاجيية إلييى تجرييل و

حديثيية فييي تييدايس الرياضيييا  كمحاوليية للتغلييل علييى الصييعوبا  والمشييكال  المتعلقيية بتييدوي 

التحصيل الدااسي واتتجاها  السلبية وحوها، وحيث اوه ت يوجد على حد علم الباحث أي دااسة 

ق فييي حييول اثيير إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي تييدايس الرياضيييا  فييي العييرا

المرحليية العدادييية، فييا  الباحييث يقييوم بهييسن الدااسيية لمعرفيية اثيير اسييتخدام إسييتراتيجية الييتعلم 

المتمركييز حييول المشييكلة علييى التحصيييل واتتجييان وحييو دااسيية الرياضيييا  لييد  طلبيية الصييف 

هل هناك اثرر السرتخدام تسرتراتيجية الخامس العلمي. ويمكن التعبير عن مشكلة البحث بالسدال   
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لم المتمركز حول المشكلة في تحصيل مرادة الرياضريات لردال طرلص الصرا الخرامم العلمري التع

  . واتجاههم نحوها ؟
 

 أهمية البحث:

تتميز إستراتيجية العلم المتمركز حول المشكلة بالعديد مين الممييزا  وقيد لخصيها كيل مين 

 ( في اآلتي:5..2( و أبو جادو وووفل، 2..2 الغنام، 

مسييدولية أثنييا  الييتعلم، كييووهم يضييعو  حلييوت محتمليية للمشييكال  التييي تحمييل المتعلمييين ال .1

 تواجههم ويستخدمو  المصادا المتنوعة للمعلوما  التي يتوقعو  أ  تساعدهم.

محوا التدايس بهسن الستراتيجية يعتمد على مهااة تصيميم المشيكلة ب ريقية تسيمح بالبحيث  .2

 الحر المفتون.

ة مفهوم التعلم الساتي، كميا تنميي كثييرا  مين المهيااا  مثيل تساعد هسن الستراتيجية على تنمي .1

 اتتصال مع اآلخرين واحترام آاائهم واتستماع لهم.

التعاو  مبدأ أساسي في هسا النوع من التعلم كو  المتعلمين يتناقشو  خالله، ويتعلمو  سيويا   .2

 ويساعد بعضهم بعضا  في الحصول على فهم لما يتعلمووه، ومن ثم ت بيقه.

ت يشييعر المييتعلم بتقييييد علييى أفكيياان أو آاائييه، بييل يشييعر بحرييية فييي التعبييير دو  تسييلة ميين  .0

 المعلم.

 يقتصر دوا المعلم على التوجيه والاشاد لعملية التعلم. .2

 يتم تقويم المتعلمين عن طريق قياس أدائهم عندما يواجهو  مشكال  أخر . .5

لسيلبية للمتعلميين وحيو ميادة الرياضييا  من شأ  هسا السيتراتيجية أ  تعيدل مين اتتجاهيا  ا .2

 وتدايسها وتيجة تعودهم على العمل بشوق وحماس دو  شعوا بالحر  أو الخجل من الخ أ.  

 وتتجلى أهمية البحث الحالي باتتي:

يتماشييى هييسا البحييث مييع اتتجاهييا  الحديثيية التييي تدكييد علييى مواجهيية المييتعلم بمهييام او  .1

 مشكال  تسمح له بحرية البحث.

اعدة واضعي مناهب الرياضيا  بمراعياة إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة مس .2

عنييد تصييميم وبنييا  المنيياهب الدااسييية وذليي  بمعييادة صييياغة مواضيييعها بمييا يييتال م وهييسن 

 الستراتيجية.

اتستفادة منه في الدواا  التدايبية لمداسي ومداسا  الرياضيا  التي تقيمها مديريا   .1

 عهم على ال رائق واتستراتيجيا  الحديثة في التدايس.التربية تطال

اسييتفادة البييياحثين مييين اتختبييياا التحصييييلي فييي ميييادة الرياضييييا  ومقياسيييا  للمييييل وحيييو  .2

 الرياضيا  ل لبة الصف الخامس العلمي في دااسا  مشابهة.

 يسهم في معالجة ال رائيق غيير الفعالية المسيتخدمة فيي تيدايس الرياضييا  التيي ت تهيتم .0

 باتتجاها  وحو الرياضيا .
 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى معرفة:

اثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل مادة الرياضييا  ليد   .1

 طالب الصف الخامس العلمي.

ثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فيي اتتجيان وحيو الرياضييا  ليد  ا .2

 الب الصف الخامس العلمي.ط
 

 فرضيات البحث:

 لتحقيق هدفي البحث، صاغ الباحث الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:
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( بيين متوسي ي داجيا  تحصييل 0.0.ت يوجد فرق ذو دتلة إحصائية عند مسيتو  دتلية   .1

إسييتراتيجية اليتعلم المتمركييز حييول باسيتخدام طيالب الصييف الخيامس العلمييي اليسين يداسييو  

 المجموعيية التجريبييية( وداجييا  طييالب الصييف الخييامس العلمييي  الييسين يداسييو   لةالمشييك

 باستخدام ال ريقة اتعتيادية  المجموعة الضاب ة( في مادة الرياضيا .

( بيين متوسي ي داجيا  طيالب 0.0.ت يوجد فرق ذو دتلية إحصيائية عنيد مسيتو  دتلية   .2

 يجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلةإسيترات باسيتخدامالصف الخامس العلمي اليسين يداسيو  

 المجموعيية التجريبييية( وداجييا  طييالب الصييف الخييامس العلمييي الييسين يداسييو  باسييتخدام 

 ال ريقة اتعتيادية  المجموعة الضاب ة( في مقياس اتتجان وحو الرياضيا .
 

 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على:

 مركييز محافةيية ميسييا  للعييام الدااسييي ال ييالب النيياجحين إلييى الصييف الخييامس العلمييي فييي  .1

 2.1. – 2.11.) 

مادة الرياضيا  التي تتضمنها الفصيول الثالثية اتوليى  اللوغاايتميا ، المتتابعيا ، الق يوع  .2

 – .2.1المخروطية( من كتاب الرياضيا  للصيف الخيامس العلميي المعتميد للعيام الدااسيي 

2.11. 
 

 مصطلحات البحث:

 مركز حول المشكلة:( تستراتيجية التعلم المت2

   يعرفWheatly, 1991 إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأوها:  ووع من التعلم )

يساعد المتعلميين عليى فهيم ميا يتعلموويه وبنيا  معنيى ليه، وينميي الثقية فيي قيدااتهم عليى حيل 

 (.Wheatly, 1991, P.10المشكال    

  ،ي يعلم من خالل تقديم موقف لل الب يقودهم ( أوها:   أسلوب تعليم1..2ويعرفها  ديليسل

 (.1، ص1..2إلى مشكلة يتعين عليهم حلها    ديليسل، 

  ،بأوهييا:  أحييد  اسييتراتيجيا  الفلسييفة البنائييية وتتكييو  ميين ثالثيية 1..2وتعرفهييا  الجنييدي )

والمشيااكة  Cooperative Groupsوالمجموعيا  المتعاووية  Tasksعناصير هيي المهيام 

Sharing2، ص1..2دي،    الجن.) 

  ،بأوهييا  إسييتراتيجية قائميية علييى النةرييية البنائييية فييي الييتعلم، 0..2وتعرفهييا  عبييد الحكيييم )

وتختص بتدايس العلوم والرياضيا ، Grayson Wheatly ومصمهها هو جريسو  ويتلي 

، 0..2وتتكو  من ثالثة عناصر المهيام والمجموعيا  المتاووية والمشيااكة   عبيد الحكييم، 

 (.115ص

  ،بأوهيا:  احيد  اسيتراتيجيا  النةريية البنائيية والتيي تعتميد عليى 2..2ويعرفها  برغيوث )

العمييل الجميياعي، فهييي تتيييح للمييتعلم صيينع فهييم ذي معنييى ميين خييالل ابيية المعرفيية السييابقة 

ودمجها مع ما تم تعلمه، حيث تبدا هسن الستراتيجية بتقديم مشكلة حقيقية يواجهها المتعلميين، 

على تحليلها وايجاد الحلول المناسبة لها من خالل المعرفة والمهااا  التي ييتم  ومن ثم العمل

اكتسييابها، وتتكييو  هييسن السييتراتيجية ميين ثالثيية عناصيير اساسييية هييي المهييام والمجموعييا  

 (.   2، ص2..2المتعاووة والمشااكة   برغوث، 

موضيييوعا  فيييي خ ييية تدايسيييية تبيييدأ ب يييرن الميييداس ل ويعرفهرررا الباحرررث تجراأيرررا  ب نهرررا:

الرياضيا  ل الب الصف الخامس العلمي على هيئة مهام حقيقية في صواة مشكال ، ويبيدأ 

التالميس بالتفكير فيها، والبحث عن حليول لهيسن المشيكال  عين طرييق ممااسية أوشي ة خيالل 

مجموعييا  متعاوويية صييغيرة تنتهييي بمشييااكة المجموعييا  كلهييا فييي مناقشيية وتقييويم مييا تييم 

 ا إشراف المداس.التوصل إليه تح
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 ( التحصيل:1

  ،من  لموضوع دااسته وتيجة أهداف، من التلميس لد  تحقق ما ( بأوه:   مد 0..2عرفه  الجمل

 (. 112، ص0..2الدااسية    الجمل،  الموضوعا 

 عرفييه  (Alderman, 2007)  بأوييه:   إثبييا  القييداة علييى أوجييان مييا اكتسييل ميين  الخبييرا

 . (Alderman, 2007, p. 101)ه من أجل التعليمية التي وضعا

النتيجة التي تبين مسيتو  ال اليل فيي تعليم سيبق أ  تعلميه، ويقياس ويعرفه الباحث تجراأيا  ب نه: 

بمقداا الداجا  التي يحصل عليها ال الل في اتختباا التحصيلي المعد من قبل الباحث للفصول 

روطيية( مين كتياب الرياضييا  للصييف الثالثية األوليى  اللوغاايتميا ، المتتابعيا ، الق يوع المخ

  الخامس العلمي. 

 ( االتجاه نحو الرياضيات:2

  ،اتتجييان بأوييه   اسييتجابة الفييرد إنا  موضييوع معييين    أبييو 1122يعييرف  أبييو عييالم )

 (.122، ص1122عالم، 

  ،بأويه   وةيام مين اتوفعيات  أو 1112أما اتتجيان وحيو الرياضييا  فيعرفيه  المقوشيي )

، 1112ية على تجااب أو اعتقادا  سابقة حول الرياضيا     المقوشيي، ادود فعل مبن

 (.2ص 

  ، بأويييه   موقيييف الفيييرد وحيييو بعيييض اتفكييياا التيييي تتعليييق 2..2وتعرفيييه  امضيييا )

بالرياضيييا  ميين حيييث داجيية صييعوبتها وأهميتهييا بالنسييبة للفييرد والمجتمييع، ويقيياس ميين 

نييا ن فييي ضييو  هييسا التعريييف   خييالل اسييتجابة ال ييالب علييى مقييياس اتتجييان الييسي يييتم ب

 (.11، ص2..2 امضا ، 

اتستجابة التي تتكو  من خالل مروا المستجيل بتجااب وخبرا   ويعرفه الباحث تجراأيا  ب نه:

تجعله يستجيل بالقبول أو الرفض إنا  األفكاا التي تتعلق بالرياضيا  من حيث داجة صعوبتها 

بالداجية التيي يحصيل عليهيا مين خيالل اتسيتجابة عين وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتميع، ويقياس 

 مقياس وحو الرياضيا  السي تم أعدادن لغرا هسا البحث. 

 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري ودراسات سابقة

 أوال: اإلطار النظري

 المحور األول: التعلم المتمركز حول المشكلة

 ملمح تستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:

علم علييى النحييو األفضييل عنييدما يتعامييل ال ييالب مييع مشييكال  حياتييية واقعييية، إذ يحييدث الييت

تييزداد دافعيييتهم للييتعلم ميين خييالل محيياوتتهم إيجيياد حييل لهييسن المشييكال ، وهييسا مييا أشيياا  إليييه 

وةريا  التعلم إذ توصلا إلى أ  التعلم الجيد يبرن في صواة حل المشكال  التيي تواجيه الميتعلم 

 (.11، ص1110لموقف المداسي أو في المواقف الحياتية  عواد وعبد هللا، سوا  كا  ذل  في ا

ويتحسن التعلم عندما يعمل ال الب في مجموعا  متعاووة وذل  للتكامل اليسي يحيدث بيين 

أفكاا المتعلمين والحلول التي توصلوا لها، فهم يتحدثو  بنفس اللغة، وبالتالي يمكينهم مين ترجمية 

 ,Webb&Farivarرا  الغامضية واسيتخدام اللغية التيي يمكين فهمهيا  الكلما  الصيعبة والتعبيي

1994,P. 370 .) 

لسا فأ  استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشيكلة التيي تركيز عليى تعليم المحتيو  

ميين خييالل مشييكال  حقيقييية ذا  معنييى، ويمكيين دااسييتها ب ييرق متعييددة وتت لييل إجييرا ا  ميين 

ي، كما تمثل عملية تقسيم المتعلمين غليى مجموعيا  متعاووية أهميية المتعلم بشكل مكتوب أو شفه

كبر  في عملية التعلم من خالل إتاحة الفرصة لهم لمناقشة وجها  وةرهم المختلفية ميع بعضيهم 

، .2.1البعض، وهسا ما تحاول أ  تقدمه إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشيكلة  الشيهراوي، 

 (.22ص



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122 -أيلول  –الثالث العدد 

 استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل مادة الرياضيات 

 112                               د. عمار طعمه جاسم الساعدي
 

 

 التعلم المتمركز حول المشكلة:نبذة عن تستراتيجية 

تترجم هسن الستراتيجية أفكاا البنائيين في تدايس العليوم والرياضييا ، ويعتبير مصيممها 

( من أكبر منةري البنائية الحديثة، وتعميل السيتراتيجية Grayson Wheatlyجريسو  ويتلي  

الل بيئيية تعلييم تسيياعد علييى مسيياعدة المتعلمييين فييي بنييا  مفيياهيمهم ومعيياافهم العلمييية وذليي  ميين خيي

المتعلمين على بنا  المعنى من خالل مواقف اجتماعية، ومثل هسن البيئا  تع ي وتتيح للمتعلميين 

مشااكة أفكااهم مع أقراوهم في كل مجموعة عمل صيغيرة، وداخيل الصيف ككيل، فيالمعنى يبنيى 

شيكلية حقيقيية وذا  اجتماعيا  من خالل التفاوا بين المتعلمين. فالمتعلمين يعيشو  في مواقيف م

معنى، وهسا يدفعهم للقيام باتستقصا  واتكتشاف من خالل من خالل عمل المتعلمين مع بعضيهم 

الييبعض ممييا يزيييد ميين دافعيييتهم ألدا  المهييام ويزيييد ميين فييرص المشييااكة والحييديث لنمييو التفكييير 

 (.    .1، ص1..2والمهااا  لديهم  الجندي، 
 

 تعلم المتمركز حول المشكلة: مبررات استخدام تستراتيجية ال

هنال العديد من المبراا  التي تستخدام التعلم المتمركيز حيول المشيكلة بيدت  مين ال ريقية 

 التقليدية، وهي كما يلي:

 يحتفظ المتعلمين بقليل مم تعلمون في أطاا المحاضرة التقليدية. .1

 ت يستخدم المتعلمين عادة المعرفة التي يتعلمووها ب ريقة صحيحة. .2

 ينسى المتعلمين كثيرا  ما تعلمون. .1

يتميز التعلم المتمركز على المشكلة على ثالثة أوجه كو  المعلوما  توريف مين خالليه  .2

في مواقف الحياة المختلفة، مما يساعد على استردادها واب ها بالمعلوما  السابقة، كما 

 .أوه ينشة المعرفة السابقة ويعيد بنا ها لتتوافق مع المعرفة الجديدة

 Dempsey, 2000, P.5) 

 محددات التدريم بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:

تتمثييل المحييددا  المتصييلة باختييياا هييسن السييتراتيجية كأحييد البييدائل فييي تييدايس العلييوم 

 والرياضيا ، وهي كما يلي:

  قد تناسل هسن الستراتيجية بعض مهام التعلم ذا  العالقة بحل المشكال  وهي مشيكال .1

 مفتوحة النهاية التي يمكن حلها بأكثر من طريقة ويكو  لها أكثر من حل.

 تتحدد فاعلية هسن الستراتيجية في ضو  مجموعة من المتغيرا  وهي: .2

 .اتختياا الصحيح لمهام التعليم وفق الشروط التي سبق تبياوها 

 .تفاعل المتعلمين مع مهام التعلم، ومع بعضهم البعض 

 دواان وفق النموذ  البنائي في التعلم.ممااسة المعلم أل 

 .توفر األدوا  واألجهزة الالنمة لممااسة األوش ة المتضمنة في مهام التعلم 

   تييوافر الوقييا الكييافي لممااسيية هييسن األوشيي ة، بحيييث ت يكييو  الوقييا عنصييرا

 ضاغ ا  على المتعلم أو المعلم.  

ويم، لسا يجل على من يسيتخدمها أ  لم تتضمن هسن الستراتيجية مكووا  خاصا  بعملية التق .1

يكو  وةاما  خاصا  بعملية التقيويم وفيق بعيض األفكياا التيي قيدمناها مين قبيل عنيد تناولنيا 

 لمشكلة التقويم في النموذ  البنائي للتعليم المعرفي.

ت تصلح هسن الستراتيجية لتدايس حل المشكال  إذا كا  في يد المتعلم كتل تقليدية تقدم  .2

 هزة لهسن المشكال .حلوت  جا

 (..2، ص2..2 نيتو  ونيتو ، 
 

 االفتراضات األساسية إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:
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( اتفتراضا  األساسية التي يقوم عليها تعلم الرياضيا  المتمركيز حيول 2..2لخص  مرسال، 

 المشكلة في اآلتي:

لة الرياضييية أو المهميية تنةيييم بيئيية الصييف المداسييي حييول سييدال ائيييس يعكييس المشييك .1

الم ليييوب حلهيييا، ويعتبييير العميييود الفقيييري فيييي عمليييية التيييدايس وقيييد ي رحيييه المعليييم أو 

 المتعلمين أوفسهم.

للمتعلم دوا إيجابي في تحصيل المعرفة الرياضية من خيالل المشيااكة فيي حيل المشيكلة  .2

 التي يتمركز حولها العمل التعاووي داخل الصف.

يم أوشيي ة الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة هييو مسيياعدة الهييدف الييرئيس ميين واا  تصييم .1

المتعلمين على فهم المشكلة الرياضية، السي يةهير بشيكل ملميوس عنيدما يقيوم المتعلميين 

 بمع ا  حلول للسدال السي يتمركز حول الداس.

ليس الهدف من واا  تصميم األوش ة الوصول إلى إجابا  صحيحة فقة، بل يتعيدان إليى  .2

واسيييتراتيجيا  التفكيييير المسيييتخدمة فيييي الوصيييول إليهيييا بأسيييلوب  وصيييف هيييسن الحليييول

 اياضي، بمعنى إع ا  دليل اياضي على معقولية الحل.

 (11، ص2..2 مرسال، 
 

 مكونات تستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:

، المجموعييا  المتعاوويية Tasksتتكييو  هييسن السييتراتيجية ميين ثييالث مراحييل وهييي المهييام 

Cooperative Groups المشييااكة ،Sharing وأ  التييدايس بهييسن السييتراتيجية يبييدأ بمهميية .

تتضمن موقفا  يجعل المتعلمين يستشعرو  وجود مشكلة ما، ثم يلي ذل  بحث المتعلمين عن حلول 

لهسن المشكلة من خالل مجموعيا  صيغيرة كيل عليى حيدة، ويختيتم التعلييم بمشيااكة المجموعيا  

 ا تم التوصل إليه. ويمكن تفصيل تل  المكووا  باتتي:بعضها البعض في مناقشة م

 مهام التعلمأوت : 

تمثل مهام التعلم مجموعة من المشكال  سوا  كاوا مشكال  اياضية أم حياتيية التيي يعيد 

لها المعلم ويخ  ها خالل أوااق العمل المقدمة لمجموعا  المتعلمين للمشااكة في حلها. وتعتبر 

ي إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة، ويتوقيف وجاحيه عليى اتختيياا هسن المهام األساس ف

الدقيق لتل  المهام مين قبيل المعلميين األمير اليسي يت ليل أ  تتيوافر فيي هيسن المهيام مجموعية مين 

، 5..2(، و مان ، 115، ص2..2الشروط حتى تدتي الستراتيجية ثمااها  نيتو  ونيتو ، 

 ( في األتي:111-.11ص 

 تتضمن المهام موقفا  مشكال  أو تشتمل على مواقف محيرة أو حبكة فنية.أ   .1

 أ  تكو  مناسبة من حيث المستو  المعرفي لكل متعلم بحيث ت تكو  معقدة. .2

أ  تحيث المتعلمييين علييى صينع القييرااا ، فنكييو  لهيا أكثيير ميين طريقية للحييل وأكثيير ميين  .1

 جواب صحيح.

البحثية الخاصة حيث يورفو  ميا يملكيو  مين  أ  تشجع المتعلمين على استخدام أساليبهم .2

 مهااا  معرفية في معالجة المشكال  المتضمنة في مهام التعلم.

 أ  تشجع المتعلمين على طرن أسئلة   ماذا يحدث لو..؟  . .0

 أ  تددي إلى وتيجة معينة.  .2

 أ  يمثل البحث في المشكلة متعة عقلية للمتعلم. .5

حيواا، بمعنيى أ  تسيمح بتعيدد اتجتهيادا  واآلاا  أ  تشجع المتعلمين على المناقشية وال .2

 حولها.

أ  تكو  قابلة لالمتداد، أي تفتح المجال للمتعلمين كيي يواصيلوا البحيث وت يتوقفيوا عنيه  .1

لمجرد أوهم قد توصلوا لحلول لها، فقد ي رحيو  أسيئلة جدييدة ومين ثيم يواصيلو  البحيث 

مييين السييابقة، وا  تكييو  مرتب يية عيين إجابيية لهييا.أ  تكييو  وثيقيية الصييلة بخبييرا  المتعل
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باهتماما  التالميس وواقعية وذا  مغز  ودتلة وتساعد على حل المشكال  الحياتية فيما 

 بعد.  

 أ  تكو  متشابكة معا  لتدعيم بنا  عمليا  مفاهيمية في مجات  متعددة. ..1

ا يجل أ  تقدم المهام مواقف ت تحتوي على إجرا ا  معروفة أو ممكين الوصيول إليهي .11

بسهولة، إذ تترل الحرية للتالمييس ليجياد الحيل للميتعلم دو  تيدخل المعليم وفيق إجيرا ا  

معالجة بمشكلة معينية بيل يميدهم فقية بالتوجييه اليالنم للحفيار عليى اهتميامهم واسيتمراا 

 العمل مع المهمة.

 Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة ثاويا : 

وي  المجموعيا  المتعاووية( مبيدأ اليتعلم التعياووي، وييتم تقسييم يتبنى هسا النموذ  في المكيو  الثيا

( طيالب شيرط أ  يكيو  2-1طالب الصف طبقا  لسل  لعدة مجموعا  تتكو  كل مجموعية مين  

 -هدت  ال الب غير متكافئين في التحصيل، بمعنى أ  يكو  من بينهم على األقيل طاليل  مرتفيع

ب في ضيو  محكيا  عيدة مين بينهيا داجياتهم فيي منخفض( التحصيل  يتم تقسيم ال ال –متوسة 

أحد اتختبااا  التحصيلية التي مروا بها(، ويعمل أفراد كل مجموعة على التخ ية لحل المهمية 

الم روحة وقد يت لل األمر تبادل األدواا فيما بينهم، والمعليم لييس ببعييد عين مجموعيا  العميل 

 بل أوه عضو في كل مجموعة.

أ  الشيروط التيي ينبغيي توافرهيا فيي المجموعيا  الصيغيرة كيي تكيو  ( 2..2وذكر  مرسيال، 

 متعاووة ما يلي:

 المشااكة اتيجابية. .1

 التفاعل المعزن بين ال الب ببعض. .2

 اتستخدام المناسل للمهااا  اتجتماعية التي يت لبها العمل التعاووي. .1

 ا  المختلفة(.التفاعل بين المجموعا   المشااكة في المناقشة والحواا بين المجموع .2

وفي حال توفر الشروط السابقة في الموقف التعليمي فا  ذل  سوف يثمر العديد من الجواول التي 

 تميز الموقف التعليمي الجيد عن غيرن من المواقف التعليمية ومنها:

 نيادة القداة على التسكر، وااتفاع معدت  تحصيل ال الب. .1

 ومو مهااا  حل المشكال . .2

 لساتي وحو التعلم.نيادة الحافز ا .1

 ومو العالقا  اتيجابية بين ال الب. .2

 نيادة ثقة التلميس بساته. .0

 اوخفاا المشكال  السلوكية بين ال الب. .2

 اكتساب العديد من المهااا  اتجتماعية التي ت تنمو ات داخل العمل التعاووي. .5

ة داخيل الصيف إليى وأ  مهمة التعلم ت تنتهي عند وصول كل مجموعة من المجموعا  المتعاوو 

 حل خاص بها، وهسا يحتم علينا اتوتقال إلى المكو  الثالث واألخير من مكووا  الستراتيجية.

 Sharingالمشاركة ثالثا : 

يمثل هيسا المكيو  المرحلية األخييرة مين مكوويا  إسيتراتيجية اليتعلم حيول المشيكلة حييث يعيرا 

لول على باقي المجموعا  وتدوا المناقشيا  ال الب حلولهم وال رائق التي توصلوا بها لهسن الح

 فيما بينهم تحا قيادة المعلم، حيث يتحول الصف إلى مجموعة واحدة كبيرة. 

( على ضيرواة إع يا  ال يالب وقتيا  كافييا  لتقيديم ميا توصيلوا Wheatly, 1991, p.21ويدكد  

مجموعية شيرحا  وافييا   إليه من حلول للمهام التي أع يا لهم من قبل المعلم بحييث يقيدم أفيراد كيل

لبقية المجموعا  لما توصلوا إليه، ووةرا  تحتمالية توصل المجموعا  غليى حليول مختلفية فاويه 

تدوا المناقشا  بين المجموعا  للوصول إلى ووع من اتتفاق فيميا بيينهم إذا كيا  ذلي  ممكنيا ، إذ 

ل، واألسياليل المتبعية فيي أ  تل  المناقشيا  أوميا تعميل عليى تعمييق فهيم ال يالب لكيل مين الحليو

الوصول إليه، وفي هسن المرحلة ت يقوم المعلم بدوا الحكم السي يحكم بفون مجموعة على أخير  
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بل هم ميسر للتعليم، حيث يعمل على توجيه مناقشا  ال الب دو  تدخل فيها للوصول إلى اتفياق 

 أو اأي موحد.
 

 كلة:التدريم وفق تستراتيجية التعلم المتمركز حول المش

فييي ضييو  مكووييا  إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة، يسييير التييدايس وفقييا  للخ ييوا  

 اآلتية:

تحدييد المعرفيية المسييبقة ليد  المييتعلم بواسيي ة أثييااة بعيض األسييئلة المرتب يية بموضييوع  .1

 الداس وتسجيل أاا  ال الب على السبواة.

غيرة، وهسن المهام عبااة عين تونيع المهام على ال الب بعد تقسيمهم إلى مجموعا  ص .2

مشكلة عملية أو استفسياا أو سيدال يت ليل جلسية حيواا بيين أفيراد المجموعية، أو تنفييس 

 وشاطا  معينة أو أجرا  تجربة أو مجموعة من التجااب.

يقيوم المعلييم خيالل عمييل المجموعيا  بالمراقبيية والتجيوال فيمييا بينهيا ومحيياواة ال ييالب  .1

يحة، وتشجيعهم عليى التفكيير والحيواا، ويقيوم بمع يا  دو  أ  يع يهم الجابا  الصح

 بعض التلميحا  إذا وجد أ  هنال بعض المجموعا  التي ت تست يع تكملة المهمة.

تقوم كيل مجموعية بعيرا ميا توصيلا إلييه مين حليول أو وتيائب أو تفسييرا ، ثيم ييدوا  .2

ولى المعلييم أدااة النقييال لبنييا  التفسيييرا  وتعميييق الفهييم وبلييواة المفيياهيم والمبيياد  ويتيي

النقال بين ال الب ثم يقوم في النهاية بعرا المفهوم كما يجل ويصوغ المبيدأ بالشيكل 

 المتعااف عليه علميا . 

 (220-222، ص0..2 النجدي وآخرو ، 
 

 المحور الثاني: االتجاه نحو الرياضيات

كيسل  فيأ  وست يع عن طريق اتتجاهيا  تفسيير جمييع المواقيف الحياتيية التيي ومير بهيا، و

معرفة اتتجاها  تفيد في العديد من الميادين مثل الصناعة والتجااة، وفيي المييدا  التربيوي تفييد 

الدااة التعليمييية فييي معرفيية اتجاهييا  المتعلمييين وحييو المييواد الدااسييية المختلفيية ووحييو نمالئهييم 

 وكتبهم ومداسيهم ووةم التعليم.

علم، فال الل اليسي حبيان هللا قيداا  عقليية عاليية وتلعل اتتجاها  دواا  مهما  في عملية الت

وتنمه النجان في أي مجال مين مجيات  الحيياة، قيد تواجهيه بعيض الصيعوبا  التعليميية، وذلي  

بسبل بعض اتجاهاته السلبية وحو الدااسة أو المادة الدااسية، ومما يجدا ذكرن أ  اتتجاها  من 

موا وكيل مين ليه صيلة بالتربيية والتعلييم، فعين طرييق الموضوعا  التي تهم المعلمين وأوليا  األ

اتتجاها  يمكن وضع األفراد الناجحين في الحياة في المكا  المناسل وتصميم البرامب والمناهب 

الجادة التي تراعيي اتتجاهيا  وتعميل عليى تعزييز اتتجيان اتيجيابي منهيا وتالفيي السيلبي، وتعيد 

هييم أهييداف المجتمييع التربوييية التييي يسييعى إلييى إكسييابها عملييية تكييوين اتتجاهييا  اتيجابييية ميين أ

 ألبنائه. 
 

 وظاأا االتجاهات والعوامل المؤثرة في تكوينها:

وضع المشتغلو  بعلم النفس بوضيع العدييد مين الوريائف لالتجاهيا ، وذلي  مين أجيل فهيم 

تغييير تلي  أعمق لحقيقة اتتجاها  النفسيية، وبالتيالي معرفية أفضيل ال رائيق واألسياليل الجييدة ل

 اتتجاها  وتوجيهها وحو ما يفيد الفرد ومجتمعه، ويمكن تلخيصها باتتي:

 الوريفية التكوينية  النفعية(. .1

 الوريفة المعرفية التنةيمية. .2

 وريفة التعبير عن القيم. .1

 وريفة التعبير عن األوا. .2

 (122، ص5..2  المعاي ة،                                                              
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هنال عدة عوامل تلعل دواا  مهما  في تكوين اتتجان أما سلبا  أو إيجابا ، وابما تتفاعيل تلي  

 العوامل مع بعضها البعض لتكوين اتتجان. ومن تل  العوامل:

 ( المحتو  المداسي0( المعلم  2( المدثرا  المنزلية  1( العوامل الجسمية  2( النضب    1

 ( الثقافة العامة السائدة في المجتمع5فراد اآلخرين أو الجماعا     ( اتتصال باأل2

 ( إشباع الحوافز الفسيولوجية األولى كالحاجة إلى ال عام1( الدوافع والحاجا     2

 (125، ص1122 أبو عالم، 

 

 أهمية قياس االتجاه نحو الرياضيات:

 بصواة عامة في اآلتي: تتجلى أهمية التعرف على اتتجاها  وحو الرياضيا  وقياسها

أوهيييا متعلمييية ومكتسيييبة وبالتيييالي يمكييين تغييرهيييا وت يييوير برويييامب لتيييدعيم اتتجاهيييا   .1

المرغوبيية، ويمكيين بعييد التعييرف علييى اتتجاهييا  محاوليية تعييديل وت ييوير السييلبية منهييا 

 وتحسينها.

مختلفية إمكاوية التنبد من خالل المعرفة باتجاها  األفراد النفسية بسلوكهم فيي المواقيف ال .2

وبالتالي إمكاوية وقوف اتتجاهيا  كمنبئيا  بةيواهر وفسيية لهيا أهميتهيا الخاصية ويمكين 

توقع مستويا  تحصيل المتعلمين في الرياضيا  في ضو  ووعيية اتجاهياتهم وحوهيا فيي 

 بعض األحيا  تاتباط اتتجاها  بالتحصيل في حدود معينة.

اختيييااهم للتخصصييا  الدااسييية التييي تحديييد اغبييا  المتعلمييين وحييو المييواد الدااسييية و .1

 يرغبو  في اتستمراا في دااستها في ضو  اتجاهاتهم.

ااتباط اتتجاها  وحو الرياضيا  ببعض األهداف الهامة لتعليم الرياضييا  فيي الجاويل  .2

 الوجداوي، ومن هسن األهداف:

 .إداال التالميس للرياضيا  وأهميتها 

 . اتستمتاع بمادة الرياضيا 

 ياضيا  في وضع مفتون النهاية مشجع على الفحص واتكتشاف.ا ية الر 

 . تحقق المنفعة من دااسة الرياضيا 

 (22-21، ص1115 العيسى، 

 ثانيا : دراسات سابقة

 Cobb and others (1993)دراسة 

هييدفا هييسن الدااسيية إلييى التعييرف علييى اثيير اسييتخدام إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول 

( تلمييسا  222اب على تحصيل التالميس ودافعيتهم للتعلم. وشيملا العينية  المشكلة في تدايس الحس

من الصف الثاوي اتبتدائي تم تقسيمهم إلى مجموعتين احدهما تجريبية داسا الحسياب باسيتخدام 

( تلميييسا  فييي عشيير صييفوف، واألخيير  125إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة ضييما  

( تلميييسا  فييي ثمييا  صييفوف، وتكووييا أدوا  1.1دييية ضييما  ضيياب ة داسييا بال ريقيية التقلي

 الدااسة من اختباا تحصيلي ومقياس للدافعية، وتوصلا الدااسة لنتائب أهمها:  

( ت توجييد فييروق داليية إحصييائيا  بييين متوسيي ي داجييا  المجمييوعتين فييي اتختبيياا التحصييلي 1

 البعدي.

 موعتين في مقياس الدافعية.( توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوس ي داجا  المج2

  

 (1112دراسة مرسال )

هدفا هسن الدااسة إلى معرفية فاعليية وميوذ  ويتليي  اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة( فيي 

تنمية فهم تالميس الصف الخامس اتبتدائي لالستدتل التناسبي وتنمية قداتهم على حيل المشيكال  

  الحياتيية. واسيتخدم الباحيث المينهب التجريبيي المرتب ة بسل  وتنميية قيداتهم عليى حيل المشيكال
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حيييث قسييم عينيية الدااسيية إلييى مجمييوعتين أحييداهما تجريبييية واألخيير  ضيياب ة فييي مداسييتين تييم 

اختيااهما عشوائيا  فيي محافةية السيكنداية بجمهوايية مصير العربيية بحييث ييتم اختيياا صيفين 

يمثيل مجموعية تجريبيية واألخير عشوائيين في كل مداسة من صفوف الخامس اتبتدائي احيدهما 

تلميسا ، ولتحقيق ذل   11تلميسا  والضاب ة  12ضاب ة، بحيث بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية 

قام الباحث بأعداد ثالثة اختبااا  تقيس المستويا  الثالثة لالستالل التناسبي. وقد استخدم الباحث 

ثير وتوصيل الباحيث إليى فاعليية وميوذ  لحساب الفيروق اختبياا   ( ومربيع ايتيا لقيياس حجيم األ

ويتلي  التعلم المتمركز حول المشكلة( في تحقيق وتائب دالة إحصائيا  لصالح المجموعة التجريبيية 

 مما يعني إيجابية استخدامه.

 

 (1112دراسة عبد الحكيم )

هييدفا هييسن الدااسيية إلييى قييياس فاعلييية ومييوذ  ويتلييي فييي تييدايس الرياضيييا  علييى تنمييية 

ل والتفكير الرياضي لد  طالب المرحلة الثاووية، وقد استخدما الباحثة المنهب التجريبي التحصي

( طالبية مين طالبيا  الصيف 11ذو المجموعتين التجريبية والضاب ة وتكووا عينة الدااسة من  

م. 0..2-2..2األول الثاووي في مداسة مصر الجدييدة النموذجيية بالقياهرة فيي العليم الدااسيي 

( طالبة، حيث 22( طالبة واألخر  ضاب ة  20ينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية  وقسما الع

داسا المجموعة التجريبية بنموذ  ويتلي والضاب ة بال ريقية اتعتياديية. وقيد اختياا  الباحثية 

وحدة المتجها  في الصف األول الثياووي حييث أعيد  الوحيدة فيي ضيو  وميوذ  ويتليي، وكيسل  

اا  تحصييليا  واختبياا التفكيير الرياضيي. ولحسياب الفيروق اسيتخدما الباحثية أعد  الباحثة اختبيا

 اختباا   (، وتوصلا الباحثة إلى النتائب اآلتية:

تفييوق المجموعيية التجريبييية التييي داسييا باسييتخدام ومييوذ  ويتلييي علييى المجموعيية فييي  .1

 اتختباا التحصيلي.

 باا التفكير الرياضي.تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضاب ة في اخت .2

 

 (1112دراسة علي )

هدفا هسن الدااسة إلى معرفة اثر استخدام إستراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة فيي 

تييدايس الهندسيية علييى التحصيييل والتفكييير الهندسييي لييد  طييالب الصييف الثالييث العييدادي. واتبييع 

( 22تكوويا عينية الدااسية مين  الباحث المنهب التجريبيي ذو المجيوعتين الضياب ة والتجريبيية و

تلميس من تالميس الصف الثالث العدادي بمداسة المراغة العدادية، تم تقسيمهم لليى مجميوعتين 

أحداهما تجريبية داسا وحدة الزوايا واألقواس في الدائرة باستخدام إستراتيجية اليتعلم المتمركيز 

تعتيادية. وتكوويا أدوا  الدااسية حول المشكلة واألخر  ضاب ة داسا وفس الوحدة بال رية ا

 من اختباا للتحصيل الدااسي واختبااا  أخرا  في التفكير الهندسي، وقد أسفر  وتائب الدااسة عن:

عيدم وجييود فييروق داليية إحصييائيا  بييين المجميوعتين فييي التحصيييل الدااسييي عنييد مسييتو   .1

 التسكر.

مسيتو  الفهيم والت بييق وجود فروق دالة إحصيائيا  بيين المجميوعتين فيي التحصييل عنيد  .2

وحييل المشييكال  لصييالح المجموعيية التجريبييية التييي داسييا باسييتخدام إسييتراتيجية الييتعلم 

 المتمركز حول المشكلة.

وجييود فييروق داليية إحصييائيا  بييين المجمييوعتين فييي اختبيياا التفكييير الهندسييي عنييد مسييتو   .1

ة التجريبيية التيي  التصوا، التحليل، شبه اتستدتل، اتستدتل المجيرد( لصيالح المجوعي

 داسا باستخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

وجود عالقية ااتباطيية موجبية ودالية بيين داجيا  القيياس البعيدي لتالمييس الصيف الثاليث  .2

 العدادي في التحصيل وداجاتهم في التفكير البعدي.
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 (1112دراسة حمادة )

وذ  ويتليي المعيدل فيي تنميية مهيااتي حيل هدفا هسن الدااسة إلى التعرف على فاعليية ومي

المشيكال  والتفكييير البييداعي فييي الرياضيييا  ليد  تالميييس الصييف الرابييع اتبتييدائي، واسييتخدما 

( تلميس وتلميسة قسما بالتسياوي إليى 12الباحثة المنهب شبه التجريبي وتكووا عينة الدااسة من  

التجريبييية وفييق ومييوذ  ويتلييي مجمييوعتين أحييداهما تجريبييية واألخيير  ضيياب ة. حيييث داسييا 

والضاب ة بال ريقة اتعتيادية. وقد اختاا  الباحثية وحيدة الكسيوا فيي الصيف الرابيع اتبتيدائي، 

واعييد  اختبيياا يقيييس القييداة علييى حييل المشييكال  واختبيياا لقييياس البييداع الرياضييي. ولحسيياب 

 الباحثة للنتائب اآلتية:الفروق استخدما اختباا   ( ومربع ايتا لحساب حجم األثر، وقد توصلا 

تفوق المجموعة التجريبية التي داسا باستخدام وموذ  ويتلي على المجموعة الضاب ة  .1

 في اختباا يقيس القداة على حل المشكال .

 تفوق المجموعة التجريبية على المجوعة الضاب ة في اختباا البداع الرياضي. .2

 

 (1112دراسة مقاط )

عليى أثير برويامب مقتيرن فيي ضيو  وميوذ  ويتليي عليى  هدفا هسن الدااسية إليى التعيرف

تحصيل ال البا  مين ذوا  التحصييل المرتفيع ومين ذوا  التحصييل المينخفض وتنميية التفكيير 

الهندسييي لل البييا  ذوا  التحصيييل المرتفييع وذوا  التحصيييل الميينخفض. واسييتخدما الباحثيية 

طالبا  الصف الثامن األساسي في ( طالبة من .1المنهب التجريبي، وتكووا عينة الدااسة من  

مداسيية فهييد األحمييد الصييبان اتبتدائييية للبنييا  بمدييية غييزة تييم تقسيييمهم إلييى مجمييوعتين تجريبييية 

وضاب ة. وتكووا أدوا  الدااسة من اختبااين احدهما في التحصييل الدااسيي واألخير للتفكيير 

 الهندسي، وتوصلا الباحثة إلى النتائب اآلتية:

لة إحصائية بيين متوسي ي داجيا  طالبيا  المجموعية التجريبيية وجود فروق ذا  دت .1

 الالتي داسن البروامب المقترن( وداجا  طالبا  المجموعة الضاب ة  الالتي داسن 

بال ريقة اتعتيادية( في اختباا التحصيل واختباا التفكير الهندسي( لصالح المجموعية 

 التجريبية.

 ي داجا  ال البا  منخفضيا  التحصييل وجود فروق ذا  دتلة إحصائية بين متوس .2

فيييي المجموعييية النجريبيييية وداجيييا  ال البيييا  منخفضيييا  التحصييييل فيييي المجموعييية 

 الضاب ة في التحصيل وفي التفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبية.

 

 (1112دراسة رزق )

تعليميية هدفا هسن الدااسة إلى معرفة اثر وموذ  التعلم القائم عليى المشيكلة فيي برمجيية 

في وحدة المجموعا  على تنمية التحصيل عند المسيتويا  المعرفيية  التيسكر، الفهيم، الت بييق( 

والمسييتويا  الثالثيية مجتمعيية، وقييد اسييتخدما الباحثيية التصييميم شييبه التجريبييي المتمثييل فييي 

( طالبيية ميين طالبييا  الصييف .0غييير مكافئيية، وتكووييا عينيية الدااسيية ميين   مجموعيية ضيياب ة

األول المتوسة بمداسة الفضل األهلية حيث قسما ال البا  بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية 

وضاب ة. واستخدما الباحثة تختباا الفروا تحليل التباين المصاحل وحجم األثر. وتكوويا 

وبرمجية تعليمية قائمة عليى وميوذ  اليتعلم المتمركيز حيول  أدوا  الدااسة من اختباا تحصيلي

المشكلة. وقد أرهير  وتيائب الدااسية تفيوق عيام ل لبيا  المجموعية التجريبيية عليى المجموعية 

الضاب ة عند جميع المستويا  المعرفيية الثالثية  التيسكر، الفهيم، الت بييق( والمسيتويا  الثالثية 

ا التحصيلي البعيدي، وهيسا التفيوق دال إحصيائيا  عنيد مجتمعة وذل  في متوسة داجا  اتختبا

 ( لجميع المستويا  المعرفية السابقة.0.0.مستو   
 

 الفصل الثالث: تجراءات البحث
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 أوال : التصميم التجريبي

 ذا  والضياب ة التجريبيية المتكيافئتين للمجميوعتين التجريبيي التصيميم الباحيث اختياا

ة لةروف البحث، حيث تمثل إستراتيجية التعلم المتمركز حيول اتختباا البعدي لكووه أكثر مالئم

المشكلة  المتغير المستقل( للتجربة ويمثل كل من التحصيل واتتجان وحو الرياضيا   المتغيرا  

 (.1التابعة(، جدول  

 التصميم التجريبي للبحث(: 1جدول  

 المجموعة
 تكافد 

 المجموعتين

 المتغير التابع المتغير المستقل

 التحصيل إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لتجريبيةا

 ال ريقة اتعتيادية الضاب ة الميل وحو الرياضيا 

 

  ثانيا : مجتمع البحث واختيار العينة
تألف مجتمع البحث من مدااس كافة طلبة الصف الخامس العلمي في محافةة ميسا  حيث 

وية العمااة للبنين عشوائيا  والتي يوجيد فيهيا ثيالث شيعل طبق الباحث التجربة فيها. واختير  ثاو

للصيف الخييامس العلمييي واختيير  شييعبتين منهييا عشيوائيا  تييم تونيعهمييا إليى مجمييوعتين أحييداهما 

( 2تجريبية واألخر  ضاب ة، حيث استبعد ال لبة الراسبين من المجموعتين إحصيائيا  وعيددهم  

 (.2ليكو  عدد كل مجموعة كما مبين في جدول  

 (: توزيع طلبة عينة البحث على المجموعتين )التجريبية والضابطة(1جدول )

 العدد النهاأي عدد المستبعدين العدد الكلي الشعبة المجموعة

 21 2 22 ج التجريبية

 12 2 22 ص الضابطة

 22 2 22  المجموع

 ثالثا : تجراءات الضبط

 موعتي البحث(:  . السلمة الداخلية للتصميم التجريبي )تكافؤ مج2

على الرغم من أ  التونيع العشوائي يضمن تكافد مجموعتي البحث ات اوه نيادة في الحيرص 

على السالمة الداخلية للبحيث أجير  الباحيث تكيافدا  بيين المجميوعتين  التجريبيية والضياب ة( لضيبة 

 :بعض المتغيرا  التي لها عالقة بمتغيرا  البحث ومنها

 ب أعماا عينية البحيث باألشيهر لغايية بدايية تنفييس التجربية وتيم حسياب : تم حساالعمر الزمني

 المتوسة الحسابي والتباين لكال المجموعتين تختباا الفرق بينهما.

 تم الحصول على داجة التحصيل العام للعام الماضي  الرابع العام( ل لبة عينة المعدل العام :

بي والتباين لكال المجموعتين تختباا البحث من سجال  المداسة وتم حساب المتوسة الحسا

 الفرق بينهما.

 تيم الحصيول عليى داجية التحصييل فيي الرياضييا  للعيام التحصيل السابق في الرياضريات :

الماضي  الرابع العام( ل لبة عينة البحث من سجال  المداسة وتم حساب المتوسة الحسابي 

 والتباين لكال المجموعتين تختباا الفرق بينهما.

 لليسكا ، وتيم حسياب المتوسية الحسيابي والتبياين لكيال  اافن مصفوفة ت بيق : تمة الذكاءدرج

 المجموعتين تختباا الفرق بينهما.

المحسييوبة والجدولييية للمتغيييرا   T( القيييم للمتوسيية الحسييابي والتبيياين وقيميية 1ويبييين الجييدول  

 (.في الرياضيا ، داجة السكا  العمر الزمني باألشهر، المعدل العام، التحصيل السابق األابعة 

 تم جمع المعلوما  عن المستو  التعليميي للواليدين عين طرييق المستوال التعليمي للوالدين :

اسييتمااة جمييع المعلومييا  المونعيية علييى طييالب عينيية البحييث وطلييل ميينهم التأشييير أمييام 

المسييتو  التعليمييي لييمب واألم، حيييث حولييا هييسن التأشيييرا  إلييى داجييا  بحسييل سيينوا  
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اليسي يوضيح تكيرااا  التحصييل الدااسيي آلبيا  وأمهيا  طيالب ( 2لدااسة وفق الجيدول  ا

مجموعتي البحث وقيمة  كا
1

 ( المحسوبة والجدولية.

 المحسوبة والجدولية للمتغيرا  األابعة T: القيم للمتوسة الحسابي والتباين وقيمة (2جدول )

 المجموعة            

 المتغيرات

ً  21الضابطة ) ا  ( طالب22التجريبية )  القيمة التاأية  ( طالبا 

 المحسوبة الجدولية التباين الوسط الحسابي التباين الوسط الحسابي

 1712 27222 222722 27122 222722 العمر الزمني باألشهر

عند درجة 

 حرية

22 

2722* 

 *17221 22712 22722 22722 22722 المعدل العام

 *17222 22722 2272 21722 22721 التحصيل السابق في الرياضيات

 *272 12712 12722 22722 12722 درجة الذكاء

 (1712* غير دالة عند مستوال )

أ   أي( 1712( أ  كافة القيم المحسوبة كاوا اقيل مين القيمية الجدوليية البالغية  1ويبين الجدول  

سا يعنيييي أ  (. وهييي01( وداجييية حريييية  0.0.الفيييرق غيييير دال إحصيييائيا  عنيييد مسيييتو  دتلييية  

 مجموعتي البحث متكافئتين في المتغيرا  األابعة المسكواة.

 

(: التحصيل الدراسي لألص واألم لطلص مجموعتي البحث وقيمة )كا2الجدول )
1

 ( المحسوبة والجدولية

 بحث بمتغير التحصيل الدااسي للوالدين.( تكافد مجموعتي ال2ويبين الجدول  

 :للتصميم التجريبي. ضبط السلمة الخارجية 1

نيادة على ما تقدم من إجرا ا  التكيافد الحصيائي بيين مجميوعتي البحيث فيي المتغييرا  

التي قد تدثر في المتغيرا  التابعية، حياول الباحيث ضيبة بعيض المتغييرا  غيير التجريبيية التيي 

 التجربة قد يدثر في سالمتها وعلى النحو اآلتي:يعتقد أ  دخولها 

 :وهو األثر الناتب عن ترل عيدد مين ال يالب  عينية البحيث( أو اوق ياعهم  االندثار التجريبي

(. وفي هسا البحث لم ينق ع أو ينتقل أي 10، ص1121في أثنا  التجربة  الزوبعي وآخرو ،

 طالل في أثنا  ت بيق التجربة.

  :ام الباحيث بالسيي رة عليى الفيروق بيين طيالب عينية البحيث باتختيياا قاختيار عينة البحث

 العشوائي للمجموعة التجريبية والضاب ة فضال  عن أجرا  التكافد الحصائي بينهما.

 :سي ر الباحث عليى هيسا المتغيير باسيتخدام األدوا  القياسيية وفسيها ميع طلبية  أدوات القياس

حصيييلي فييي الرياضيييا  ومقييياس اتتجييان وحييو مجمييوعتي البحييث، إذ تييم اسييتخدام اختبيياا ت

 الرياضيا .

  :حاول الباحث الحد من اثر هسا العامل في سير التجربة على النحو اثر اإلجراءات التجريبية

 األتي:

 المجموعة المتغير

 عدد

 أفراد  

 العينة

 قيمة مربع كاي مستوال التحصيل

مستوال 

 الداللة

ية
اأ

تد
اب

طة 
س

و
مت

 

ت
ية

اد
عد

 

هد
مع

 

ية
كل

بة 
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

 التحصيل الدراسي

 لألص 

 2 2 2 2 2 21 التجريبية
17222 

2722 

 غير دالة

عند 

مستوال

1712 

 2 2 2 2 2 12 الضابطة

 التحصيل الدراسي

 لألم 

 2 2 2 2 2 21 التجريبية
17222 

 2 2 2 2 2 12 الضابطة
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 كاوا الميادة التعليميية موحيدة لمجميوعتي البحيث فضيال  عين أعيداد المادة التعليمية :

 خ ة تدايسية مناسبة للمادة التعليمية.

 قام مداس المادة بتدايس مجموعتي البحث لضما  عامل خبرة المداس. مدرس:ال 

  :كييا  عييدد الييداوس المقييراة لتييدايس مييادة توزيررع جرردول المحاضرررات األسرربوعي

الرياضيا  للصف الخيامس العلميي  خميس داوس أسيبوعيا (، حييث اعتميد الباحيث 

 وفس الجدول لتونيع الداوس األسبوعي دو  تغيير.

 كاوا المدة الزمنيية لت بييق التجربية لمجميوعتي البحيث واحيدة وهيي ية: المدة الزمن

 . 2.11-.2.1الفصل الدااسي األول من العام الدااسي 
 

 رابعا : مستلزمات البحث

شييملا المييادة الفصييول الثالثيية األولييى  اللوغاايتمييا ، المتتابعييا ، . تحديررد المررادة العلميررة: 2

 .2.1  للصف الخامس العلمي المعتمد للعيام الدااسيي الق وع المخروطية( من كتاب الرياضيا

– 2.110 

ً  سيلوكية لمحتيو  الميادة العلميية بحسيل المسيتويا  . األهداف السلوكية1 : صاغ الباحث أهيدافا 

األابعيية األولييى لتصيينيف بلييوم وهييي  التييسكر، الفهييم، الت بيييق، التحليييل(، وبعييد عرضييها علييى 

ل الرياضيا  وطرائق تدايسها للتأكد من تغ يتها للمادة مجموعة من الخبرا  والمحكمين في مجا

 (.0ومالئمة المستو  للهدف فكاوا أعدادها كما مبينة في جدول  

 (: توزيع األهداف السلوكية للمادة العلمية حسب مستويات بلوم األربعة األولى2جدول )

 المجموع التحليل التطبيق الفهم التذكر الفصول

 21  2 2 1 األول

 00 12 12 12 1 انيالث

 22 0 1 2 2 الثالث

 ..1 21 21 22 22 المجموع

% 11 % 12 % 12 % 12 % 211 % 
 

 . تعداد الخطط التدريسية: 2

تم أعداد ووعين من الخ ة التدايسية، األولى للمجموعة الضاب ة وفق ال ريقة اتعتيادية 

تيي داسيا عليى وفيق إسيتراتيجية اليتعلم والوقا الالنم لتنفييسها، والثاويية للمجموعية التجريبيية ال

مجموعيية ميين الخبييرا  والمحكمييين مجييال  المتمركييز حييول المشييكلة. وقييد عرضييا الخ يية علييى

الرياضيا  وطرائق تدايسها لإلفادة من آاائهم ومقترحاتهم وإجرا  التعديال  على الخ ية بنيا   

 على ذل .
 

 خامسا : أدوات البحث

 ( االختبار التحصيلي2

 ختبار التحصيلي: أ( بناء اال

بعد تحدييد هيدف اتختبياا وعميل جيدول مواصيفا  لمحتيو  الفصيول المشيمولة بالتجربية 

حسل المستويا   التسكر، الفهم، الت بيق، التحلييل( وتحدييد األونا  تبعيا  لمهميية النسيبية وعيدد 

 الصفحا  لكل فصل واعتمد  األونا  على وفق المعادت  اآلتية:

 

 

 

 

 عدد الفقرا  الكلية× النسبة المئوية للمستو × للمحتو  النسبة المئويةلكل خلية=  عدد األسئلة

 ×011 ٪ 
 
 
 

 الكلي هدافمجموع األ

 للمستوى السلوكية عدد األهداف
 للمستوى

 اهمية المستوى = 

 للمستوى

 ×011 ٪ 
 عدد الدروس الكلي

 الفصل عدد دروس    
 همية الفصل = أ

 توىللمس
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 (121-121، ص5..2 الكبيسي، 

وقد تم عرا اتختباا بصواته األولية على مجموعة من المحكمين في مجال الرياضيا  

( فقرة وهي 22وطرائق تدايسها، وبعد إبدا  مالحةاتهم تم األخس بها وبلغ عدد فقرا  اتختباا  

( فقيرة مين ويوع 2( فقرة من ووع اتختياا من متعدد ذو أابع بدائل فقة بديل واحد صحيح، و 1 

( فقييرا  مقالييية. ثييم اعييد الباحييث 0( فقييرا  ميين وييوع الصييح والخ ييأ و 2فقييرا  الكمييال، و  

قيرا  ( جدول المواصيفا  اليسي اسيتعا  بيه الباحيث ليجياد ف2تعليما  اتختباا. ويبين الجدول  

 اتختباا التحصيلي النهائي.
 (: جدول المواصفات للختبار التحصيلي النهاأي لمادة الرياضيات2جدول )

 المحتوال

 التعليمي

 عدد 

 الصفحات

نسبة 

أهمية 

 المحتوال

التذكر 

11 % 

الفهم 

12 % 

التطبيق 

12 % 
 التحليل

12 % 

 عدد

 الفقرات

 2 2 1 1 2 % 12 22 الفصل األول

 2 1 2 1 1 % 22 12 الفصل الثاني

 22 2 2 2 1 % 21 12 الفصل الثالث

 12 2 2 2 2 % 211 21 المجموع

 

  ص( صدق االختبار:
تم التحقق من ووعين من الصدق، األول  صدق المحتو ( ويقصد به مد  تمثييل اتختبياا 

األهيداف  للمجات  والميادين التي تمثلها السمة المراد قياسها، ويتّم ذل  عين طرييق تحدييد أونا 

(، وتييم .1، ص2..2السييلوكية الم لييوب تحقيقهييا فييي المحتييو  المييراد قياسييه  الكبيسييي وابيييع،

التحقق كسل  من الصدق الةاهري وذلي  بعرضيه عليى مجموعية مين الخبيرا  المتخصصيين فيي 

الرياضيا  طرائق تدايسها، حيث تشير أدبيا  الموضوع إلى أ  أفضل وسيلة للتأكد من الصدق 

الختباا بعرضه على مجموعة من المحكمين لتقدير مد  تحقق الفقرا  للصفة الميراد الةاهري ل

% بييين المحكمييين، إذ تشييير أدبيييا  .2(. واعتمييد وسييبة اتفيياق Ebel, 1972, p.566قياسييها  

الموضيوع أ  الباحيث يشيعر باتاتييان تعتمياد الفقيرا  إذا كاويا وسيبة اتفياق المحكميين بقبولهيا 

% فيأكثر ميع إجيرا  التعيديال  ليبعض .2كل الفقرا  على مستو  قبيول % فأكثر، وحان  50

 الفقرا  حسل اأي المحكمين.
 

لغييرا التأكييد ميين وضييون فقييرا  اتختبيياا لل ييالب وتقييدير الييزمن ج( التجربررة االسررتطلعية: 

الالنم لإلجابة عنه والتحليل الحصائي لفقراته والتحقق من ثباته قبيل ت بيقيه عليى عينية البحيث، 

( طالبيا  مين طيالب .1بق اتختباا على عينة است العية مين غيير عينية البحيث عيدد أفرادهيا  ط

دقيقية( أي ينفيس مين  50الصف الخيامس العلميي مين ثاوويية الثيواة  للبنيين. وحيدد اليزمن اليالنم  

 خالل داسين متتاليين، بالضافة إلى وضون فقراته من خالل قلة استفسااا  ال الب عنها.

 ل اإلحصاأي لفقرات االختبار: د( التحلي

 :طبق الباحث المعادلة الخاصة بها وتراوحا المعامال  بيين  معامل الصعوبة والسهولة

( وهي بسل  واقعة في المد  المقبول لمعاميل الصيعوبة أو السيهولة اليسي 025. -011. 

 (.215، ص1112(  عودة، 02. -02.يتراون بين  
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  :010. -025.صية بهيا وتراوحيا المعيامال  بيين  طبقيا المعادلية الخامعامل التميرز )

( 02.وتشيييير المصيييادا قبيييول الفقيييرا  ذا  القيييوة التميزيييية التيييي معاملهيييا أكثييير مييين  

 (.11، ص1111 الةاهر، 

  :فيي اتختبيااا  الموضيوعية التيي تكيو  مين ويوع اتختيياا مين فعالية البداأل الخاطئرة

عددا  من ال لبة من المجموعية اليدويا يزييد متعدد يكو  البديل الخاط  فعات  عندما يجسب 

على عدد ال لبية مين المجموعية العلييا، ويكيو  البيديل أكثير فعاليية كلميا ناد  قيمتيه فيي 

(. وبعييد اسييتخدام معادليية فعالييية البييدائل الخاطئيية 211، ص.112السييالل  البغييدادي، 

ميييع الفقييرا  لجميييع الفقييرا ، وجييد أ  معييامال  فعالييية البييدائل سييالبة، وبييسل  عييد  ج

 .الخاطئة فعالة

 هـ( ثبات االختبار: 

كرووبييا ( ليجيياد الثبييا  لالختبيياا لكووهييا تصييلح لفقييرا   -تييم اسييتخدام معادليية  الفييا

األسئلة الموضوعية والمقالية في اتختبااا  التحصيلية، فضيال  عين ت بييق اتختبياا ميرة 

ثبا  يقع ضمن المد  المقبول وهيو ( وهو معامل 022.معامل الثبا   ، وكاوا قيمة واحدة فقة

( فقرة مونعة على فصيول 22فأكثر(، وبسل  يكو  اتختباا النهائي مكو  من   020. -.02. 

 (.5المادة التعليمية كما في جدول  

  فقرات االختبار التحصيلي موزعة على الفصول الثلثة للمادة التعليمية (:2جدول )

 العدد الفقرات الفصل

س األول
2

(، س2: ) 
1

(، س2: ) 
2

(، س2: ) 
2

، س
2

، س
2

 2 

س الثاني
2

(، س 2، 2: ) 
1

( ، س2، 2، 2، 2، 1: ) 
2

(، س2: ) 
2

 2 

س الثالث
2

(، س2، 2، 2، 2، 1، 2: ) 
1

( ، س2، 2: )  
2

(، س2، 1: ) 
2

 22 

 12 المجموع

 احتساص درجات االختبار التحصيلي:

ة الموضيوعية مين ويوع  اتختيياا مين أع ى الباحيث داجية واحيدة لإلجابية الصيحيحة عين الفقير

المتعدد، الكمال، الصح والخ أ(، أما الفقرا  المقالية فقد أع اها حسيل الخ يوا ، وبيسل  كيا  

 (.2مجموع داجا  اتختباا التحصيلي كما مبينة في جدول  

 (: توزيع الدرجات على فقرات االختبار التحصيلي2جدول )

 المجموع الثامن السابع السادس الخامم عالراب الثالث الثاني األول السؤال

 22 2 2 2 2 2 2 2 2 الدرجة

 

 ( مقياس االتجاه نحو الرياضيات: 1

 لغرا بنا  مقياس اتتجان وحو الرياضيا ، أتبع الخ وا  اآلتية:

حدد الباحث مقياس الميل وحو الرياضيا  وفقا  لمقياس ليكر   أ( تحديد نوع المقياس المستخدم:

موافق بشدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق بشيدة(، وهيي تمثيل وجهيا  الخماسي  

 وةر ال الب وتتدا  من الموافق بشدة إلى غير موافق بشدة.

أطلييع الباحييث علييى العديييد ميين الدااسييا  واألبحيياث التييي ص( أعررداد المقيرراس بصررورته األوليررة: 

وكسل  بعض األدبيا . وقد حدد الباحيث بعيض  اهتما ببنا  مقاييس اتتجان وحو المادة الدااسية،

( فقيرة. وقيد ااعيى 20عبااا  مقياس اتتجان وحو الرياضيا  في صواته األولية وكا  عددها  

الباحث أ  تكو  الفقرا  موجبة وسالبة ت  اتتجيان ممكين ا  يكيو  ايجيابي او سيلبي اتجيان اأي 

 معين.

اس وترتيبها، وضع الباحث التعليما  الخاصة بيه بعد صياغة فقرا  المقي ج( تعليمات المقياس:

 والتي تضمنا:
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 .مثات  لالسترشاد به في الجابة على فقرا  المقياس 

 .الهدف من المقياس 

 .كيفية الجابة على فقرا  المقياس 

 .قرا ة الفقرا  بدقة قبل تحديد وجها  النةر بشأوها 

  الصحيحة هي ما يعبر عين اأيي  توضيح اوه ت توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، فالجابة

 الحقيقي.

 . عدم الشروع بالجابة إت بعد قرا ة التعليما 

بعييد إعييداد المقييياس بصييواته األولييية تييم عرضييه علييى د( عرررا المقيرراس بصررورته األوليررة: 

مجموعة من الخبرا  في التربية وعلم النفس، وقد طليل مينهم أبيدا  اآلاا  عين عبيااا  المقيياس 

 بخصوص:

 ااا  المقياس ومالمتها ل الب الصف الخامس العلمي.وضون عب 

 .حسف الفقرا  التي يرتاو  أوها غير ضرواية 

 .إضافة فقرا  جديدة يرتاو  ضرواة أضافتها 

 .التأكد من أ  تعليما  المقياس كافية وتوضح لل الب كيفية الجابة 

ابية عين فقيرا  وضيع الباحيث خميس داجيا  لإلجهـ( تصحيح مقياس االتجاه نحو الرياضريات: 

( بالنسيبة للفقيرا  0-1( بالنسيبة للفقيرا  الموجبية بينميا تتيدا  مين  1-0المقيياس متداجية مين  

 السلبية.

تم تجريل استبيا  مقياس اتتجان وحو الرياضيا  على عينة من غير عينية  و( تجريب المقياس:

د مين ميد  وضيون البحث من طالب الصف خامس العلميي مين ثاوويية الثيواة للبنيين وذلي  للتأكي

فقرا  المقياس وقداتها على التمييز بين أفيراد العينية. وبعيد تجرييل اتسيتبيا  عليى تلي  العينية، 

 أتضح أ  فقرا  المقياس مناسبة لل الب ولم يجدوا صعوبة في اتستجابة عنها.

 ز( صدق المقياس:

  :بيية وعليم عرا الباحيث المقيياس عليى عيدد مين الخبيرا  فيي الترصدق المحتوال للمقياس

النفس بالضيافة إليى عيدد مين المداسيين مين ذوي الخبيرة فيي الرياضييا ، وذلي  للتأكيد مين 

صدق محتو  المقياس وإبدا  أاائهم حول مد  مالئمته لما وضيع لقياسيه. وبعيد تجمييع آاا  

الخبرا  ومالحةياتهم تيم أجيرا  بعيض التعيديال  فيي صيياغة بعيض الفقيرا  وحيسف بعيض 

 سبة، وبسل  يعد المقياس صادقا  من حيث المحتو  ومالئمته لما وضع له.الفقرا  غير المنا

  :لحساب صدق اتتساق الداخلي لمقياس اتتجان وحيو الرياضييا ، تيم صدق االتساق الداخلي

استخدام معامل ااتباط بيرسو  لكل فقرة مع المجموع الكلي لداجا  مقيياس اتتجيان، وتبيين 

( 1ع بااتباطييا  قوييية مييع الداجيية الكلييية للمقييياس باسييتثنا   أ  أغلييل فقييرا  اتسييتبيا  تتمتيي

( ليسا 0.0.فقرا  التي تتمتع بااتباطا  ضعيفة وهي غير دالة إحصائيا  عند مسيتو  دتلية  

تم حسفها. وبسل  يكو  المقياس صادقا  من حيث اتتساق الداخلي لكل فقرة ميع الداجية الكليية 

 للمقياس.

   وصدق اتتساق الداخلي لمقياس اتتجان، يكو  المقياس صادقا .وبعد التأكد من صدق المحتو

عيدد بعد ت بيق مقياس اتتجان على عينة است العية  من غيير عينية البحيث( ح( ثبات المقياس: 

، فقيد اتبيع الباحيث ( طالبا  من طالب الصف الخامس العلمي من ثاووية الثواة  للبنين.1أفرادها  

يث تم تجزئة اتختباا إلى جيزأين، يضيم الجيز  األول األسيئلة الفرديية طريقة التجزئة النصفية ح

بينما يضيم الجيز  الثياوي األسيئلة الزوجيية. وبميجياد معاميل اتاتبياط بيين وصيفي اتختبياا كاويا 

(، وت  قيمة معامل اتاتباط تل  تمثل معامل الثبا  لنصف اتختباا فقيد تيم تعديليه 025.قيمته  

بييراو ( وبييسل  تكييو  قيميية  -الثبييا  لالختبيياا باسييتخدام معادليية  سييبيرما وذليي  بحسيياب معامييل 

 ( وهو معامل ااتباط يمكن الوثوق به.011.معامل الثبا   
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تم حساب المتوسة الحسابي للزمن المستغرق لجابة أول طالل ط( تحديد زمن تطبيق المقياس: 

وحيو الرياضييا ، فكيا  متوسية  وأخر طالل من طالب العينة اتست العية عليى مقيياس اتتجيان

 ( دقيقة وبحسل الصيغة اآلتية:20المدة الزمنية السي استغرقته العينة يساوي  

 

 

وبعييد التأكييد ميين صييدق المقييياس وثباتييه والييزمن المسييتغرق لت بيقييه، يعييد اتختبيياا جيياهزا  

 للت بيق على عينة البحث.

ميين ت بيقييه وبعييد األخييس بيي اا  بعييد التأكييد ميين صييدق وثبييا  اتختبيياا وني( وصررا المقيرراس: 

(. 12الخبرا ، فاوه تكو  مقياس اتتجان وحو الرياضيا  بصواته النهائية كميا مبيين فيي جيدول  

 ( داجة..11 - 22وا  عدد داجاته تتراون بين  

 سادسا : تجراءات التطبيق

 وتييم فيهييا تييدايس .2.1/.11/1بييدأ  التجربيية فييي يييوم اتثنييين الموافييق تطبيررق التجربررة:  (1

المجموعة التجريبيية باسيتخدام إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة. بينميا المجموعية 

ً  وذلي  وفيق جيدول 2الضاب ة تيداس وفيق ال ريقية اتعتياديية وبواقيع   ( داوس أسيبوعيا 

 ..2/12/2.1اعتمد طيلة مدة التجربة التي اوتها في يوم الخميس الموافق 

اتوتها  من تدايس محتو  المادة العلمية وفق الزمن المحدد بعد تطبيق االختبار التحصيلي:  (2

لتدايس مادة التجربة ولمجموعتي البحث التجريبية والضاب ة طبق اتختباا التحصيلي ييوم 

، علمييا  اوييه تييم إعييالم ال ييالب بموعييد اتختبيياا قبييل أسييبوع ميين .0/12/2.1األحييد الموافييق 

 وتم حساب داجاتهم في اتختباا التحصيلي.   إجرا ن. وبعد اتوتها  صححا إجابا  ال لبة

طبق الباحث مقياس اتتجان وحو الرياضيا  في يوم تطبيق مقياس االتجاه نحو الرياضيات:  (1

على طالب الصيف الخيامس العلميي لمجميوعتي البحيث. وقيد  .5/12/2.1الثالثا  الموافق 

 تم تصحيح إجابا  ال الب وحساب داجاتهم في المقياس.

 لوساأل اإلحصاأيةسابعا : ا

: اسييتخدم فييي التكييافد بييين المجمييوعتين ( االختبررار الترراأي لعينتررين مسررتقلتين وغيررر متسرراويتين2

للمتغيرا   العمر الزمني باألشهر، المعدل العام، التحصيل السابق في الرياضيا ، داجة السكا (، 

 وكسل  في اختباا فرضيتي البحث.

 

 

 

 

 : عدد أفراد المجموعة الثاوية2ألولى             : عدد أفراد المجموعة ا1حيث:  

م        
1

: متوسة داجا  المجموعة األولى       م
2
 : متوسة داجا  المجموعة الثاوية 

 : تباين داجا  أفراد المجموعة األولى       : تباين داجا  أفراد المجموعة الثاوية          

 (210، ص1112 حبيل،                                                                

معادلة مربع كاي  (2 2X : استخدما معادلة مربع كاي في بيا  تكافد مجموعتي البحث

 التجريبية والضاب ة في متغير المستو  التعليمي للوالدين.

       
 





E
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2

2      

 (152، ص5..2: التكراا المتوقع           الكبيسي، E: التكراا المالحظ      Oحيث  

 استخدما لحساب ثبا  فقرا  اتختباا التحصيلي.كرونباخ(:  -معادلة معامل )الفا (1
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 حيث:

 : عدد فقرا  اتختباا، ع
2
 ين فقرا  اتختباا: تباين اتختباا ككل،         : مجموع تبا 

 (.21، ص1121 عبد الرحمن،                                                        

 استخدما لحساب معامل الثبا  لمقياس الميل وحو الرياضيا  براون(:  -معادلة )سبيرمان (2
 

 

 : معامل الثبا  لالختباا ككل ، ا: معامل الثبا  لنصف اتختباا 11حيث:    ا

 (.21، ص1121 عبد الرحمن،                                                   
 

 استخدما لحساب معامل صعوبة فقرا  اتختباا التحصيلي.معادلة الصعوبة:  (0

 

 : عدد الجابا  الصحيحة في المجموعة العليا. عص  حيث:

 عدد الجابا  الصحيحة في المجموعة الدويا. د:  ص      

 (210، ص...2 أبو صالح،        عدد أفراد أحد  المجموعتين العليا أو الدويا. :       
 

 معادلة القوة التمييزية:  (2

 استخدما لحساب القوة التمييزية لفقرا  اتختباا التحصيلي.

 
 

 : عدد الجابا  الصحيحة في المجموعة العليا.     عص حيث: 

 ة الدويا.عدد الجابا  الصحيحة في المجموعد:  ص      

 (210، ص...2 أبو صالح،          : عدد أفراد أحد  المجموعتين العليا أو الدويا.      
 

 معادلة فعالية البداأل الخاطئة: (2

اسييتخدما لحسيياب فعالييية البييدائل الخاطئيية لفقييرا  اتختبيياا التحصيييلي ميين وييوع اتختييياا ميين 

 المتعدد.

  عدد السين اختااوا الممون من الفئة الدويا. :م د  لفئة العليا.عدد السين اختااوا الممون من ا :م ع  حيث:

 (210، ص...2عدد أفراد أحد  المجموعتين العليا أو الدويا.         أبو صالح، ن:       
 

 الفصل الرابع: نتاأج البحث

 أوال : عرا نتاأج البحث ومناقشتها

 اختبار الفرضية الصفرية األولى التي تنص على أن:
( بييين متوسيي ي داجييا  تحصيييل 0.0.يوجيد فييرق ذو دتليية إحصييائية عنييد مسييتو  دتليية     ت

 إستراتيجية التعلم المتمركز حيول المشيكلةباستخدام طالب الصف الخامس العلمي السين يداسو  

 المجموعة التجريبية( وداجا  طالب الصف الخامس العلمي السين يداسيو  باسيتخدام ال ريقية 

 موعة الضاب ة( في مادة الرياضيا   .اتعتيادية  المج

للتحقق من دتلة الفرق بين متوس ي داجا  اتختباا التحصيلي في الرياضيا  و

لمجموعتي البحث التجريبية والضاب ة، استخدم الباحث اتختباا التائي لعينيتين مستقلتين وغير 

قيمة التائية الجدولية البالغة ( وهي اكبر من ال2002متساويتين، فكاوا القيمة التائية المحسوبة  

(، مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا  بين 05( وبداجة حرية  0.0.( عند مستو   20.1 

داجا  مجموعتي البحث في اتختباا التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية. وبسل  ترفض 

  إستراتيجية ( يوضح ذل . ويعزو الباحث ذل  إلى أ1الفرضية الصفرية األولى، والجدول  

 التعلم المتمركز حول المشكلة ساهما في:

 صعوبة الفقرة =
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   تنةيم الداوس في صواة مهام تعليمية حقيقية ذا  معنى لل الب، بحيث تشكل هسن المهام

 المحوا الرئيس في عملية التعليم والتعلم.

   تحمل ال الب المسدولية األساسية أثنا  التعلم وتتمثل في بحث المشكال  التي تواجههم

يام بأوش ة استقصائية للتوصل إلى الحل، فالمداس يساعد ويوجه وينصح بينما الجز  والق

 األكبر من التعلم يقع على عاتق ال الل.

   تشجع هسن الستراتيجية ال الب على التفكير في وشاطهم وذل  عندما ي لل منهم مبرا

مشااكة، وهسأ يددي ل ريقة حلهم، ويحدث ذل  أثنا  عمل المجموعا  المتعاووة أو أثنا  ال

 بدوان إلى ااتفاع مستو  تفكيرهم.

   التعاو  هو السمة الرئيسة في هسا النوع من التعلم، فالمجموعا  الصغيرة تتعاو  فيما بينها

كرفقا  تعلم وتتخس مواقف خاصة وتدافع عن استنتاجاتها وتفكر في حلول متعددة بدت  من القفز 

 إلى النتائب.   

( ودااسيية  انق، 2..2دااسيية  عبييد الحكيييم، الدااسيية مييع كييل ميين وتتفييق وتيجيية هييسن 

 ( والتي تدل على فاعلية إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.2..2

 (: المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التاأية لدرجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي2جدول )

 العدد المجموعة 
المتوسة 

 الحسابي
 التباين

اجة د

 الحرية

مستو   القيمة التائية

 الدتلة

الدتلة 

 الجدولية المحسوبة الحصائية

 25010 11012 .1 التجريبية

 دال 0.0. 20.1 2002 05

 21052 25012 21 الضاب ة

 

 ( اختبار الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على أن:1 

( بييين متوسيي ي داجييا  طييالب 0.0.دتليية  ت يوجييد فييرق ذو دتليية إحصييائية عنييد مسييتو   "

 إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة باسييتخدامالصييف الخييامس العلمييي الييسين يداسييو  

 المجموعة التجريبية( وداجا  طالب الصف الخامس العلمي السين يداسيو  باسيتخدام ال ريقية 

    .اتعتيادية  المجموعة الضاب ة( في مقياس اتتجان وحو الرياضيا

وللتحقق من دتلة الفرق بين متوس ي داجا  مجموعتي البحث في مقياس اتتجان وحو 

الرياضيا ، استخدم الباحث اتختباا التائي لعينيتين مستقلتين وغير متساويتين، فكاوا القيمة 

( عند مستو  20.1( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة  2052التائية المحسوبة  

(، مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا  بين داجا  مجموعتي 05( وبداجة حرية  0.0. 

البحث في مقياس اتتجان وحو الرياضيا  لصالح المجموعة التجريبية. وبسل  ترفض الفرضية 

( يوضح ذل . ويعزو الباحث ذل  إلى أ  تدايس الرياضيا  .1الصفرية الثاوية، والجدول  

التعلم المتمركز حول المشكلة ساعد على التعلم الساتي لل الب وتزيد ثقتهم باستخدام إستراتيجية 

بأوفسهم وإخراجهم من اتو وائية والخجل السي يالنم بعضهم بعضهم، وبالتالي تقليل الخوف 

والرهبة التي تتمل  الكثير من ال الب من مادة الرياضيا  حتى أ  بعضهم ت يع ي وفسه 

إلى تحويل اتتجان السلبي وحو الرياضيا  كمادة إلى اتجاها   فرصة للتفكير، وهسا يددي

ايجابية فعندما يحس ال الل بالقداة على اتوجان وبالتالي النجان فأ  ذل  سيددي إلى حبه المادة 

 والرغبة في دااستها.

 (21جدول )

 ه نحو الرياضياتاالتجاالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التاأية لدرجات مجموعتي البحث في مقياس 

الدتلة مستو   القيمة التائيةداجة  التباينالمتوسة  العدد المجموعة 
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 الحصائية الدتلة الجدولية المحسوبة الحرية الحسابي

 22002 12051 .1 التجريبية

 دال 0.0. 20.1 2052 05

 21012 21022 21 الضاب ة

       

 ثانيا : استنتاجات البحث

 على النتائب التي توصلا إليها الدااسة الحالية، يستنتب الباحث اآلتي:بنا   

لسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز تييأثير كبييير فييي تحصيييل طييالب المجموعيية التجريبييية فييي  .1

 الرياضيا  واتتجان وحو الرياضيا .

إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول إ َّ طُييالب الصييف الخييامس العلمييي أكثيير تفيياعال  مييع  .2

 الصفية.شكلة في البيئة التعليمية الم
 

 ثالثا : توصيات البحث
 في ضو  النتائب التي تَمَّ التوصل إليها واتستنتاجا  السابقة، يمكن للباحث أْ  يوصي باآلتي:

مداسيي ومداسيا  الرياضييا  والمشيرفين  لتعريف عمل ووال تدايبية دواا  إعداد .1

المشكلة ومعرفة خ واتها وكيفية ت بيها  بمستراتيجية التعلم المتمركز حولالمتخصصين 

 .داخل الصف

إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول تصميم مناهب الرياضيا  في المراحل المختلفية وفيق  .2

 المشكلة.

إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول تزويييد مداسييي الرياضيييا  ببييرامب تدايبييية تتضييمن  .1

 وأدبياتها.  المشكلة

تدايس التي تداس في كليا  التربيية األساسيية وكلييا  ضرواة احتوا  مناهب طرائق ال .2

 إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلةالتربية على طرائق التيدايس الحديثية ومنهيا 

 ومن ثم تدايبهم عليها.
 

 رابعا : مقترحات البحث

 استكمات  للبحث الحالي يقترن الباحث اآلتي:

في أويواع أخير  مين  المتمركز حول المشكلة إستراتيجية التعلمإجرا  دااسة لمعرفة اثر  .1

 المتغيرا  منها  الميل وحو الرياضيا ، الدافعية وحو تعلم الرياضيا (.

فيي موضيوعا   إستراتيجية التعلم المتمركيز حيول المشيكلةإجرا  دااسة مماثلة تتضمن  .2

 اياضية أخر  ولمراحل دااسية مختلفة.

في أوواع من التفكيير  المتمركز حول المشكلة إستراتيجية التعلمإجرا  دااسة لمعرفة اثر  .3

 منها  التفكير الناقد، التفكير الرياضي، التفكير البداعي(.

واسيتراتيجيا   إستراتيجية التعلم المتمركز حيول المشيكلةإجرا  دااسا  مقااوة بين اثر  .4

 أو طرائق تدايس أخر  على وواتب تعلم معينة في الرياضيا .
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 المصادر:
(: تعليييم التفكييير ... النةرييية والت بيييق، داا المسيييرة للنشيير 5..2بييو جييادو، صييالح محمييد وووفييل، محمييد بكيير  أ (1

 والتونيع وال باعة،عما .

 ، ونااة التربية والتعليم، صنعا .القياس والتقويم(، ...2أبو صالح، محمد صبحي وآخرو    (2

وي، ط(: علم النفس الترب1122أبو عالم، اجا  محمود   (1
2

 ، داا القلم، الكويا. 

(:  اثير اسيتخدام إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة عليى تنميية 2..2برغوث، محميد محميود فيداد ع يا   (2

بعض المهيااا  فيي التكنولوجييا ل يالب الصيف السيادس األساسيي بغيزة ، اسيالة ماجسيتير  غيير منشيواة(، كليية 

 التربية، الجامعة السالمية، غزة.

، مكتبية األهداف واالختبارات بين النظرية والتطبيق في المناهج وطررق التردريم(، .112البغدادي، محمد اضا   (0

 الفالن، بغداد.

 .العربية الجامعي، المااا  الكتاب داا ،التفكير ومهارات الذهنية العمليات(: 0..2جهاد   محمد الجمل، (2

سييتخدام ومييوذ  ويتلييي فييي تنمييية التحصيييل ومهييااا  عمليييا  العلييم األساسييية (: اثيير ا1..2الجنييدي، أمنييية السيييد   (5

، ميااس، 1، العدد  2والتفكير العلمي لتالميس الصف الخامس اتبتدائي في مادة العلوم، مجلة التربية العملية، المجلد 

2..1. 

 ا الفكر، القاهرة.،داالتقويم والقياس في التربية وعلم النفم(، 1112حبيل، مجدي عبد الكريم   (2

(:  فاعلية استخدام وموذ  ويتلي البنائي المعدل في تنمية مهااة حيل المشيكال  والتفكيير 0..2حمادة، فايزة احمد   (1

(، العيدد 21البداعي في الرياضيا  لد  تالميس المرحلة اتبتدائية   ، مجلية كليية التربيية، جامعية أسييوط، المجليد  

 .0..2(، يناير، 1 

(: كييف تسيتخدم اليتعلم المسيتند إليى مشيكلة فيي غرفية الصيف، ترجمية: ميدااس الةهيرا  1..2ديليسل، اوبير    (.1

 األهلية، داا الكتاب التربوي للنشر والتونيع، السعودية.

(: اثر توريف التعلم البنائي في برمجية بمادة الرياضيا  على تحصيل طالبيا  الصيف 2..2انق، حنا  عبد هللا   (11

 ول المتوسة بمدينة مكة المكرمة، اسالة ماجستير غير منشواة، كلية التربية، جامعة أم القر ، مكة المكرمة.األ

(:   فعالية إستراتيجية تدايس األقرا  في تنمية مهااا  ال رن واتتجيان وحيو الرياضييا  2..2امضا ، خيرية   (12

(، مجليس النشير العلميي، جامعية الكوييا، 52(، العيدد  12ليد  لد  تالميس المرحلة اتبتدائية لدولة الكويا   ، المج

 الكويا.

 ، داا الكتل لل باعة والنشر، الموصل.االختبارات والمقاييم النفسية(، 1121الزوبعي، عبد الجليل وآخرو    (11

 القاهرة. ( التعلم والتدايس من منةوا النةرية البنائية، عالم الكتل،2..2نيتو ، حسن ونيتو ، كمال   (12

(: اثير اسيتخدام وميوذ  ويتليي فيي تيدايس الرياضييا  عليى التحصييل .2.1الشهراوي، محميد بين بيرجس مشيعل   (10

الدااسي واتتجيان وحوهيا ليد  تالمييس الصيف السيادس اتبتيدائي، أطروحية دكتيواان  غيير منشيواة(، كليية التربيية، 

 جامعة أم القر ، السعودية.

 .، عما ، داا عماا للثقافة للنشرمبادئ القياس و التقويم في التربية(، 1111وآخرو   الةاهر، نكريا محمد  (12

(:  فعالييية اسييتخدام ومييوذ  ويتلييي للييتعلم البنييائي فييي تنمييية التحصيييل والتفكييير 0..2عبييد الحكيييم، شيييرين صييالن   (15

تربوييا  الرياضييا ، الجمعيية ، مجلية 2الرياضي لد  طالب الصف األول الثاووي في ميادة الرياضييا  ، المجليد 

 المصرية لتربويا  الرياضيا .

 (: القياس النفسي، مكتبة الفالن، الكويا.1121عبد الرحمن، سعد   (12

(: تعليييم الرياضيييا  لجميييع اتطفييال فييي ضييو  مت لبييا  المعييايير وثقافيية التفكييير، عمييا ، داا 2..2عبيييد، وليييم   (11

 المسيرة.

(: الفروق الفردية بيين التالمييس العياديين وذوي صيعوبا  التعلييم فيي حيل 1110، مسعد ابيع  عواد، احمد وعبد هللا (.2

 .2المشكال  الرياضية اللفةية، مستقبل التربية العربية، العدد 

 ، داا األمل للنشر والتونيع، األاد .القياس والتقويم في العملية التدريسية(، 1112عودة، أحمد سليما    (21

(: تييأثير كفييا ة معلييم الرياضيييا  علييى اتجييان طالبييه وحييو الرياضيييا  وتحصيييلهم فيهييا، 1115عيسييى، ثييامر حمييد  ال (22

 اسالة ماجستير غير منشواة، كلية التربية، جامعة المل  سعود، الرياا.

يية كيل ميين (: فعالييية التيدايس بمسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حييول المشيكلة وتنم2..2الغنيام، محيرن عبيدة يوسيف   (21

، 12التفكير اتستدتلي والتفكير الناقد لد  تالميس الصف األول العدادي، مجلية كليية التربيية، جامعية بنهيا، المجليد 

 .22العدد 

 ، داا جرير للنشر وال باعة، األاد .تجديدات ومناقشات(  القياس والتقويم(، 5..2الكبيسي، عبد الواحد حميد   (22

 (: طرق تدايس الرياضيا ، مكتبة المجتمع العربي، عما .2..2احد حميد  الكبيسي، عبد الو (20

داا المجتميع العربيي  االختبارات التحصريلية المدرسرية، (،2..2الكبيسي، عبد الواحد حميد وابيع، هادي مشعا    (22
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 لل باعة والنشر، األاد .

علوم، ط(، اتجاها  حديثة في تعليم وتعلم ال5..2مان ، حسام محمد   (25
1

 ، داا الفجر للنشر والتونيع، القاهرة.

( فاعلية استخدام وموذ  ويتلي للتعلم البنائي في تنمية اتستدتل التناسبي لد  تالمييس 2..2مرسال، محمد أكرامي   (22

 الصف الخامس اتبتدائي، اسالة ماجستير  غير منشواة(، كلية التربية، جامعة السكنداية، مصر.

(: علم النفس اتجتماعي، ط5..2 ة، خليل عبد الرحمن  المعاي (21
2

 ، داا الفكر، األاد .

(: أثر بروامب مقتيرن فيي اليتعلم البنيائي عليى التحصييل وتنميية التفكيير الهندسيي ليد  طالبيا  5..2مقاط، سعدية   (.1

 . الصف الثامن األساسي، اسالة ماجستير غير منشواة، كلية التربية، جامعة األنهر، غزة

(: بنا  ثيالث مقياييس لالتجاهيا  وحيو الرياضييا  المداسيية والتحقيق 1112المقوشي، عبد هللا عبد الرحمن محمد   (11

 منها، مركز البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة المل  سعود، الرياا.

لوم في ضو  المعايير العالمية (: اتجاها  حديثة في تعليم الع0..2النجدي، احمد وااشد، علي وعبد الهادي، منى   (12

وتنمية التفكير والنةرية البنائية، ط
1

 ، داا الفكر العربي، القاهرة.
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