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 :الممخص
األصابع الخمسة  استراتيجيتيأثر ؼ )ىدؼ البحث الحالي إلى تعرّ 

شارات متوسط لمادة الالمرور في تحصيل طالب الصف األول  وا 
(، وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الرياضيات وتنمية دافعيتهم نحوها

 اآلتيتيف:الصفريتيف الفرضيتيف 
( بيف 0,5,عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروؽ ذو داللة . 1

متوسطات درجات طالب المجموعات الثالث في االختبار التحصيمي لمادة 
 الرياضيات.

( بيف 0,5,عند مستوى داللة ) إحصائيةال توجد فروؽ ذو داللة . 2
متوسطات درجات طالب المجموعات الثالث في مقياس الدافعية نحو تعمـ 

 الرياضيات.
ثالث مجموعات،  إلى(، طالبًا وزعوا 99تكونت عينة البحث مف )
( 33( طالبًا، والمجموعة التجريبية الثانية )35المجموعة التجريبية األولى )
إحصائيًا المجموعات  وتـ تكافؤ( طالبًا، 31) طالبًا، والمجموعة الضابطة

، ودرجة مادة الرياضيات لمعاـ السابؽ، واختبار الُعمر الزمنيفي متغيرات )
الذكاء، ومقياس الدافعية نحو الرياضيات القبمي(، وقد اختبرت العينة 

مديرية تربية  إلىالعزيز لمبنيف(، التابعة  قصديًا مف )متوسطة عمر بف عبد
، وأعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا في مادة الرياضيات األولىالرصافة 

 .( فقرة مف نوع )اختيار مف متعدد(،,3والمكوف بصيغتيو النيائية مف )
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Abstract: 

The objective of current research is to identify “The 

effect of both five fingers and traffic signals strategies in 

achievement of 1st  intermediate class for mathematics 

subject and develop their motivation towards it”  through 

verification of the following two  zero hypotheses :- 

1. There were no statistically significant differences 

at the significance level of ( 0,05) between 

average scores of students of the three groups in 

the achievement test for mathematics subject . 

2. There were no statistically significant differences 

at the significance level of ( 0,05) between 

average scores of students of the three groups in 

A measure of motivation toward learning 

mathematics . 

The sample of the research consists of (99 ) students 

distributed into three groups , first experiment group  (35 

) student , second experimental  group ( 33)and the third 

control group ( 31) students . All groups were 

statistically equal in variables of ( time age , score of 

mathematics subject of previous year , IQ test , 

motivation measurement towards pre-mathematics ).  

The sample was tested intentionally from ( Omar Bin 

Abdul Azeez Intermediate School For Boys - Directorate 

General  of  Al-Rasafa Education -1   ) . The researcher 

has prepared achievement test in mathematics subject 

consisted  in its final; form of   (30) paragraph of ( multi-

choices ) . Also the researcher has adopted motivation 

measurement toward learning mathematics prepared by 

Al-Zihairi ( 2014 ) , consists of ( 20) paragraphs with 

five alternatives ( always , often , sometimes, scarcely 

and absolutely )  and then extracting truth and 

persistence for both. 
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 التعريف بالبحث:الفصل األول: 
 :مشكمة البحث

المجتمع  يواجومياديف الحياة، نظرًا لما  شيدت السنوات األخيرة تطورًا ممحوظًا في كؿ
ىذا التقدـ العممي اليائؿ مف تغيرات وتطورات  أحدثوىائمة في العمـ والتكنولوجيا وما  طفرةمف 

 .(2، ص7,,2في مجاالت الحياة وعمى رأسيا مجاؿ التربية. )الحيدري، 
( المواطف الفرد واجتماعيتو، فيي التي ئةتنشالتربية وسيمة المجتمع في تكويف ) دتع إذ

ادرًا عمى مواجية تعمؿ عمى تنمية قدراتو العقمية وميولو واتجاىاتو وصقؿ فطرتو حتى يصبح ق
 .(5، ص,2,1التحديات التي تواجيو المجتمع وتطوراتو. )خميؿ، 

اؿ في التطور والتقدـ حد مجاالت المعرفة الرئيسية التي ليا دور فعّ أوتعد الرياضيات 
العممي، لما تتمتع بو مف مكانة رائدة بيف فروع العمـ، ولما ليا مف تطبيقات متعددة ومتنوعة، 

مجاالت التطبيؽ لمرياضيات المعاصرة تتسع آفاقيا، وتزداد بما يحقؽ  أفلقوؿ نو يمكف اأحتى 
دارةليا قيادة حقيقية في مجاالت العموـ الطبيعية واالجتماعية  وغيرىا مف مجاالت  األعماؿ وا 

  (.9،ص2,13)الكبيسي ومحمد،الطبيعة.
ات في وقد الحظت الباحثة مف خالؿ خبرتيا المتواضعة في مجاؿ تدريس الرياضي

ىناؾ انخفاضًا ممحوظًا في تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ متوسط في  أفالمدارس الثانوية 
طرائؽ التدريس المستخدمة في التدريس  إلىمادة الرياضيات ودافعيتيـ نحوىا، وقد يعود ىذا 

وجعؿ الطالب متمقيًا لممعمومات والمعارؼ وعدـ  واالستظيارالتي تركز عمى الحفظ والتمقيف 
دور لو لممشاركة في العممية التعميمية، مما يجعمو عاجزًا عف توظيؼ تمؾ  أي إعطاء

الرياضيات موضوع تراكمي ذو بنيو محكمة  أفالمعمومات في مواقؼ رياضية جديدة، والسيما 
وقد أكدت دراسات ؛ تعمميا وفيميا أفيمات سبؽ متعتمد األفكار الجديدة فييا عمى مفاىيـ وتع

المتوسط في تحصيؿ مادة الرياضيات كدراسة  ضعؼ طالب الصؼ األوؿ
 (.329،ص2,16، ودراسة )الزىيري،(358،ص2,14)الكبيسي،

 إستراتيجيتيفولغرض معالجة تمؾ المؤثرات والتأكد التجريبي ارتأت الباحثة استخداـ 
شاراتمف استراتيجيات التعمـ النشط وىي )األصابع الخمسة  المرور( التي قد تكوف ليا  وا 

حسيف التحصيؿ لدى طالب ودافعيتيـ نحو تعمـ مادة الرياضيات، وبذلؾ يمكف عالقة بت
 عف السؤاؿ التالي: اإلجابةصياغة مشكمة البحث الحالي مف خالؿ 
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شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيما أثر  المرور في تحصيؿ طالب الصؼ  وا 
 ؟ األوؿ المتوسط لمادة الرياضيات وتنمية دافعيتيـ نحوىا

 البحث:أهمية 
ؽ واألساليب القديمة مقبواًل في الوقت الحالي ألف ائلـ يعد تدريس الرياضيات بالطر 

فقد كاف اليدؼ مف  ،مع عصر تكنولوجيا المعمومات تتوافؽؽ واألساليب لـ تعد ائتمؾ الطر 
الحصوؿ عمى المعرفة بكؿ شكؿ مف  أصبحالتعميـ الحصوؿ عمى المعرفة، ولكف اآلف 

في متناوؿ الجميع وكؿ ذلؾ بفضؿ المعمومات التي نعيشيا. )المولى، و  ميسوراً  أشكاليا
 .(11، ص2,12

التي  األساليبتبتعد عف  أصبحتلذلؾ فاالتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات 
الفيـ  إلىؽ واألساليب التي تدعوا ائوالحفظ وتستعيض عنيا بالطر  والتمقيفتعتمد عمى التذكر 

المحفزة لمفيـ، والتي توفر الفرص لممشاركة المتكافئة لجميع الطالب وتوفير البيئة التعميمية 
مع قدراتيـ وتعدىـ لمحياة وتبيف ليـ الجدوى مف  وتتوافؽوالتي تمبي طموحاتيـ ورغباتيـ 

 .(21، ص2,11الجعافرة، )دراسة الرياضيات.
وكذلؾ تعرؼ الطالب باالرتباطات بيف مكونات الموضوع الرياضي الواحد وبيف 

الرياضيات ككؿ متكامؿ وليس كأجزاء  إلىاضيعيا المختمفة مما يجعؿ الطالب ينظروف مو 
متباعدة بؿ تستخدـ المعرفة الرياضية ألي موضوع في معرفة الموضوع الالحؽ.)الراميني، 

 .(44، ص9,,2
ومف ىنا تؤكد الباحثة عمى ضرورة االطالع عمى استراتيجيات وطرائؽ تدريس حديثة، 

اكتسابيا بداًل مف تمقينيا وحفظيا،  إلىورة صحيحة تؤدي الرياضيات بصدريس وتوظيفيا في ت
 إستراتيجيتيمنيا في عممية تدريسيا في مراحؿ الحقة، وعميو اختارت الباحثة ) اإلفادةومف ثـ 
شاراتالخمسة  األصابع ، بوصفيا استراتيجيات حديثة في مادة الرياضياتالمرور( لتدريس  وا 

ودافعية التعمـ نحو مادة الرياضيات لدى  تحصيؿفي  أثرىاالتدريس، والتي قد تسيـ في 
 طالب الصؼ األوؿ متوسط.

مف النتائج التي سوؼ يسفر عنيا في تطوير  اإلفادةوتتجمى أىمية البحث الحالي مف 
باالستراتيجيات الحديثة  باألخذيف طرائؽ تدريس الرياضيات وفي توجيو المدرسيف والمعمم

 البحث الحالي في: أىميةوالفعالة في تدريس الرياضيات، فضاًل عف ذلؾ تكمف 
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( مف البحوث األولى في البيئة ة. يمكف عّد البحث الحالي )عمى حد عمـ الباحث1
شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيالعراقية، الذي يتناوؿ أثر  ب المرور في تحصيؿ طال وا 

 .الصؼ األوؿ المتوسط لمادة الرياضيات وتنمية دافعيتيـ نحوىا
توعية مدرسي ومدرسات الرياضيات في المؤسسات التعميمية بأىمية استراتيجيات . 2

شاراتاألصابع الخمسة  إستراتيجيتيالتعمـ النشط في عمميتي التعميـ والتعمـ ومنيا )  وا 
 المرور(.

حموؿ لممشكمة تدني مستوى تحصيؿ الطالب  إيجادقد يسيـ البحث الحالي في . 3
في مادة الرياضيات وطالب الصؼ األوؿ المتوسط خاصة مف خالؿ عرض المادة الرياضية 

 مختمفة. باستراتيجيات
 هدف البحث:

شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتي ثرأ) عمى التعّرؼ إلىييدؼ البحث الحالي   وا 
 المرور في تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ المتوسط لمادة الرياضيات وتنمية دافعتيـ نحوىا(.

 فرضيات البحث:
 لتحقيؽ ىدؼ البحث صيغت الفرضيتاف الصفريتاف اآلتيتاف: 
( بيف متوسطات 0,5,عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروؽ ذو داللة . 1

 التحصيمي لمادة الرياضيات. درجات طالب المجموعات الثالث في االختبار

( بيف متوسطات 0,5,عند مستوى داللة ) إحصائيةال توجد فروؽ ذو داللة . 2
 درجات طالب المجموعات الثالث في مقياس الدافعية نحو تعمـ الرياضيات.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى:

ارية التابعة الني والثانوية طالب الصؼ األوؿ متوسط في المدارس المتوسطة. 1
 لممديرية العامة لتربية بغداد/الرصافة األولى.

الفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ متوسط المقرر تدريسو . 2
 (.2,17-2,16لمعاـ الدراسي )
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 تحديد المصطمحات:
التعمـ النشط التي تستثمر  استراتيجيات إحدىىي  األصابع الخمسة: . إستراتيجية1

 تعميمية خاصة بكؿ موقؼ تعميمي. وأنشطةاألصابع الخمسة ليد الطالب في حركات 

تعد مف استراتيجيات التعمـ النشط التي تقوـ عمى  المرور: إشارات . إستراتيجية2
صفر( في التعبير عف ثقة أخضر، أحمر، أالمرور ) إشارات باأللوافاستخداـ بطاقات ممونة 

مف قبؿ المدرس خالؿ الموقؼ  إليوعمى األنشطة واألسئمة الموجية  إجابتوطالب في دقة ال
 التعميمي.

 كؿ مف: وعرف التحصيل:. 3
ما يكسبو الطالب مف معارؼ وميارات وقيـ بعد : (6,,2الشعيمي والبموشي )* 

 .(54ص، 6,,2مروره بالخبرات والمواقؼ التعميمية المعدة مسبقًا. )الشعيمي والبموشي، 
ىو محصمة ما يتعممو المتعمـ بعد مرور مدة زمنية، ويمكف : (2,11جادو ) * أبو

 اإلستراتيجيةالتي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي معد لمعرفة مدى نجاح  بالدرجةقياسيا 
 .(449، ص2,11جادو،  أبو. )أىدافوالتي يضعيا ويخطط ليا المعمـ ليحقؽ 

ىو ناتج ما يتعممو طالب الصؼ األوؿ متوسط بعد مرورىـ  :اإلجرائيالتعريؼ 
بالخبرات التعميمية المتعمقة بالموضوعات مقاسًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا في االختبار 

 الباحثة ليذا الغرض. أعدتوالتحصيمي النيائي الذي 
 عرفيا كؿ مف:الدافعية نحو التعمم: . 4
الرغبة وتستثير  أوىي حالة داخمية تعبر عف الحاجة : (5,,2الدرديري وجابر )* 

 (81، ص5,,2الرغبة. )الدرديري وجابر،  أوسموؾ الفرد حتى يشبع ىذه الحاجة 
ىي حالة داخمية لمفرد او الطاقة التي توجو السموؾ نحو : (,2,1عالـ ) * أبو

 (237، ص,2,1غرض معيف.)أبو عالـ، 
ة لطالب الصؼ األوؿ متوسط وما ينتابو مف ىي الحالة الداخمي التعريؼ اإلجرائي:

بيذا النشاط حتى يحقؽ  واالستمرارالموقؼ التعميمي والقياـ بنشاط موجو  إلىتدفعو  أفكار
 التعمـ.
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 :الفصل الثاني: إطار نظري
 التعمم النشط:

قد يتساءؿ الكثير لماذا التعمـ النشط ميـ بالنسبة لطمبة المدارس في ىذه األياـ؟ توجد 
 إسالفيـطمبة اليوـ يختمفوف عف  إففي الحقيقة إجابات عديدة ليذا السؤاؿ، يتمثؿ أوليا في 

ة مف الطمبة السابقيف، واف الطمبة اليوـ لدييـ توجو أكبر نحو التكنولوجيا ونحو البيئة التعميمي
)أمبو سعيدي،  جيزة واألدوات المالئمة لمتعمـ النشط.التي تعتمد عمى التعامؿ السريع مع األ

 .(25، ص2,11
التعمـ النشط، يتطمب  أفومف العوامؿ األخرى التي تقؼ وراء أىمية التعمـ النشط ىي 

مكاناتجيودًا ذىنية مف الطمبة ويوفر ليـ وسائؿ  ي لمتعمـ تساعد عمى التطبيؽ الفعم وأدوات وا 
المفيد والفاعؿ، ويغير مف اتجاىاتيـ في ضوء الثورة المعرفية اليائمة التي نالحظيا ىذه 
األياـ، فإف ذلؾ يتطمب تطوير طريقة لمتعمـ تشجع الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية في التعامؿ 

ز عمى بالتعمـ النشط الذي يرك إالمع ىذا الكـ الالمحدود مف المعارؼ، والذي ال يكوف ناجحًا 
مبدأ التعمـ بالعمؿ والتشجيع عمى التعمـ العميؽ الذي يساعد الطالب عمى فيـ المادة التعميمية 

توضيحيا بكمماتو الخاصة.)بدوي،  أويكوف قادرًا عمى شرحيا  أفويتوقع  أفضؿبشكؿ 
 .(17، ص,2,1

 مبادئ التعمم النشط:
تعمـ ومف ضمف تمؾ لمتعمـ النشط مجموعة مف المبادئ يستند عمييا ترتبط بالم 

 المبادئ ما يمي:
  :المتعمم محور عممية التعمم النشط.1

يرتكز التعمـ النشط عمى المتعمـ، فيو محور العممية التعميمية، وىو مف يقـو 
يتميز ىذا المتعمـ  أفوالمياـ التي يوفرىا المعمـ لو في الموقؼ التعميمي، ولذا البد  باألنشطة

 بالحيوية والنشاط واالستعداد لمقياـ بذلؾ.
 التفاعل االيجابي في الموقف التعميمي:. 2

يكوف المتعمموف متفاعميف بإيجابية في المواقؼ التعميمية التي تييأ ليـ داخؿ  أفيجب 
ريؽ التعميمية لمدروس التي تقدـ ليـ عف ط األىداؼالغرفة الصفية وخارجيا حتى يحققوا 

 وطرائؽ واستراتيجيات التعمـ النشط. أساليب
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 :التعمم النشط أثناءاستعداد المتعمم في . 3
يكوف المتعمـ مستعدًا وميتمًا بالعممية التعميمية حتى يحقؽ التعمـ النشط  أفيجب 

نرجع إلى التعمـ التقميدي الذي  أننامنو، واف عدـ قياـ المتعمـ بذلؾ، يعني  المرجوة األىداؼ
 في العممية التعميمية. الطوليالمعمـ اليد  يعطي

 ممارسة المتعمم لمهام تعميمية في مستوى قدراته:. 4
تقدـ  أفالتعمـ النشط يؤمف بأف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية، إذف يجب  أفبما 

عممية لو المياـ المطموبة منو في مستوى قدراتو العقمية والجسدية حتى يكوف العبًا رئيسيًا في ال
 التعميمية.

 ,Bishop&Denely، 31، ص,2,1، ىندي، 29، ص2,16)أمبو سعيدي، 

1997,P103). 
 أهمية التعميم النشط:

( 9,,2، والزايدي، 9,,2، عواد وزامؿ ,2,1، بدوي، 2,12لخص )سيد والجمؿ،       
 أىمية التعمـ النشط في ما يأتي:

 يييئ لمطمبة مواقؼ تعميمية حية.. 1
 اندماج الطمبة في العمؿ.يزيد مف . 2
 .اإلنتاجيحفز الطمب عمى كثر . 3
شباعمجااًل لمكشؼ عف ميوؿ الطمبة  ديع. 4  حاجاتيـ. وا 
 يتعمـ كؿ مف الطالب والمعمـ طرؽ الحصوؿ عمى المعرفة.. 5
 .اإلتقافتنمي لدى المعمـ والطالب الرغبة في التفكير والبحث والتعمـ حتى . 6
استرجاع معمومات مف الذاكرة ربما ألكثر مف موضوع مع ربطيا يجيز المتعمـ عمى . 7

 بعضيا ببعض.
بنفسو وذاتو واالعتماد  الثقةيوضح لممتعمـ قدرتو عمى التعمـ دوف مساعدة فيعزز لديو . 8

 عمييا.
استراتيجيات التعمـ يساعد عمى تنمية  إجراءاتتوظيؼ  إف( 2,13) ويرى العقيؿ

، ويزيد مف اندماج الطمبة في المعمميفمبة بعضيـ البعض وبيف العالقات االجتماعية بيف الط
العمؿ مما يضفي المتعة والبيجة وينمي الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عف الرأي فضاًل 
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التعمـ وتنمية االتجاىات والقيـ التربوية التي تصبو المؤسسة  إتقافعف تنمية الدافعية في 
 .(12،ص2,13التعميمية لتحقيقيا.)العقيؿ،

المستعممة في تنفيذ ىذا البحث بما سينسجـ  اإلستراتيجيتيفوستكتفي الباحثة بعرض 
 مع تدريس مادة الرياضيات وىما:

 :الخمسة األصابع إستراتيجيةأواًل: 
 بػ: إجراءاتياتعميمية، وتتمخص  وأنشطةاليد في حركات  أصابعتقوـ عمى فكرة استثمار 

 وتشمؿ: :مقدمة الدرس. 1
يشرح المدرس الدرس بالطريقة التي يراىا مناسبة لمموضوع الذي  المدرس: دورأ. 

الدرس، وبعد ذلؾ  أىداؼوتحقيؽ  باإلجابةيتناولو ثـ بطمب مف الطمبة تحديد مدى ثقتيـ 
 .اإلجاباتيناقش ويعمؽ عمى 

مف خالؿ  باإلجابةكانت ثقة عالية  إذايقـو باالستجابة بشكؿ منفرد  دور الطالب:ب. 
 اليد ويتـ رفع اليد بشكؿ فردي لكؿ طالب وعمى النحو التالي: أصابعاؿ استعم

 الدرس. أىداؼيرفع الخمسة في حالة وجود ثقة عالية لديو بأنو حقؽ * 
 متوسطة(. اإلجابة) األىداؼفي حالة تحقيؽ بعض  أصابعيرفع ثالث * 
 الخمسة في حالة تحقيؽ ىدؼ واحد فقط. األصابعيقبض * 
 :االستجابات. 2

 المدرس ىناؾ ثالث استجابات: أسئمةعف  اإلجابةفي حالة 
 .اإلجابةكاف واثؽ مف  إذاالخمسة  أصابعويرفع أ. 
 .اإلجابةفي حالة معرفة جزء مف  أصابعيرفع ثالث ب. 
الخمسة في حالة عدـ معرفتو لإلجابة والمدرس يناقش ويعمؽ عمى  أصابعويقبض ج. 

 .اإلجابات
 :المرور إشارات إستراتيجيةثانيًا: 

عمى الطمب مف الطمبة تحديد مدى ثقتيـ بتحقيقيـ ألىداؼ  اإلستراتيجيةتقوـ فكرة 
 باستخداـلسؤاؿ يتـ طرحو مف قبؿ مدرسيـ  إجابتيـالتي يمتمكونيا عند  الثقةمدى  أوالدرس، 
 أيف الذات ويمكف تنفيذىا م إدارةتدريب الطمبة عمى  اإلستراتيجيةالمرور واليدؼ مف  إشارات
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بأدوار كال مف المدرس والطالب، تتجسد  إجراءاتياوقت يراه المدرس مناسبًا، وتتمخص 
 بالخطوات اآلتية:

 مقدمة الدرس:. 1
يشرح المدرس الدرس بالطريقة التي يراىا مناسبة لمموضوع الذي  دور المدرس:

 الدرس. أىداؼتحقيؽ  باإلجابةيتناولو ثـ يطمب مف الطمبة تحديد مدى ثقتيـ 

 سير الدرس:. 2
مف خالؿ  باإلجابةكانت ثقتو عالية  إذايقوـ الطالب باالستجابة بشكؿ منفرد  دور الطالب:

 :البطاقات المموف المعطاة لو

 الدرس. أىداؼحقؽ  إذا باإلجابة عاليةكانت ثقتو  أ. إذا
 كاف يشعر بأنو حقؽ ىدؼ واحد أولـ يحقؽ. ب. إذا
 عف األسئمة المطروحة مف قبؿ المدرس، ىناؾ ثالث استجابات لمطمبة: اإلجابةفي حالة ج. 
 .اإلجابةكاف واثقًا مف  إذايرفع البطاقة الخضراء * 
 .اإلجابةيرفع البطاقة الصفراء في حالة معرفة جزء مف * 
مع مناقشة المدرس وتعميقو عمى  باإلجابةيرفع البطاقة الحمراء في حالة عدـ معرفتو * 

 .اإلجابات
عمى طمب المدرس مف الطمبة تحديد مدى ثقتيـ  اإلستراتيجيةحيث تقوـ فكرة 

جماعي، واليدؼ  أوالمدرس بشكؿ فردي  يسأليـمدى ثقتيـ عندما  أوالدرس  أىداؼبتحقيقيـ 
عف وقت تنفيذىا  أماالدرس،  أىداؼمنيا تدريب الطمبة عمى تحديد ثقتيـ بمدى ما تحقؽ مف 

 .أىدافوتحقيؽ فيتـ في نياية الدرس وبعد 
جراءاته:الفصل الثالث: منهجية البحث   وا 

 :أواًل: منهجية البحث
عف األسئمة، وىي خطة  اإلجابةتعد منيجية البحث الطريقة التي يسمكيا الباحث في 

جراءاتتبيف وتحدد طرؽ  وعميو ، (18، ص9,,2جمع وتحميؿ البيانات.)النجار وآخروف،  وا 
 .وأىدافواتبعت الباحثة المنيج التجريبي في بحثيا كونو يتناسب مع طبيعتو 
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 ثانيًا: التصميم التجريبي
الباحثة تصميـ المجموعات المتكافئة ذو الضبط الجزئي مف نوع اختبار  اعتمدت

القبمي والبعدي، وفي ىذا التصميـ تتعرض المجموعتاف التجريبيتاف لممتغيريف المستقميف 
شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتي) المرور( في حيف تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة  وا 
 ( يوضح ذلؾ.1) شكؿوال تقميدية،ال

 (1الشكل )
 التصميم التجريبي لمبحث 

 التغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعات المجموعات
التجريبية 

 األولى
 العمر الزمني 
  المعدل العام في

لمعام  مادة الرياضيات 
 السابق

 درجة الذكاء 
  الدافعية نحو تعمم

 الرياضيات

 األصابع إستراتيجية
 الخمسة

 التحصيل 
  الدافعية

نحو تعمم 
 الرياضيات

 التجريبية
 الثانية

 إشارات إستراتيجية
 المرور

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 ته:ثالثًا: مجتمع البحث وعين
مديرية العامة  إلىالنيارية التابعة  والثانوية مجتمع البحث بالمدارس المتوسطةتحدد 

اختارت الباحثة طالب  ثـ(، 2,17-2,16لمعاـ الدراسي ) األولىلمتربية بغداد/الرصافة 
المتوسط في متوسطة )عمر بف عبد  العزيز لمبنيف(، في المديرية العامة لتربية  األوؿالصؼ 

 ى قصديًا لألسباب اآلتية:الرصافة األول
 كّوف الباحثة مدرسة فييا.. 1
 احتواء المدرسة عمى خمس شعب لمصؼ األوؿ متوسط.. 2

قامت الباحثة بجمع المعمومات عف طالب الصؼ األوؿ المتوسط إلجراء التكافؤ في 
( طالب 39بالتعييف العشوائي شعبة )ب( المكونة مف ) تر يبعض المتغيرات الداخمية، واخت

( طالب وىي التجريبية الثانية 36وىي المجموعة التجريبية األولى وشعبة )د( المكونة مف )
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 الببعد استبعاد الطو  ،( طالب وىي المجموعة الضابطة33وشعبة )ىػ( المكونة مف )
 (.1)العينة كما في جدوؿ  إحصائيًا فقط أصبح عدد الراسبيف

  (1جدول )
 عينة البحث أفراد

 العينة أفرادعدد  عدد المستبعدين العدد الكمي الشعبة المجموعة
 35 4 39 ب التجريبية األولى
 33 3 36 د التجريبية الثانية

 31 2 33 هـ الضابطة
 99 9 108 المجموع

 :رابعًا: تكافؤ مجموعات البحث
 في بعض المتغيرات وىي: إحصائياكافأت الباحثة بيف طالب مجموعات البحث 

تـ الحصوؿ عمى العمر الزمني لكؿ طالب مف  لعمر الزمني محسوبًا باألشهر:. ا1
ولمتحقؽ مف تكافؤ أعمار الطالب في مجموعات البحث الثالث تـ استخداـ  بطاقة المدرسية،

 ( يوضح ذلؾ:2(، والجدوؿ )ANOVAتحميؿ التبايف األحادي )
 ن األحادي لمجموعات البحث الثالث في متغير الُعمر الزمنيتحميل التباي(2جدول )

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة  القيمة الفائية
اإلحصائية 

عند مستوى 
 0005داللة 

 الجدولية المحسوبة

بين 
 101074 2 203048 المجموعات

داخل  غير دال 3009 1.098
 96 8897095 المجموعات

92.69 
 98 9101043 المجموع
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تـ الحصوؿ عمى درجات درجات مادة الرياضيات لمعام الدراسي السابق:  .1

ولمتحقؽ مف تكافؤ درجات طالب مجموعات  الطالب لمعاـ السابؽ مف البطاقة المدرسية،
 ( يوضح ذلؾ:3والجدوؿ )(، ANOVAالبحث الثالث تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 (3جدول )

تحميل التباين األحادي لمجموعات البحث الثالث في متغير درجة مادة الرياضيات لمعام  
 الدراسي السابق 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة  القيمة الفائية
اإلحصائية 

عند مستوى 
 0005داللة 

 الجدولية المحسوبة

بين 
 64039 2 128078 المجموعات

داخل  غير دال 3009 0047
 96 17199017 المجموعات

179.16 
 98 17327094 المجموع
 

اختبار لمذكاء الذي يالءـ ىدؼ البحث وطبيعتو ىو  أفضؿيعد  درجة الذكاء: .2
( لممصفوفات المتتابعة والمقنف عمى البيئة العراقية Ravenاستعماؿ اختبار )رافف 

 األسبوع(، فقد طبؽ االختبار عمى مجموعات البحث في 193، ص1983)الدباغ، 
ولمتحقؽ مف تكافؤ درجات طالب مجموعات البحث الثالث عمى مف التجربة،  األوؿ

يوضح  (4(، والجدوؿ )ANOVAاختبار الذكاء تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 ذلؾ:
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 (4جدول )
 تحميل التباين األحادي لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في متغير اختبار الذكـاء

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة  القيمة الفائية
اإلحصائية 
عند مستوى 

 0005داللة 
 الجدولية المحسوبة

بين 
 53.54 2 107.08 المجموعات

داخل  غير دال 3009 0.861
 96 5970.8 المجموعات

62.196 
 98 6077.88 المجموع

 
أعتمدت الباحثة المقياس الذي  الدافعية نحو تعمم مادة الرياضيات القبمي: .3

( فقرة، ذات الخمسة بدائؿ، وقد تـ تطبيقو عمى ,2كوف مف )تالم (2,14،الزىيري) أعده
ولمتحقؽ مف تكافؤ درجات طالب مجموعات البحث الثالث عمى مقياس  البحث،مجموعات 

( 5(، والجدوؿ )ANOVAالدافعية نحو تعمـ الرياضيات تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 يوضح ذلؾ:

 (5جدول )
تحميل التباين األحادي لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في متغير مقياس الدافعية 

 نحو الرياضيات

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة  القيمة الفائية
اإلحصائية 

عند مستوى 
 0005داللة 

 الجدولية المحسوبة

 غير دال 3009 1.257 80.54 2 161.08بين 
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 المجموعات
داخل 

 96 6152.9 المجموعات
64.09 

 98 63130.98 المجموع
حددت الباحثة المادة العممية التي ستقوـ بتدريسيا،  خامسًا: تحديد المادة العممية:

وىي الفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب الرياضيات المقرر تدريسو لمصؼ األوؿ المتوسط لمعاـ 
( وقد تضمف 2,16(، تأليؼ )أمير عبد المجيد جاسـ وآخروف، 2,17-2,16الدراسي )

النسبية( و)الفصؿ الثالث:  األعداداألعداد الصحيحة(. و)الفصؿ الثاني:  :)الفصؿ األوؿ
 متعدد الحدود(.

اليدؼ السموكي ىو السموؾ الذي سيظيره  السموكية: األهدافسادسًا: صياغة 
وصؼ لتغير سموكي يتوقع حدوثو في  أيالمتعمـ في نياية درس أو وحده دراسية معينة، 

 أفمعينة ويجب  تعميمية ةخبر بموقؼ تعممي معيف، ومروره  شخصية الطالب نتيجة تفاعمو مع
 (111، ص2,11)الحريري،  .يكوف ىذا السموؾ محددًا ليمكف قياسو بشكؿ دقيؽ وموضوعي

السموكية، وقد تـ االعتماد في صياغتيا  األىداؼالباحثة مجموعة مف  صاغتوقد 
وىي )التذكر،  األولىالثالثة  لمستوياتو ( لألىداؼ المعرفيةBloomموـ بعمى تصنيؼ )

والفيـ، والتطبيؽ(، وقد تـ عرضيا مع محتوى المادة العممية عمى مجموعة مف المحكميف 
 لبياف آرائيـ في سالمتيا ومدى استيفائيا لشروط الصياغة الجيدة ومالئمة مستوياتيا المعرفية.

يحقؽ  وأسموباً ُيمثؿ التخطيط لمتدريس منيجًا  الخطط التدريسية: إعدادسابعًا: 
االرتقاء بعممية التعمـ، وىي عممية تحضير ذىني وكتابي يضعو المدرس قبؿ الدرس بمدة 

(، 97، ص2,12محددة. )زاير ورائد،  أىداؼكافية، ويشتمؿ عمى عناصر مختمفة لتحقيؽ 
مف الخطط، األولى لممجموعة التجريبية التي تدرس  أنواعفقد أعدت الباحثة ثالثة 

لثة االمرور(، والث إشارات بإستراتيجيةالخمسة( والثانية التي تدرس ) األصابع )بإستراتيجية
بالطريقة التقميدية(، وقد تـ عرضيا عمى مجموعة مف )لممجموعة الضابطة التي تدرس 

المحكميف )طرائؽ تدريس الرياضيات، ومشرفييا ومدرسييا ومدرساتيا( لإلفادة مف آرائيـ 
 ميـ.ومقترحاتيـ لتطويرىا بشكؿ س
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 اإلجابةالبحث وسيمة لجمع البيانات التي مف خالليا يتـ  أداةتعد  :البحث أداةثامنًا: 
 كاالستالنةبوسائؿ القياس  أيضاً اختبار فرضياتو، ويطمؽ عمييا  أوالبحث  أسئمةعمى 

ومف خالؿ ىدؼ ، (83، ص2,14الني ونضاؿ، ي)الك والمالحظة والمقابمة واالختبارات.
التحصيؿ، ومقياس الدافعية نحو تعمـ الرياضيات،  باختبارالبحث  أداةالبحث الحالي تمثمت 

 :إعدادىماالتفصيمية التي اتبعتيا الباحثة في  اإلجراءاتوفيما يأتي عرض 
قامت الباحثة بعد تحديد ىدؼ االختبار وعمؿ الخريطة  :أواًل: اختبار التحصيمي

مف كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط التي سُتدّرس  الفصوؿ الثالثةاالختبارية لمحتوى 
في الكورس الدراسي األوؿ، ومستويات األىداؼ السموكية في ضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ 

 وقد تـ حساب وزف كؿ فصؿ حسب الزمف المخصص بتدريسو بالدقائؽ وفؽ ما يأتي:، بموـ
              

 زمف تدريس الفصؿ الواحد                         
 (1%   ....... ),,1× وزف المحتوى =                                     

 زمف التدريس الكمي                             
 وحسب وزف كؿ مستوى مف مستويات األىداؼ عمى وفؽ ما يأتي :

  
 األىداؼ لكؿ مستوىعدد                            

 (2%  ....... ),,1× وزف كؿ مستوى =                                   
 العدد الكمي لألىداؼ                             

 وحسبت عدد األسئمة لكؿ خمية عمى وفؽ ما يأتي:
× وزف المحتوى × عدد األسئمة لكؿ خمية = وزف كؿ مستوى مف مستويات األىداؼ 

 األسئمة.عدد 
 (.143-141، ص7,,2)الكبيسي،                                         

وقد اختارت الباحثة االختبارات الموضوعية مف نوع )االختيار مف متعدد( ألنيا مف 
االختبارات قدرة في قياس النواتج التعميمية لممستويات العقمية العميا والميارية، فضاًل عف  أكثر

درجة عالية مف الصدؽ والثبات والموضوعية في التصحيح.)مريزيؽ وجعفر، كونيا تتسـ ب
 (1,7،ص2,12
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بدائؿ، ثـ  أربعة( فقرة مف نوع اختيار مف متعدد ذي ,3بمغت عدد الفقرات األولية )
 ومثاؿ يوضح كيفية اإلجابة. االختبارالباحثة تعميمات  أعدت

قامت الباحثة بتحقيؽ نوعيف مف الصدؽ األوؿ )صدؽ المحتوى(،  :االختبارصدق 
مف خالؿ اعتمادىا عمى جدوؿ المواصفات )الخريطة االختبارية(، الذي ُيعد مف مؤشرات 
صدؽ محتوى االختبار، والثاني )الصدؽ الظاىري(، مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف 

النظر في بعض  إعادةرسييا، وتـ المختصيف في الرياضيات وطرائؽ تدريس الرياضيات وُمد
 ، وبقيت كؿ فقرات االختبار ألنيا حصمت عمىوآرائيـفقرات االختبار بناء عمى مالحظاتيـ 

 كنسبة اتفاؽ بيف آراء المختصيف. %(,8أكثر مف )
 ختبار التحصيمي:لالالتجربة االستطالعية 

لتأكد مف وضوح فقرات االختبار التحصيمي وصالحيتو  التطبيق االستطالعي األول:
وفيـ فقراتو وكذلؾ لمعرفة الوقت المستغرؽ لإلجابة عف االختبار، فقط طبؽ عمى عينة 

وفقرات االختبار  اإلجابةتعميمات  أف( طالبًا تبيف ,3استطالعية تـ اختيارىا، بمغ عددىا )
 ( دقيقة.,4الطالب كاف ) إجابةكانت واضحة واف المتوسط وقت 

االختبار مرة  ت الباحثةطبق ":لتحميل فقرات الختبار " ق االستطالعي الثانييالتطب
 إجابات( طالبًا، مف غير عينة البحث النيائية وتـ تصحيح ,,1عمى عينة مكونة مف ) أخرى

:( وأوطأ 27) أعمىلطالب العينة االستطالعية، وثـ رتبت الدرجات تنازليًا، ثـ ُأختيرت 
 منيا بوصفيا نسبة لممقارنة بيف المجموعتيف متباينتيف لتحميؿ االختبار.:( 27)

طبقت معادلة الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات  معامل الصعوبة والسهولة لمفقرات:
تراوح مدى  إذا(، وتعد فقرات االختبار مقبولة 038, – 071,االختبار ووجدتيا تتراوح بيف )

 (269، ص2,12ممحـ، )(.,02, – 075,صعوبتيا بيف )
عند حساب القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  القوة التمييزية لمفقرات:

(، 042,-052,قوة تميز الفقرات تراوحت بيف ) إفباستخداـ معادلة قوة تميز الفقرة وجد 
( فما فوؽ، أما في حالة استخداـ ,02,كانت قدرتيا التمييزية ) إذاويمكف عد الفقرة مقبولة 

: فأكثر( )حسيف، ,3يكوف التميز ) أف:( الدنيا يفضؿ 27:( العميا و )27جموعات )الم
( لذا تعد جميع فقرات االختبار مقبولة مف حيث قدرتيا التمييزية وبذلؾ لـ 421، ص2,11
 منيا. أييحذؼ 
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البدائؿ قد جذبت  إفبعد تطبيؽ معادلة البدائؿ ظير  فاعمية البدائل الخاطئة لمفقرات:
 إبقاءعدد اكبر مف طالب المجموعة الدنيا مقارنة بطالب المجموعة العميا وبذلؾ تقرر  إلييا

 البدائؿ الخاطئة كما ىي مف دوف تغير.
 ُحِسَب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بطريقتيف ىما: ثبات االختبار:

نصفيف الفقرات الزوجية  إلىقسمت الباحثة االختبار  طريقة التجزئة النصفية:. 1
الفقرات الفردية، ثـ حساب االرتباط بيف نصفية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف، وقد بمغت و 

:(، ثـ صححت ىذه القيمة باستخداـ معادلة 74قيمة معامؿ االرتباط بيف النصفيف )
 :(، ويعد معامؿ الثبات مقبواًل ألنو يقع بيف المدى المقبوؿ83براوف فبمغت )-سبيرماف

 (2,1، ص7,,2ي، (.)الكبيس085,-,06,)

:(، وبعد ىذا ,8بمغ معامؿ ثبات المستخرج بيذه الطريقة ) كرونباخ: طريقة ألفا. 2
 االختبار جاىزًا لمتطبيؽ النيائي. أصبح اإلجراء

( فقرة ,3تكّوف االختبار بصورتو النيائية مف ) ختبار التحصيمي بصورته النهائية:اال
تـ  أفار مف متعدد(، وتـ تطبيقو عمى مجموعات البحث الثالثة بعد يموضوعية مف نوع )اخت

 اإلجابةالطالب عمى وفؽ ورقة  إجاباتمف موعده، وقد تـ تصحيح  أسبوعإبالغيـ قبؿ 
 النموذجية.

 :ثانيًا: مقياس الدافعية نحو تعمم الرياضيات
الباحث )حيدر عبد  أعدهالباحثة مقياس الدافعية نحو تعمـ الرياضيات الذي  عتمدتا

عف  اإلجابةبالتعميمات التي توضح لمطالب كيفية  المقياس(، وقد زود 2,14الكريـ الزىيري، 
الفقرات بدقة ووضوح، واستخدمت طريقة ليكرت ذات البدائؿ الخمسة لتحديد بدائؿ االستجابة 

 ، نادرًا، أبدًا(، وذلؾ لما يمتاز بو مف دقة.أحياناً وىي )دائمًا، غالبًا، 
 الدافعية نحو تعمم الرياضيات: أداةصدق 

غير واضحة  أولغرض التأكد مف وضوح الفقرات والكشؼ عف الفقرات الغامضة 
عمى عدد مف المختصيف في عمـ النفس التربوي وطرائؽ التدريس  األداةعرضت الباحثة ىذه 

ت تنطبؽ كان إذا( لغرض التحقؽ مف سالمة الفقرات ومدى مناسبتيا والتأكد ما 1ممحؽ )
كاف ىناؾ تكرار، وقد  إذاعمييا الشروط التي يجب مراعاتيا عند صياغة فقرات الدافعية وفيما 

 معيارًا لقبوؿ صالحية الفقرات. فأكثر :(,8اعتمدت الباحثة نسبة )
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 التطبيق االستطالعي لمقياس الدافعية نحو تعمم الرياضيات:
ـ فقراتو وتحديد الوقت المستغرؽ وفي مقياسعف ال اإلجابةلمتأكد مف وضوح تعميمات 

( ,3عمى عينة استطالعية أولية مؤلفة مف )و عنو، عمدت الباحثة عمى تطبيق اإلجابةفي 
 المدرسة إدارةالفتوه لمبنيف، بالتعاوف مع  متوسطةطالبًا مف طالب الصؼ األوؿ متوسط في 

عنو كانت  اإلجابةوتعميمات  مقياسجميع فقرات ال أفومدرس مادة الرياضيات، وقد تبيف 
واضحة، ولضبط الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات االختبار، تـ رصد وقت انتياء إجابات 

ثـ طبقت الباحثة مقياس )الدافعية نحو تعمـ ، ( دقيقة,4جميع الطالب، وكاف متوسط الوقت )
( طالب مف طالب ,,1الرياضيات( عمى عينة عشوائية استطالعية ثانية تكونت مف )

األوؿ متوسط، وىـ نفس عينة التحميؿ التي استخدمت في االختبار التحصيمي، لتحميؿ  الصؼ
 فقرات االختبار.

 معامل تمييز الفقرة:
المجموعة الدنيا، وىو  وأفرادالمجموعة العميا  أفرادىو قدرة الفقرة عمى التمييز مابيف 

(، 254، ص2,11)النجار،  الفقرة صادقة فيما تقيسو بدليؿ قدرتيا عمى التمييز أفدليؿ عمى 
وقد حممت الباحثة كؿ فقرة باستعماؿ )االختبار التائي(، واالختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي 

مابيف  تراوحت درجات المجموعتيف العميا والدنيا، وتـ مقارنة القيـ التائية المحسوبة التي
( وبدرجة 0,5,لة )( عند مستوى دال10998( بالقيمة التائية الجدولية )70345 – 20436)

 .إحصائياً كؿ الفقرات دالة  أف(، وتبيف 98حرية )
 ثبات المقياس:

غير المنتظمة التي تشوب،  األخطاءيقصد بثبات درجات االختبار مدى خموىا مف 
مدى قياس االختبار لممقدار الحقيقي لمسمة التي ييدؼ لقياسيا. )الكبيسي وىادي،  أي

وتقيس جودة ، كرونباخألفا بات المقياس بطريقة (، وقد تـ التحقؽ مف ث92، ص8,,2
، وىي األخرىارتباط المفيـو بالمجاالت  أوالمتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة  أوالفقرات 

تعطي تقديرًا جيدًا لمثبات في معظـ الحاالت مف وجية نظر الباحثيف 
(Ravid,2011,P196)( وىو 081,غ )(، وقد تـ حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة وبم

 (483، ص,2,1عالـ،  أبومعامؿ ثبات جيد. )
 : بصورته النهائية لدافعية نحو تعمم الرياضياتمقياس ا
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( فقرة، ذات الخمسة بدائؿ )دائمًا، غالبًا، ,2تكّوف المقياس بصورتو النيائية مف )
عطاء الفقرات اإليجابية الدرجات ) ( عمى التوالي، 1، 2، 3، 4، 5أحيانًا، نادرًا، أبدًا(، وا 

عطاء الفقرات السمبية   وا 
(، وقد تـ ,2(، وأدنى درجة ),,1( عمى التوالي، أي تكوف أعمى درجة )5، 4، 3، 2، 1)

جممة مف التعميمات  إعطاءىـ(، وقد تـ 25/12/2,16تطبيقو عمى عينة البحث يوـ )
 الباحثة. إشراؼعف المقياس، وقد جرى التطبيؽ تحت  اإلجابةوالتوصيات عف كيفية 

 اإلحصائية:تاسعًا: الوسائل 
ر استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في تكافئ المجموعتيف في العم. 1

ودرجة الذكاء ودرجات مادة الرياضيات لمعاـ الدراسي السابؽ بيف مجموعات البحث 
 (365، ص,2,1الثالثة.)المنيزؿ وعدناف، 

التحصيمي بطريقة التجزئة  لالختبارمعامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد معامؿ الثبات . 2
 (258، ص9,,2صدؽ البناء لمقاس الدافعية. )الزاممي وآخروف،  والستخراجالنصفية، 

 (237، ص2,12)ممحـ،  معامؿ الصعوبة والسيولة لفقرات االختبار التحصيمي. . 3

، 2,12معامؿ التمييز لفقرات االختبار التحصيمي ومقياس الدافعية.)ممحـ، . 4
 (239ص

ثبات االختبار التحصيمي وثبات مقياس  الستخراجكرونباخ  معادلة ألفا. 5
 (,14ص، ,2,1يزؿ وعدناف، نالدافعية.)الم

معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بطريقة  الستخراجبراوف  -معادلة سبيرماف. 6
 .(139، ص,2,1)المنيزؿ وعدناف، . التجزئة النصفية

 :الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها
( 0,5,عند مستوى الداللة ) إحصائيةال يوجد فرؽ ذو داللة  الفرضية األولى:. 1

 بيف متوسطات درجات طالب المجموعات الثالث في االختبار التحصيمي لمادة الرياضيات.
ولغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية األولى قامت الباحثة بحساب المتوسط 
الحسابي لدرجات مجموعات البث الثالث في االختبار التحصيمي، فكانت المتوسطات 

 (.6موعات الثالث كما في جدوؿ )الحسابية لممج
 (6جدول )
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 المتوسطات الحسابية لمجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيمي
 الضابطة التجريبية الثانية األولى ةالتجريبي المجموعات
المتوسطات 

 الحسابية
25065 24026 20003 

 21066 32069 38038 االنحرافات المعيارية
األحادي تبيف وجود فروقًا ذات داللة إحصائية بيف درجات  وباستخداـ تحميؿ التبايف

(، وىي أكبر مف القيمة 70848المجموعات الثالث، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة تساوي )
( مما يدؿ عمى 2، 96( وبدرجتي حرية )0,5,( عند مستوى داللة )30,9الجدولية البالغة )

البحث الثالث في اختبار التحصيؿ، والجدوؿ  وجود فروؽ ذي داللة إحصائية بيف مجموعات
 ( يوضح ذلؾ:7)

 (7جدول )
 ( لمجموعات البحث الثالث في متغير التحصيلANOVAتحميل التباين األحادي )

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة  القيمة الفائية
اإلحصائية 

عند 
مستوى 
داللة 
0005 

 الجدولية المحسوبة

بين 
 24805079 2 4970016 المجموعات

داخل  دال 3009 6.126
 96 3894064 المجموعات

40.569 
 98 4391066 المجموع
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وألجؿ معرفة الفروؽ المعنوية بيف مجموعات البحث الثالث في اختبار التحصيؿ، تـ 
المتوسط الحسابي لممجاميع الثالث ( لممقارنة بيف Scheffe Testإجراء اختبار شيفيو )

 (:8واستخراج الفرؽ الحرج بيف الوسطيف فظيرت النتائج كما في جدوؿ )
 ( 8جدول )

 نتائج تحميل المقارنات بين فروق متوسطات المجموعات الثالث في االختبار التحصيمي
 باستخدام اختبار شيفيه

الفرق بين  المتوسطات المجموعات
الداللة عند  قيمة شيفيه المتوسطات

 0005مستوى 
 25065 التجريبية األولى

 دالة 3010 5062
 20003 الضابطة

 24026 التجريبية الثانية
 دالة 3005 6023

 20003 الضابطة
 25065 التجريبية األولى

 غير دالة 3008 0061
 24026 التجريبية الثانية

 
( 0,5,عند مستوى الداللة ) إحصائيةال يوجد فرؽ ذو داللة الفرضية الثانية: . 2

عمـ مادة تبيف متوسطات درجات طالب المجموعات الثالث في مقياس الدافعية نحو 
 الرياضيات.

ولمتحقؽ مف ىذا تـ حساب الفرؽ بيف درجات االختبار القبمي والبعدي في مقياس 
مجموعات الثالث، واستخرج المتوسط الدافعية نحو تعمـ الرياضيات لكؿ طالب مف طالب ال

 ( يوضح ذلؾ:9والجدوؿ )الحسابي 
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 (9جدول )
 المتوسط الحسابي لالختبار القبمي والبعدي والفرق بينهما لممجموعات الثالث  

 لمقياس الدافعية لتعمم الرياضيات

 المجموعات
 المتوسط الحسابي

 الفرق البعدي القبمي
 21091 81 59009 التجريبية األولى
 18092 79 60008 التجريبية الثانية

 13035 75014 61079 الضابطة
 

وباستخداـ تحميؿ التبايف األحادي تبيف وجود فروقًا ذات داللة إحصائية بيف درجات 
(، وىي أكبر مف القيمة 17097المجموعات الثالث، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة تساوي )

( مما يدؿ عمى 2،96( وبدرجتي حرية )0,5,عند مستوى داللة )( 30,9الجدولية البالغة )
وجود فروؽ ذي داللة إحصائية بيف مجموعات البحث الثالث في مقياس الدافعية لتعمـ 

 ( يوضح ذلؾ:,1الرياضيات، والجدوؿ )
 ( 10جدول )

 ( لمجموعات البحث الثالث في متغيرANOVAتحميل التباين األحادي )
 الرياضياتالدافعية لتعمم 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

الدالة اإلحصائية  القيمة الفائية
عند مستوى 

 الجدولية المحسوبة 0005داللة 

بين 
 المجموعات

450.88 2 225.44 

داخل  دال 3009 5.851
 المجموعات

3698.66 96 
38.53 

 98 41490.54 المجموع
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وألجؿ معرفة الفروؽ المعنوية بيف مجموعات البحث الثالث في مقياس الدافعية لتعمـ 
( لممقارنة بيف المتوسط الحسابي Scheffe Testالرياضيات، تـ إجراء اختبار شيفيو )

 (:11لممجاميع الثالث واستخراج الفرؽ الحرج بيف الوسطيف فظيرت النتائج كما في جدوؿ )
 ( 11جدول )

 نتائج تحميل المقارنات بين فروق متوسطات المجموعات الثالث في مقياس الدافعية 
 لتعمم الرياضيات باستخدام اختبار شيفيه

الفرق بين  المتوسطات المجموعات
الداللة عند  قيمة شيفيه المتوسطات

 0005مستوى 
 21091 التجريبية األولى

 دالة 3.08 8056
 13035 الضابطة

 18092 الثانيةالتجريبية 
 دالة 3.12 5057

 13035 الضابطة
 21091 التجريبية األولى

 غير دالة 3.99 2099
 18092 التجريبية الثانية

 
 :ثانيًا: تفسير النتائج

شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيعمى وفؽ  إف التدريس. 1 المرور ساعدت  وا 
الطمبة عمى استخداـ العديد مف األنشطة البصرية التي تيّسر التعامؿ مع المواقؼ الرياضية 

 اليدؼ. إلىوتمكنيـ مف تجميع المعمومات المعطاة وربطيا فييما بينيا لموصوؿ 

مرور الطالب بخبرات حسية واكتشافيـ المعمومات خالؿ االستقصاء قد تزيد مف . 2
 التحصيؿ.

شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيعد ت. 3 المرور مف االستراتيجيات الجديدة  وا 
الدور الذي يمكنو مف  إعطاءهالتي تجعؿ الطالب محورًا لمعممية التعميمية، وذلؾ مف خالؿ 

النتيجة بنفسو، وقد ساعد ذلؾ عمى فيـ المعمومات وثباتيا في البيئة المعرفية  إلىالوصوؿ 
 مما أثر في التحصيؿ. لديو بصورة ذات معنى
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شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيالتدريس عمى وفؽ  . إف4 المرور تعطي  وا 
مع المعمـ مما يكسبو لغة الحوار  أوالطالب فرصة لممناقشة والحوار مع غيره مف الطالب 

 السميمة ويجعمو نشيطًا، وىذا مما زاد في حبو وتعممو لمادة الرياضية.
 

 االستنتاجاتثالثًا: 
 في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة اآلتي:

االيجابي في تدريس مادة الرياضيات لطالب  وأثرىاالخمسة  األصابع إستراتيجيةفاعمية . 1
 متوسط مقارنة بالطريقة االعتيادية.ال األوؿالصؼ 

المرور في جذب انتباه الطالب وزيادة تركزييـ مف خالؿ  إشارات إستراتيجيةساىمت . 2
 .األفضؿالحؿ والفيـ  إلىمشاركاتيـ لموصوؿ 

شاراتالخمسة  األصابع إستراتيجيتيالتدريب عمى وفؽ  . إف3 في  األثرالمرور كاف لو  وا 
تنمية الدافعية نحو تعمـ الرياضيات لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف مقارنة بطالب 

 المجموعة الضابطة.
 

 رابعًا: التوصيات
 في ضوء ما تقدـ مف نتائج، توصي الباحثة باألمور اآلتية:

شاراتالخمسة  األصابع استراتيجيتدريب مدرسي الرياضيات ومدرساتو عمى استخداـ . 1  وا 
ىذه االستراتيجيات لكي  الستعماؿور في التدريس مف خالؿ اشتراكيـ في دورات تدريبية المر 

يتمكنوا مف مساعدة الطمبة في االعتماد عمى تمؾ النشاطات بعممية التعمـ مما يزيد مشاركتيـ 
 الفاعمة في الدروس.

 .أخرىبحوث مماثمة ليذه الدراسة في مراحؿ دراسية . 2

بالجوانب الوجدانية لمطالب ومنيا الدافعية  لالىتماـالرياضيات  توجيو مدرسي ومدرسات. 3
 نحو تعمـ الرياضيات.
 خامسًا: المقترحات

 في ضوء ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:
 غير تنمية الدافعية. أخرىدراسة مماثمة لبحث الحالي في متغيرات تابعة  . إجراء1
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مثؿ المرحمة االبتدائية، ألنيا  أخرىدراسة مماثمة ليذه الدراسة عمى مراحؿ دراسية  . إجراء2
 األساس في التعمـ.

 المصادرقائمة 
لمنشر،  المسيرة، دار 8(، عمـ النفس التربوي، ط2,11جادو، صالح محمد عمي ) . أبو1

 عماف.
، دار 1أ(، مناىج البحث في العموـ التربوية والنفسية، ط,2,1عالـ، رجاء محمود ) . أبو2

 الجامعات، القاىرة.
 لمنشر، عماف. المسيرة، دار 2ب( التعمـ "أسسو وتطبيقاتو"، ط,2,1) . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ3
(، طرائؽ تدريس 2,11بف محمد البموشي ). أمبو سعيدي، عبد اهلل بف خميس وسميماف 4

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف.2العمـو )مفاىيـ وتطبيقات عممية(، ط
(، إستراتيجيات التعمـ 2,16وىدى عمي الحوسنية ) أمبو سعيدي، عبد اهلل بف خميس. 5

 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.1إستراتيجية مع األمثمة التطبيقية"، ط 180النشط "
، وزارة 1المتوسط، ط األوؿ(، الرياضيات لمصؼ 2,16أمير عبد المجيد جاسـ وآخروف ). 6

 التربية، المديرية العامة لممناىج، جميورية العراؽ.
 ، دار الفكر، عماف.1(، التعمـ النشط، ط,2,1بدوي، رمضاف مسعد ). 7
تدريسيا بيف النظرية  (، مناىج المغة العربية وطرائؽ2,11الجعافرة، عبد السالـ يوسؼ ). 8

 ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر، عماف، األردف.1والتطبيؽ، ط
، دار 1(، الجودة الشاممة في المناىج وطرائؽ التدريس، ط2,11الحريري، رافدة عمر ). 9

 ، عماف.يرةالمس
وودز في تحصيؿ مادة العموـ العامة  أنموذجثر أ(، 7,,2الحيدري، محمد رحيـ حافظ ). ,1

المتوسط، )رسالة ماجستير غير منشورة(،  األوؿوتنمية الميارات العقمية لدى طالب الصؼ 
 كمية التربية، ابف الييثـ، جامعة بغداد.

 األثيرطرائؽ تدريس العامة، دار ابف  إلى(، المدخؿ ,2,1فاضؿ ) إبراىيـخميؿ، . 11
 لمطباعة والنشر، الموصؿ.

(، اختبار رافف لممصفوفات المتتابعة المقنف لمعراقييف، 1983الدباغ، فخري وآخروف ). 12
 مطبعة جامعة الموصؿ، الموصؿ.
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( عمـ النفس المعرفي قراءات وتطبيقات 5,,2الدرديري، عبد المنعـ وجابر محمد ). 13
 ، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة، القاىرة.1معاصرة، ط

(، المعمـ الذي نريد بيف األصالة والتحديد، دار 9,,2، فواز بف فتح اهلل )الراميني. 14
 العربية. اإلماراتالكتاب الجامعي، العيف، 

(، مفاىيـ وتطبيقات في التقويـ والقياس 9,,2الزاممي، عمي عبد جاسـ وآخروف ). 15
 التربوي، مكتبة الفالح لمنشر، الكويت.

(، أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري 9,,2) الزايدي، فاطمة عبد اهلل عمير. 16
والتحصيؿ الدراسي لمادة العموـ لدى طالبات الصؼ الثالث متوسط )رسالة ماجستير غير 

 القرى، المممكة العربية السعودية. أـمنشورة(، جامعة 
بعض المكعب في اكتساب  إستراتيجية(، اثر 2,14) محسف الزىيري، حيدر عبد الكريـ. 17

المفاىيـ الرياضياتية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات وتنمية ودافعيتيـ 
 .385-353آذار،ص(، 1، العدد )اإلنسانية، لمعمـو األنبارنحوىا، مجمة جامعة 

(، فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في 2,16. الزىيري، حيدر عبد الكريـ محسف )18
مجمة الفنوف وؿ المتوسط في مادة الرياضيات وتفكيرىـ الجانبي، تحصيؿ طالب الصؼ األ

واألدب واإلنسانيات واالجتماع، مركز نشريات العموـ اإلنسانية واالجتماعية، كمية األمارات 
 .349-426(، نيساف، ص5لمتطوير التربوي، األمارات العربية المتحدة، دبي، العدد )

، التعميم والتعمم النشط أساليب(، 2,12محمد، والجمؿ، عباس حممي ) أسامةسيد، . 19
 .ؽش، دمواإليمافجار العمـ 

(، دراسة تحميمية لمعوامؿ 6,,2الشعيمي، عمى بف ىويشؿ ومحمد بف عمي البموشي ). ,2
تدني تحصيؿ طالب الشيادة العامة لمتعميـ العاـ في الفيزياء كما يراىا  إلىالتربوية المؤدية 

( العدد 4معمموف والمشرفوف، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، المجمد )ال
(2.) 

(، اثر تفعيؿ التعمـ النشط في مدارس المرحمة المتوسطة 2,13) إبراىيـالعقيؿ، ىدى . 21
، مكتبة التربية والتعميـ بمحافظة الخبر، قسـ 2,13/2,14عمى نتائج العممية التعميمية لمعاـ 

 ، المنطقة الشرقية، المممكة العربية السعودية.األسريةالتربية 
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التعمم النشط نحو فمسفة تربوية (، 9,,2عواد، يوسؼ ذياب وزامؿ ومجدي عمي ). 22
 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف.تعميمية فاعمة

)أمثمو  أساليبو(، طرؽ تدريس الرياضيات 8,,2الكبيسي، عبد الواحد حميد ). 23
 مناقشات(، دار جرير، عماف.و 

(، التقنيات الحديثة 2,13الكبيسي، عبد الواحد حميد، وفرحاف محمد سامي ). 24
واستخداميا في التعمـ والتعميـ وخدمة القرآف الكريـ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، 

 عماف، األردف.
البحث في العمـو  إلى(، مدخؿ 2,14الكيالني، عبد اهلل زيد ونضاؿ كماؿ الشريفيف ). 25

 المسيرة، دار 4اإلحصائية(، ط أساليبو، مناىجو، تصاميمو، أساسياتوالتربوية واالجتماعية )
 لمنشر، عماف.

، 2تدريس الرياضيات، ط أساليب(، 2,12مريزيؽ، ىشاـ يعقوب وجعفر نايؼ درويش ). 26
 راية، عماف.دار ال
 ةر مسي، دار ال2(، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، ط2,11ممحـ، سامي محمد ). 27

 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
(، مناىج البحث في العمـو التربوية ,2,1الح وعدناف يوسؼ العتوـ )فالمنيزؿ، عبد اهلل . 28

 ، دار إثراء لمنشر، عماف.1والنفسية، ط
، دار 1(، تعميـ وتعمـ الرياضيات مف اجؿ الفيـ، ط2,12ميد مجيد )المولى، ح. 29

 الينابيع، سورية.
، 1(، أساليب البحث العممي منظور تطبيقي، ط9,,2النجار، فايز جمعة وآخروف ). ,3

 دار الحامد، عماف.
(، التعمـ النشط: اىتماـ تربوي قديـ حديث، دار النيضة العربية ,2,1ىندي، محمد ). 31

 والتوزيع، القاىرة. لمنشر
32. Bishop, K.& Denley, p, (1997). Effective learning in science. 

Siafford. Network educational press Ltd. 

33. 33 Meyers, C. &Jones, T. (1993). Promoting active learning 

strategies for the college classroom. San Francisco jossey-bass. 

34. Ravid, R. (2011), Practical Statisics for education, 4th ed, Rowman 

& Littlefield Publishers, Inc, United Kingdom. 
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 (1ممحق )
 مقياس الدافعية نحو تعمم مادة الرياضيات بصورته النهائية

 
 ورحمة اهلل وبركاتو...عزيزي الطالب ... السالـ عميكـ 

ترـو الباحثة إجراء بحث لقياس مدى دافعيتؾ نحو تعمـ الرياضيات، وتود معاونتؾ في اإلجابة 
تحت البديؿ  ()عف فقرات المقياس المرفؽ طيًا بكؿ دقة وصراحة، وذلؾ بوضع عالمة 

 الذي ينطبؽ عميؾ.
 مالحظة:

 غير إجابة. يرجى اإلجابة عف جميع الفقرات وال تترؾ أي فقرة مف 
  عممًا إف اإلجابة سرية وال يطمع عمييا سوى الباحثة وألغراض البحث العممي دوف

ليؾ مثاؿ يوضح ذلؾ..  ذكر األسـ.. وا 
 
 أبداً  أحياناً  نادراً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

1 
أحرص عمى مناقشة الُمدرس في الموضوعات 

 الرياضياتية التي أقرأىا
     

  
 


