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 :الممخص
ييدف البحث الحالي عمى معرفة  اثر إستراتيجيات التفكير الُمتشعب في 
التحصيل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتحقيقًا 
لميدف تم وضع فرضية صفرية واعتماد منيج البحث التجريبي حيث تم 
استخدام التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين ذات 
االختبار البعدي لمتحصيل . وتمثل المجتمع بطالبات الصف الثاني 

-9107متوسط في مدارس المديرية العامة لتربية االنبار لمعام الدراسي
( اربع وستون من طالبات )ثانويُة الرجاء 46م،وعينة البحث ىم )9191

( طالبة 10لمبنات(، حيث تم اختيار شعبة)أ( كمجموعة تجريبية بواقع )
( طالبة عشوائيًا  وتم مكافئة 11)ب( كمجموعة ضابطة بواقع)وشعبة

المجموعتين في بعض المتغيرات. وتم اعداد متطمبات التجربة  والمتمثمة 
بتحديد وتحميل محتوى المادة العممية وصياغة االغراض السموكية واعداد 
الخطة التدريسية، وتم اعداد اداة البحث)اختبار التحصيل في الّرياضيات( 

( 96( فقرة مقاليو و)00( فقرة تضمنت)13ذ تألف اختبار التحصيل من )إ
 .فقره موضوعية 
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Abstract: 

      The research`s goal is to realize The Impact of 

Divergent Thinking Strategies In achievement and 

multiple intelligences, and to achieve the research goal, 

the experimental research method was adopted and a 

partially controlled experimental design was used for 

two groups equivalents, using the post test for both 

achievement and multiple intelligence. The research 

community was students of the second intermediate class 

in schools of the General Directorate of Education in 

Anbar, for the academic year 2019-2020. The sample of 

the research consisted of (64) students from (Al-Raja 

Secondary School for Girls). It includes three sections. 

Department A was chosen as an experimental group 

comprising (31) students and (b) the group as a control 

group consisting of (33) students. The two groups were 

an identity in some variables, experiment requirements 

were prepared, scientific material was analyzed, content 

was analyzed, behavioral purposes formulated, and 

teaching plans prepared And search tools (Achievement 

test in mathematics, multiple intelligence test) The 

achievement test consisted of (35) items that included 

(11) article paragraphs and (24) objective paragraphs. 
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 (:Research Problem) مشكمة البحث
ال يخفى لجميع التربويين أن كتاب  رياضيات الَصف الثاني الُمتوسط شيد تغييرًا في 
محتواه منذ ثبلث اعوام ، وأن التدريس في مدارسنا دون مستوى الطموح، وتدني مستوى 

في ىذه اَلمادة في مراحل  الطمبةتحصيل الطمبة في "مادة. الرياضيات"؛ إذ يعد تدني تحَصيل 
مشكبلت التعميم الرئيسة التي تشغل العاممين في ميدان التربية وان ضعف  التعميم العام من

ينظرون  الطمبة،  ويؤكد أغمب ُمدرسي الرياّضيات أن الطمبةالتحصيل قد يؤثر سمبيا عمى 
إلى الرياضيات بأنيا مادة جافة وصعبة وغير محبوبة وتحتاج إلى تفكير، وىذا ما قد يزيد من 

ضعاف دافعيتي إحباطيم ىا ونحو ُمدرسييا؛ وقد ميا وتكوين اتجاىات سمبية نحو م نحو تعمّ وا 
أشارت دراسات عدة إلى تدني التحصيل لدى  طمبو الّصف الثاني الُمتوسط في الرياضيات 

(، 9106حين استشعروا بوجود مشكمو في تحّصيل طمبو عينة بحوثيم  ومنيا دراسة )الييتي،
 (9107ودراسة )عباس،

"مركز /سة من "المديرية العامة لتربيو االنبار" الى وزارة التربية اضافة الى وجود درا
تشير الى وجود ضعف في التحصيل في ماده الرياضيات ومن 0البحوث .والدراسات التربوية" 

 9خبلل زيارة الباحثة "لممديرية العامة لتربيو االنبار" و مقابمة مجموعة من مشرفي االختصاص
(  9106-9105( و)9105-9104النجاح  لمعام الدراسي )اذ تم تزويد الباحثة بنسب 

 %.35% و33% و31( وكانت النسب ضعيفة و بمغت عمى  التوالي9107-9106و)
من ىذا نستنتج أن مادة الرياضيات تحتاج استراتيجيات وميارات تفكير تتناسب مع 

في مستوى المرحمة العمرية لمطمبة ومع طبيعة وحجم المادة الدراسية، وأن ىناك تدني 
تحصيميم الدراسي في مادة الرياضيات، لذا ىناك حاجة ممحة الستخدام إستراتيجيات َحديثو 
في تدريسيا تساعدىم في المشاركة النشطة في عممية التعمم داخل الصف، وعميو ارتأينا 
اختيار )"استراتيجيات التفكير المتشعب"( في تدريس "َطالبات الّصف الثاني متوسط في مادة 

 رياضيات" ومعرفة أثرىا في تحصيمين ،  وتحددت مشكمو البحث. في التساؤل االتي:ال
ما أثر "استراتيجيات التفكير المتشعب" في التحصيل لدى َطالبات الّصف الثَاني 

 الُمتوسط في مادة الرياضيات ؟
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 (:Research Importanceأهمية البحث ) 
َكيفيو َتوظيف "استراتيجيات التفكير المتشعب" . قد يفيد الباحثين والمشرفين االختصاص في 0

 في تدريس ماده الرياّضيات.
طارًا نظريًا "الستراتيجيات التفكير المتشعب".9  . قد يوفر معمومات ضرورة وا 
مما قد يثير انتباه المحمية )الحتوائو عمى موضوعات ومصادر حديثة(،  وكتبالمَ قد يرفد  -1

 وى تحصيل الطبلب.لتحسين مستالباحثين لبحوث أخرى 
 أما أهم األهمية التطبيقية لمبحث فيمكن أن تتجمى في اآلتي:

. قد يساعد الطالب االنتقال من دور المتمقي المتمثل بحفظ المعمومات إلى مستكشف 0
ومنقب وباحث عن المعمومة ومحاور لآلخرين، وجعمو قادر عمى حل المشكبلت التي 

 تواجيو.
ئمين عمى تأليف كتب الرياّضيات المدرسية بتوظيف استراتيجيات . تساعد نتائج البحث القا9

 التفكير المتشعب  في صياغة محتوى كتب الرياَضيات وعدم االعّتماد عمى المفاىيم المجردة.

 (: (Research Objectiveهدف البحث
لطالبات احصيل تَ  َىدف البحث الَتعرف عمى "أثر استراتيجيات التفكير المتشعب" في

 توسط في مادة الرياضيات.اني المُ الثّ ف الصَ 
 (:Research Hypothesisفرضيتا الَبحث ) 

 لمتحقق من َىدف الَبحث تم. صياغة الفرضية الصفرية:
رجات طالبات توسطي دَ ( بين مُ 0.05ستوى الداللة )ائية عند مُ لة احصَ رق ذو دالّ وجد فَ ال يّ 

رجات طالبات ودَ  "استراتيجيات التفكير المتشعب"واتي درسن وفق المّ  التجريبية المجموعة
بار التحصيل في مادة في اختَ  االعتيادية. بالَطريقة.رسن واتي دَ المّ  الضابطة المجموعة

 الرياضيات.
 (:(Research Limitsحدود البحث 

ارية التابعة إلى والثانوية النيّ  المتوسطةتوسط في المدارس اني المُ ف الثّ البات الصّ . طَ 0
 ." في قضاء الرمادي المديرية العامة لتربية األنبار"
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(، 9105: 0. محتوى الجزء األول من كتّاب الرياّضيات الُمقرر لمّصف الثّاني الُمتوسط )ط9
المتضمن: الَفصل الثّاني )األعداد الحقيقية(، والفصل الثّالث )الَحدوديات(، والفصل الرابع 

 )المعادالت والمتباينات(.
 (9191-9107الول لمعام الدراسي)الكورس ا-1
 (Terminology Identification)َتحديد الُمصطمحات  
 : strategies DIVERGENT THINKING تفكير المتشعبالَ إستراتيجيات . 8

( بأنيا: 9106محمود وآخرون )تعريف "استراتيجيات التفكير المتشعب" عّرفيا 
حدوث اتصاالت جديدة بين الخبليا العصبية "االستراتيجيات التي تتميز بقدرتيا عمى تحفيز 

في شبكة األعصاب بالمخ، وتساعد عمى تشعب تفكير المتعمم من خبلل فتح مسارات جديدة 
 (.099: 9106وآخرون، بالتفكير". )محمود

وىي )استراتيجية التفكير االفتراضي، استراتيجية التفكير  التعريف اإلجرائي: 
الرمزية المختمفة، استراتيجية التناظر، استراتيجية تحميل  االنعكاسي، استراتيجية االنظمة

وجيات النظر، استراتيجية التكممة، استراتيجية التحميل الشبكي( حيث تقوم بتنظيم المعرفة 
الرياضية في تدريس طالبات الصف الثاني. المتوسط )المجموعة. التجريبية( طيمة مده. 

 لذي اعد ليذا الغرض.التجربة ويقاس أثرىا باختبار. التحصيل ا
( بأنو: " محصمة ما يتعممو 9191)أبو جادو،(: عرفه ACHIEVEMENTالتحصيل ) .1

الطالب بعد مرور مدة زمنية متمثمة بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار 
تحصيمي وذلك لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي يصنعيا ويخطط ليا المدرس ليحقق 

 (693:9191و الطالب من معرفة تترجم الى درجات". )أبو جادو،اىدافو وما يصل الي
محصمة ما تم تعممو واكتسابو من قبل َطالبات الّصف الثّاني الُمتوسط التعريف اإلجرائي: 

)عينة. الَبحث(من معرفة ّرياضيو مقاسًا بالدرجات المواتي يحصمن عمييا من خبلل اإلجابة 
 د من قبل الباحثة.عمى فقرات. االختبار التحصيمي والمع

 خمفية نظرية ودراسات سابقة 
 استراتيجيات التفكير المتشعب
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ىي إَستراتيجيات تتميز بقدرتيا عمى الَتحفيز، وحدوث اتصاالت جديده ومتنوعو بين       
الخبليا العصبية في شبكة االعصاب في المخ، وتساعد عمى تشعب التفكير عند الطالب من 

 (31:9117لمتفكير. )عمي،خبلل فتح مسارات جديده 
وىناك عدد من االستراتيجيات ُتسيم في تَنمية الَتفكير الُمتشعب وتعد بمثابة تدريب لخبليا 
االعصاب في المخ، وتنشيط الخبليا العصبية والتي ال تعمل عمى ىذا النحو من قبل وىذا 

 يساعد في زيادة مرونة العقل .
 (Hypothetical thinking)التفكير االفتراضي  هاستراتيجي-8

ن األسئمة االفتراضية لمطبلب درس لمجموعة مَ عمى توجيو المُ  االستراتيجيةتعتمد 
عمى التفكير الطبلب تتابع االسئمة ،عمى ان تكون االسئمة حافزًا تشجع مراعاة بحيث يجب 

ديدة في االحداث واألسباب ونتائجيا وابتكار عبلقات تسيم في تكوين موضوعات افتراضية ج
 (.9109:49)الحديبي،  . تحتوي عمى احداث أو عبلقات جديدة

 (Reversal Strategy) فكير العكسيالتَ إَستراتيجية -0
وذلك عن طريق الخروج عن المألوف، وذلك  ،تعمل عمى تعرض الفرد لمواقف جديدة

ان  ويمكن أو الرجوع من النتائج إلى األسباب، ،بالنظر لمحدث أو الموقف بصورة معكوسة
ان يبدأ من او  يطمب من الطالب اإلتيان بأسئمة لموضوع معين بداًل من ايجاد اجابات عنو،

من أجل ادراك العبلقات المستمرة بين االحداث والمواقف،  أو أي بداية يفترضيا النياية،
وتساعد ىذه االستراتيجية عمى توفر مزيد من فرص تعميق قدرة المتعمم لؤلحداث والمواقف 

 (41:9101.  )الحنانير فيما بعد ذلكوالتفك
 Application of different symbolختمفةالرمزية المُ  استراتيجية األنظمة  -

systems) (strategy: 
العصبية وذلك عن طريق استخدام أنظمة رمزية لمظواىر  الشبكةمى توسيع ساعد عَ تُ 

 (36:9113)عمران، .بطريقة غير تقميدية أو غير مألوف استخداميا من قبل
تعمم مكن المُ فكمما تَ  ،المختمفةعمم في مواقف التّ  الرمزية األنظمةوتعتمد عمى استخدام 

عبير باستخدام األنظمة الرمزية المختمفة دلَّ ذلك عمى قدرتو عمى استيعاب عناصر من التَ 
دراك العبلقات بين أجزائو  ىذه يمكن استخدام وَ  عبير بأسموبوُ عمى التَ  والقدرة.الموقف وا 

 االستراتيجية في المواقف التعميمية بأن يطمب المدرس من الطالب ما يمي:
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 .ويموز رياضّ تحويل المشكمة الرياضية من صورة لفظية إلى رُ  -
 (06:9105)َالمنصوري،

 :Analogy Strategyاستراتيجية التناظر-
من  من اجل التفريغ العصبي، الذىنيةتعتمد ىذه االستراتيجية عمى تنشيط القدرات 

ثير عامو تُ  أسئمةعن طريق  لشيئين او عنصرين، المختمفةخبلل البحث عن االستجابات 
عمى ادراك العبلقات بين االشياء من اجل تحديد اوجو الشبو  وتؤكدلتشبيي فكير اَ التَ 

واالختبلف فيي تزيد من أعمال العقل وذلك لبحث وتوضيح العبلقات بين األشياء، والعناصر 
 وتعتبر عممية البحث عن نقاط تناظر بين األشياء جو التشابو واالختبلف،والتعرف عمى أو 

عمل يتطمب ابداع عالي حيث ان االجابة عمى ىذا النوع من االسئمة يتطمب رؤية ة المختمف
 (47: 9117، . )عطيةفكيرشعب في التَ ن التَ جديدة بين العناصر مما يتيح المزيد مَ 

 :(Analysis of point of view Strategy)ظرحميل وجهات النَ تَ  هتراتيجيسَ إ-4
ىي عممية تساعد عمى تحديد سبب اعتناق شخص ما لفكرة، أو اعتقاد معين، ويمكن 

ألتي ادت الى اعتناق تعميمو بطريقة سموكية عن طريق القاء األسئمة حول التفاصيل واألدلة، 
 ( 36:9113رأي معين .)عمران،

عمى تحميل المتعمم لوجية نظره بحيث يتيح لو الفرصة  االستراتيجيةوتؤكد ىذه  
ظر شكمة وتحميل وجية النَ مُ في َحل لمزيد من التعمق في التفكير والـتأمل في مدى مناسبتيا 

يكون تعديل  اذا لزم األمر  قد ينتج عنيا قبوليا كميًا إذا كانت مناسبة وصحيحة لممشكمة أو
 (91:9109ديبي،و . )الحأو رفضيا اذا كانت غير مناسب

 (:(Completion Strategy استراتيجية التكممة-5
. تعتمد ىذه االستراتيجية عمى الدافع الفطري عند األفراد إلكمال الشيء غير المكتمل

 (13:9117)ادم،
 التفكير منختمفة ويشعب فكير في اتجاىات مٌ التَ في طالب لان اكمال االشياء يساعد ا 

أجل ايجاد وتحديد عبلقات بين العناصر الموجودة مما يساعد عمى معرفة العنصر الناقص 
  (14:9113)عمران،،أو عمى إيجاد عبلقة بين األحداث بحيث يمكن التنبؤ بما يمكن حدوثو.

 :((Web Analysis Strategyبكي لمعالقاتحميل الشَ تراتيجية التَ سَ إ-6
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األحداث التي ليا نتائج أو ظواىر كثيرة أو  تيدف ىذه االستراتيجية إلى تحميل
 ( 14:9113. )عمران،مختمفة

 كون الحدث والظواىر المختمفة،ي تُ العبلقات التّ  ولّ من األسئمة حَ  ومسمعن طريق سّ و 
من أجل تحديد العبلقات والنتائج المختمفة لؤلحداث ومعرفة مدى ارتباط كل منيا بالعناصر 

 (30:9117)عطية، ..ةالباقي
 تناولت استراتيجيات التفكير المتشعب:دراسات سابقة 

برنامج  مقترح قائم عمى بعض استراتيجيات فاعمية "عمى )التعرف 6112دراسة شحاته -1
التفكير المتشعب في تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيل لدى تبلميذ الصف الثالث 

 "(االبتدائي
 المتشعب التفكير استراتيجيات عمى قائم برنامج فعاليةالتعرف عمى ")9104دراسة سميمان-9

 المرحمة لطبلب الرياضيات في البصرى والتفكير التحصيل تنمية عمى التفكير وخرائط
 "(الثانوية

فاعمية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التعرف عمى )9105دراسة المنصوري-1
 (التحصيل بمادة الرياضيات لمصف التاسع بدولة الكويت

التفكير المتشعب في تنمية التعرف عمى "فاعمية  استراتيجيات )9104دراسة رمضان-6
 "التحصيل والحس العممي وانتقال اثر التعمم في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

استراتيجيات التفكير المتشعب في تدريس )التعرف عمى "اثر 9103دراسة عبد المجيد-3
والتكامل عمى ميارات التعمم المنظم ذاتيًا وتقدير القيم الرياضية لدى الطبلب محتوى التفاضل 

 "(المعممين
  مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة ومقارنتها مع البحث الحالي )"استراتيجيات

 التفكير المتشعب"(:
ء في بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة، وجدت ىناك جوانب اتفاق واختبلف بينيا سوا    

 -االجراءات، ام النتائج وعمى النحو االتي:
 هدف ومنهج البحث:  .8
المستخدم وىو  المنيج شبة التجريبي عدا دراسة  .السابقة في المنيج .اتفقت الدراسات   

)عبد المجيد( استخدمت المنيج التجريبي، لذا فان دراسة )عبد المجيد( اتفقت مع الدراسة 
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السابقة  في اليدف منيا ما كان ىدفيا ىو  .الحالية في المنيج المستخدم وتباينت الدراسات
التفكير المتشعب في تدريس راتيجيات برنامج  مقترح قائم عمى بعض استفاعمية معرفة  "

" كما في الرياضيات عمى تنمية التحصيل لدى تبلميذ الصف الثالث االبتدائي
 التفكير استراتيجيات عمى قائم برنامج عاليةومنيا ىدف الى معرفة "ف (.9104دراسة)شحاتو،

 لطبلب الرياضيات في البصرى والتفكير التحصيل تنمية عمى التفكير وخرائط المتشعب
 ،سميمان(  ،ومنيا ىدف الى معرفة "اثر استراتيجية 9104الثانوية" كما في دراسة ) المرحمة

التفكير المتشعب في تنمية التحصيل والحس العممي وانتقال اثر التعمم في مادة العموم لدى 
 رمضان( ومنيا ىدف الى معرفة "اثر9104كما في دراسة ) "تبلميذ المرحمة االبتدائية

استراتيجيات التفكير المتشعب في تدريس محتوى التفاضل والتكامل عمى ميارات التعمم 
عبد  9103كما في دراسة ) "المنظم ذاتيًا وتقدير القيم الرياضية لدى الطبلب المعممين

فاعمية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية التحصيل بمادة المجيد( ومنيا ىدف الى "
المنصوري(.اما البحث  9105" كما في دراسة )لتاسع بدولة الكويتالرياضيات لمصف ا

الحالي ىدف الى معرفة "اثر استراتيجيات التفكير المتشعب في التحصيل لدى طالبات الصف 
 الثاني في مادة الرياضيات".

 المجتمع والعينة : .0
( تمميذ وتمميذه 61السابقة في حجم العينة، اذ بمغ  اقصى حجم لمعينة ) .تباينت الدراسات    

رمضان(،وفي ىذا دراسة طالبًا كما في ) (11كما في دراسة )المنصوري( واقل حجم لمعينو )
في المرحمة الدراسية إذ  ( طالبو،  وتباينت الدراسات السابقة46البحث بمغ حجم العينة )

المرحمة ( تناولت سميمانشحاتة( المرحمة االبتدائية، اما دراسة )، رمضان تناولت دراسة)
الثانوية، اما دراسة )عبد المجيد( تناولت الطبلب المعممين اما دراسة )المنصوري( تناولت 
المرحمة المتوسطة لذا اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المنصوري في المرحمة الدراسية تباينت 

من  (كان الجنس مكون السابقة في جنس العينة، ففي دراسة )المنصوري، وشحاتة .الدراسات
)رمضان وسميمان(  و دراسة )طبلب(، كان الجنس )عبد المجيد( ودراسة )تبلميذ وتمميذات(،

 .في جنس )طالبات(، لذا اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )رمضان وسميمان( مكون من
 العينة.

 الوسائل اإلحصائية: .3
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لطبيعة المتغيرات تم استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة لمدراسات السابقة تبعا      
والمعالجة والتحميل االحصائي،اذ تم استخدام )االختبار التائي، وتحميل التباين االحادي(  اما 

 المناسبة لتحقيق ىدفا البحث. .البحث الحالي تم استخدام الوسائل اإلحصائية
 ادوات البحث: .4

ختبار التواصل تباينت الدراسات السابقة في ادوات البحث ، تضمنت دراسة)شحاتة( ا     
البصري ودراسة  .الرياضي اما دراسة )سميمان( َفتضمنت اختبار التحصيل واختبار التفكير

)المنصوري( تَضمنت اختبار التحصيل ،ودراسة )رمضان( تَضمنت  اختبار التحصيل 
لقياس ميارات التعمم  .الحس العددي آما دراسة )عبد المجيد( َفتضمنت اختبار .واختبار

تيا ومقياس لتقدير القيم الذاتية وبرنامج لتدريس وحدة النيايات آما البحث الحالي المنظم ذا
 فتضمن اداة البحث اختباري)التحصيل(.

 ما يأتي : ومما تقدم نستخمص
لذلك ان اي تغير حاصل ىو  العمريةراحل مف في المَ تختّ  المعرفيةت ان طبيعة العممياَ  .0

االمور المجردة في عمى تغير نوعي وليس كميًا، إذ يحدث تغيير من األمور الممموسة 
أعمار معينة وفي حاالت متأخرة عند البعض اآلخر مما نممس من ىذا التباين الحاصل 

 بين الطالبات في اساليب تفكيرىن وخبرتين المعرفية.
راحل العمرية وبصورة منتظمة ويكون معقدًا ومتشعبًا ان تطوير التفكير يكون حسب الم .9

 مع التقدم في العمر والنضج.
بين زيادة مستوى التفكير وتحسينو وال يتم ذلك اال من خبلل تدريب  وعبلقة طردييوجد  .1

 الطبلب عمى اساليب وميارات مختمفة لمتفكير.
 (:(Research methodologyاجراءات البحث 

اءات التي تتطمبيا البحث لموصول الى اىدافو والتحقق من تم اتباع عدد من االجر 
 -فرضياتو وكما يمي:
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 Experimental Design)اواًل: تصميم البحث التجريبي)
اعتمدت التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي)لممجموعة التجريبية التي درست وفق 

وفق الطريقة. )"استراتيجيات التفكير المتشعب"( و)المجموعة الضابطة والتي درست 
 االعتيادية(.

 التصميم التجريبي لمبحث(8جدول)

 المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة
المتغير 
 التابع

قياس المتغير 
 التابع

 التجريبية.
 اختبار المتطمبات السابقة.

العمر الزمني محسوب -
 باألشير.

التحصيل السابق في -
 مادة الرياضيات.

 اختبار الذكاء-
 

استراتيجيات 
التفكير 
 المتشعب.

 التحصيل-
 

اختبار -
 التحصيل

 

 الضابطة.
الطريقة 
 االعتيادية.

 (: (Research Populationثانيًا: مجتمع البحث
يشمل مجتمع  البحث الحالي جميع طالبات الصف الثاني المتوسط)الدراسة النيارية( من     

الرمادي لمعام الدراسي -لممديرية العامة لتربية االنبارالمدارس المتوسطة والثانوية التابعة 
( طالبو موزعين عمى الرقعة 06016.حيث كان عدد افراد. مجتمع. البحث )9107-9191

 ( مدرسة ثانوية.63( مدرسة متوسطة و)07الرمادي  بواقع ) /الجغرافية لتربية االنبار
عة الجغرافية لتربية األنبار عدد افراد مجتمع  البحث موزع عمى مدارس الرق(0جدول )

 الرمادي /
 العدد الكمي لممدارس عدد افراد مجتمع البحث 

 المجموعمدارس مدارس  المجموعفي المدارس في 
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المدارس 
 المتوسطة

 الثانوية المتوسطة الثانوية

6149 06164 06016 07 63 46 
 

 (: (Sample Researchثالثاً: َعينت الَبحث

( شعب دراسية 1وقد تم  اختّيار )ثانوَية الرجاء لمبنات( عشوائيًا وقد اتضح ان في المدرسة )
(،وشعبة)ب( 11،فتم اختيار شعبة )أ( كمجموعة تجريبية وعدد افرادها)لمصف الثاني متوسط 

 (.11كمجموعة ضابطة وعدد افرادها)

 رابعًا: تكافؤ العينة:
البحث )الضابطة والتجريبية(  .البدء بالتجربة بين مجموعتي .كافئت الباحثة قبل

 التجربة، وىي:  .في سبلمة .في المتغيرات والتي يمكن ان تؤثر.احصائيًا 
 (.The Age)أ( العمر الزمني محسوب باألشير)
من المجموعتين  .لمطالبات باألشير وذلك لكل .الزمني .حسبت الباحثة العمر

م(، تم  0/01/9107الضابطة والتجريبية، منذ الوالدة ولغاية يوم االحد المصادف )
عمييا من البطاقات المدرسية ولكل طالبة، وبعد خضوع البيانات لممعالجة  .الحصول

، تبين ان المتوسط (SPSS) .االحصائية .االحصائية عن طريق استخدام برنامج الحقيبة
(، 3.987( بانحراف معياري )163.03ات المجموعة التجريبية ىو )الحسابي لطالب.

( بانحراف معياري 162.45الضابطة ىو ) .لطالبات المجموعة.والمتوسط الحسابي 
(3.776 .) 

 
الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني (3جدول)

 باألشهر 

عبة المجموعة
الش

ات 
طالب

د ال
عد

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة  95%
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 األعمى

الحد 
 االدنى
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 1.362- 2.517 0.716 3.987 163.03 31 أ التجريبية
 1.366- 2.521 0.657 3.776 162.45 33 ب الضابطة
 

 Leven`s)ولمتحقق من تجانس تباين المجموعتين، تم تطبيق اختبار ليفين  
Test)  وكانتf ( وىو اكبر0.664( عند مستوى داللة )0.191ىي ).  من مستوى الداللة

متغير العمر، .البحث متجانسة في  .ان مجموعتي .يدل عمى.( وىذا 1.13المعتمد والبالغ )
-t)استخدام اختبار ت .اعمار طالبات المجموعتين، تم متوسطي .الفرق بين .ولمعرفة داللة

test)  ( وبدرجة حرية 0.595لعينتين مستقمتين، حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة )
( ، 0.05( وىو اكبر من مستوى الداللة المعتمد والبالغ )0.554( عند مستوى الداللة )62)

ن كل من المجموعتين الضابطة وىذا يعني انو ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بي
 والتجريبية، وبيذا فأن المجموعتين متكافئة في متغير العمر الزمني. 

داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر (4جدول)
 ت. -الزمني باألشهر باستخدام اختبار

 

LEVEN`S TEST 
 لتساوي التباينين

T – TEST 
 D.F لتساوي المتوسطين

درجة 
 الحرية

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

(0.05) 
 

F الداللة T 
الداللة من 
 الطرفين

 غير دالة 62 0.554 0.595 0.664 0.919 
 Theous in  Achievement ) Previousالتحصيل السابق في مادة الرياضيات( 9) 

in Mathematics: 
ومن اجل التأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير التحصيل 
السابق في مادة الرياضيات، تم الحصول عمى درجات طالبات المجموعتين في مادة 

م( الكورس االول، من 9107-م9106الرياضيات لمصف االول متوسط لمعام الدراسي )
بيانات لممعالجة االحصائية عن طريق استخدام الوثيقة المدرسية ولكل طالبة، وبعد خضوع ال

، تبين ان المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة (SPSS)برنامج الحقيبة االحصائية 
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(، والمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة 06.911( بانحراف معياري )46.40التجريبية ىو )
 (.01.616( بانحراف معياري )45.51الضابطة ىو )

 حصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير )التحصيل السابق(الوصف اال(5جدول )

وعة
جم

الم
عبة 

الش
ات 
طالب

د ال
عد

ابي 
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة لممتوسط  95%
 الحسابي

 الحد األعمى
الحد 
 االدنى

46.4 10 أ التجريبية
0 

06.91
1 

9.334 5.711 4.097- 

45.5 11 ب الضابطة
1 

01.61
6 

9.616 5.715 4.014- 

 
 Leven`s)ولمتحقق من تجانس تباين المجموعتين، تم تطبيق اختبار ليفين  

Test)  وكانتf ( وىو اكبر من مستوى الداللة 1.559( عند مستوى داللو )1.163ىي )
( وىذا يدل عمى ان مجموعتي البحث متجانسو في تباين درجاتيا، 1.13المعتمد والبالغ )

-t) ت -ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين، تم استخدام اختبار
test) ( 49( ودرجة حرية )1.939قيمة التائية المحسوبة )لعينتين مستقمتين، حيث بمغت ال

(، وىذا يعني انو 1.13( وىو اكبر من مستوى الداللة المعتمد )1.619عند مستوى الداللة )
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية، وبيذا فأن 

 رياضيات. المجموعتين متكافئة في متغير التحصيل السابق في ال
داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل (6جدول)

 ت -السابق باستخدام اختبار

 

LEVEN`S TEST 
 لتساوي التباينين

 – Tلتساوي المتوسطين   
TEST D.f 

درجة 
 الحرية

الداللة 
االحصائية 

عند 
مستوى  F الداللة T 

الداللة من 
 الطرفين
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(0.05) 

 غير دالة 49 1.619 1.939 1.559 1.163 
 
 Previous Mathematicalالمتطمبات السابقة في مادة الرياضيات( اختبار 3)

Knowledge Test: 

تم اعداد اختبار المتطمبات السابقة في مادة الرياضيات وىي كل ما يحتاجو تدريس 
( فقرة موضوعية من 11)الموضوع الجديد من الموضوعات السابقة وقد تالف االختبار من 

نوع االختيار المتعدد تم عرضو عمى عدد من مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات والمختصين 
في طرائق تدريس الرياضيات، من أجل التأكد من مدى صبلح فقرات االختبار ودقة 

 صياغتيا.
أصبح االختبار جاىز لمتطبيق وبعد أن تم اجراء بعض التعديبلت بناًء عمى آراء 

وصيات المحكمين، طبق االختبار عمى طالبات المجموعتين في يوم الخميس الموافق وت
م. وتم تصحيح أوراق اجابات الطالبات وتفريغيا وفق مفتاح االجابة الختبار 01/01/9107

المتطمبات السابقة ، وبعد خضوع البيانات لممعالجة االحصائية عن طريق استخدام برنامج 
، تبين ان المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية ىو (SPSS)الحقيبة االحصائية 

(، والمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة ىو 6.453( بانحراف معياري )06.63)
 (.6.190( بانحراف معياري )01.11)

الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير (7جدول )
 )المتطمبات السابقة(

موع
مج

ال
عبة ة

الش
 

عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة  95%
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 األعمى

الحد 
 االدنى

 -0.134 1.971 1.661 6.453 06.63 10 أ التجريبية
 -0.174 1.113 1.511 6.190 01.11 11 ب الضابطة
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 Leven`s)ولمتحقق من تجانس تباين المجموعتين، تم تطبيق اختبار ليفين  

Test)  وكانتf ( وىو اكبر من مستوى الداللة 1.117( عند مستوى داللو )1.796ىي )
( وىذا يدل عمى ان مجموعتي البحث متجانسو في متغير المتطمبات 1.13المعتمد والبالغ )

-t)توسطي اعمار طالبات المجموعتين، تم استخدام السابقة، ولمعرفة داللة الفرق بين م
test)  ( وبدرجة حريو 0.196لعينتين مستقمتين، حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة )

(، وىذا 1.13( وىو اكبر من مستوى الداللة المعتمد )1.116( عند مستوى الداللة )49)
وعتين الضابطة والتجريبية، يعني انو ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين كل من المجم

 وبيذا فأن المجموعتين متكافئة في متغير المتطمبات السابقة
داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير (8جدول )

 ت -المتطمبات السابقة باستخدام اختبار

 

LEVEN`S 
TEST 

 لتساوي التباينين

T – TEST 
 Df لتساوي المتوسطين

 درجة الحرية

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

(0.05) 
 F الداللة T 

الداللة من 
 الطرفين

 غير دالة 49 1.116 0.196 1.117 1.796 
 (:Intelligence Testالذكاء) اختبار(4) 

لينون( وذلك لمقارنة درجة الذكاء لكل من المجموعتين )الضابطة -ُطبقت اختبار )اوتيس
م( وتم تكييفو مع البيئة 0771والتجريبية (والتكافؤ فيما بينيما، حيث تم تعريبو من قبل )القريشي، 

( فقرة تقيس 31م( يتكون االختبار من )9105العراقية لعدة مرات واستخدم من قبل )العامري، 
دقيقة، تم تطبيقو عمى المجموعتين  61القدرات العقمية العامة وكانت الفترة الزمنية لبلختبار 

م(، وبعد االنتياء من االختبار وتفريغ 03/01/9107)الضابطة والتجريبية( في يوم الثبلثاء الموافق )
ة االحصائية الدرجات وبعد خضوع البيانات لممعالجة االحصائية عن طريق استخدام برنامج الحقيب

(SPSS)( بانحراف معياري 04.94، تبين ان المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية ىو )
( بانحراف معياري 03.66(، والمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة ىو )6.906)
(5.305) 
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 اء(الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير )الذك(9جدول )       

وعة
جم

الم
عبة 

الش
 

عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة  95%
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 األعمى

 الحد االدنى

 -1.037 6.513 0.654 6.906 04.94 10 أ التجريبية
 -1.059 6.506 0.117 5.305 03.66 11 ب الضابطة

 fوكانت  (Leven`s Test)ولمتحقق من تجانس تباين المجموعتين، تم تطبيق اختبار ليفين  
( 1.13( وىو اكبر من مستوى الداللة المعتمد والبالغ )1.507( عند مستوى داللة )1.010)ىي 

وىذا يدل عمى ان مجموعتي البحث متجانسة في متغير الذكاء، ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي 
لعينتين مستقمتين، حيث بمغت القيمة   (t-test) ت -اختبار طالبات المجموعتين، تم استخدام اعمار

( وىو اكبر من 1.474( عند مستوى الداللة )49(، وبدرجة حرية )1.171التائية المحسوبة )
(، وىذا يعني انو ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين كل من 1.13مستوى الداللة المعتمد )

 . وعتين الضابطة والتجريبية، وبيذا فأن المجموعتين متكافئة في متغير الذكاءالمجم
 : (Research Accessoriesخامساً: مستلزماث البحث )

 تحديد المحتوى: -1
تم تحديد المحتوى )المادة العممية( والتي تم تدريسيا أثناء تطبيق التجربة  والذي َتضمن    

 االول لمّصف الثاني متوسط، وتمثمت بالفصول االتية :مفردات ّكتاب الرياّضيات الجزء 
)المعادالت  )الحدوديات( والفصل الرابع حقيقية( والفصل الثالث)االعداد الَ  انيصل الثّ الفَ 

 .والمتباينات(

 تحليل المحتوى  -2

حممت الباحثة محتوى كتاب الرياضيات الجزء االول  المقرر لطالبات الصف 
ونات المعرفة الرياضية، وتم عرضُو عمى عدد من المحكمين في الثاني المتوسط وفق مك

 طرائق التدريس والرياضيات.
 صياغة االغراض السموكية:-3

(غرضًا سموكيًا وذلك باالعتماد عمى تصنيف بموم في المجال 091تم صياغة )
عرضيا  المعرفي لممستويات الستو )المعرفة، الفيم، التطبيق، التحميل، التركيب، التقويم( وتم
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في الصورة األولية، عمى عدد من المحكمين في طرائق تدريس الرياضيات وبعض ُمدرسي 
وُمدرسات مادة الرياضيات، لبيان آرائيم في مدى سبلمتيا ومبلءمة مستوياتيا المعرفية 
واستيفائيا لشروط الصياغة ، وقد تم اعادة النظر في بعض االغراض التي لم يحصل عمييا 

 االغراض مع المستوى الذي يقيسو  % ، حيث تم تعديل بعض61حكمين وبنسبةاتفاق بين الم
 اعداد الخطط التدريسية:-4

تم عرض نموذجين من الخطط عمى المحكمين والمختصين في الرياضيات وعدد 
من ُمدرسين وُمدرسات مادة الرياضيات وتم االخذ بمبلحظاتيم واجراء بعض التعديبلت لتأخذ 

( خطة لكل 61( خطو تدريسيو بواقع )61وبناء عمى ذلك اعدت الباحثة )الصورة النيائية. 
 من المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 :سادساً: اداة البحث

 تمثمت اداة  البحث )اختبار لمتحصيل(.وفيما يمي عرض االجراءات التي تم اتباعيا :    
 بناء إخَتبار الَتحصيل   (0

لدراسية المتمثمة بالفصول الثبلثة والتي تضمنت مدة َتم اعداد اختبار التّحصيل لممادة ا
 التجربة.

 بار: الختَ َهدف أحديد تَ  8-8
تم تحديد َىدف إختبار التحصيل وىو قّياس َتحصيل الّطالبات لممجموعتين بعد االنتياء 

 من تدريسين المحتوى المقرر.
 

 تحديد عدد فقرات االختبار 8-0
 تعكس نواتج تعميميو والتي خططت ليا اثناء تدريسيا .( فقره اختّباريو 13َتم تحديد  )

 الخارطة االختبارية : 8-3
تم اعداد َجدول الُمواَصفات لبلختبار التحصيل لمموضوعات التي درست اثناء التجربة 

 واالغراض السموكية في مستويات بموم لممجال المعرفي عن طريق االتي:
ب وزن او نسبة المحتوى لكل فصل من وحساتدريس الفصول في  المطموبةعدد الحصص 

 الفصول وحساب الوزن النسبي لممستوياتَ المعرفية لبموم و ايجاد عدد الفقرات لكل خمية.
 توزيع فقرات اختبار التحصيل عمى وفق جدول المواصفات(82جدول)

ال ف ص ع ل نو  ن 
ا ال ف ص ع ل دد  ال ح ص ص ال  م ح دد ال ة و  ز ن  ال ن س ب ي  لم ف ص ع مستويات المجال المعرفي ل دد  ال ف قرا ال ت در  جا  ت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)719 ) 
 

فة 
معر ب  00%

يعا
ست

ا
ق  05%
طبي

ت
يل  04%
تحم 88% 

ب 
ركي

ت
9% 

تقويم 
8% 

ني
الثا

 

قية
حقي

د ال
عدا

األ
 

04 14% 1 1 1 0 0 0 09 93 

لث
الثا

ات 
ودي

حد
ال

 

03 11% 1 1 1 0 0 0 09 91 

رابع
ال

 

ات
باين

لمت
ت وا

دال
معا

ال
 

06 10% 9 1 1 0 0 0 00 01 

 
 الَتحصيل: صياغه َفقرات إختبار 8-6

( َفقره لَنوعين َمن األسئمة، الَنوع االول إختبار موضوعي َيتكون 13تم صياغة )
 ( فقرة. 00( فقرة من نوع اختيار من متعدد، والنوع الثاني مقاليًا يتكون من )96من)

 اعداد تعميمات االختبار: -7
 اإلجابة: عميماتتَ   5 -0

التعميمات الخاصة باالختبار الموجو تم اعداد صفحة في مقدمة االختبار تحوي 
 لمطالبات.

 َتعميمات الَتصحيح:   9-5
الموضوعي، حيث تم لبلختبار تضمن االجابة الصحيحة أعداد مفتاح التصحيح، يَ تم  

دون  المتروكةعن الفقرة او الفقرة  الخاطئة لئلجابةحة وصفرا حيّ الصَ  لئلجابة هدواحَ  ورجتخصيص دَ 
 ( فقره مقاليو00)تشمل يخص الفقرات المقاليو، درجو اما فيما ( 96اجابة وكانت الدرجة  الكمية )

 ( درجة.35وبذلك تكون الدرجة الكمية لبلختبار ككل ) ( درجة 1لكل سؤال)
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 َصدق األختبار: -8
 تم التحقق من صدق اختبار التحصيل  عن َطريق )الّصدق الَظاىري ،وصدق المحتوى( .

 :((Virtual Honesty الظاهريالصدق  ( أ
تم عرض فقرات اختبار التحصيل بصيغتو االولية عمى عدد من المحكمين في مجال  

الرياضيات وطرائق التدريس وعدد من المشرفين التربويين وبعض من مدرسي ومدرسات الرياضيات 
فقرات االختبار، بحيث  . وبناء عمى توجييات المحكمين تم اجراء التعديبلت البلزمة وتعديل  بعض

 %( من اراء المحكمين.61اصبحت الفقرات مقبولة بعد ان حصمت عمى نسبة اتفاق اكثر من )
 النسبة المئوية لمعرفة صالح فقرات اختبار التحصيل. (88جدول )

 تسمسل الفقرات
مجموع 
 الفقرات

العدد الكمي 
 لممحكمين

عدد 
المحكمين 
 الموافقين

عدد 
المحكمين 
الغير 
 موافقين

النسبة 
 المئوية

0،9،1،،3،6،4،5،67،00،01،97،96،10،
19 

03 06 05 0 76% 

01،09،03،04،05،06،07،16 6 91 06 9 71% 
06،07،91،90،99،91،96،93،94،11،1

1،13 
09 06 05 0 76% 

 
 (:Truly Contentصدق المحتوى ) ( ب

،محتوى تم عرض )اختبار التحصيل ،االغراض السموكية ،جدول المواصفات 
المادة العممية( عمى مجموعة من المحكمين وقد وافق المحكمون عمى صبلحية فقراتو وبذلك 
تحقق )صدق المحتوى والصدق الظاىري( عن طريق الخربطة االختبارية ،اذ اصبح االختبار 

 التحصيمي جاىز وباإلمكان تطبيقو عمى العينة االستطبلعية .
 االحصائي الختبار التحصيل.عينة المعمومات وعينة التحميل -9
 المعمومات:عينة  8-9

من اجل التأكد من وضوح فقرات االختبار وتعميماتو والزمن البلزم لئلجابة عن 
( طالبة من 11جميع فقرات االختبار، ُطبق االختبار عمى عينو استطبلعيو  بمغ عددىا )
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ية )االزدىار ( في ثانو 94/09/9107طالبات الصف الثاني متوسط في يوم الخميس )
لمبنات( التابعة لممديرية العامة لتربية االنبار بعد االتفاق مع ادارة المدرسة ومدرسة المادة 
لغرض اجراء االختبار، وتم تبميغين بموعد االختبار قبل اسبوع من الوقت المحدد، قامت 

بات وتم تسجيل الباحثة بتسجيل ابرز النقاط ومنيا توضيع الفقرات المواتي استفسرن عنيا الطال
الوقت المواتي استغرقتو الطالبات في االجابة عن جميع الفقرات الخاصة باالختبار بحيث تم 
حساب الزمن المستغرق لئلجابة باحتساب المعدل الزمني ألسرع خمس طالبات وأبطئ خمس 

( دقيقة ليكون المتوسط الحسابي لذلك الزمن 41- 31طالبات في اجابتين وكانت بين )
دقيقة، تم التأكد من وضوح فقرات االختبار من قمة استفسار الطالبات عن كيفية ( 33)

 االجابة.
 عينة التحميل االحصائي:0-9

( طالبة من طالبات 011طبق االختبار عمى عينو استطبلعيو ثانيو بمغ عددىا )
ار في يوم الصف الثاني متوسط في )ثانوية قريش لمبنات( التابعة لممديرية العامة لتربية االنب

(، وبعد التأكد من ان الطالبات  أكممن دراسة الفصول المشمولة 97/09/9107االحد )
بالتجربة واالتفاق مع ادارة المدرسة ومدرسة المادة عمى اجراء تطبيق االختبار والقيام بتبميغ 

 الطالبات قبل فترة من موعد االختبار.
 

 Statically Analysis Of Testالتحميل االحصائي لفقرات اختبار التحصيل-82
Items).) 

 بعد قيام الباحثة بتطبيق االختبار عمى عينة التحميل االحصائي تم اجراء االتي:
 تصحيح اجابات الطالبات واستخراج الدرجة النيائية لكل طالبة. . أ

 ترتيب الدرجات تنازليًا من اعمى درجو الى ادنى درجة. . ب
ات والتي تمثل )المجموعة العميا( بنسبة فرز المجموعة الحاصمة عمى اعمى الدرج . ت

%( والمجموعة الحاصمة عمى ادنى الدرجات والتي تمثل) المجموعة الدنيا( 95اعمى)
( طالبة لممجموعة 95( طالبة لممجموعة العميا، و)95%(، وبواقع )95بنسبة ادنى )

 الدنيا. واجريت عمييا التحميبلت اإلحصائية اآلتية:
 :تبار التحصيلمعامل صعوبة فقرات اخ*



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)713 ) 
 

تم حَساب ُمعامل الُصعوبة لمفقرات الموضوعية لبلختبار ، حيث تراوحت بين 
(،  1.67- 1.14(،و حساب ُمعامل الُصعوبة لمفقرات المقاليو ، و بمغت )1.13-1.47)

 (969:9105وىو معامل صعوبة جيد. )ممحم،
 *القوة التميزية لفقرات اختبار التحصيل:

لتميز لفقرات االختبار الموضوعي، حيث تبين بأنيا تتراوح وقد تم ّحساب معادلة ا
( بحساب القوه التمييزية لفقرات االختبار المقالي وفقًا لمعادلة معامل 1.56-1.60بين )

 ( وىو معامل تميز جيد.1.47-1.67التمييز الخاصة باالختبارات المقالية ، وقد بمغت )
 *فعالية اَلبدائل الخاطئة :
لية الَبدائل الَخاطئة لَفقرات االختبار الموضوعي( عن طريق ُمعادلة َتم إيجاد َفعا

( مما -1.11( الى )-1.5فّعالية الَبدائل الَخاطئة الخاصة بيا، وجدت انيا تراوحت بين )
يعني  ان البدائل الخاطئة كانت جذابو بالنسبة لمطالبات ذوات المستويات الدنيا وىذا يدل 

 تحصيل.عمى فعاليتيا في اختبار ال
 :ثَبات االختبار 8-82

كرو -تم حَساب معامل الثَبات الختبار التحصيل عن طريق ُمعادلة )الفا
(وىي مؤشر جيد، واالختبار 1.66نباخ(،حيث بمغت قيمة معامل ثبات اختبار التحصيل )

    %( فأكثر. 61يتصف بالثبات الجيد اذا كانت قيمة ثباتو )
 ( 361:9111)عبلم،

 :ةالتصحيح لمفقرات المقالي ثبات 0-82
( ورقة 61من اجل التحقق من الثبات الخاص بالفقرات المقالية، سحبت الباحثة )

بصورة عشوائية من اوراق اجابات عينة التحميل االحصائي، وقامت بإعادة تصحيحيا مرة 
( اذ بمغت نسبة cooperاخرى بعد اسبوع من التصحيح االول، تم االستعانة بمعادلة )

( تم اعادة تصحيح جميع cooper(، وباستعمال معادلة )1،74تفاق بين التصحيحين )اال
اوراق االجابة لنفس العينة مرة اخرى ومن قبل مدرسة اخرى من مدرسات مادة الرياضيات 
في المدرسة التي تطبق الباحثة التجربة فييا، وتم استخراج نسبة االتفاق بين تصحيح الباحثة 

( بأن 9109(، وىي نسبة ثبات جيدة اذ اشار )مجيد وياسين عيال،1.73والمدرسة وبمغت )
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ثبات التصحيح الخاص بالفقرات المقالية تعد مقبولة  وجيدة عندما تكون معامل االتفاق 
 (71،9109%( فاكثر. )مجيد وياسين عيال:53)

 اختبار التحصيل بصورته النهائية وتطبيقه:
االختبار والتحميل االحصائي، قامت الباحثة بعد ان تم التأكد من صدق وثبات 

بتطبيق اختبار التحصيل، في نفس الوقت عمى مجموعتي البحث في يوم االحد الموافق 
 (، بعد ان أبمغت الباحثة الطالبات قبل اسبوع من موعد االختبار.09/0/9191)

 الوسائل اإلحصائيت:

فعالية البدائل، ، ومعادلة تمييز الفقرة ،و الفقرات صعوبةمعادلة تم استخدام الوسائل التالية )
 ، واختبار ليفين لعينتين مستقمتين، واالختبار التائي ن، ومعادلة بيرسو خكرو نبا-معادلة الفاو 

 عرض النتائج وتفسيرها
 يات لدىفكير المتشعب في تحصيل الرياضّ ستراتيجيات التَ إ: معرفة اثر ىوَ  نتائج اليدف 

 متوسط.اني ف الثّ ات الصَ طالبَ 
 لغرض تحقيق الهدف: الصفرية الفرضية

( بين متوسطي 1.13)ال ُيوجد َفرق ذو داّللة إحَصائية ّعند ُمستوى داّللة )
ّدرجات َطالبات المجموعة الَتجريبيو المواتي درسَن وفق استراتيجيات اَلتفكير اَلمتشعب 

ّطريقة االعتيادية في وُمتوسط َدرجات َطالبات المجموعة الّضابطو المواتي درسَن وفق ال
 إخَتبار التّحصيل(. 

بعد االنتياء من تطبيق اختبار التحصيل البعدي، وتصحيح  اوراق االجابة و 
ايجاد الدرجة الكمية لطالبات  المجموعة الضابطو والتجريبية ، تم استخدام الَحقيبة 

موعة ، لغرض الحصول عمى الوصف االحصائي لمبيانات الخام لممج SSPSاإلحصائية 
 ( يوضح ذلك:09الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل، والجدول )

 الوصف االحصائي لممجموعتين في التَحصيل 
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 4.887 86.566 0.857 80.229 38.78 38 أ التجريبية
 4.898 86.555 0.084 80،787 08.33 33 ب الضابطة

( لعينتين مستقمتين، لمعرفة LEVENES TESTوتم تطبيق اختبار ليفين )
 ( يبين ذلك:01داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية والجدول )

 ( لممجموعتين في )الَتحصيل(t( و)fقيمة)

LEVEN`S TEST 
 لتساوي التباينين

T – TEST 
 DF لتساوي المتوسطين

درجة 
 الحرية

الداللة 
االحصائية عند 

الداللة من  T الداللة F (0.05)مستوى 
 الطرفين

 دالة احصائياً  60 2.228 3.358 2.609 2.036
 البديمة والتي تنص عمى:وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 

( بين متوسط َطالّبات المجموعة 1.13)ُيوجد َفرق َذو داّللة اَحصائية َعند ُمستوى داللة ) 
 المجموعةالتجريبية المواتي َدرسَن وفق استراتيجيات التفكير َالمتشعب ومتوسط طالَبات 

الّضابطة َالمواتي َدرسَن وفق الَطريقة االعتيادية في اختَبار التحصيل( والفرق لصالح 
 الَتجريَبية. المجموعة

 
 حجم االثر لمُمَتغير الُمسَتقل "استراتيجيات التفكير المتشعب" في المتغير التابع "التحصيل": 

َل في َمادة الرَياّضيات  تم لتحديد حجم اثر إستراتَيجيات اَلتفكير المتشعب عمى التحصي     
 ( أدناه كجدول مرجعي لتحديد حجم االثر.06اعتماَد: جدول )

 األداة المستخدمة
 حجم االثر

 َكبير ُمتوسط َصغير
η2   1.10 1.14 1.06 
D 1.9 1.3 1.6 

 (9109)ىويدي،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)716 ) 
 

حجم  ( لمعرفة حجم اثر المتغير المستقل ولمتأكد من  η2تم استخدام مربع آيتا)       
( ىي فروق حقيقيو تعود لمُمتغير الُمستقل وليس لمتغيرات أخرى T-TESTالفروق باستعمال)

 والتي تعبر عن حجم االثر،  (d)وحساب قيمة 
( وبمغ (d( وىو حجم كبير وطبقت معادلة 1.0311( بمغ )η2تم تطبيق معادلة "آيتا")       
ا يدل ان اثر الُمتَغير الُمستقل في ( وىذ1.7( وىي مساوية تقريبًا الى)1.6300قيمتيا )

 (03َتحّصيل طالّبات َالثاني كان كبَير ولصالح َالمجموعة التجريبية كما في جدول )
 ( ومقدار حجم االثر في التحصيل لمجموعتي البحثd( و)(η2قيمة 

 مقدار حجم االثر dقيمة ((η2 قيمة المتغير التابع الُمتَغير الُمستَقل
 كبير 1.7 1.03 التحصيلَ  إستراتيجيات الَتفكير الُمتشعب 

  
 َتفسير اَلنتّائج:

 -: صيلَ بالتحّ  المتعمقة النتائجتفسير 
أظيرت النتائج تفوق طالبات المجموعة آلتجريَبية، آلمواتي َدرسَن وفق إستراتيجيات 

الّضابطو آلمواَتي َدَرسن وفق الطريقة االعتيادية فَي  المجموعةاَلتفكير المتشعب عمى طالَبات 
 التحصيل في َمادة اَلرياّضيات وقد يعود السبب الى:

عمى  ةوالقدر  ةلتفكير المتشعب وما ليا من دور في حرية االجابتراتيجيات اَ سَ إطبيعة 
اذ  االعتيادية ةاكثر من الطريق ةوالمتنوع ةالعديد ةاصدار العديد من االستجابات واالستثار 

عكس و فكير االفتراضي جيات خاصة التي توجييم نحو التَ البات ليذه االستراتيَ شغف الطَ تَبين 
بين  وتحديد اوجو الشبو واالختبلفمما ، وىذا بدوره يساعد عمى فيم الموضوع  المألوف

 ، عناصر الموضوع
وتدرجيا بحيث ان َوطبيعة اسئمة استراتيجيات التفكير المتشعب التي تتميز بتشعبيا 

كل معمومة تكمل المعمومة التي تمييا وشموليتيا ادت الى تحفيز اذىان الطالبات وتوسيع 
 مداركين وافكارىن والفيم بشكل كامل مما لو اثار ايجابيو عمى مستوى تحصيمين.
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 التوصيات:
 فكير المتشعب "إذجيات التَ ستراتيَ إ"باستخدام يات لرياضّ درسات اَ درسي ومُ حث مُ -0

 ةايجابي اتجاىاتكون لديين تساعد الطالبات عمى توظيف ميارتين وتزيد من فعاليتين مما تُ 
 صيل.حّ التَ مما َينعكس َعمى لممادة التعميمية 

اجراء دورات تدريبية لمشرفي ومدرسي ومدرسات الرياضيات  عمى كيفية التدريس -9
 من تدريسي الجامعة .وفق "استراتيجيات التفكير المتشعب" بأشراف مدربين مؤىمين 

الذي يدرس لطمبة كميات مادة التعميم ادراج "استراتيجيات التفكير المتشعب" ضمن -1
 التربية .

 -المقترحات:
 االتي:نقترح في ضوء ما سبق 

ثر "استراتيجيات التفكير المتشعب في مواد معرفو إاجراء دراسات تيدف الى -0
 دراسية اخرى وعمى مراحل تعميمية مختمفة.

 اجراء دراسات مماثمة لمبحث مع متغيرات اخرى .-9
اجراء دراسات مقارنة بين "استراتيجيات التفكير المتشعب" مع استراتيجيات تدريس -1

 .ةربويالتَ  ومياخرى في لبيان االكثر اثر وجدوى في خدمة العمَ 
 المصادر. 

 ( 9191ابو جادو، صالح محمد ،)المسيرة ، عمان، دار 06، طعمم النفس التربوي
 لمنشر.

 ( فاعمية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية 9109الحديبي، عمي عبد المحسن ،)
المفاىيم الببلغية واالتجاه نحو الببلغة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات 

(، 05، معيد تعميم المغة العربية، عدد )مجمة العربية لمناطقين بغيرهااخرى، 
 (.016ص)

 ،(، وحدة مقترحة لتدريس التاريخ باستخدام استراتيجيات 9101طاىر محمود ) الحنان
التفكير المتشعب في تنمية ميارات اتخاذ القرار والوعي التاريخي بتاريخ القدس لدى 

، مصر، الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية مجمةتبلميذ الصف الثاني االعدادي، 
 (.53 - 01(، ص )66عدد )
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 (.في تحصيل 93(،اثر استراتيجية االثراء الوسيمي مجمد)9107جاسم ) عباس،غفران
،عدد مجمة التربية االساسيةمادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط،

 ( برنامج قائم 013)
 ( 9117عطية، محسن عمي ،)عمان، دار االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال،

 صفاء لمنشر.
 3، طاالختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(، 9106حمود )عبلم، صبلح الدين م ،

 .عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون
 ( فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في 9117عمي، وائل عبد اهلل محمد )

رفع مستوى التحصيل في الرياضيات وتنمية عادات العقل لدى تبلميذ الصف الرابع 
، المجمد الحادي عشر، الجمعية المصرية ربويات الرياضياتمجمة ت االبتدائي،

 (.51 - 11لتربويات الرياضيات، كمية التربية، جامعة القاىرة، ص )
 ( 9113عمران، تغريد ،) نحو آفاق جديدة لمتدريس في واقعنا التعميمي "التدريس

، دار  ،  القاىرةوتنمية التفكير المتشعب والتدريس وتنشيط خاليا االعصاب بالمخ"
 .القاىرة

 ،القياس والتقويم الجامعي(، 9109عبد الحسين رزوقي وياسين حميد عيال) مجيد ،
 والنشر. ةبغداد، مكتبة اليمامة لمطباع

 ( فاعمية برنامج قائم عمى 9106محمود، ابراىيم أحمد وعبد الرزاق وفاطمة سعيد ،)
استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية الفيم القرائي االبداعي وبعض عادات العقل 

، مصر، عدد مجمة كمية التربية بأسيوطالمتبع لدى طبلب الصف األول الثانوي، 
 (.043 -004ص ) (،11(، مجمد )6)

 ،عمان، 6، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس(، 9105سامي محمد ) ممحم ،
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 ( ،فاعمية استراتيجيات التفكير المتشعب في 9105المنصوري، مشعل بدر احمد ،)
 .مجمة العموم التربوية تنمية التحصيل لمادة الرياضيات لمصف التاسع بدولة الكويت،

 سمطنة ُعمان، دار الرجا لمنشر.إحصاء المقاييس(، 9109ىنداوي ) ىويدي، ىشام ، 
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(،اثر المدخل الجمالي الرياضي في التحصيل 9106الييتي، ناصر عبيد ابراىيم)
مجمة والميل نحو التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات، 

 (.54، عدد)الفتح

 

                                                 

شعبة االدارية والذاتية  - "التربويةمركز البحوث والدراسات "قدمت ىذه الدراسة الى وزارة التربية /  (0
 .00/0/9106( في 65/ 91حسب كتاب مديرية التربية أعبله ذي العدد )

ماجستير طرائق تدريس الرياضيات في المديرية العامة "المشرف االختصاص )يوسف محمد سعيد(  )9
 ."لتربية االنبار

English Reference 
o Abu Gado, Saleh Mohammed (2020), Educational Psychology, Vol.14, 

Amman, Al-Masirah publishing house. 

o Al-hudaibi, Ali Abdul Mohsen (2012), the effectiveness of the strategy of 

complex thinking in the development of rhetorical concepts and the trend 

towards eloquence among Arabic language learners Speaking other 

languages, Journal of Arabic for non-native speakers, Institute of Arabic 

language education, No. (17), p. (104). 

o Al-Hanan, Taher Mahmoud (2013), a proposed module for teaching history 

using strategies of complex thinking in the development of decision - making 

skills and historical awareness of the history of Jerusalem among second-

grade preparatory students, Journal of the Educational Society for social 

studies, Egypt, No. 48, pp. 13-75. 

o Abbas, Ghufran Jassim(2019), the impact of the wasili enrichment strategy 

Vol. (25).In the achievement of mathematics among Middle second grade 

students, Journal of basic education, issue (105) existing program 

o Atiyah, Mohsen Ali (2009), modern strategies in effective teaching, Amman, 

Safa publishing house. 

o Alam, Salah al-Din Mahmoud (2018), educational and psychological tests and 

metrics, Vol.5, Amman, Dar Al-Fikr publishers and distributors. 

o Ali, Wael Abdullah Mohamed (2009) the effectiveness of the use of complex 

thinking strategies in raising the level of achievement in mathematics and 

developing the habits of mind of fourth grade elementary students, Journal of 

mathematics pedagogy, volume Xi, Egyptian Association for mathematics 

pedagogy, Faculty of Education, Cairo University, pp. 30-73. 

o Omran, Taghreed (2005), towards new horizons for teaching in our 

educational reality "teaching, developing complex thinking, teaching and 

activating nerve cells in the brain", Cairo, Dar Cairo. 

o Majid, Abdul Hussein razzuki and Yasin Hamid Ayal(2012), University 

measurement and calendar, Baghdad, al-Yamama library for printing and 

publishing. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)769 ) 
 

                                                                                                                                        

o Mahmoud, Ibrahim Ahmed, Abdel Razzak and Fatima said (2014), the 

effectiveness of a program based on strategies of complex thinking to develop 

creative reading comprehension and some habits of mind among first - grade 

secondary students, Journal of the Faculty of education in Assiut, Egypt, No. 

4, volume (30), pp. 116-165. 

o Melhem, Sami Mohammed (2017), measurement and evaluation in education 

and Psychology, Vol.8, Amman, Al Masirah publishing and distribution 

house. 

o Al-Mansouri, Meshaal Badr Ahmed, (2017), the effectiveness of complex 

thinking strategies in developing the achievement of mathematics for the ninth 

grade in Kuwait, Journal of Educational Sciences. 

o Hawidi, Hisham Hindawi (2012), metrology statistics, Sultanate of Oman, 

Raja publishing house. 

o Al-Hiti, Nasser Obaid Ibrahim(2018), the impact of the mathematical 

aesthetic approach on achievement and the tendency towards critical thinking 

among average second-graders in mathematics, Al-Fath magazine, issue (76). 

 


