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أثر إستراتجیة المكعب في اكتساب بعض المفاهیم ( فالبحث الحالي إلى تعرّ  هدف

 ،)الریاضیاتیة لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الریاضیات وتنمیة دافعیتهم نحوها

  :اآلتیتین تینمن خالل التحقق من الفرضیوذلك 

) بین متوسط درجات طالب ٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (١

ومتوسط درجات طالب المجموعة  بإستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست 

  .  مفاهیم الریاضیاتیةالضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في اختبار ال

) بین متوسط درجات طالب ٠,٠٥عند مستوى الداللة (. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة ٢

ومتوسط درجات طالب المجموعة  بإستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست 

  .مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیاتالضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في 

تكونت من  تجریبیة ،وزعوا إلى مجموعتین ًا،) طالب٦٦تكونت عینة البحث من (

مر (العُ  المجموعتین في متغیرات أةكافم تتمو ، اً ) طالب٣١، وضابطة تكونت من (اً ) طالب٣٥(

ومقیاس الدافعیة نحو  ،اختبار الذكاءو ، عام الدراسي السابقمادة الریاضیات للودرجة  الزمني،

 إلى) التابعة الخالدین للبنینًا من (ثانویة قصدی)، وقد اختیرت العینة تعلم الریاضیات القبلي

) فقرة ٣٠ن من (تكوّ  الباحث اختبارًا للمفاهیم الریاضیاتیة أعدْ و ، األنبارمدیریة تربیة محافظة 

) فقرة ٢٠ومقیاسًا للدافعیة نحو تعلم الریاضیات وتكّون من (من نوع (اختیار من متعدد)، 

تم استخراج الصدق والثبات  وقدذات البدائل الخمسة (دائمًا، وغالبًا، وأحیانًا،و نادرًا، وأبدًا)، 

  لكلیهما.

، والمجموعة الضابطة بالطریقة بإستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة  دّرس الباحث

على ومقیاس الدافعیة  طبق اختبار المفاهیم الریاضیاتیةالتقلیدیة، وبعد انتهاء التجربة 
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للتحقق من فرضیات البحث (االختبار التائي) لعینتین مستقلتین ، ثم استخدم مجموعتي البحث

  ي:أتولحساب داللة الفروق بین المتوسطات، فأظهرت نتائج البحث ما ی

) بین متوسط درجات طالب ٠,٠٥( یة عند مستوى الداللة. یوجد فرق ذو داللة إحصائ١

ومتوسط درجات طالب المجموعة  بإستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست 

ولصالح المجموعة  المفاهیم الریاضیاتیةلطریقة التقلیدیة في اختبار الضابطة التي درست با

  التجریبیة.  

) بین متوسط درجات طالب ٠,٠٥( الداللة . یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى٢

ومتوسط درجات طالب  إستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست باستعمال 

مقیاس الدافعیة نحو تعلم المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في 

  ولصالح المجموعة التجریبیة. الریاضیات،

Abstract:  

Current research aims to identify (after the use of method-learning course 

developed in the give and retain mathematical concepts by students in first grade 

average), by verifying the following hypotheses: 

1. There is no difference statistically significant at a level of significance (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who studied 

using the method of learning cycle developed and the average score for the 

control group students who studied in the traditional way to test the mathematical 

concepts. 

2. There is no difference statistically significant at a level of significance (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who studied 

using the method of learning cycle developed and the average score for the 

control group students who studied in the traditional way to test retention. Formed 

the research sample of (66) students were distributed into two experimental 

consisted of (35) students, and a control group consisting of (31) students, were 

of equal groups in the variables (chronological age, previous collection of math to 

sixth-grade primary intelligence test), has The sample was selected randomly 

from the (secondary olive typical) of the Directorate of Education to Anbar 
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province, re-test of the mathematical concepts may be of (30) a paragraph of 

type (multiple choice), has been extracted honesty and firmness to it.                                                                                                      

Has one of the researchers taught the experimental group in a learning 

course developer, and the control group in the traditional way, and after the 

experiment, applied testing mathematical concepts to both sets of research, and 

after a period of time has been re-apply the test to find out how much was 

retained from the mathematical concepts of the two sets of search, without pass 

experimental experience. 

The researchers then used the data collection (Altaúa test) for two 

independent samples to verify the research hypotheses and to calculate significant 

differences between the averages, Tests showed that search results include the 

following:                                                                                             

1. difference statistically significant at a level of significance (0.05) between the 

average scores of the experimental group students who studied using the method 

of learning cycle developed and the average degree of the control group students 

who studied in the traditional way to test the mathematical concepts and for the 

experimental group.    

2. difference statistically significant at a level of significance (0.05) between the 

average scores of the experimental group students who studied using the method 

of learning cycle developed and the average degree of the control group students 

who studied in the traditional way to keep and for the experimental group. 

  

ول: اا ا :  

  : The problem of the Researchأوًال: مشكلة البحث

ُیّعْد انخفاض تحصیل الطلبة في المواد الدراسیة عامة والریاضیات خاصة من 

مشكالت التعلیم الرئیسة، التي لها تأثیراتها السلبیة، كالشعور باإلحباط وٕاضعاف دافعیتهم نحو 

الثروة البشریة، على نمو  یؤثروهذا تعلم الریاضیات وتكوین اتجاهات سلبیة نحو دراستها، 

الكبیسي ( .رحدود الممكنة في عالم سریع ومتطو أن ُتستثمر إلى أقصى ال التي من المؤمل

  ).١٣٦ ص ،٢٠٠٤ والحیاني،
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وتتلخص النظرة الشائعة عن الریاضیات في أنها مادة ممّلة بحاجة إلى نوع خاص 

من العقل، وأنها تجذب الطلبة الذین لهم میل نحوها أو دافعیة لتعّلمها؛ فضًال عن النظرة 

ها أنها مادة صعبة وتقترن عند غالبیتهم بشعور قوي باإلخفاق، وهذا التصّور السلبي العامة إلی

منتشر في كثیر من البلدان وعلى مستویات مختلفة وینتقل كالعدوى من جیل إلى جیل، بل إّن 

كثیرًا من الطلبة یتباهى بكرهه للریاضیات وعدم وجود دافعیة لتعلمها، وهذا ما تسبب بتناقص 

لبة الذین یرغبون بدراسة الفروع المتضمنة للریاضیات أو الذین یرغبون في أعداد الط

  ).٢٦-٢٥ ص ،٢٠١٤ التخصص بالریاضیات.(الكبیسي وٕافاقة،

والریاضیات مادة تراكمیة هرمیة تكون فیها المفاهیم الریاضیاتیة اللبنات األساسیة 

انتقاء أسالیب وطرائق والقاعدة العریضة لهذا الهرم، األمر الذي دعا إلى االهتمام ب

وٕاستراتیجیات تدریسیة حدیثة واسعة االهتمام بالمفاهیم الریاضیاتیة وطرائق إكسابها 

واستیعابها، إذ تعتمد المبادئ والتعمیمات والمهارات علیها في تكوینها واستیعابها، ولجوء 

ن فهم أو بعض مدرسیها إلى إتباع طرائق وأسالیب تدریسیة تعتمد على الحفظ والتلقین دو 

إدراك الترابط بینها مما ال یسهم في إنمائها بصورة ذات معنى وتطبیقها في مواقف جدیدة، 

تعمیق االتجاهات  وهذا ما یؤدي إلى نسیان ما تعلموه بعد أداء االمتحان مباشرًة، ومن ثم

، وهذا ما أشارت علیه دراسات عدیدة منها دراسة السلبیة نحو الریاضیات وصعوبتها

  ).١٨٦ ص ،٢٠١٢ )، ودراسة (الكبیسي وعمار،٤ ص ،٢٠١١ دي،(الساع

وقد الحظ الباحث من خالل خبرته في تدریس مادة الریاضیات في المدارس الثانویة 

أًن كثیرًا من طالب الصف األول المتوسط تكمن شكواهم في صعوبة تعلم بعض مواضیع 

أساسیة سبق وأن درسوها في المراحل  مادة الریاضیات التي تعتمد على مفاهیم ریاضیاتیة

السابقة، وقد یعزى هذا إلى استخدام بعض المدرسین لطرائق تدریسیة تقلیدیة تستند على حفظ 

وتلقین المفاهیم والمعلومات والحقائق دون الربط بینها وبنائها بصورٍة ذات معنى في البنیة 

تماد إستراتیجیات حدیثة تجعل المعرفیة؛ ولغرض إكسابهم للمفاهیم الریاضیاتیة یفضل اع

الطلبة یفكرون تفكیرًا مفاهیمیًا عقلیًا ومترابطًا منطقیًا محللین العالقات والمسوغات التي تربط 

وأبقى أثرًا  ،د یجعل التعلم أكثر فاعلیة ونشاطبینها وبین النتائج ضمن إطار مفاهیمي ق

جدیًا في تحقیق ذلك؛ لذا تتحدد واحتفاظًا، وعلیه قد یكون التدریس بإستراتیجیة المكعب م

  اآلتي: مشكلة البحث الحالي في اإلجابة على السؤال
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ما أثر إستراتجیة المكعب في اكتساب بعض المفاهیم الریاضیاتیة لدى طالب 

  الصف األول المتوسط في مادة الریاضیات وتنمیة دافعیتهم نحوها؟.

 ا أ :مThe significance of the Research :  

یشهد العالم الیوم انفجارًا علمیًا هائًال وثورة نوعیة كبرى في مجال المعلومات، وأصبح 

من خاللها العالم ُكلُه قریة صغیرة یمكن نقل أي خبر في مدة زمنیة وجیزة من خالل التقنیات 

العنكبوتیة (االنترنت) والتلفاز وغیر ذلك، الحدیثة وعبر األقمار الصناعیة والحاسوب والشبكة 

ویقف اإلنسان أمام تحدیات عدیدة، ویواجه متغیرات ُمتسارعة ومعلومات ضخمة ُتجبرُه على 

مواكبتها، لذا فإن متطلبات العصر الحالي ُتحتم االفادة من مستجدات العلم والمعرفة ومواكبة 

  ).٩ ص ،٢٠١٣ التقدم العلمي.(الكبیسي ومحمد،

الریاضیات من الدعائم األساسیة ألي تقّدم علمي، ومن أكثر المواد الدراسیة  وتعد

أهمیة وحیویة لما تحتویه من معارف ومهارات تساعد الطلبة على التفكیر السلیم لمواجهة 

المواقف المختلفة، إذ تحتل مكانة بارزة بین المواد الدراسیة األخرى لعدة اعتبارات؛ من أهمها 

هم في تنمیة التفكیر الریاضیاتي والقدرات العقلیة لدارسیها وُتكسبهم بعض أن دراستها ُتس

المهارات الریاضیة التي تساعدهم على دراسة المواد األخرى، فضًال عن تطبیقاتها المباشرة أو 

  ).Mason & at.al,2010,p185غیر المباشرة في مواقف الحیاة المختلفة. (

في  طالبال اتتنمیة قدر  ىعلملیة التعلیمیة ترّكز وفي ظل هذا التقدم العلمي بدأت الع

من خالل انتقاء المدرس ألفضل واحدث الطرائق  بنفسهللمفاهیم الریاضیاتیة  إكسابه

في  خزنهاوال یقتصر على  واألسالیب التي تهتم ببنائها بصورة ذات معنى في البنیة المعرفیة،

 ص ،٢٠٠٨ .(الزهیري،ن أو الزوالمصیرها أما النسیافمهما كانت صحتها ف الطالب، ذهن

٤.(  

وتشكل الریاضیات لبنة أساسیة في كثیر من المهن التي یحتاج إلیه المجتمع، فإنه 

یجب إعطاؤها األولویة القصوى واالهتمام بحیث تقوم النظرة الحدیثة للریاضیات على أساس 

اتصاًال وثیقًا مشكلة في أن الریاضیات یتمیز ببنیات محكمة ومترابطة ومتصلة فیما بینها 

 ،٢٠١١ الریاضیاتیة.(الخطیب،المفاهیم  واللبنات األساسیة لهذا البناء هي النهائیة بنیانًا متینًا؛

  ).١٧٢ ص
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لذا رّكز المربون على ضرورة تعلیم وٕاكساب الطلبة المفاهیم الریاضیاتیة األساسیة، 

اءات التي تكفل النجاح في تعلمها وذلك من خالل تحدیدها وتطویر الطرائق واألسالیب واإلجر 

وٕاكسابها للطلبة، لذا أصبح تحدید المفاهیم الریاضیاتیة وٕاكسابها من أبرز أهداف تدریس 

  ).٧ ص ،٢٠١١ الریاضیات في مراحل التعلیم المختلفة. (المشهداني،

وتعد المفاهیم الریاضیاتیة من أهم مستویات البناء المعرفي الذي تبنى علیه باقي 

ات المعرفة من مبادئ وتعمیمات ونظریات، ومن خاللها یمكن تنظیم المخزون المعرفي مستوی

  ).٨٣ ص ،٢٠٠٩ للمتعلم بحیث یصبح التعلم ذا معنى.(عباس ومحمد،

ویحدث تشكل المفاهیم الریاضیاتیة بشكل متدرج، ویتطور هذا التدرج وفق مستویات 

مجرد، ومن التشابه إلى التباین، ومن متنوعة من البسیط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى ال

الجزء إلى الكل، أي من التخصیص إلى التعمیم، وكلما اتسعت الخبرة وتنوعت یزداد تأثیرها 

 في تطور المفاهیم، وكلما ازدادت درجة النضج لدى الطلبة ازداد تشكل المفاهیم وتطورها.

  ).١٧٢ ص ،٢٠١١ (الخطیب،

یة في الریاضیات بمفاهیم بسیطة ال یمكن إذ تتعلق اغلب الموضوعات الریاضیات

إدراكها من قبل الطلبة إال بأساسیات سبق وان درسوها في مراحل سابقة، فعلى سبیل المثال 

حفظ الحقائق األساسیة للضرب والجمع والعملیات األربع في الكسور العشریة واالعتیادیة 

  ).١٨٠ ص ،٢٠٠٨(الكبیسي،  تالزم الطلبة على طول التعلیم العام.

ولما كان للمدرس أثر فّعال في تحقیق أهداف التربیة ألنه ُیعْد احد العناصر الثالث 

في العملیة التربویة إلى جانب المنهج والطالب، لذا تقع علیه مسؤولیة اختیار أسالیب وطرائق 

 التدریس المناسبة العصریة، التي توفر الجهد والوقت، وتؤدي إلى إحداث التعلم الفّعال عند

  ).١٣٩ ص ،٢٠٠٧ المتعلمین. (ریان،

وتعد الطریقة المالئمة لتدریس الریاضیات هي الطریقة التي تحقق غایة تدریسها والتي 

ال تتحقق بمجرد حفظ المتعلمین للمفاهیم والقوانین والحقائق الریاضیاتیة، بل إدراك مغزاها 

فادة منها في تعلم واستیعاب معارف والقدرة على الترابط بینها وتنظیمها في البنیة المعرفیة واإل

  ).٣٥ ص ،٢٠٠٧.(عبیدات وأبو السمید، جدیدة

وُتشكل مهمة إكساب المفهوم الریاضیاتي جزءًا رئیسًا من عملیة التعلیم داخل غرفة 

الصف، إذ یقوم المدرسون بشكل مستمر بتعلیم مفاهیم جدیدة ومتنوعة للطلبة تتباین في 
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یحدث التباین لدى المدرس نفسه في عرض مفهومین مختلف طرائق عرضها وأسالیبها، وقد 

  ).١٦٦ ص ،٢٠١٠ لصف واحد.(عریفج ونایف،

ومن هنا یؤكد الباحث على ضرورة اإلطالع على إستراتیجیات وطرائق تدریس حدیثة 

وتوظیفها في تدریس المفاهیم الریاضیاتیة بصورة صحیحة تؤدي إلى إكسابها بدًال من تلقینها 

ثم االفادة منها في عملیة تدریسها في مراحل الحقة؛ وعلیه اختار الباحث  وحفظها، ومن

(إستراتیجیة المكعب) لتدریس المفاهیم الریاضیاتیة، بوصفها إستراتیجیة حدیثة في التدریس، 

والتي قد تسهم في أثرها في تدریس المفاهیم الریاضیاتیة ودافعیة التعلم نحو مادة الریاضیات 

  ألول المتوسط.لدى طالب الصف ا

البحث الحالي في اإلفادة من النتائج التي سوف یسفر عنها في تطویر وتتجلى أهمیة 

الحدیثة الستراتیجیات ألخذ باباتوجیه المدرسین والمعلمین  الریاضیات وفيتدریس  طرائق

في مادة الریاضیات؛ فضًال عن ذلك تكمن أهمیة الریاضیاتیة  المفاهیمالة في تدریس والفعّ 

  بحث الحالي في:ال

. استجابته لالتجاهات العالمیة والمحلیة التي تُنادي بضرورة االهتمام بالتطّور في تدریس ١

  الریاضیات، وهذا ما أثار الباحث بالتفكیر بإستراتیجیة المكعب.

. إضافة لبنة المعرفة العلمیة العربیة لقلة الدراسات التي تناولت إستراتیجیة المكعب في ٢

  اضیات (على حد علم الباحث).تدریس الری

. یمكن عّد البحث الحالي (على حد علم الباحث) البحث األول في البیئة العراقیة الذي ٣

یتناول إستراتیجیة المكعب في اكتساب بعض المفاهیم الریاضیاتیة وتنمیة دافعیتهم نحو 

بتدریس ُمدرسي مادة الریاضیات، مما تبرز أهمیته وحاجة االفادة من نتائجه في االرتقاء 

  الریاضیات وُمدرساتها ونقل الخبرة إلى طلبتهم.

(الحتوائه على موضوعات  متواضعة المكتبة المحلیة، . یرفد البحث الحالي بصورة٤

مما قد یثیر انتباه الباحثین لبحوث أخرى تفید في الوصول إلى أفضل ومصادر حدیثة)، 

  الطالب في مادة الریاضیات.لتحسین مستوى تحصیل ق ائالطر اإلستراتیجیات و 

 ف ا :Aim of the Research:  

أثر إستراتجیة المكعب في إكتساب بعض المفاهیم یهدف البحث الحالي إلى تعّرف (

  الریاضیاتیة لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الریاضیات وتنمیة دافعیتهم نحوها).



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٦٠ ( 

 

 :ترا  اHypothes of the Research:  

  : الصفریتان اآلتیتانجل تحقیق هدف البحث صیغت الفرضیتان أمن 

طالب  درجاتبین متوسط ) ٠,٠٥عند مستوى الداللة (داللة إحصائیة  وال یوجد فرق ذ .١

المجموعة طالب  درجاتومتوسط  إستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست ب

    إكساب بعض المفاهیم الریاضیاتیة.الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في 

درجات طالب بین متوسط ) ٠,٠٥عند مستوى الداللة (ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة  .٢

لمجموعة طالب ا درجاتومتوسط  بإستراتیجیة المكعب لمجموعة التجریبیة التي درستا

  مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات.لطریقة التقلیدیة في الضابطة التي درست با

ود ا :Limits of the research :  

  یقتصر البحث الحالي على:

والثانویات النهاریة للبنین في مدینة  متوسطةفي المدارس ال األول المتوسط. طالب الصف ١

  .الرمادي مركز محافظة األنبار

  م.٢٠١٤- ٢٠١٣للعام الدراسي  . الفصل الدراسي األول٢

األول المتوسط (المجموعات، ة األولى من كتاب الریاضیات للصف ثالث. الفصول ال٣

  والعالقات، واألعداد الصحیحة).

  :Definition of the Termsد : ات 

  : عّرفها كل من:Cubing strategyإستراتیجیة المكعب :أوالً 

بأنهــا (إحــدى طرائــق التــدریس التــي تســتمد أصــولها وٕاطارهــا النظــري مــن  ):٢٠٠١(األمــین، .١

  ).٤٢ ص ،٢٠٠١ نظریة بیاجیة للنمو المعرفي وتستعمل في تحسین التدریس).(األمین،

٢) .Joseph,2001:( طریقة تعلم تركز علـى الطالـب مبنیـة علـى نظریـة بیاجیـة بأنها)  فـي

الــــــــــتعلم واســــــــــتخدمت فــــــــــي جمیــــــــــع المراحــــــــــل ویمكــــــــــن تحویرهــــــــــا لتناســــــــــب تــــــــــدریس أي 

  ).Joseph,2001,p3موضوع).(

هــي مجموعــة مــن خطــوات إجرائیــة (الوصــف، والمقارنــة، واالرتبــاط،  ویعّرفهــا الباحــث إجرائیــًا:

فصـول والتحلیل، والتحویل، والبرهان) یستخدمها المدرس لتنظیم تـدریس المفـاهیم الریاضـیاتیة لل

  الثالثة األولى من كتاب الریاضیات للصف األول المتوسط.



  ر  ا  ايد.

  

 ا  بإ  ا اإ أ

 ول اا ب اى ط ا  

  

) ٣٦١ ( 

 

  : عّرفه كل من: Concepts Acquisitionثانیًا: إكتساب المفاهیم

بأنـه (أولـى مراحـل الـتعلم یـتم مـن خاللهـا تمثـل الكـائن الحـي للسـلوك  ):٢٠١١. (أبو جـادو،١

  ).٤٢٤ ص ،٢٠١١ (أبو جادو، الجدید لیصبح جزءًا من حصیلته السلوكیة).

بأنـــه (مجموعــة مـــن المثیـــرات التـــي یســتجیب لهـــا المـــتعلم مســـبقًا،  ):٢٠١٣. (زایـــر وســـماء،٢

وباستطاعته أن یستعیدها بنحو مستمر ومتى شاء، ألنهـا ناتجـة عـن ترتیـب معرفـي مسـبق 

 ص ،٢٠١٣ (زایـــر وســـماء، مبنـــي علـــى نحـــو سلســـلة أفكـــار تكـــون حاضـــرة عنـــد المـــتعلم.

١٥٦.(  

: (هـــــو مقــــدار المفـــــاهیم الریاضـــــیاتیة فــــي الفصـــــول الثالثـــــة األولـــــى رائیـــــاً ویعُرفـــــه الباحـــــث إج

"المجموعــات والعالقــات واألعــداد الصــحیحة" فــي كتــاب الریاضــیات المكتســبة مــن قبــل طــالب 

   الصف األول متوسط، مقاسًا بالدرجات التي حصلوا علیها بعد تطبیق االختبار علیهم).

  : عّرفه كل من:Mathematics Conceptثالثًا: المفهوم الریاضي 

(فكـــرة ریاضـــیة معممـــة أو أیـــة خاصـــیة مجـــردة عـــن مواقـــف تشـــترك فـــي  ):٢٠١٢(بـــدوي،. ١

  ).٣٠ ص ،٢٠١٢ (بدوي، خاصیة ریاضیة معینة مثل "العدد").

بأنــه (صــورة ذهنیــة مجــردة تتكــون لــدى المــتعلم، نتیجــة تعمــیم صــفات  ):٢٠١٤. (العبســي،٢

 ص ،٢٠١٤ (العبسـي، هـي أمثلـة ذلـك المفهـوم). وخصائص استنتجت من أشـیاء متشـابهة

٦٤.(  

ـــًا: ـــه الباحـــث إجرائی هـــو مجموعـــة مـــن األشـــیاء والرمـــوز والمعـــاني والمصـــطلحات  ویعرف

الموجـودة فــي الفصـول الثالثــة األولـى مــن كتـاب الریاضــیات، التـي كونهــا طالـب الصــف األول 

ائص المشـتركة بینهـا، المتوسط في ذهنه والتـي یمكـن تصـنیفها مـع بعضـها علـى أسـاس الخصـ

  ویمكن اإلشارة إلیها باسم أو رمز لتمثل المفهوم الریاضي.

 : عّرفها كل من: Motivation about Learningرابعًا: الدافعیة نحو التعلم

بأنها (حالة داخلیة للفرد أو الطاقة التي توجه السلوك نحو غرض  أ):٢٠١٠. (أبو عالم،١

  ).٢٣٧ ص أ،٢٠١٠ (أبو عالم، معین).

بأنها (حالة داخلیة في الفرد تستثیر سـلوكه وتعمـل علـى اسـتمرار هـذا  ):٢٠١١(أبو جادو،. ٢

  ).٤٧٥ ص ،٢٠١١ السلوك وتوجیهه نحو تحقیق هدف معین). (أبو جادو،



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٦٢ ( 

 

هــي الحالــة الداخلیــة لطالــب الصــف األول المتوســط والتــي یعبــر فیهــا  ویعرفهــا الباحــث إجرائیــًا:

لدراسة مـادة الریاضـیات والتعامـل معهـا ویقـاس مـن خـالل اسـتجابته علـى عن رغبته ومشاركته 

  فقرات المقیاس الذي أعّده الباحث لهذا الغرض.

  ا ام: إطر مي:

ا اإ Cubing strategy:   

نوع من االستراتیجیات التدریسیة القائمة على مبدأ تنظیم المعرفة (أي إن الطالب 

) ١٩٨٠یبني المعنى ذاتیًا ویحصل على المعرفة بنفسه)، وقد طورت هذه اإلستراتیجیة عام (

) وتعمل إستراتیجیة المكعب على تحفیز الطالب في النظر إلى Cowan&Cowanمن قبل (

تة جوانب تمثل وجوه المكعب الستة هي: (الوصف، والمقارنة، الموضوع أو المفهوم من س

واالرتباط، والتحلیل، والتحویل، والبرهان)، ومن ثم توسع إستراتیجیة المكعب تفكیر الطالب 

وتجعله مرنًا، نتیجة عمق رؤیة الموضوع من جوانب مختلفة (تمثل أوجه المكعب)، وتتضمن 

اسي األوجه، كل وجه من األوجه الستة ینظر إلى هذه اإلستراتیجیة بناء وتشكیل مكعب سد

الموضوع أو المفهوم من جانب معین، ولتدریس الطالب على وفق إستراتیجیة المكعب یتم 

تنظیم جلوس الطالب بشكل مجامیع حول منضدة كل مجموعة تمثل وجه من أوجه المكعب، 

ب وتشكیله، ویتشارك یعملون أما بشكل فردي أو مع بعـضهم بشكل جماعي على بناء المكع

الطالب في عملهم وواجباتهم لتغطیه جمیع اآلراء وواجهات النظر حول الموضوع أو المفهوم، 

وهذا سیسمع لجمیع الطالب أن یعلموا بطریقتهم المفضلة في التعلیم أو للعمل مع بعضهم، 

ة عن وتساعد إستراتیجیة المكعب الطالب على عمل اتصاالت قیمة فیما بین الطالب ناتج

 Richard,Arends,2010( المناقشات التي تولد مجموعة من اآلراء حول الموضوع.

,p126.(  

  مراحل إستراتیجیة المكعب:

: یبحــث الطالــب فــي الســؤال الخــاص بخصــائص الموضــوع (المفهــوم أو الظــاهرة) . الوصــف١

  وصفاته التي یتصف بها.

بـین الموضـوع (المفهـوم أو الظـاهرة) ویبحث الطالب فیه أوجه الشـبه واالخـتالف  . المقارنة:٢

  واألشیاء األخرى من حوله.



  ر  ا  ايد.

  

 ا  بإ  ا اإ أ

 ول اا ب اى ط ا  

  

) ٣٦٣ ( 

 

ویبحــث الطـالب عــن األشــیاء التــي تـرتبط بالموضــوع، أو تجعــل الطــالب یفكــرون  االرتبــاط:. ٣

  في الموضوع عندما یطرح.

ویبحـــث الطـــالب فـــي مكونـــات الموضـــوع (المفهـــوم أو الظـــاهرة) أي بمعنـــى ممـــا  : التحلیـــل:٤

  یتكون ؟.

ــــ. ٥ ــــدة الموضــــوع (المفهــــوم أو لالتحوی : ویبحــــث الطــــالب فــــي اســــتخدامات أو وظیفــــة أو فائ

  الظاهرة).

یبحث الطالب في التأكید على  أهمیة الموضوع (المفهوم أو الظـاهرة) فـي الحیـاة  . البرهان:٦

  ).Jazlin V. Ebenezer,1999.p174مع التدعیم لذلك. (

ه ،ولدیه رؤیة عمیقة للموضوع ناتجة وتجعل إستراتیجیة المكعب الطالب مرنًا في تفكیر 

عن رؤیة الموضوع من جوانب مختلفة، ومن ثم یفهم الموضوع بصورة أكثر شمولیة، كما 

تساعد المدرس أن یضع عددًا من األسئلة وبمستویات مختلفة حول الموضوع أو المفهوم مع 

) ١(تة، والشكلمكعب الساألخذ بنظر االعتبار أن األسئلة تكون مبنیة على أساس وجوه ال

  یوضح أوجه المكعب:

  

  

  

  



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٦٤ ( 

 

:ا ااف إأ   

) إلى أن استخدام إستراتیجیة ٤٨٧- ٤٨٦ ص ،٢٠١١ أشار (أمبوسعیدي وسلیمان،

  المكعب في التدریس یحقق عددًا من األهداف منها:

  المكعب.اللغوي لدى المتعلمین من خالل المناقشات التي تتم في أثناء تشكیل  تنمیة الذكاء. ١

تنمیـــة الـــذكاء المنطقـــي الریاضـــیاتي مـــن خـــالل العصـــف الـــذهني الـــذي یقـــوم بـــه المتعلمـــین . ٢

  لتضمین األفكار في أوجه المكعب الستة.

تنمیـــة الـــذكاء البصـــري المكـــاني مـــن خـــالل شـــكل المكعـــب، إذ یجعـــل المعلومـــات الخاصـــة . ٣

ثــــم یســــهل تــــذكر بالمفــــاهیم أو الموضــــوعات منظمــــة بشــــكل بصــــري یمكــــن رؤیتهــــا، ومــــن 

  المعلومات واستدعائها.

تنمیـــة الــــذكاء الشخصــــي مـــن خــــالل قیــــام المتعلمــــین بتشـــكیل المكعــــب بصــــورة مجموعــــات . ٤

  تعاونیة.

النظــر إلــى الموضــوع أو المفهــوم مــن ســتة جوانــب مختلفــة، ومــن ثــم یعطــي المتعلمــین فهمــًا . ٥

  أعمق وأوسع للموضوع.

مرونــة فــي تفكیــرهم بســبب رؤیــتهم للموضــوع مــن . تشــجع المتعلمــین علــى أن یصــبحوا أكثــر ٦

  جوانب متعددة.

  . تعطي للمدرس فرصة لسؤال طالبه عن الموضوع أو المفهوم من جوانب متعددة.٧

. تُنمــــي لــــدى المتعلمــــین مهــــارات التفكیــــر، والســــیما فــــي الوجــــوه الثالثــــة للمكعــــب (التحلیــــل، ٨

  والتحویل، والبرهان).

  ر: إا ا  ا

) إلى أن إستراتیجیة المكعب یتطلب Mclaughlim&Allen,2002,p27أشار (

تطبیقها تشجیع المتعلمین على ممارسة التفكیر النقدي لكي یتمكنوا من بناء المعنى لدیهم 

ومناقشة الموضوع من ست وجهات نظر مختلفة، إذ یتم تقسیمهم على مجامیع تمثل كل 

لستة، بحیث تكون المجموعات مرتبة بحسب مستویات مجموعة وجه من وجوه المكعب ا

االستعداد واهتمام المتعلمین من المستوى األقل تعقیدًا إلى المستوى األكثر تعقیدًا، إذ تبدأ من 

  (الوصف، والمقارنة، واالرتباط، والتحلیل، والتحویل، والبرهان)، ویتطلب تطبیقها:



  ر  ا  ايد.

  

 ا  بإ  ا اإ أ

 ول اا ب اى ط ا  

  

) ٣٦٥ ( 

 

توظیفهـا فـي تحقیـق أهـداف الـدرس، وتحدیـد  . أن یوضح المدرس إستراتیجیة المكعب وكیفیة١

  الموضوع أو المفهوم المراد إكسابه للطالب.

. أن یزود المدرس الطالب بمعلومات عن المكعب وتدریبهم على كیفیة تشكیله وتحدید أوجه ٢

  المكعب التي تتفق مع المفهوم األساسي المستهدف.

اسـتعداداتهم واهتمامـاتهم، وتمثـل . أن یوزع المدرس الطالب على مجموعات صغیرة بحسـب ٣

  كل مجموعة وجه من وجوه المكعب.

  . أن یحدد المدرس المهام، وتوضیح طبیعة عمل كل مجموعة من المجامیع.٤

  . أن یمهد المدرس للدرس بإحدى الطرائق واألسالیب المتبعة لذلك.٥

أو االستقصاء . أن یعرض المدرس الدرس بإحدى أسالیب التدریس الشائعة كحل المشكالت ٦

  أو غیرها.

. أن یجمع الطالب المعلومات ویناقشونها وبحسـب أوجـه المكعـب الواجـب تضـمینها فـي كـل ٧

  وجه.

  . أن یكتب الطالب المعلومات التي توصلوا إلیها في كل وجه من وجوه المكعب.٨

. أن تقــرأ كــل مجموعـــة مــا توصـــلت إلیــه مــن معلومـــات علــى أعضـــاء مجمــوعتهم للتفـــاوض ٩

  شة األفكار الرئیسة بینهم وتنظیم موجز المجموعة.ومناق

ـــه مـــن أفكـــار ١٠ ـــه مجموعت ـــراءة مـــا توصـــلت إلی ـــب واحـــد مـــن كـــل مجموعـــة بق . أن یقـــوم طال

ومعلومات عن الوجه الـذي مثلتـه مـن أوجـه المكعـب علـى بـاقي المجموعـات الممثلـة ألوجـه 

) یوضح بناء أوجه ٢(المكعب األخرى لتغطیة جمیع جوانب الموضوع أو المفهوم؛ والشكل 

  المكعب:



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٦٦ ( 

 

 

:ا اإ اات ا  

  . تشمل إستراتیجیة المكعب على أعلى مستوى مهارات التفكیر.١

. تعــد إســتراتیجیة المكعــب طریقــة بســیطة للتمییــز مــن خــالل تعلــیم المتعلمــین علــى الموضــوع ٢

مختلفــة بحســب أوجــه المكعــب نفســه، أو المهــارة نفســها، وتكــون مهــام أو واجبــات المتعلمــین 

  لتالئم المجامیع المختلفة.

. تــدویر أوجــه المكعــب یضــفي علــى المتعلمــین جــو البهجــة والترقــب، وهــو یبعــد مــا یمكــن أن ٣

  یكون واجبًا ممًال ویشجع المتعلمین على المتعة والمشاركة في العملیة التعلیمیة.

ن عــن طریــق الــتعلم (اللمــس، الحركــي) . إســتراتیجیة المكعــب هــي إســتراتیجیة ممتــازة للمتعلمــی٤

  من خالل تركیب وتشكیل أوجه المكعب. 

. كـــل وجـــه مـــن أوجـــه المكعـــب یحتـــوي علـــى مهـــام معینـــة بحیـــث تـــتالءم مـــع مســـتویات قـــدرة ٥

  المجموعات المختلفة. 
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. جمیع أوجه المكعب یحتوي على أسـئلة ومهـارات علـى شـكل متسـاوي وعـادل علـى مختلـف ٦

  بحیث تغطي جمیع جوانب الموضوع. متساویات المجموعات

المكعــب أداة فّعالــة لتعلــیم المتعلمــین الكتابــة والســیما الــذین لــدیهم صــعوبات  ة. ُتعــد إســتراتیجی٧

فــي الكتابــة (الناتجــة مــن التعبیــر عــن رأیهــم)، ولــذلك فإنهــا كّرســت لتجعــل المتعلمــین قــادرین 

ممـا یجعلهـم محضـرین للتعبیـر  ومن زوایـا وأبعــاد مختلفـة على تحلیل موضوع معین بعمق،

  عن رأیهم وللكتابة عن الموضوع معین.

:اءاوإ ا  :ا ا  

  :Research Methodologyأوًال: منهجیة البحث 

ٌتعْد منهجیة البحث الطریقة التي یسلكها الباحث في اإلجابة عن األسئلة، وهي خطة 

وعلیه ؛ )١٨ ص ،٢٠٠٩ البیانات. (النجار وآخران،تبین وتحدد طرق وٕاجراءات جمع وتحلیل 

  طبیعتِه وأهدافِه.  مع ناسبكونه یتاتبع الباحث المنهج التجریبي في بحثِه 

  :Experimental Design التصمیم التجریبيثانیًا: 

ُیعّرف التصمیم التجریبي بأنه تغییر متعمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعة معینة، 

)؛ ١٠٨ ص ،٢٠١٤ (قندیلجي،. الناتجة في هذه الواقعة نفسها وتفسیرها ومالحظة التغییرات

ویضم موجزًا لما سیؤدیه الباحث من كتابة الفرضیات واستعماالتها التجریبیة إلى التحلیل 

النهائي لألرقام والحقائق، ویساعد الباحث في الحصول على إجابات عن البحث، والسیطرة 

 تها الدخیلة وتباین الخطأ لمشكلة البحث. (عبد الرحمن وفالح،على الجوانب التجریبیة ومتغیرا

یما ذا ضبط جزئي وذو اختبار قبلي وبعدي تصم فان الباحث اعتمد )، لذا١٢٢ ص ،٢٠٠٥

  .ذلك یوضح )٣والشكل ( كونه أكثر مالئمة لظروف البحث،

  المتغیر التابع  المتغیر المستقل  تینتكافؤ المجموع  المجموعة

  التجریبیة 
  مر الزمنيالعُ * 

* المع���دل الع���ام ف���ي م���ادة الریاض���یات للع���ام 
  السابق

  * درجة الذكاء
  * الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

إستراتیجیة 
  المكعب

*اكتساب المفاھیم 
  ةالریاضیاتی

الدافعیة نحو تعلم  *
  الریاضیات

  الضابطة  
ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ

  

  



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٦٨ ( 

 

  :Research Population and its Sampleثالثًا: مجتمع البحث وعینته 

یقصد بمجتمع البحث جمیع األعضاء أو العناصر سواء كانت أهداف أو موضوعات 

)؛ في حین ١٠١ ص ،٢٠١٠ (المنیزل وعدنان، أو أفراد نرغب بتعمیم نتائج الدراسة علیهم.

ي یتم أخذها من المجتمع الذي نرید بحثه أو یقصد بعینة البحث مجموعة أفراد أو العناصر الت

    ).٩٣ ص ،٢٠٠٩ (الجادري وأبو حلو، بتعبیر آخر أنها جزء من الكل.

في مدینـة الرمـادي مركـز  األول المتوسطن مجتمع البحث الحالي من طالب الصف تكوّ 

 صـدیاً ق ت ثانویـة الخالـدین للبنـینر ختیـوقد اُ ؛ م)٢٠١٤-٢٠١٣محافظة األنبار للعام الدراسي (

  لألسباب اآلتیة: في مدینة الرمادي (مركز محافظة األنبار)

  كون الباحث ُمدرس فیها.* 

  .األول المتوسطللصف  تین* احتواء المدرسة على شعب

إلجراء التكافؤ في األول المتوسط  بجمع المعلومات عن طالب الصف قام الباحث

مجموعة التجریبیة ) لتمثل الب( شعبة، واختیر بالتعیین العشوائي بعض المتغیرات الدخیلة

) لتمثل المجموعة أ)، والشعبة (٣٧( ) وبلغ عدد طالبهابإستراتیجیة المكعب( التي سُتدّرس

)، وبعد استبعاد الطالب ٣٥) وبلغ عدد طالبها (بالطریقة التقلیدیةالتي سُتدّرس ( الضابطة

) طالبًا، ٦٦عینة البحث (ل نهائي)، أصبح المجموع ال٦الراسبین إحصائیًا فقط البالغ عددهم (

  ) یوضح ذلك.١والجدول (

  ) عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده١جدول (

  الشعبة  المجموعة
عدد الطالب قبل 

  االستبعاد
عدد الطالب 

  الراسبین
عدد الطالب بعد 

  االستبعاد
  ٣٥  ٢  ٣٧  ب  التجریبیة
  ٣١  ٤  ٣٥  أ  الضابطة

  ٦٦  ٦  ٧٢  المجموع

  

  تكافؤ مجموعتي البحث: رابعًا:

  :وهيفي بعض المتغیرات  مجموعتي البحث إحصائیاً  البط بین الباحث كافأ

تــم الحصــول علــى العمــر الزمنــي لكــل طالــب مــن بطاقــة : باألشــهر مــر الزمنــي محســوباً العُ  .١

) لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة داللــة الفــروق T-test( االختبــار التــائي عمالولــدى اســتالمدرســیة، 
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 والجـدول ،)٠,٠٥( داللـة اإلحصائیة، اتضـح أن الفـرق لـیس بـذي داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى

  ) یوضح ذلك.٢(

  باألشهر مجموعتي البحث محسوباً  البمر الزمني لطنتائج االختبار التائي للعُ  )٢جدول (

  المجموعة
عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
الداللة   

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٤,٦  ١٤٤,٥٠  ٣٥  التجریبیة
١,٩٩٨  ٠,١٩  ٦٤  

لیس بذي 
  داللة

  ٧,٤  ٠٦,١٤٤  ٣١  الضابطة

  

تـم الحصـول علـى درجـات الطـالب للعـام  :اسـي السـابقلعـام الدر الریاضیات لمادة  اتدرج .٢

) لعینتــین مســتقلتین T-test( االختبــار التــائي عمالوعنــد اســتالســابق  مــن البطاقــة المدرســیة، 

)، اتضـح أن الفـرق لـیس بـذي داللـة ٠,٠٥داللة ( عند مستوى لمعرفة داللة الفروق اإلحصائیة

  :) یوضح ذلك٣والجدول ( ،)٠,٠٥داللة ( إحصائیة عند مستوى

  للعام الدراسي السابق مجموعتي البحث نتائج االختبار التائي لدرجات )٣ول (جد

  المجموعة
عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
الداللة   

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٦,٩٨  ٦٨  ٣٥  التجریبیة
١,٩٩٨  ١,١٤  ٦٤  

لیس بذي 
  ٦,٥١  ٦٤  ٣١  الضابطة  داللة

  

طبیعته هو استعمال هدف البحث و  یالءماختبار للذكاء الذي  أفضلیعد : الذكاء . درجة٣

 ،١٩٨٣ ،(الدباغ والمقنن على البیئة العراقیة. لمصفوفات المتتابعةل )Raven(رافن راختبا

عند و  ،بق االختبار على مجموعتي البحث في األسبوع األول من التجربةفقد طّ  )،٩٣ ص

، لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین )T-test( االختبار التائي عمالاست

یوضح  )٤( جدولوال ،)٠,٠٥( داللة إحصائیة عند مستوى داللة اتضح أن الفرق لیس بذي

  ذلك:
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  الذكاء درجةمجموعتي البحث في لنتائج االختبار التائي ) ٤جدول (

  المجموعة
عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
الداللة   

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٣,٩  ٥٤,١٣  ٣٥  التجریبیة
١,٩٩٨  ٠,٠٧  ٦٤  

لیس بذي 
  ٣,٨  ٥٤,٠٦  ٣١  الضابطة  داللة

  

) فقـرة، ذات ٢٠( مقیاسًا تكـون مـن أعّد الباحث. الدافعیة نحو تعلم مادة الریاضیات القبلي:٤

-T( وعنــد اســتعمال االختبــار التــائيالخمســة بــدائل، وقــد تــم تطبیقــه علــى مجمــوعتي البحــث، 

test لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین، اتضح أن الفـرق لـیس بـذي داللـة (

  :) یوضح ذلك٥( )، والجدول٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

مقیاس الدافعیة نحو تعلم مادة ) نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في ٥جدول (

  تالریاضیا

  المجموعة
عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
الداللة   

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٤,٣  ٥٩,٠٩  ٣٥  التجریبیة
١,٩٩٨  ١,٠٩  ٦٤  

لیس بذي 
  ٤,٥  ٦١,٧٩  ٣١  الضابطة  داللة

  

سیقوم بتدریسها، وهي الفصول المادة العلمیة التي  الباحث حدد تحدید المادة العلمیة:خامسًا: 

عـــام الدراســـي الثالثـــة األولـــى مـــن كتـــاب الریاضـــیات المقـــرر تدریســـه للصـــف األول المتوســـط لل

وقـــد ضـــمت (الفصـــل )؛ ٢٠١٣(د. رحـــیم یـــونس العـــزاوي وآخـــرون،م)، تـــألیف٢٠١٤-٢٠١٣(

  .)األعداد الصحیحة ) و(الفصل الثالث:العالقات ) و(الفصل الثاني:المجموعات األول:

الهــدف الســلوكي هــو الســلوك الــذي ســیظهره المــتعلم فــي  صــیاغة األهــداف الســلوكیة: سادســًا:

كي یتوقـــع حدوثـــه فـــي شخصـــیة نهایـــة درس أو وحـــدة دراســـیة معینـــة، أي وصـــف لتغیـــر ســـلو 

تعلیمیة معینـة، ویجـب أن یكـون  الطالب نتیجة تفاعله مع موقف تعلیمي معین، ومروره بخبرة 

)؛ وقـد ١١١ ص ،٢٠١١ هذا السلوك محددًا لیمكن قیاسه بشـكل دقیـق وموضـوعي.(الحریري،

علــى تصــنیف تها تــم االعتمــاد فــي صــیاغأعــّد الباحــث مجموعــة مــن األهــداف الســلوكیة، وقــد 

، والتطبیـق) ،فهموال (التذكر، وهي: ثالثة األولىال ) لألهداف المعرفیة بمستویاتهBloom(بلوم 
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وقـــد تـــم عرضـــها مـــع محتـــوى المـــادة العلمیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین لبیـــان آرائهـــم فـــي 

  .سالمتها ومدى استیفائها لشروط الصیاغة الجیدة ومالئمة مستویاتها المعرفیة

ُیمثل التخطیط للتدریس منهجًا وأسلوبًا یحقـق االرتقـاء بعملیـة  الخطط التدریسیة: دادسابعًا: إع

الــتعلم، وهــي عملیــة تحضــیر ذهنــي وكتــابي یضــعه الُمــدرس قبــل الــدرس بمــدة كافیــة، ویشــتمل 

)؛ فقد أعـّد الباحـث ٩٧ ص ،٢٠١٢ (زایر ورائد، على عناصر مختلفة لتحقیق أهداف محددة.

)، والثانیـة بإسـتراتیجیة المكعـبولـى للمجموعـة التجریبیـة التـي سـتدرس (األ ،نوعین مـن الخطـط

للمجموعــة الضــابطة التــي ســتدرس (بالطریقــة التقلیدیــة)، وقــد تــم عرضــهما علــى مجموعــة مــن 

لإلفــادة مــن  المحكمــین (تدریســي طرائــق تــدریس الریاضــیات، ومشــرفیها ومدرســیها ومدرســاتها) 

  آرائهم ومقترحاتهم لتطویرها بشكل سلیم وناضج.

ُتعــد أداة البحــث وســیلة لجمــع البیانــات التــي مــن خاللهــا یــتم اإلجابــة علــى : البحــث اةًا: أدثامنــ

أســئلة البحــث أو اختبــار فرضــیاته، ویطلــق علیهــا أیضــًا بوســائل القیــاس كاالســتبانة والمالحظــة 

)؛ ومن خالل هدف البحث الحـالي ٨٣ ص ،٢٠١٤ ني ونضال،(الكیال والمقابلة واالختبارات.

تمثلت أداة البحث باختبار التحصیل، ومقیاس الدافعیة نحو تعلم مادة الریاضـیات؛ وفیمـا یـأتي 

  عرض اإلجراءات التفصیلیة التي اتبعها الباحث في إعدادهما:

   :Test mathematical conceptsأوًال: اختبار المفاهیم الریاضیاتیة 

ُتعد االختبارات من األدوات المهمة والشائعة في قیـاس التحصـیل وفـي الحكـم علـى مـا 

)؛  قـــام الباحـــث بعـــد تحدیـــد هـــدف االختبـــار ٢٢٤ ، ص٢٠١٢ (مریزیـــق وجعفـــر، تـــم إكســـابه.

وتحلیــل المعرفــة الریاضــیاتیة وعمــل الخریطــة االختباریــة لمحتــوى الفصــول الثالثــة علــى أســاس 

وتحدیــد األوزان النســبیة لكــل موضــوع حســب المفــاهیم الــواردة فیــه لهــا المفــاهیم المتضــمنة فیــه، 

  وعدد الدروس لكل فصل واعتمدت األوزان على المعادالت اآلتیة:

  عدد المفاھیم في الفصل الواحد                          
  )١....... (      %١٠٠×                                           =   وزن المحتوى 

  عدد المفاھیم الكلي                               

  :مستویات األهداف على النحو اآلتيوحسب وزن كل مستوى من 

  عدد المفاھیم لكل مستوى                        
  )٢....... (   %١٠٠×       وزن كل مستوى =                             

  العدد الكلي للمفاھیم                          
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  وحسب عدد األسئلة لكل خلیة على النحو اآلتي:

عــدد × وزن المحتــوى × داف عــدد األســئلة لكــل خلیــة = وزن كــل مســتوى مــن مســتویات األهــ

  ).١٤٣-١٤١ ، ص٢٠٠٧(الكبیسي،  .األسئلة

، وقد اختار الباحث االختبارات لقد تم إعداد اختبار یقیس إكساب المفاهیم الریاضیاتیة

الموضــوعیة مــن نــوع (االختیــار مــن متعــدد) ألنهــا مــن أكثــر االختبــارات قــدرة فــي قیــاس النــواتج 

التعلیمیة للمستویات العقلیة العلیا والمهاریـة، فضـًال عـن كونهـا تتسـم بدرجـة عالیـة مـن الصـدق 

  ).١٠٧ ص ،٢٠١٢ (مریزیق وجعفر، والثبات والموضوعیة في التصحیح.

) فقـرة مـن نـوع اختیـار مـن متعـدد ذي أربعـة ٣٢بلغت عدد الفقرات بصورتها األولیة ( 

  بدائل، ثم اعد الباحث تعلیمات االختبار ومثال یوضح كیفیة اإلجابة.

  : Validity of  the Testصدق االختبار 

(صــدق المحتــوى)، مــن خــالل اعتمــاده ل قــام الباحــث بتحقیــق نــوعین مــن الصــدق األو 

(الخریطة االختباریة) الذي ُیعد مـن مؤشـرات صـدق محتـوى االختبـار؛  جدول المواصفاتعلى 

والثاني الصدق الظاهري)، من خالل عرضه على مجموعة من المتخصصـین فـي الریاضـیات 

فأكثر بین  %)٨٠( وطرائق تدریس الریاضیات وُمدرسیها، وتم االعتماد على نسبة اتفاق بلغت

  قرة لعدم وصولها إلى النسبة المعتمدة وتعدیل بعض فقرات االختبار.) ف٢( الخبراء، لذا حذفت

   التجربة االستطالعیة الختبار المفاهیم الریاضیاتیة:

ـــة تكونـــت مـــن ـــة اســـتطالعیة أولی ـــى عین ـــار عل ـــق االختب ـــب مـــن طـــالب ٣٠( ُطّب ) طال

 د بـــوتقــدیر الوقــت الــالزم الــذي حــدالصــف األول المتوســط، لغــرض التأكــد مــن وضــوح الفقــرات 

  ) دقیقة. ٤٠(

) طالـب مـن ١٠٠( عینـة اسـتطالعیة ثانیـة تكونـت مـن ثم طّبق الباحث االختبار على

وقـد تـم تبلیـغ  ،إلجراء التحلیل اإلحصائي لفقـرات االختبـارذلك و طالب الصف األول المتوسط 

ــــع الطــــالب قبــــل أســــبوعًا واحــــدًا مــــن موعــــد االختبــــار َحت إجابــــات العینــــة ؛ بعــــدها جمی ُصــــحَّ

 ى قسـمین مجموعـة علیـا عـدد أفرادهـااالستطالعیة ثم رتبت الدرجات تنازلیًا؛ وقسـمت العینـة إلـ

 ) طالبــًا، إذ تشــیر أدبیــات الموضــوع إلــى أنــه مــن٥٠( طالبــًا ومجموعــة دنیــا عــدد أفرادهــا) ٥٠(

ـــى ـــدرجات نفســـها إل ـــا وخاصـــة فـــي ٥٠%) علیـــا و(٥٠( األفضـــل تقســـیم ال االختبـــارات %) دنی

) أن هـــذه النســـبة تعطـــي أعلـــى تمییـــزًا للفقـــرة إذا كـــان التوزیـــع Kelly( جـــد كیلـــيالصـــفیة، فقـــد و 
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مستوى الصـعوبة لكـل فقـرة علـى و التمییز قوة )؛ ثم ُحِسَب ١٢٢ ص ،٢٠٠٢ متساویًا. (عودة،

  النحو اآلتي:

حسب الباحث القـوة التمییزیـة لكـل فقـرة  :Item Discriminationالقوة التمییزیة للفقرات * 

تـي ) واألدبیـات تشـیر إلـى أن الفقـرة ال٠,٦٦ - ٠,٣٦( وجـدها تتـراوح بـیناالختبار و  من فقرات

، ٢٠١٠%) یستحســـــن حـــــذفها أو تعـــــدیلها. (كوافحـــــة،٢٠( یقــــل معامـــــل قوتهـــــا التمییزیـــــة عـــــن

  .)؛ لذا أبقى الباحث على جمیع الفقرات من دون حذف أو تعدیل١٥١-١٥٠ص

كـل الت حسـب الباحـث معـام: Item Difficulty Coefficientمعامـل صـعوبة الفقـرة * 

ـــار  ـــرة مـــن فقـــرات االختب ـــیناوجـــدو فق )، وتعـــد الفقـــرات االختباریـــة ٦٧,٠ - ٣٢,٠( ها تتـــراوح ب

 ؛)١٣٩،ص٢٠٠٢).(أبـو سـل٨٠,٠) و(٢٠,٠مقبولة إذا كان معدل صعوبتها وسـهولتها بـین (

  وهذا یعني أن فقرات االختبار جمیعًا ُتّعد مقبولة.

بعـد تطبیـق معادلـة فعالیـة  :Effectiveness of Destructors الخاطئةفعالیة البدائل  *

البدائل ظهر أن نتائج جمیعها كانت سالبة، وهذا یعني أن البدائل الخاطئة قد موهت عددًا من 

الطالب ذوي المستویات الضعیفة مما یدل على فعالیتها، وعلیه تم اإلبقاء علـى جمیـع الفقـرات 

  دون تغییر.

ـــات  ـــارثب  ُحِســـَب معامـــل ثبـــات اختبـــار المفـــاهیم الریاضـــیاتیة  :Test Reliability االختب

  بطریقتین هما:

االختبــار إلــى نصــفین،  قّســم الباحــث :Split half Method طریقــة التجزئــة النصــفیةأ: 

باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط الفقـــرات الزوجیـــة والفقـــرات الفردیـــة، ثـــم حســـاب االرتبـــاط بـــین نصـــفیه 

)، ثم ُصححت هذه ٧٤,٠( قیمة معامل االرتباط بین النصفین) وقد بلغت Pearson( بیرسون

، ویعد معامل الثبات مقبوًال ألنـه یقـع )٨٣,٠براون فبلغت ( –القیمة باستخدام معادلة سبیرمان 

  .)٢٠١،ص٢٠٠٧).(الكبیسي،٠,٨٥ –٠,٦٠( بین المدى المقبول

مـل الثبـات المسـتخرج بلـغ معا :Alpha – Cronbach Method طریقـة ألفـا كرونبـاخب: 

  )، وبعد هذا اإلجراء أصبح االختبار جاهزًا للتطبیق النهائي.٨١,٠( بهذه الطریقة

) ٣٠( مــن تكــّوَن االختبــار بصــورته النهائیــة بصــورته النهائیــة: اختبــار المفــاهیم الریاضــیاتیة

بعــد أن تــم  فقــرة موضــوعیة مــن نــوع (اختیــار مــن متعــدد)، وتــم تطبیقــه علــى مجمــوعتي البحــث
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إبالغهـــم قبـــل أســـبوع مـــن موعـــده، وقـــد تـــم تصـــحیح إجابـــات الطـــالب علـــى وفـــق ورقـــة اإلجابـــة 

  النموذجیة.

 :Scale Motivation about Learningثانیًا: مقیـاس الدافعیـة نحـو تعلـم الریاضـیات 

على أدبیات ودراسات تناولت في طیاتها موضوع الدافعیة نحو تعلـم الریاضـیات،  بعد اإلطالع

واستشارة مجموعة من المختصین في الریاضیات وطرائق تدریسها، والتباحث معهم لإلفادة من 

آراءهم وتوجیهاتهم واالستنارة بآرائهم وأفكارهم بهـذا الخصـوص، أعـّد الباحـث مقیاسـًا تكـّون مـن 

  (دائمًا، وغالبًا، وأحیانًا، ونادرًا، وأبدًا).  الخمسة بدائل ) فقرة، ذات٢٠(

ویقصــد بــه االســتدالالت الخاصــة التــي نخــرج بهــا مــن  :Scale Validityصــدق المقیــاس 

حیــــث مناســــبتها ومعناهــــا وفائــــدتها، لــــذا فــــإن الصــــدق یبــــین مــــدى صــــالحیة اســــتخدام درجــــات 

ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن )؛ ٤٦٥ب،ص٢٠١٠المقیـــاس فـــي القیـــام بتفســـیرات معینـــة.(أبو عـــالم،

  اآلتي:، عمد الباحث إلى التحقق من مقیاسصدق ال

  :face validityالصدق الظاهري أ: 

یعنـــي البحـــث عمـــا یبـــدو أن االختبـــار یقیســـه، أي المظهـــر العـــام لالختبـــار أو الصـــورة 

 ،٢٠١٢ الخارجیة له من حیث نوع الفقـرات وكیفیـة صـیاغتها ومـدى وضـوحها.(كاي وآخـرون،

  ).٢٥٣ ص

ــــم الریاضــــیات المتكــــّون ( ــــة نحــــو تعل ــــاس الدافعی ــــى ٢٠َعــــَرَض الباحــــث مقی ــــرة عل ) فق

لمحكمــین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة لإلبــداء أرائهــم ومالحظــاتهم فــي وضــوح مجموعــة مــن ا

الفقـرات وصـیاغتها بصـورة جیـدة، وأي مالحظـات أخـرى تفیـد فـي تحسـین نوعیـة المقیـاس، وقــد 

%) مــع إجــراءات ٨٥جــاءت نتیجــة آرائهــم حــول فقــرات المقیــاس علــى نســبة اتفــاق أكثــر مــن (

  .ت جمیع فقرات المقیاس صادقة ظاهریاً تعدیالت على بعض فقراته؛ لذا عدّ 

  :  Construct Validityصدق البناء أو(المفهوم) ب:

تسمیات عدة منها صـدق المفهـوم ألنـه یقـوم علـى تحدیـد المفـاهیم والبنـى  لصدق البناء

؛ )١٠٣ ص ،٢٠٠٢ .(الظاهر وآخـرون،المقومة للظاهرة المقاسه ومن ثم التحقق منها تجریبیاً 

اإلجرائیـــة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا التحقـــق مـــن صـــدق البنـــاء لمقیـــاس مـــا هـــو ومـــن األســـالیب 

الصدق الداخلي، وألجل التحقق منه یلجأ الباحثون إلى تطبیق إحدى معامالت االرتباط للحكـم 

)؛ ومــن أجــل التحقــق مــن صــدق بنــاء ١١٨ ص ،٢٠١٤علــى إبقــاء الفقــرة أو حــذفها. (ربیــع، 



  ر  ا  ايد.

  

 ا  بإ  ا اإ أ

 ول اا ب اى ط ا  

  

) ٣٧٥ ( 

 

ن درجة كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیـاس المقیاس، تم إیجاد عالقة ارتباط بی

) طالـب؛ ألن ١٠٠( من خالل حساب درجات طالب العینة االستطالعیة الثانیـة المتكونـة مـن

باســتخدام معامــل ارتبــاط الدرجــة الكلیــة تعــد معیــارًا لصــدق المقیــاس، وُحســبت عالقــة االرتبــاط 

هذا إلى االتساق الداخلي لفقرات االختبار، وُتعد )، ویشیر Pearson Correlation( بیرسون

  ) یوضح ذلك:٦( )، والجدول٠٥,٠( الة عند مستوى داللةهذه النتائج فعّ 

  ) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاس٦جدول (

  معامل ارتباطھا بالمقیاس  الفقرة  معامل ارتباطھا بالمقیاس  الفقرة

٤٩٢,٠  ١١  ٥٣٩,٠  ١  

٤٦٧,٠  ١٢  ٦٠٧,٠  ٢  

٥٦٠,٠  ١٣  ٤٦٧,٠  ٣  

٥٣٩,٠  ١٤  ٦٩٤,٠  ٤  

٦٣٧,٠  ١٥  ٦٥١,٠  ٥  

٦٩٢,٠  ١٦  ٤٤٨,٠  ٦  

٦١٦,٠  ١٧  ٥٢٢,٠  ٧  

٥٨١,٠  ١٨  ٥٩٣,٠  ٨  

٤٣٧,٠  ١٩  ٦٠٧,٠  ٩  

٥٨٨,٠  ٢٠  ٦٢٧,٠  ١٠  

  )٩٨) وبدرجة حریة (٠٥,٠) عند مستوى داللة (١٦٥,٠* القیمة الجدولیة (

  

الخاص بالداللة اإلحصائیة لمعامـل االرتبـاط نالحـظ أن كـل قـیم وعند مراجعة الجدول 

) عنـد مســتوى ١٦٥,٠( معامـل االرتبـاط دالـة إحصـائیًا كونهـا أكبــر مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة

  ).٩٨( ) وبدرجة حریة٠٥,٠( داللة

  التطبیق االستطالعي لمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات:

للتأكد من وضوح تعلیمات اإلجابة عن االختبار وفهم فقراتـه وتحدیـد الوقـت المسـتغرق 

فـي اإلجابــة عنـه، عمــد الباحـث علــى تطبیـق االختبــار علـى عینــة اسـتطالعیة أولیــة مؤلفـة مــن 

) طالبًا من طـالب الصـف األول المتوسـط فـي ثانویـة اإلمـام الغزالـي للبنـین، بالتعـاون مـع ٣٠(

ومدرس مادة الریاضیات، وقد تبین أن جمیع فقرات االختبار وتعلیمـات اإلجابـة إدارة المدرسة ،



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٧٦ ( 

 

عنــه كانــت واضــحة، ولضــبط الوقــت الُمســتغرق لإلجابــة عــن فقــرات االختبــار، تــم رصــد وقــت 

  ) دقیقة.٤٠( وكان متوسط الوقت انتهاء إجابات جمیع الطالب،

ى عینـــــة عشـــــوائیة ثـــــم طّبـــــق الباحـــــث مقیـــــاس (الدافعیـــــة نحـــــو تعلـــــم الریاضـــــیات) علـــــ

) طالــب مــن طــالب الصــف األول المتوســط؛ ثــم ُصــحَّحت ١٠٠( عیة ثانیــة تكونــت مــناســتطال

إجابــات العینــة االســتطالعیة ثــم رتبــت الــدرجات تنازلیــًا؛ ووزعــت العینــة علــى مجمــوعتین، ُعلیــا 

ضـل )، إذ تشـیر أدبیـات الموضـوع إلـى أنـه مـن األف٥٠( )، وُدنیا عـدد أفرادهـا٥٠فرادها (عدد أ

) أن Kelly,1955(%) دنیــا، فقــد وجــد كیلــي٥٠(%) علیــا و٥٠( م الــدرجات نفســها إلــىتقســی

)؛ ١٢٢ ص ،٢٠٠٢ (عــودة، هــذه النســبة تعطــي أعلــى تمییــز للفقــرة إذا كــان التوزیــع متســاویًا.

فــالغرض مــن تحلیــل الفقــرات إحصــائیًا هــو التعــّرف علــى القــوة التمیزیــة لكــل فقــرة، وعلیــه عمــد 

  حساب فقرات المقیاس على ما یأتي:الباحث على 

ــز الفقــرة  أفــراد قــدرة الفقــرة علــى التمییــز مــابین  هــو :Item Discriminationمعامــل تمیی

، وهــو دلیــل علــى إن الفقــرة صــادقة فیمــا تقیســه بــدلیل المجموعــة العلیــا وأفــراد المجموعــة الــدنیا

ـــــى التمییز.(النجـــــار،  ـــــدرتها عل ـــــد حلّـــــل الباحـــــث كـــــل )٢٥٤،ص٢٠١١ق ـــــرة باســـــتعمال ؛ وق فق

(االختبار التائي)، والختبار داللة الفـرق بـین متوسـطي درجـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا، وتـم 

) بالقیمة التائیة الجدولیة ٣٤٥,٧ -٤٣٦,٢( بین التي تراوحت مامقارنة القیم التائیة المحسوبة 

الفقـــــرات دالـــــة )، وتبـــــین أن كـــــل ٩٨( درجـــــة حریـــــة) وب٠٥,٠( ) عنـــــد مســـــتوى داللـــــة٩٩٨,١(

  إحصائیًا.

ُیقصد بثبات درجات االختبار مدى خلوها مـن األخطـاء  :Scale Reliabilityثبات المقیاس

التـــي تشـــوب القیـــاس، أي مـــدى قیـــاس االختبـــار للمقـــدار الحقیقـــي للســـمة التـــي  ةغیـــر الُمنتظمـــ

ة )؛ وقــد تــم التحقــق مــن ثبــات المقیــاس بطریقــ٩٢،ص٢٠٠٨یهــدف لقیاسها.(الكبیســي وهــادي،

  ألفا كرونباخ.

  : Alpha – Cronbach Methodطریقة ألفا كرونباخ  *

وتقــیس جــودة الفقــرات أو المتغیــرات التــي تقــیس الســمات المتماثلــة أو ارتبــاط المفهــوم 

ـــدًا للثبـــات فـــي معظـــم الحـــاالت مـــن وجهـــة نظـــر  ـــدیرًا جی بالمجـــاالت األخـــرى، وهـــي تعطـــي تق

) ٨٢,٠( معامـل الثبـات بهـذه الطریقـة وبلـغ )؛ وقـد تـم حسـابRavid,2011,p196الباحثین.(

  ).٤٨٣ ص ،٢٠١٠ (أبو عالم، وهو معامل ثبات جید.
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  مقیاس مهارات الدافعیة نحو تعلم الریاضیات بصورته النهائیة:

) فقــرة، ذات الخمســة بــدائل (دائمــًا، غالبـــًا، ٢٠( بصــورته النهائیــة مـــنتكــّون المقیــاس 

وٕاعطـاء ) علـى التـوالي؛ ١،٢،٣،٤،٥( الـدرجات الفقـرات االیجابیـةأحیانًا، نادرًا، أبدًا)، وٕاعطاء 

ـــى التـــوالي؛ أي تكـــون ٥،٤،٣،٢،١( الفقـــرات الســـلبیة ـــى درجـــة) عل  )، وأدنـــى درجـــة١٠٠( أعل

ـــم ٢٤/١٢/٢٠١٣( الموافـــق )، وقـــد تـــم تطبیقـــه علـــى عینـــة البحـــث یـــوم الثالثـــاء٢٠( )؛ وقـــد ت

اإلجابة عن المقیـاس، وقـد جـرى التطبیـق  إعطاءهم جملة من التعلیمات والتوصیات عن كیفیة

  تحت إشراف الباحث.

  :Statistical Meansتاسعًا: الوسائل اإلحصائیة 

. استعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین في تكافئ المجموعتین فـي العمـر ودرجـة الـذكاء ١

المنیـــزل ( ودرجـــات مـــادة الریاضـــیات للعـــام الســـابق بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة.

  ).٣٦٥ ، ص٢٠١٠ وعدنان،

. معامل ارتباط بیرسون إلیجاد معامل الثبـات لالختبـار المفـاهیم الریاضـیاتیة بطریقـة التجزئـة ٢

  ). ٢٥٨ ص ،٢٠٠٩ النصفیة، والستخراج صدق البناء لمقیاس الدافعیة. (الزاملي وآخرون،

  ).٢٣٧ ، ص٢٠١٢ ملحم،(الریاضیاتیة.. معامل الصعوبة والسهولة لفقرات اختبار المفاهیم ٣

 ، ص٢٠١٢ . معامل التمییز لفقـرات اختبـار المفـاهیم الریاضـیاتیة ومقیـاس الدافعیـة. (ملحـم،٤

٢٣٩.(  

 . معادلــة ألفــا كرونبــاخ الســتخراج ثبــات اختبــار المفــاهیم الریاضــیاتیة وثبــات مقیــاس الدافعیــة.٥

  ).١٤٠ ص ،٢٠١٠ (المنیزل وعدنان،

بـــراون الســـتخراج معامـــل ثبـــات االختبـــار المفـــاهیم الریاضـــیاتیة بطریقـــة  -. معادلـــة ســـیبرمان٦

  ).١٣٩ ص ،٢٠١٠ (المنیزل وعدنان، التجزئة النصفیة.

:و ض ا :اا ا  

:ض ا :أو  

بین متوسط ) ٠,٠٥( عند مستوى الداللةداللة إحصائیة  وال یوجد فرق ذ األولى: الفرضیة .١

 درجاتومتوسط  بإستراتیجیة المكعبالمجموعة التجریبیة التي درست طالب  درجات

   إكساب المفاهیم الریاضیاتیة.المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في طالب 



 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٧٨ ( 

 

 ) بـــــین المجموعـــــة٠,٠٥( ) نالحـــــظ فـــــرق دال عنـــــد مســـــتوى٥ومـــــن خـــــالل الجـــــدول (

  الضابطة في اختبار المفاهیم الریاضیاتیة ولصالح المجموعة التجریبیة.التجریبیة والمجموعة 

 مجموعتي البحثل المفاهیم الریاضیاتیةتبار خنتائج ا) ٥جدول (

  المجموعة
عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
الداللة   

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٧,٣  ٢٤  ٣٥  التجریبیة
  دال  ١,٩٩٨  ٤,٦  ٦٤

  ٧,٦  ٢٢  ٣١  الضابطة

  

بین متوسط ) ٠,٠٥عند مستوى الداللة (یوجد فرق ذو داللة إحصائیة ال  .الفرضیة الثانیة:٢

طالب  درجاتومتوسط  بإستراتیجیة المكعبلمجموعة التجریبیة التي درست درجات طالب ا

مقیاس دافعیتهم نحو تعلم مادة لمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في ا

  الریاضیات.

وللتحقــق مــن هــذا تــم حســاب الفــرق بــین درجــات االختبــار القبلــي والبعــدي فــي مقیــاس 

الدافعیــة نحــو تعلــم الریاضــیات لكــل طالــب ولكلتــا المجمــوعتین، واســتخراج المتوســط الحســابي 

الجـدول اري للفرق، وباسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین، ومـن خـالل واالنحراف المعی

) بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الضـابطة فـي ٠,٠٥( ) نالحظ فرق دال عنـد مسـتوى٦(

  ولصالح المجموعة التجریبیة. مقیاس الدافعیة

 االختبارین القبليالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفرق بین درجات ) ٦جدول (

  لمجموعتي البحث لمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات والبعدي

  العدد  المجموعة
المتوسط 
الحسابي 

  القبلي

المتوسط 
الحسابي 

  البعدي

الفرق بین 
  المتوسطین

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى الداللة     القیمة التائیة

  الجدولیة  المحسوبة  ٠٥,٠

  ٧٨٨,٨  ٩١,٢١  ٨١  ٠٩,٥٩  ٣٥  التجریبیة
  دال  ١,٩٩٨  ٤٦٣,٤  ٦٤

  ١٧٥,٧  ٣٥,١٣  ١٤,٧٥  ٧٩,٦١  ٣١  الضابطة
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:ا  :م  

المكعـب  أظهرت نتائج البحث إلى تفوق المجموعة التجریبیة التـي درسـت بإسـتراتیجیة 

  على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن:

لتـــي تجعـــل الطالـــب محـــورًا للعملیـــة االحدیثــة  التـــدریس طرائـــقمـــن  تعــد إســـتراتیجیة المكعـــب .١

التعلیمیـــة، مـــن خـــالل إعطائـــه دور المكتشـــف، األمـــر الـــذي ســـاعد علـــى إكســـاب المفـــاهیم 

ئها بصورة ذات معنى في البنیة المعرفیة، وهذا مـا لـوحظ فـي نتـائج اختبـار الریاضیاتیة وبنا

   إكساب المفاهیم الریاضیاتیة.

ســاعدت إســتراتیجیة المكعــب علــى ربــط المفــاهیم الریاضــیاتیة الســابقة التــي یمتلكهــا الطالــب . ٢

ع دراســة فــي البنیــة المعرفیــة بالمعلومــات الالحقــة وبنائهــا بصــورة متكاملــة، وهــذا مــا یتفــق مــ

الریاضــیات، األمــر الــذي لــه األثــر األكبــر فــي إحــداث الــتعلم الحقیقــي (ذي المعنــى)، ممــا 

وهـــذا مـــا لـــوحظ فـــي نتـــائج اختبـــار اكتســـاب المفـــاهیم  أســـهم فـــي االحتفـــاظ بهـــا مـــدة أطـــول

  الریاضیاتیة.

. سـاعدت إسـتراتیجیة المكعـب علــى عـرض المـادة الریاضـیاتیة بتسلســل منطقـي، ومـا تعتمــده ٣

ستراتیجیة من أنشطة وفّعالیات تناسب مادة الریاضیات وهذا مامنح الطالب حافزًا ودافعـًا اإل

  نحو تعلمها.

ـــــدریس . ٤ ـــــدریس وأهـــــداف ت ـــــق الت تتناســـــب إســـــتراتیجیة المكعـــــب مـــــع المفهـــــوم الحـــــدیث لطرائ

الریاضیات من حیث تنظیم الموضوعات الریاضیاتیة وجعل الطالب مركزًا للعملیة التعلیمیة 

ائه دورًا ایجابي في العملیة التعلیمیة، وهذا مامنح الطالب حافزًا ودافعـًا والحیلولـة دون وٕاعط

  العزوف عن دراسة الریاضیات مما زاد في حبه وتعلمه للمادة الریاضیاتیة.

 : تا:Conclusions  

  یمكن أن نخلص إلى االستنتاجات اآلتیة: البحث الحاليفي ضوء نتائج 

المجموعـــــة طــــالب لـــــدى  إكســــاب المفـــــاهیم الریاضــــیاتیةفـــــي  إســـــتراتیجیة المكعــــب. فاعلیــــة ١

  .طالب المجموعة الضابطة التي ُدّرسْت بالطریقة التقلیدیةبمقارنة  التجریبیة

إن التـــدریس علـــى وفـــق إســـتراتیجیة المكعـــب كـــان لـــه األثـــر فـــي تنمیـــة الدافعیـــة نحـــو تعلـــم . ٢

  التجریبیة مقارنة بطالب المجموعة الضابطة.الریاضیات لدى طالب المجموعة 
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. تتفق إجراءات التدریس على وفق إستراتیجیة المكعب مع ما ُتركز علیه التربیة الحدیثـة فـي ٣

  جعل الطالب محورًا للعملیة التعلیمیة التربویة.

  أسهمت إستراتیجیة المكعب في تدریس الریاضیات بطریقة متسلسلة ومترابطة ومتكاملة. .٤

را : تاRecommendations:  

  في ضوء ما تقدم من نتائج، یوصي الباحث باألمور اآلتیة:

. تبنــي إســتراتیجیة المكعــب فــي تــدریس الریاضــیات ألثرهــا فــي إكســاب المفــاهیم الریاضــیاتیة ١

  وتنمیة دافعیة الطالب نحو تعلمها.

المكعـب فـي التـدریس مـن خـالل  . تأهیل ُمدرسي الریاضیات على كیفیة اسـتخدام إسـتراتیجیة٢

  البرامج التدریبیة السنویة للمدرسین التي تقوم بها وزارة التربیة.

. تأهیـــــل طلبـــــة قســـــم الریاضـــــیات فـــــي المـــــرحلتین (الثالثـــــة والرابعـــــة) علـــــى كیفیـــــة التـــــدریس ٣

  بإستراتیجیة المكعب وذلك من خالل إدخالها ضمن منهاج طرائق تدریس الریاضیات.

ورش عمل لُمشرفي الریاضیات وُمدرسـیها تحـت إشـراف ُمـدربین مـؤهلین مـن  . ضرورة تنظیم٤

  التدریس الجامعي، وتدریبهم على توظیف إستراتیجیة المكعب

 : تاSuggestions:  

  :في ضوء ما سبق واستكماًال للبحث الحالي یقترح الباحث ما یأتي

  المكعب في مواد دراسیة أو مراحل دراسیة أخرى. إجراء دراسات تستخدم إستراتیجیة. ١

. إجــراء دراســة مماثلــة للمقارنــة بــین إســتراتیجیة المكعــب مــع إســتراتیجیة تدریســیة أخــرى فــي ٢

  المتغیرات نفسها.

. إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي فــي متغیــرات تابعــة أخــرى غیــر المفــاهیم الریاضــیاتیة ٣

  وتنمیة الدافعیة.

ة . إجراء دراسة أثر إستراتیجیة المكعب فـي تحصـیل طـالب الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـاد٤

  الریاضیات وتواصلهم الریاضي.
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  در:ا
  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٨ ، طعلم النفس التربوي )،٢٠١١( أبو جادو، صالح محمد علي. ١

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٢ وتطبیقاته"، طأ)، التعلم "أسسه ٢٠١٠. أبو عالم، رجاء محمود (٢

  ، دار الجامعات، القاهرة.١ ب)، مناهج البحث في العلوم التربویة والنفسیة، ط٢٠١٠. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (٣

رائق تدریس العلوم مفاهیم )، ط٢٠١١( . أمبو سعیدي، عبد اهللا بن خمیس، والبلوشي، سلیمان بن محمد٤

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٢ وتطبیقات عملیة، ط

(نظریات وتطبیقات)، دار الفكر العربي،  )، طرق تدریس الریاضیات٢٠٠١( . األمین، إسماعیل محمد٥

  القاهرة.

، دار ١ قبل المدرسة، ط )، تنمیة المفاهیم والمهارات الریاضیة ألطفال ما٢٠١٢( . بدوي، رمضان مسعد٦

  الفكر للنشر، عمان.

)، األسس المنهجیة واالستخدامات اإلحصائیة في بحوث ٢٠٠٩( . الجادري، عدنان حسین ویعقوب أبو حلو٧

  العلوم التربویة واإلنسانیة، دار إثراء للنشر والتوزیع، عمان.

  ار المسیرة، عمان.، د١ )، الجودة الشاملة في المناهج وطرائق التدریس، ط٢٠١١( . الحریري، رافدة عمر٨

، دار الحامد ١ (تصمیمها وتدریسها)، ط )، مناهج الریاضیات الحدیثة٢٠١١( . الخطیب، محمد أحمد٩

  للنشر، عمان.

، جامعــة الموصــل ، اختبــار رافــن للمصــفوفات المتتابعــة المقــنن للعــراقیین، مطبعــة)١٩٨٣( الــدباغ، فخــري وآخــرون. ١٠

  الموصل.

 .، دار المسیرة للنشر، عمان٣ مقاییس الشخصیة، ط )،٢٠١٤( ربیع، محمد شحاتة. ١١

  (منظومة تربویة ونماذج تطبیقیة)، دار حنین، عمان. )، تصمیم التدریس٢٠٠٧( . ریان، محمد هاشم١٢

، للنشــر مكتبــة الفــالح ،مفــاهیم وتطبیقــات فـي التقــویم والقیــاس التربـوي ،)٢٠٠٩( وآخــرون. الزاملـي، علــي عبــد جاسـم ١٣

  الكویت.

، دار المرتضــى للنشــر، ١)، اللغــة العربیــة مناهجهــا وطرائــق تدریســها، ط٢٠١٢. زایــر، ســعد علــي ورائــد رســم یــونس(١٤

  بغداد

، دار المرتضـى للنشـر، ١ )، اتجاهات حدیثة في تـدریس اللغـة العربیـة، ط٢٠١٣( . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسماء تركي داخل١٥

  بغداد.

)، أثر اسـتعمال التعلـیم البنـائي فـي التحصـیل والتفكیـر الناقـد لـدى طـالب ٢٠٠٨( الزهیري، حیدر عبد الكریم محسن. ١٦

  المرحلة اإلعدادیة في مادة الریاضیات، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، جامعة االنبار، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة.

بكسـتون فـي اكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة واالتجـاه نحـو  أنمـوذجخدام اثـر اسـت)، ٢٠١١( فرات غني نـوري. الساعدي، ١٧

 (غیــر منشــورة)، جامعــة بغــداد، كلیــة التربیــة ، رســالة ماجســتیرمــادة الریاضــیات لــدى طالبــات الصــف الثــاني متوســط

  (ابن الهیثم).

  الثقافة، عمان.دار ، ١ )، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط٢٠٠٢( وآخرون الظاهر، زكریا محمد. ١٨
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(للمرحلــة األساســیة  )، منــاهج وأســالیب تــدریس الریاضــیات٢٠٠٩( . عبــاس، محمــد خلیــل ومحمــد مصــطفى العبســي١٩

  الدنیا)، دار المسیرة للنشر، عمان. 

)، األنمـــاط المنهجیـــة وتطبیقاتهـــا فـــي العلـــوم اإلنســـانیة ٢٠٠٧( . عبـــد الـــرحمن، أنـــور حســـین، وزنكنـــة، عـــدنان حقـــي٢٠

 ، شركة الوفاق للطباعة، بغداد.ةوالتطبیقی

)، مناهج البحث بین النظریة والتطبیق، دار التأمیم للطباعة ٢٠٠٥( . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفالح محمد حسن الصافي٢١

  والنشر، كربالء.

، دار المســـیرة ٢ اضـــیات لـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة، ط)، طـــرق تـــدریس الری٢٠١٤( . العبســـي، محمـــد مصـــطفى٢٢

  للنشر، عمان.

)، اســـتراتیجیات التـــدریس فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرین دلیـــل المعلـــم ٢٠٠٧( . عبیـــدات، ذوقـــان وأبـــو الســـمید، ســـهیلة٢٣

  والمشرف التربوي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان.

، دار صـفاء للنشـر، ١ ، طـرق تـدریس الریاضـیات والعلـوم، ط)٢٠١٠( . عریفج، سامي سلطي ونـایف أحمـد سـلیمان٢٤

  عمان.

، وزارة التربیــة، المدیریــة العامــة ١ )، الریاضــیات للصــف األول المتوســط، ط٢٠١٣( . العــزاوي، رحــیم یــونس وآخــرون٢٥

  للمناهج، جمهوریة العراق.

  دار األمل للنشر، عمان.)، القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، ٢٠٠٢( . عودة، أحمد سلیمان٢٦

(ُأسســـُه،  )، البحـــث العلمـــي واســـتخدام مصـــادر المعلومـــات التقلیدیـــة واإللكترونیـــة٢٠١٤. قنـــدیلجي، عـــامر إبـــراهیم(٢٧

 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان.٣ أسالیبُه، مفاهیمُه، أدواتُه)، ط

 ربــــوي كفایــــات للتحلیــــل والتطبیقــــات، ترجمــــة)، البحــــث الت٢٠١٢( . كــــاي، ل. ر، ومیلــــز، جیــــوفري، اریســــیان، بیتــــر٢٨

  ، عمان.والتوزیع عالم)، دار الفكر للنشرمحمود (صالح الدین 

  (تجدیدات ومناقشات)، دار جریر للنشر، عمان. )، القیاس والتقویم٢٠٠٧( . الكبیسي، عبد الواحد حمید٢٩

  (أمثلة ومناقشات)، دار جریر، عمان. )، طرق تدریس الریاضیات أسالیبه٢٠٠٨ــــــــــــــــــ (. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٠

تحصــیل طلبـــة  ي)، أثــر اســـتخدام نمــوذج الـــتعلم التولیــدي فـــ٢٠١٢( . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعمـــار طعمــة الســـاعدي٣١

)، ١٣( ثاني المتوسط للمفاهیم الریاضیة واستبقائها، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة البحـرین، المجلـدالصف ال

  .٢١٠-١٨٤ )، ص٢( العدد

دامها فـي الـتعلم والتعلـیم وخدمـة القـرآن )، التقنیات الحدیثة واسـتخ٢٠١٣( . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحمد سامي فرحان٣٢

  ، مكتبة المجتمع العربي للنشر، عمان.١ الكریم، ط

، مكتبة المجتمـع العربـي ١ )، االختبارات التحصیلیة المدرسیة، ط٢٠٠٨( . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهادي مشعان ربیع٣٣

  للنشر، عمان.
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 مما  رما   
  

              ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٣٨٤ ( 

 

) ١(  

  ر ا دة ات اا  س 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته...                  عزیزي الطالب ...

ود ی، و ةلقیاس مدى دافعیتك لتعلم الریاضیات والموضوعات الریاضیاتیروم الباحث إجراء بحث ی

) تحت ( وذلك بوضع عالمة ،معاونتك في اإلجابة عن فقرات المقیاس المرفق طیًا بكل دقة وصراحة

  البدیل الذي ینطبق علیك.

  مالحظة:

  من غیر إجابة . فقرةوال تترك أي  لفقرات* یرجى اإلجابة عن جمیع ا

 * علمًا إن اإلجابة سریة وال یطلع علیها سوى الباحث وألغرض البحث العلمي دون ذكر االسم .. 

  .. والیك مثال یوضح ذلك

  

  أبداً   أحیاناً   نادراً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت

١  
احرص على مناقشة الُمدرس في الموضوعات الریاضیاتیة التي 

            أقرأھا.

  اموا ا  

  

                                                             ا  

   د. ر  ا  اي                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ر  ا  ايد.

  

 ا  بإ  ا اإ أ

 ول اا ب اى ط ا  

  

) ٣٨٥ ( 

 

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            أجد أن دراستي للریاضیات التثیر اھتمامي.  ١

٢  
تعلمن���ي دراس���ة الریاض���یات الدق���ة والس���رعة ف���ي 

  التعامل الیومي.
          

٣  
أفض����ل الموض����وعات الریاض����یاتیة الت����ي تتح����دى 

  قدراتي.
          

٤  
یش����رد ذھن����ي ف����ي الص����ف وأن����ا أت����ابع موض����وعاً 

  ریاضیاتیاً.
          

٥  
الت�����ي تثی�����ر  تج�����ذبني الموض�����وعات الریاض�����یاتیة

  فضولي.
          

٦  
ھ���دفي م���ن دراس���ة الریاض���یات ھ���و النج���اح فق���ط 

  وحصولي على الشھادة.
          

            تسھل دراستي للریاضیات علّي فھم العلوم األخرى.  ٧

٨  
ابتع����د ع����ن المش����اركة ف����ي مناقش����ة الموض����وعات 

  الریاضیاتیة داخل الصف.
          

٩  
إذا م���ا  أتمّك���ن م���ن تعل���م الموض���وعات الریاض���یاتیة

  ُدّرست بطرائق مالئمة.
          

            إن دراستي للریاضیات التفیدني في حیاتي الیومیة.  ١٠

١١  
أشارك في جمعی�ات الریاض�یات م�ن أج�ل مزی�د م�ن 

  المعرفة الریاضیاتیة.
          

١٢  
إن أص����عب س����اعاتي الت����ي اقض����یھا ف����ي دراس����ة 

  الموضوعات الریاضیاتیة.
          

            ببطء في دروس الریاضیات.یبدو لي أن الوقت یمر   ١٣

١٤  
أقرأ المجالت والكت�ب الت�ي فیھ�ا موض�وعات علمی�ة 

  قریبة من الریاضیات
          

١٥  
أدرس بج��د عن��د حص��ولي عل��ى درج��ة واطئ��ة ف��ي 
الریاض����یات لك����ي أحص����ل عل����ى درة عالی����ة ف����ي 

  االمتحان المقبل.
          

            اختار الواجبات والتمارین التي أستطیع حلھا فقط.  ١٦

١٧  
عن���دما ال أس���تطیع ح���ل مس���ألة ریاض���یاتیة اتركھ���ا 

  نھائیاً.
          

١٨  
اعتم��د عل��ى ح��ل ط��الب آخ��رین بالواجب��ات المتعلق��ة 

  بالموضوعات الریاضیاتیة.
          

            تتعبني كتابة التقاریر المتعلقة بالریاضیات.  ١٩

٢٠  
أس���عى أن أك���ون بمس���توى الط���الب المتف���وقین ف���ي 

  الریاضیات.
          

  


