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 أثر أمنىرج زاهىريك يف التحصيل والرتابطاث الرياضيت لذي
 طالباث الصف السادس العلمي االحيائي

 م.د. سهاد عبذ النبي سلمان صحى                            
 ربيت الرصافت مذيريت ت– وزارة الرتبيت

 املستخلص:
في التحصيل والترابطات الرياضية لدى  ىدف البحث تعرف اثر انموذج زاىوريك

طالبات الصف السادس العممي االحيائي. اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي ذو المجموعتين 
( طالبة وتوزعت عمى مجموعتي 77ذات االختبار البعدي، إذ بمغت عينة البحث القصدية)

عة الضابطة. تم ( طالبة في المجمو 42( طالبة في المجموعة التجريبية، و)47البحث: )
إجراء التكافؤ لممجموعتين بعدة متغيرات مثل العمر الزمني، التحصيل السابق في الرياضيات، 

 الترابطات الرياضية.
( فقرات 01ولتحقيق ىدف البحث تم اعداد اختبارين االول لمتحصيل الذي تكون من )

 ( فقرات مقالية.9مقالية، والثاني لمترابطات الرياضية تكون من )
اجريت التحميالت االحصائية المناسبة لفقرات االختبارين مع التاكد من الخصائص و 

 السايكومترية ليما.
واظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي البحث ولصالح 

  .المجموعة التجريبية في كال المتغيرين التابعين
 

Abstract: 
 The aim of the current research is to differentiate the effect of 

the Zahorik pattern on the accomplishment and mathematical 
correlation of the sixth grade female students. The researcher adopted 
the empirical method with the two groups of the pre-test. The 
research sample composes of 47 students, divided to (24) students 
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for the empirical group, and (23) students for the control group. The 
equivalent is done using several variables. 

To accomplish the goal of the research, two tests were 
formulated, the first one for the achievement which consists of (10) 
essay items. The second is for the mathematical correlations which 
consists of (9) essay items. 

The adequate statistical analyses performed for the two test 
paragraphs, with certainty of their psychometric features. 

The results demonstrated that there are statistical considerable 
differences between the two research groups for the experimental 
group in both following variables. 

 اواًل/ مشكمة البحث:
تعميم العام، وقد تعد الرياضيات من المواد االساسية التي ُتدرس في جميع مراحل ال

يمتد تدريسيا الى ما بعد ىذه المراحل، إذ تعتبر مادة الرياضيات جزءا اساسيًا في بعض 
التخصصات العممية في الجامعات، وعمى الرغم من ذلك فان كثير من الطمبة ال يألفونيا، وقد 

 ينفر البعض منيا، ويمكن ان يصل شعورىم الى الكره الشديد ليذه المادة.
ل خبرة الباحثة في مجال تدريس الرياضيات سواء في مراحل التعميم العام او ومن خال 

في معاىد اعداد المعممات الحظت وجود ضعفًا عامًا في تحصيل مادة الرياضيات، اضافًة 
الى وجود العديد من التساؤالت ُتطرح من الطمبة منيا: لماذا ندرس الرياضيات؟ ما الفائدة من 

الرياضية مثل: موضوع الحدود الجبرية، وكيفية االستفادة منو في  دراسة بعض الموضوعات
حياتنا اليومية، او موضوع التكامل وتطبيقاتو قي الحياة الواقعية؟ وبذلك يصعب عمى الطمبة 
تقدير اىمية الرياضيات في حياتيم العممية، وان يتصوروا بان ليا تطبيقات تتجاوز حدود 

و ينعكس عمى شعورىم بان مادة الرياضيات غير ممتعة، معقدة، المادة الدراسية، وبالتالي فان
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صعبة، وال يمكن تعمميا، النيا مجرد رموز وقوانين ونظريات المطموب منيم دراستيا 
 واستظيارىا وقت االختبار من اجل النجاح واالنتقال من مرحمة الى اخرى. 
ستخدم فييا انموذج مما سبق جعل الباحثة تشعر بوجود ىناك حاجة لمقيام بدراسة يُ 

يعطي لمطالبات دورًا فعااًل في تعمميم، مشاركين في بناء معرفتيا ال متمقين ليا، من خالل 
تكوين ترابطات ما بين المعارف السابقة والمعمومات الجديدة والتي يمكن توظيفيا في مواقف 

يتيا، لذلك أرتات جديدة حتى يشعروا بان ما يتعممو لو معنى، ويشعرون بقيمة الرياضيات ونفع
الباحثة ان تجري ىذه الدراسة عمى الصف السادس العممي باعتباره الحمقة االخيرة من المرحمة 
االعدادية ومنيا تبدأ توجيات الطالبات نحو التخصصات العممية، سعيًا لتكوين اتجاىات 

 ايجابية نحو تخصصات الرياضيات، او الفروع  المتضمنة لمرياضيات.  
مة البحث في اإلجابة عن السؤال اآلتي: ما اثر أنموذج زاىوريك في وتتحدد مشك

 التحصيل والترابطات الرياضية لدى طالبات السادس العممي االحيائي؟
 ثانيًا/ اهمية البحث:

ُتعتبر الدراسة االولى )عمى حد عمم الباحثة( عمى المستوى العربي والمحمي  .0
 في مادة الرياضيات.  التي تتناول اثر انموذج زاىوريك

قد يفيد البحث الحالي مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات في إعادة اعداد  .4
وتحضير دروسيم اليومية بشكل عام، ودروس التفاضل بشكل خاص من خالل إتباعيم 

 ألنموذج زاىوريك البنائي.
قد يأتي البحث الحالي استجابة لالتجاىات التربوية المعاصرة التي تنادي  .2

بضرورة استخدام وتجريب اساليب ونماذج وستراتيجيات جديدة تستند لمنظرية البنائية، والتي 
تتالءم مع المواقف التعميمية والمواضيع الرياضية بداًل من االعتماد االساليب التقميدية في 

 تدريس الرياضيات.
قد ُيسيم البحث الحالي في إيجاد حمول لمشاكل ضعف وتدني مستوى  .7

تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات عامة، وطمبة السادس العممي خاصة من خالل عرضيا 
 بأساليب مختمفة. 
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قد يساعد البحث الطمبة في التعرف عمى ترابطات الرياضيات في الحياة مما  .5
عور بأىميتيا، وكيفية تطبيقيا لالستفادة منيا في حل يزيد من تقديرىم لقيم الرياضيات، والش

 مشاكميم الحياتية.
اىمية الصف السادس العممي، لما لو من اثر ميم واساسي في حياة الطمبة  .6

اذ يعتبر الحمقة االخيرة من المرحمة االعدادية والتي يؤىميم لدخول الجامعات، ومنيا يبدا 
 التوجو واختيار التخصصات العممية.

ساعد البحث الميتمين بتخطيط المناىج وتطورييا ان يكونوا تصورًا قد ي .7
واضحًا لمتطبيقات الممكنة لمرياضيات سواء اكان في الرياضيات نفسيا او في العموم االخرى، 
او حتى في الحياة اليومية، والذي يمكنيم من اختيار المفاىيم والميارات التي يحتاجيا الطمبة 

ديد موقع الموضوع بالمنيج، وتالئمو مع مواضيع العموم االخرى من جية، ويساعدىم في تح
 من جية اخرى. 

 ثالثًا/ هدف البحث:
والترابطات الرياضية لدى  ييدف البحث الحالي اثر أنموذج زاىوريك في التحصيل

 طالبات الصف السادس العممي االحيائي. 
 رابعًا/ فرضيتا البحث: 

بين متوسطي  (1.15)فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  اليوجد .1
درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن مادة الرياضيات المقررة عميين وفقًا 
ألنموذج زاىوريك، وبين طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن المادة نفسيا باستخدام 

 الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل.
بين متوسطي  (1.15)يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ال .2

درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن مادة الرياضيات المقررة وفقًا ألنموذج 
زاىوريك وبين طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن المادة نفسيا باستخدام الطريقة 

 رياضية.االعتيادية في اختبار الترابطات ال
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 رابعًا/ حدود البحث:
 يتحدد البحث الحالي بـــ

طالبات الصف السادس العممي االحيائي في المدارس االعدادية والثانوية  .1
-4106لمعام الدراسي  الحكومية النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد/الرصافة الثانية

  الفصل الدراسي االول.  4107
من كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبة  )التفاضل( محتوى الفصل الثالث .2

 ( 4106، 7تأليف لجنة متخصصة في وزارة التربية ، طالصف السادس العممي االحيائي )
 خامسًا/ تحديد المصطمحات:

 عرفو كل منأنموذج زاهوريك: 
1. (Zahorik, 1995) : يقوم عمى اساس النظرية البنائية، "أنموذج تدريسي

)خطوات( متتابعة، تبدأ بتنشيط المعرفة، ثم اكتساب المعمومات، وفيم  ويعتمد خمس مراحل او
 (Zahorik,1995: 10)المعمومات، واستخدام المعمومات، واخيرًا التفكير في المعمومات". 

بأنو "أنموذج بنائي يقوم عمى أساس ان المعرفة (: 2005)النجدي وآخرون: .2
قائق والمفاىيم تنتظر الطالب ان يكتشفيا، تبنى بوساطة الطالب، وانيا ليست مجموعة من الح

   (706: 4115وان المعرفة ليست شيئًا موجودًا مستقاًل عن الطالب". )النجدي وآخرون، 
أنموذج بنائي اتبعتو الباحثة لتدريس مفردات فصل التفاضل  تعرفه الباحثة إجرائيًا:

لطالبات الصف السادس االحيائي الخاص بالمجموعة التجريبية  لتحقيق ىدف البحث، 
ىي: )تنشيط المعرفة السابقة، اكتساب المعمومات، فيم المعمومات، ويتكون من خمسة مراحل 

 استخدام المعمومات، التفكير بالمعمومات(.
 عرفو كل منيل: التحص

ىو "مقدار مايحصل عميو الطالب من معمومات : (2003)شحاته وزينب  .1
 أو معارف أو ميارات معبرًا،  

عنيا بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن قياسو لمستويات محددة". )شحاتو 
 (89: 4112وزينب، 
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بأنو "مستوى محدد من اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في  (:2012)بني خالد، .4
: 4104التعميم المدرسي الذي يتم قياسو من قبل المعمم أو من خالل االختبارات". )بني خالد،

075) 
عميو طالبات السادس العممي االحيائي من  مقدار ماتحصلالباحثة إجرائيًا:  اتعرفه

معارف وميارات رياضية بعد مرورىم بالخبرات التعميمية المتعمقة بموضوع التفاضل، مقاسًا 
بالدرجات التي يحصمون عمييا بعد إجابتيم عمى فقرات االختبار التحصيمي النيائي الذي 

  أُعدتو الباحثة ليذا الغرض.
 كل منعرفيا الترابطات الرياضية: 

: ىي "المعيار الذي ينقل الرياضيات من قطع متناثرة، (2004)السواعي،  .1
الى كل مترابط ومتناسق بشكل محكم، ويربط الرياضيات مع المواضيع األخرى والعالم 

 (47: 4117الحقيقي. )السواعي، 
2.  (Leikin & Levav: 2007) : انيا "شبكة من البناء الفكري تبني االفكار

بعضيا عمى بعض وترتبط معًا بعالقات وقوانين، وليست مجموعة من الميارات المنفصمة 
 بعضيا عن بعض".  

 (Leikin & Levav: 2007:350)  
ىي قدرة طالبات السادس العممي االحيائي عمى الربط بين تعرفها الباحثة إجرائيًا: 

موضوع التفاضل والموضوعات االخرى في )اليندسة والجبر والحساب(مع بعضيا البعض، 
وربط موضوع التفاضل بالمواد والعموم االخرى، باالضافة الى ربطو وتطبيقو بالمواقف 

طالبات من خالل اإلجابة عن فقرات والمشكالت الحياتية، يقاس بالدرجة التي تحصل عمييا ال
 اختبار الترابطات الرياضية الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

 خمفية نظرية ودراسات سابقة:
 أواًل: خمفية نظرية

 النظرية البنائية: .1
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تعد النظرية البنائية من االتجاىات التربوية الحديثة التي لقت اىتمامًا كبيرًا وواسعًا في 
الفكر التربوي والتدريسي المعاصر، والتي تزامن ظيورىا مع تحول الرؤية الخاصة بعمميتي 

بيد، التعمم والتعميم، إذ تم االنتقال من التعمم السطحي الى التعمم القائم عمى المعنى والفيم )ع
(، حيث انيا تيتم بالبنية العقمية لدى المتعمم، فيي نظرية في المعرفة والتعمم إذ 87: 4101

مستمرة يبذل خالليا المتعمم جيدًا معرفيًا لموصول الى بنى معرفية  عممية التعمم تفترض أن
كل جديدة من خالل تنظيمو لخبراتو السابقة التي مر بيا، كما ترى ان التعمم ممكن يحدث بش

افضل عندما يواجو المتعمم بمشكالت حقيقية وواقعية فيكون عندىا تعممو ذو معنى وذلك من 
(، 57: 4118خالل ربطو مابين المعمومات الجديدة التي اكتسبيا ومعرفتو السابقة )الكسباني،

المعرفة فيي ليست شيئًا مستقاًل عن المتعمم، فيو يتعامل مع بيئتو من خالل حواسو اما 
منيا افكار ومعمومات جديدة يقوم بفيميا وتنظيميا مع ما موجود لديو من خبرات  ويتعمم

معرفية سابقة، اي انو يحدث تفاعل مابين المعرفة السابقة واالفكار الحالية في البيئة المحيطة 
 ( 24: 4112بالمتعمم.)ابو زينة، 

م عامة، وتعميم وتعمم وتعتبر النظرية البنائية من النظريات المعاصرة الفعالة في التعمي
لدورىا الفعال والمميز في اعطاء الطالب فرصة ليكون لو دورًا ايجابيًا  الرياضيات خاصة نظراً 

في بناء معرفتو بنفسو وان يكون نشطًا اثناء عممية التعمم بداًل من تمقي المعرفة بطريقة جاىزة 
فيم من خالل استخدم الطالب ، باالضافة عمى تأكيدىا عمى التعمم ذي المعنى القائم عمى ال

اذ (، 078، 4101عبيد، ) لقدراتو ومعارفو في حل مايواجيو من مشكالت في حياتو اليومية
ترى ان لكل طالب طريقتو الخاصة في فيم المعمومة وليس بالضرورة ان تكون كما يريدىا 

كرارىا لن يكون المدرس وعميو فان تقديم المدرس الكم من المعمومات والمعارف والتاكيد عمى ت
مجديًا في بناءىا كما يريد في عقل الطالب، وىذا يتطمب من المدرس ان يعمل عمى بناء بيئة 
تعممية نشطة وفعالة من خالل تصميم خبرات وانشطة تفاعمية تساعد الطالب عمى استخدام 

تمك  معموماتو ومعارفة السابقة في بناء معرفتو الجديدة بنفسو، والبد لممدرس من ان يشخص
المعرفة السابقة لكي يحدد نوع االنشطة والتدريبات المناسبة ونوع المعمومات واالفكار 
االساسية التي يزوده بيا لكي تمكنو من صنع المعنى من خالل تمك االنشطة، كما عمى 
المدرس ان يتدرج في صعوبة االفكار والمفاىيم التي يطرحيا مع تدرج تمكن الطالب من 
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، فالمدرس ليس ناقاًل لممعرفة (Garmston & Wellman, 2002:47)تعممو السابق 
فحسب، وانما يعمل عمى تنشيطيا واستنباطيا، ويوجو عممية تعمم طمبتو، فيو من المنظور 

 البنائي مخطط ومنظم لبيئة التعمم ومساعد طمبتو عمى بناء معارفيم بانفسيم.
ممية نشطة ومتحدية الفكار الطمبة ونظرًا الن التدريس البنائي يعمل عمى بناء بيئة تع

فقد اولي اىتمامًا عالميًا كبيرًا وتم تطبيقو في التعميم والتعمم، وعميو ظيرت نماذج وستراتيجيات 
: 4112تدريسية عديدة قائمة عمى النظرية البنائية، ومنيا انموذج زاىويك.)النجدي وآخرون، 

717) 
 زاهوريك البنائي   نموذجا .2
وذج جون زاىوريك وىو استاذ في قسم المناىج وطرائق التدريس في اقترح ىذا االنم  

جامعة ويسكونسن ميمووكي، ولو العديد من البحوث والدراسات التربوية مثل سموك المدرس 
في الصف الدراسي، القيادة التربوية، معمم التعميم العام، اعداد المدرس قبل الخدمة، باالضافة 

ريس عمى وفق النظرية البنائية، وقدم العديد من االفتراضات الى العديد من البحوث في التد
حول المعرفة والتعمم ضمن النظرية البنائية، منيا ان المعرفة ليست شيئًا ثابتًا او مستقرًا  بل 
انيا متغيرة، كما انو يرى ان المعرفة ىي عممية تبنى وتتكون من مجموعة من الحقائق او 

لطمبة لكي تعطي معنى لتجاربيم، واستنادًا الى ابحاثو وافتراضاتو المفاىيم او القواعد من قبل ا
حول المعرفة فقد اقترح ىذا االنموذج التدريسي، والذي حدد فيو خمسة عناصر اساسية 

   (Curiskis, 2008: 73) موجودة في جميع التدريس البنائي.
 ( الفتراضات اخرى لزاىوريك ىي:4115أشار )النجدي وآخرون كما 
 الطالبة معرفتيا الجديدة معتمدة عمى خبراتيا السابقة. تبني .0
 تنمو المعرفة اثناء عرضيا. .4
 المعرفة توجد داخل الطالبة نفسيا. .2
 بالمناقشة يكون الفيم اكثر عمقًا.   .7
 كل شيء نعرفو بذلنا جيدًا لموصول اليو.  .5

 (706:4115)النجدي وآخرون،      
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 يتكون انموذج زاىوريك من المراحل اآلتية:
عمى ضرورة التركيز عمى  تؤكد ىذه المرحمة تنشيط المعرفة السابقة: .1

المعرفة السابقة لمطالبات والتي يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار قبل البدء بتعمم او شرح اي 
موضوع جديد، إذ تعتبر المحك الذي تختبر عميو المعرفة الجديدة، وان اي برنامج تعميمي 

جديدة او اكساب ميارة ما، البد ان يبدأ مما وصل اليو يسعى الى تقديم افكار اومعارف 
، لذا البد لممدّرسة من استثارة المعرفة  (Zahorik,1995: 15)الطالبات في المرحمة السابقة

ليم حتى تكون  السابقة لمطالبات والمرتبطة بيدف او اىداف الدرس قبل تقديم المعرفة الجديدة
عمى دراية بمستواىم وما وصموا اليو من تعمم، ويتم ذلك من خالل تقديم انشطة تعميمية 
مختمفة كطرح عدد من االسئمة، تعرض في وقت مناسب بحيث ال تكون عمى حساب الوقت 

 (، وقد تسمى ايضًا بمرحمة تنشيط المعمومات. 84: 4111المخصص لمتعمم الجديد)عقيالن،
في ىذه المرحمة ُتقدم المعرفة )معمومات او افكار( من  عمومات:اكتساب الم .2

قبل المّدرسة بصورة كمية وليست كاجزاء، اي انيا تقوم باعطاء القاعدة العامة اواًل ثم 
(، كذلك تقدم المّدرسة 747: 4107مكوناتيا، اي انيا ُتقدم بمنحنى استنباطي)زاير وآخرون، 

 وذات صمة بيذه المعرفة. لمطالبات امثمة وتدريبات مباشرة 
وفحص  في ىذه المرحمة يحتاج من الطالبات اكتشاففهم المعمومات:  .3

الفروق الدقيقة لممعرفة الجديدة بصورة كمية، فبعد ان تنشطت المعرفة السابقة لدييم، وُأكتسبت 
المعرفة الجديدة، جاء الوقت لفحص دقيق لمتفصيالت الصغيرة والكبيرة لممعرفة الجديدة 

(Zahorik,1995: 17)،  ويتم ذلك من خالل مساعدة المّدرسة لمطالبات عن طريق توسيع
االنشطة وادارة المناقشات بينيم والذي يساعد بدوره عمى توضيحيا وصقميا لموصول الى فيم 

 (005: 4104دقيق ليا.)ياسين وزينب، 
تحتاج الطالبة في ىذه المرحمة لمنح فرصة لكي استخدام المعمومات:  .4

ساعدىا عمى امتداد وصقل تراكيبيا المعرفية الجديدة التي تعممتيا من خالل توظيفيا عبر ت
مواقف تعميمية جديدة كحل مشكمة، او امثمة مختمفة تساعدىا في صقل ما تعممتو بشكل 

 (708: 4115)النجدي وآخرون، افضل. 
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المعرفة اكتساب  لعممية تطويراً  المرحمة ىذه تعدالتفكير في المعمومات:  .5
من خالل قيام الطالبة بالبحث عن قرائن لممعرفة الجديدة في مواقف  وفيميا واستخداميا

مختمفة سواء اكان عمى مستوى  المدرسة او خارجيا، وىذا يتطمب من الطالبة القيام بعمميات 
  (Zahorik,1995: 21)تفكيرية وفيمًا واعيًا لتنفيذ ماتعممتو بدقة.

 الترابطات الرياضية .3
فيي المنظمة والميسرة ليومنا الحاضر، فبدون  عتبر الرياضيات دعامة الحياةتُ  

الرياضيات وبكل ماتتضمنو من اعداد ودالئل رياضية وغيرىا من المفاىيم لن نستطيع ان 
نحسم مسائل حياتنا اليومية، فالكون مبني حسب أنموذج رياضي متكامل، وكل ما يحتويو من 

(، فيي 06: 4101وصف بواسطة الرياضيات)ابو اسعد،  اشكال وحركات يمكن اعطاؤىا
موجودة في كل شي من حولنا في الطرق والجسور واالنفاق والعمارات وغيرىا، فالعمميات 
الحسابية تكاد تكون لغة ثانية لكثرة استعماالتيا في حياتنا اليومية، وليذا ُتعد الرياضيات من 

الي فرد ميما كانت ثقافتو، النيا تأخذ حيزًا كبيرًا العموم الضرورية والميمة التي الغنى عنيا 
من حياتو، ويحتاجيا في اتخاذ قراراتو الميمة والمتعمقة بتسير امور حياتو 

(، ومن ىنا اقتضت الحاجة بضرورة ربط الرياضيات المدرسية 45: 0989اليومية)المغيرة،
 يدرسونو.  التي ُتقدم لمطمبة بتطبيقاتيا حتى يكون ىنالك معنى وقيمة لما

عمى  (NCTM, 2000)وقد اكد المجمس القومي الوطني لمعممي الرياضيات 
كمعيار رابع من معايير  Connectionsالترابطات الرياضيات والذي ورد في وثيقتيا باسم 

الرياضيات المدرسية، وُيشار إليو بمصطمحات متعددة منيا الترابط الرياضي، الترابطات 
الرياضية، الروابط الرياضية، الربط، والذي يؤكد عمى ضرورة النظر الى الرياضيات ككل 
متكامل، وليس كمجموعة من الموضوعات واالفكار المنفصمة، كما ان الرياضيات كل 
متناسق ومترابط بشكل محكم، وينبغي ان يكون ىذا الترابط واضحًا من خالل المنيج الدراسي 

وتضمن معيار الترابط الرياضي ميارات الخاص بصف معين، وعبر الصفوف المتتابعة، 
   خاصة ىي:
 معرفة الروابط ما بين االفكار الرياضية واستخداميا. .0
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 لرياضية والتي تجعل منيا كاًل متكاماًل.فيم الكيفية التي تترابط فييا االفكار ا .4
                                                                           معرفة تطبيقات الرياضيات واستخداميا  في مجاالت اخرى.   .2

(NCTM, 2000: 64)  
وتتجمى فكرة الترابطات الرياضية الى ان الطمبة في جميع مراحل تعميميم البد ان 
يدركوا ان الرياضيات اداة مفيدة ونافعة، من خالل قوانينيا واساليبيا المنطقية وانشطتيا 
المتنوعة ىي في خدمة بعضيا البعض، وفي خدمة العموم االخرى باالضافة الى خدمة 

عة، فيناك الترابطات بين المفاىيم الرياضية في موضوعاتيا المختمفة، االنشطة الحياتية المتنو 
والترابطات بين القوانين الرياضية واستخداميا في الكيمياء، ورسم الخرائط وفي الصناعة اذ 
تساعد عمى التصميم والتطوير واختبار جودة االنتاج والعمميات التصنيعية، وفي االتصاالت، 

(، فاذا تمكن 74: 4101معامالت البيع والشراء ......الخ)عبيد، وفي التجارة تستخدم في 
الطالب من ادراك ىذه الترابطات المختمفة سواء اكانت مابين الرياضيات وفروعيا المختمفة، 
او ما بين الرياضيات والمواد والعموم االخرى او بين الرياضيات ومواقف الحياة اليومية 

ة حسو الرياضي وميارات التواصل لديو، وتزيد من سرعتو المختمفة، سوف ُيسيم ذلك في تنمي
وفعاليتو لمتعمم فيي تساعد المتعمم عمى فيم المعرفة الجديدة وتمثيميا، ومن ثم توظيفيا مما 
يجعميا جزءًا من بناؤه المعرفي، والذي يساعده في حل المشكالت التي تواجيو من خالل 

حساسو بجمال الرياضيات واىميتيا وقوتيا في تعميميا عمى مواقف جديدة، مما يؤدي الى ا
لذلك ينبغي ان يشتمل منياج الرياضيات عمى انشطة ، (07: 4104الحياة)الصعيدي،

ومواقف ومسائل تتيح الفرصة لمطالب ليتعرف عمى العالقات والترابطات الموجودة بين 
يفيا في الحياة موضوعاتو المختمفة، واستعمال الرياضيات في حقول المعرفة االخرى، وتوظ

 ( 48: 4101اليومية.)ابو زينة وعبدهللا، 
( ان مناىج الرياضيات ابتداءًا من الصف الخامس االبتدائي الى 4112واشار )بدوي، 

 السادس االعدادي، ينبغي ان يتضمن تحقيق الترابط الرياضي بحيث يستطيع الطمبة:
 النظر الى الرياضيات عمى انيا كيان متكامل. .0
 مشكالت وتفسير النتائج باستخدام نماذج رياضية مختمفة.استكشاف ال .4
 توظيف الفكرة الرياضية لتعزيز فيم افكار رياضية أخرى. .2
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توظيف األفكار الرياضية والنماذج الرياضية لحل المشكالت التي تظير في  .7
 مواد دراسية أخرى.

                                                                            يعوا دور الرياضيات في مجتمعنا. .5
 (017-012: 4112)بدوي، 

 مجاالت الترابطات الرياضية
 تعددت مجاالت الترابطات الرياضية، حيث شممت ما يأتي:

يركز ىذا المجال عمى البنية الداخمية  ربط فروع الرياضيات المختمفة: .1
تم ربط موضوعات الرياضيات فيما بينيا، اي يتم دراستيا ككاًل متكاماًل بين لمرياضيات، فيو ي

فروعيا)كاالعداد، العمميات، اليندسة، حل المشكالت(، وتقدم كموضوع واحد بحيث يشعر 
: 4117الطمبة ان موضوعاتيا مترابطة مع بعضيا، واليمكن تجزئتيا او فصميا)السواعي، 

لسابقة والتي تسيم مع العالقات الرياضية في تكوين ميول (، وىنا تظير اىمية الخبرة ا47
ايجابية لدى الطمبة في استخدام الرياضيات في حل المشكالت، إذ ان ىذه الخبرات ُتمكن 
الطمبة من تكوين ترابطات تساعدىم عمى رؤية الرياضيات اكثر من كونيا مجرد مجموعة من 

ان باالمكان استخدام ما تعمموه في احدى االفكار او المفاىيم او الميارات المنفصمة، و 
(، لذا ينبغي ان يتضمن منيج 57: 4117مجاالت الرياضيات لفيم المجاالت االخرى)بدوي، 

الرياضيات عرض مواقف او مشكالت او مسائل يتطمب حميا ان يستخدم الطمبة ترابطات بين 
( ينبغي 4101ؤكد )ابو زينة، فروع الرياضيات المختمفة، والتي ُتبرز وحدة البناء الرياضي، وي

ان ُينظر الى الرياضيات من خالل مفيوم المجموعة التي تترابط فييا اجزائيا وموضوعاتيا، 
وتتقارب من بعضيا وبذلك تتقمص الفجوة التي كانت تفصل ما بين فروعيا المختمفة. )ابو 

  ( 47، 4101زينة، 
ويقصد بو عدم وجود حواجز فاصمة  ربط الرياضيات بالمواد والعموم االخرى: .2

بين محتوى الرياضيات ومحتوى العموم االخرى التي تتضمنيا المناىج الدراسية، اي ىنالك 
ترابط يكون في ضوء الصمة الوثيقة بينيا واالعتماد المتبادل فيما بينيا، اما الجل نموىا، او 

ضيع رياضية تفيد دراسة مواضيع في مواقف حياتية واقعية، ويتم الربط ىنا من خالل تقديم موا
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تطبيقاتيا في العموم االخرى اثناء حصص اخرى في الوقت المناسب، او قد يمتد ليشمل ذكر 
الرياضيات، ولمتطبيقات الرياضية دورًا ىامًا في تقدم العديد من العموم، ومن الضرورة ان 

فالرياضيات ة وتكامميا، لما ليا من اىمية في تحقق وحدة المعرفيدرك الطمبة ىذه التطبيقات 
ضرورية لفيم العموم االخرى، فكميا تعتمد عمييا بطريقة او باخرى، وليس ىناك اي عمم او 

لو، وىذه العموم ىي: االحياء، الفيزياء، الكيمياء، تخصص اال وكانت الرياضيات مفتاحًا 
 (069: 4110اليندسة، الزراعة، العموم الشرعية، العموم الطبية )االمين، 

وبقصد بو ربط الرياضيات ربط الرياضيات بالمواقف والمشكالت الحياتية:  .3
وفروعيا بالمواقف الحياتية عن طريق تعريف الطمبة باىمية استخداميا واآلثار التي ُتحدثيا 

(، فالرياضيات بكل فروعيا ال غنى عنيا في حياة االفراد 0: 4115في حياتيم)عيسى، 
مور معيشتيم، وتنظيم افكارىم لحل ما يواجيو من مشاكل اليومية فيي تساعدىم في تسير ا

تحتاج لمحساب، باالضافة الى دورىا الكبير في تسييل عبادات المسممين والتي اغمبيا تحدد 
بمدة معينة، والتي يتم تحديده من خالل العموم الرياضية، ودورىا اليام ايضًا في تحديد ما 

وغيرىا، ويتم ربط الرياضيات بالمواقف الحياتية من عمى المسممين من واجبات مادية كالزكاة 
خالل ان يعقب تعميم مفيوم معين او عالقة رياضية ان ُيقدم مثال تطبيقي يتضمن موقف 

 ( 55: 4117حياتي بصورة رياضية، او حل مسألة تتعمق بو.)مسعد، 
 ثانيًا: دراسات سابقة 

لبحث في الشبكات الدولية، من خالل االطالع عمى مجموعة من الدراسات السابقة وا
لم تتمكن الباحثة من الحصول عمى اي دراسة سابقة سواء أكانت محمية، او عربية، او اجنبية 
تناولت تطبيق انموذج زاىوريك في الرياضيات)بحسب عمم الباحثة(، لذا ستستعرض دراسة 

الى استعراض  تناولت تطبيق ىذا االنموذج في مواد دراسية اخرى غير الرياضيات، باالضافة
دراستين تناولت الترابطات الرياضية، وقد تم االفادة من ىذه الدراسات في المنيجية العممية 
ليذا البحث في )تحديد نوعية التصميم التجريبي، حجم العينة، اجراءات التكافؤ، بناء 

 ( 0االختبار، والوسائل االحصائية المستخدمة(، وسيتم عرض ىذه الدراسات في جدول )
 
 



 

 

أثر أمنوذج زاهوروك يف التحصول 

 والرتابطات الرواضوة 
 د. سهاد عبد النيب سلمان

 

  )345 ) 

 

 ( دراسات تناولت انموذج زاهوريك والترابطات الرياضية1جدول)
 دراسات تناولت انموذج زاهوريك 

اسم الدراسة 
 وتاريخيا

حجم 
العينة 
 ونوعيا

المرحمة 
 نوع المادة الدراسية

 التصميم
المتغير 
 النتائج اداة البحث التابع المسقل

 دراسة
)البيضاني،  

4105) 
 العراق

80 
 طالب 

 تجريبي  فيزياء متوسطة
ثالث 

 مجاميع   

انموذج 
زاىوريك 
انموذج 
 ودانيال

التحصيل 
والدافع 
 المعرفي

اختبار 
تحصيل 
ومقياس 
لمدافع 
 المعرفي

وجود فروق دالة احصائيًا 
بين طالب المجموعتين 
التجريبيتين وطالب 

المجموعة الضابطة في 
التحصيل والدافع المعرفي 
لصالح التجريبيتين، ولم 

فروق دالة احصائيا تظير 
بين طالب المجموعتين 
 .التجريبيتين في المتغيرين

 دراسات تناولت الترابطات الرياضية
 دراسة

 (4104)فدعم،
 العراق 

61    
 طالبة

ريا متوسطة 
ضيا
 ت

تجريبي 
بمجموعتي
ن ذات 
اختبار 
قبمي 
 وبعدي

سترراتيجية 
معالجة 
 المعمومات

التواصل  
والترابط 
 الرياضي

اختبار 
 لمعالجة   

المعمومات،   
لمتواصل، 
لمترابط 
 الرياضي 

 

فاعمية استخدام تعميم ميارات 
معالجة المعمومات في 

التواصل والترابط الرياضي 
وتنمية معالجة المعمومات 
 عند طالبات الثالث متوسط

 دراسة
)الصعيدي 
وآخرون، 
4104) 
 مصر

021 
 طالباً  

ريا اعدادية
ضيا
 ت

شبو 
تجريبي  
مجموعتين 

ذات 
اختبار 
قبمي 
 وبعدي

الميارات 
الترابطات 
 الرياضية

برنامج قائم 
عمى 
بعض 
إستراتيجيا
ت ما وراء 
 المعرفة

 اختبار     
لميارات   

الترابطات 
 الرياضية

وجود فروق داللة إحصائيًا  
بين متوسطي درجات طالب 
المجموعة التجريبية ودرجات 
طالب المجموعة الضابطة 

اختبار الترابطات  فى
الرياضية ككل والميارات 
الفرعية لصالح المجموعة 
التجريبية في اختبار 
 الترابطات الرياضية
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 إجراءات البحث:
 اواًل: التصميم التجريبي

أُعتمد التصميم التجريبي لمجموعتين مستقمتين متكافئتين ذوات االختبار البعدي     
 لقياس كل من التحصيل والترابطات الرياضية، كما في المخطط اآلتي: 

 
 قياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعات المجموعات
العمر الزمني، التحصيل السابق في  تجريبية

 الرياضيات، اختبار الترابطات الرياضية 
 التحصيل  - أنموذج زاىوريك

 الترابطات الرياضية  
 اختبار التحصيل

الطريقة  ضابطة اختبار الترابطات الرياضية 
 االعتيادية

 التصميم التجريبي المعتمد في البحث
 ثانيًا: مجتمع البحث

طالبات الصف السادس العممي االحيائي في المدارس تكون مجتمع البحث من 
لمعام  4االعدادية والثانوية الحكومية النيارية التابعة لمديرية العامة لتربية بغداد/الرصافة

 .( م4107-4106الدراسي )
 ثالثًا: عينة البحث

ة إلجراء بحثيا، أختارت الباحثة عمى نحو قصدي اعدادية األمل لمبنات لتكون عين 
وذلك لرغبة إدارة المدرسة الجادة في التعاون مع الباحثة لكونيا مَدرسة فييا، باالضافة الى 
تقارب وتكافؤ الطالبات من حيث مستوياتيم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. وتضم المدرسة 

(، وتم 4، ق0( طالبة في الصف السادس العممي االحيائي موزعين عمى قاعتين ىما )ق54)
( لتكون المجموعة الضابطة، وبعد 0( لتكون المجموعة التجريبية، و)ق4تعيين عشوائيًا )ق

( حتى التؤثر خبراتيم 5استبعاد الطالبات الراسبات لمعام الماضي أحصائيًا والبالغ عددىم )
في ( طالبة 47( طالبة، بواقع )77السابقة في نتائج البحث اصبح عدد طالبات عينة البحث )

 (  4( طالبة في المجموعة الضابطة، كما في جدول)42المجموعة  التجريبية، و)
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( طالبات عينة البحث موزعة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد 2جدول)
 االستبعاد

عدد الطالبات  العدد قاعة المجموعة
 المستبعدات

 عدد الطالبات بعد االستبعاد

 47 2 47 4 التجريبية
 42 4 45 0 الضابطة

 
 رابعًا: إجراءات الضبط )السالمة الداخمية والسالمة الخارجية(

لضمان السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي تم إجراء التكافؤ االحصائي بين مجموعتي 
البحث في عدة متغيرات تعتقد الباحثة انيا قد تؤثر في المتغيرات التابعة مع المتغير المستقل، 

 يرات ىي )العمر الزمني، التحصيل السابق في الرياضيات، الترابطات الرياضية(،وىذه المتغ
وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين غير متساويتين ظيرت النتائج كما موضح في 

عند مستوى  (4.140( ان جميع القيم المحسوبة اقل من القيمة الجدولية البالغة )2جدول)
وىذا يشير الى عدم توافر فروق ذي داللة احصائية بين  (،75حرية )ودرجة  (1.15)داللة 

مجموعتي البحث في ىذه المتغيرات مما يؤكد تكافؤىما قبل إجراء التجربة، اما السالمة 
الخارجية لمتصميم التجريبي فتم التحقق منيا من خالل قيام الباحثة بأعطاء نفس المادة 

طريقة المحددة ليا في مدة زمنية نفسيا، اذ بدأت الدراسية لمجموعتي البحث كال حسب ال
 7/00/4106التجربة )التدريس الفعمي لمباحثة( في الفصل الدراسي االول في يوم االثنين 

وطول ىذه المدة تساوت عدد الحصص التدريسية بين  ،5/0/4107وأنتيت يوم الخميس 
بات المجموعتين من مجموعتي البحث بواقع ست حصص لكل مجموعة، وكما لم يسمح لطال

 االنتقال الى او الحضور مع غير مجموعاتيم.    
 
 
    
 
 ( داللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحث في متغيرات التكافؤ  3جدول)
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 قيمة التائية المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المحسوبة الجدولية المعياري 

عند  4.140 7.981 416.725 5.127 418.275 العمر الزمني
درجة حرية 

75     

0.247 
 0.468 02.766 67.654 07.486 74.794 التحصيل السابق في الرياضيات
05 اختبار الترابطات الرياضية

.582 
7.

691 
07.2

17 
7.

200 
1.

974 
 

 خامسًا: مستمزمات البحث
)ُيشكل ىذا الفصل مانسبتو ُحددت المادة التعميمية لمتجربة بفصل التفاضل  .1

العممي ( من كتاب الرياضيات لمصف السادس % تقريبًا من المادة الدراسية المقررة27
 .4107-4106االحيائي المعتمد لمعام الدراسي 

حمل محتوى المادة التعميمية موضوع التجربة لتحديد المكون المعرفي فييا  .2
والميارات(، وفي ضوء ىذا التحميل ُصيغت والذي شمل )المفاىيم، المبادئ والتعميمات، 

وىي )تذكر،  (Merrill)االىداف السموكية اعتمادًا عمى المستويات الثالثة لتصنيف ميرل 
توى التعميمي مع تحميمو وقائمة باالىداف السموكية عمى تطبيق، اكتشاف(، وتم عرض المح

مجموعة من الخبراء والمختصين ممن يدرسون مادة الرياضيات وطرائق تدريسيا لبيان راييم 
ومالحظاتيم حول مدى تغطية االىداف لممحتوى التعميمي ومدى مالئمة كل ىدف سموكي 

% فاكثر بعد 81وحسب نسبة اتفاق  لممستوى الذي يقيسو، وقد حظيت جميعيا عمى الموافقة
 ( ىدفًا.74إجراء تعديل في صياغة بعضيا، وبيذا فان عدد االىداف السموكية )

لتصنيف أُعتمادًا عمى المحتوى الدراسي والمستويات الثالثة  .3
،أُعدت الخارطة االختبارية لمحتوى مادة التجربة، بعد تحديد الوزن المئوي (Merrill)ميرل

، وتم حساب عدد الفقرات االختبارية لكل خمية في جدول ة ولممحتوى الدراسيلالىداف السموكي
(فقرات اختبارية من النوع المقالي 01المواصفات بعد ان تم تحديد عدد فقرات االختبار بـــ)

استنادًا الى اراء الخبراء والمختصين في الرياضيات وتدريسيا وطبيعة مادة التجربة واالسئمة 
 المقالية.  
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تم أعداد خططًا تدريسية االولى وفق أنموذج زاىوريك  الخطط التدريسية: .4
ُعرض نماذج من ، وفق الطريقة االعتيادية لممجموعة الضابطةلممجموعة التجريبية، والثانية 

ىذه الخطط قبل التجربة عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضيات 
ب لمتدريس من  ومالئمتيا داء رأييم حول مدى صالحيتياوتدريسيا لإلفادة من مالحظاتيم وا 

 حيث محتوى المادة واالىداف والطريقة.
 سادسًا: أدوات البحث 

 مأياتي: بناؤه تضمناالختبار التحصيمي:  .1
حدد اليدف من االختبار لقياس تحصيل طالبات السادس العممي االحيائي  1-1

( الفصل 4107-4106الدراسي )لمجموعتي البحث في محتوى مادة الرياضيات لمعام 
 الدراسي االول.

( فقرات اختبارية من نوع االسئمة المقالية عن طريق إعداد جدول 01إعداد )تم  1-2
 (4)مواصفات )الخارطة االختبارية(، كما موضح في جدول

 جدول المواصفات لفقرات االختبار التحصيمي (4)جدول 
 المستويات           

 
 المحتوى       

 الدراسي

 مجموع االىداف السموكية اكتشاف تطبيق تذكر 
14 21 7 42 

 %100 16.7% 50% 33.3% الوزن النسبي لالىداف
 مجموع الفقرات عدد الفقرات االختبارية لكل مسنوى  عدد الحصص الفصل 

 50 5ف

3.3   

  

 3 

5 
  

 

1.7        

2 

 

10 

 
أُعدت تعميمات لالختبار تضمنت تعميمات اإلجابة شممت توجيو الطالبات الى  1-3

كيفية اإلجابة عن فقرات االختبار، وا عطاء فكرة عن اليدف منو، باإلضافة الى تعميمات 
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فقرة مع توزيع التصحيح في ضوء اإلجابات النموذجية شممت خطوات اإلجابة عن كل 
يتناسب ووزن الخطوة، وبيذا تكون درجة االختبار الكمية الدرجات عمى خطوات الحل وبما 

 ( درجة.011)
عرضت فقرات االختبار بصيغتيا االولية ومفتاح اإلجابة النموذجية مع المحتوى  1-4

 الرياضيات المج المتخصصين في من واالىداف السموكية التي تقيسيا ومستوياتيا الى عدد
بارية لميدف التي أعدت لقياسو، ومناسبتيا لممستوى لتحديد مدى قياس كل فقرة اخت وتدريسيا

الذي حدد لتقيسو، ومناسبة توزيع الدرجات عمى خطوات الحل، وقد حظيت جميع فقرات 
%(، اي لم تستبعد اية فقرة لكن 81ال تقل عن )االختبار عمى موافقة الخبراء بنسبة اتفاق 

 . صياغة بعض منيا لتُعد
استطالعية اولى من غير عينة البحث )بعد استبعاد طبق االختبار عمى عينة  1-5

( طالبة من طالبات السادس العممي االحيائي في ثانوية 45الطالبات الراسبات( مكونة من )
حطين لمبنات لمتأكد من مدى وضوح تعميمات االختبار وفقراتو وتحديد الزمن الالزم لإلجابة، 

وان الوقت  ختبار واضحة وفقراتو مفيومة،وبعد االنتياء من اإلجابة اتضح ان تعميمات اال
( دقيقة بأخذ متوسط زمن إجابة اول وآخر خمسة 98الالزم لإلجابة عن فقرات االختبار ىو )

طالبات انيوا اإلجابة عن االختبار، وإلجراء التحميالت االحصائية المناسبة لفقرات االختبار 
والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  بصيغتو االولية من حساب لمعامالت الصعوبة والسيولة

وباستخدام المعادلة الخاصة بكل منيا تم تطبيقو عمى عينة استطالعية ثانية )بعد استبعاد 
طالبة من ثانوية الخميج لمبنات، وكانت جميع النتائج  (64)الطالبات الراسبات( مكونة من 

( وىي مقبولة بحسب ما اشار 1.74 -1.48جيدة، اذ تراوح معامالت الصعوبة لمفقرات بين )
(، 1.81 -1.41( تعد الفقرات مقبولة اذا تراوح معامل صعوبتيا)428: 4100اليو )ممحم، 

( لذا عدت جميع الفقرات مقبولة، الن 1.68 -1.27اما معامالت التمييز فقد تراوحت بين )
 (  64: 4100%( فأكثر )حسين، 41قدرتيا التمييزية )

االختبار بصيغتو االولية مع تعميماتو فضاًل عن  عرضان  صدق االختبار: 1-6
المحتوى الدراسي وتحميمو وقائمة االىداف السموكية ومستوياتيا الى مجموعة من 
المتخصصين في مجال الرياضيات وطرائق تدريسيا الذين اتفقوا عمى تمثيل الفقرات 
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ددة بنسبة اتفاق ال تقل االختبارية لممحتوى الدراسي واالىداف السموكية والمستويات المح
%( ىذا يعني ان االختبار يتمتع بالصدق الظاىري، وكما ان االختبار يتمتع بصدق 81عن)

المحتوى كون ان فقراتو تم بناؤىا عمى وفق جدول المواصفات )الخارطة االختبارية( كما مر 
 (  270: 0998سمفًا، والذي يعتبر مؤشرًا من مؤشرات صدق المحتوى. )عودة، 

: ثبات التصحيح() تم استخدام طريقتين لحساب الثبات، االولىثبات االختبار:  1-7
ىما لضمان عدالة التصحيح وموضوعيتو ودقة الدرجات المعطاة استخدمت الباحثة اسموبين 

ثبات التصحيح عبر الزمن، وثبات التصحيح مع مصحح آخر، وباستخراج معامل ارتباط 
ين وجد ان معامل ثبات التصحيح لكل منيما عمى التوالي بيرسون لكل من االسموبين السابق

، وىو معامل ثبات ممتاز، والثانية )معادلة الفا كرونباخ( وىي تصمح (1.95)، (1.99)ىو 
 ، ويعد معامل ثبات جيد.(1.87)لمفقرات المقالية والموضوعية ووجد ان معامل ثباتيا ىو 

والتحقق من صدق االختبار التحصيمي وبعد إجراء التحميالت االحصائية المناسبة  
 وثباتو لذا يعّد االختبار جاىزًا بصيغتو النيائية لتطبيقو عمى عينة البحث في مادة التجربة.

بعد االطالع عمى ادبيات الموضوع وبناءًا عمى  اختبار الترابطات الرياضية: .4
 وفق الخطوات اآلتية:ماجاء في الخمفية النظرية والدراسات السابقة تم اعداد االختبار عمى 

حدد اليدف من االختبار لقياس الترابطات الرياضية لدى طالبات السادس  2-1
 (.4107-4106لمعام الدراسي ) العممي االحيائي

اعتمدت الباحثة عمى مجاالت الترابطات الرياضية االنفة الذكر في الخمفية  4-4
 النظرية.
( فقرات اختبارية من نوع االسئمة المقالية توزعت بالتساوي عمى 04أُعدت ) 2-3

 المجاالت الثالثة لمترابطات الرياضية.
أُعدت تعميمات لالختبار تضمنت تعميمات اإلجابة شممت طريقة اإلجابة عن  2-4

فقرات االختبار، وا عطاء فكرة عن اليدف منو، باإلضافة الى تعميمات التصحيح في ضوء 
فقرة من فقرات االختبار اإلجابات النموذجية)مفتاح التصحيح( شممت خطوات اإلجابة عن كل 

 خطوات الحل وبما يتناسب ووزنيا. مع توزيع الدرجات لكل خطوة من 
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عرضت فقرات االختبار بصيغتيا االولية، ومفتاح اإلجابة النموذجية مع  2-5
 الرياضيات المج من الخبراء والمتخصصين في مجاالت الترابطات الرياضية عمى عدد

لمتأكد من صحة صياغة الفقرات ومنطقيتيا، ومدى مالءمتيا لمستوى طالبات  وتدريسيا
فقرة مع  00%( عمى  ابقاء 81تي البحث، وقد جاءت آرائيم ومقترحاتيم بنسبة اتفاق )مجموع

 إجراء بعض التعديالت البسيطة عمى صياغة البعض منيا.
( طالبة من مجتمع 45طبق االختبار عمى عينة استطالعية اولى تكونت من ) 2-6

صياغة فقراتو فضاًل عن البحث غير عينتو لمعرفة  مدى وضوح تعميمات االختبار ووضوح 
معرفة الزمن المستغرق لإلجابة عن االختبار، وتبين بعد احتساب متوسط زمن انتياء إجابة 

( دقيقة، وان التعميمات كانت واضحة 57اول وآخر خمسة طالبات عن االختبار بمغ )
من  والفقرات واضحة ومفيومة، بعدىا تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية ثانية مكونة

( طالبة )نفس عينة التحميل المستخدمة في اختبار التحصيل( الستخراج معامالت 64)
الصعوبة والسيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، فوجد ان معامالت الصعوبة كانت 

فحذفت، اما   (1.86ماعدا فقرة واحدة كان معامل صعوبتيا ) (1.67 -1.25تتراوح بين )
( باستثناء فقرة كان معامل تمييزىا دون 1.58 -1.24فقد تراوحت بين )معامالت التمييز 

 المستوى المقبول لذا حذفت من االختبار.  
تم التحقق من الصدق عن طريق اواًل: التأكد من إجراءات  صدق االختبار: 2-7

الصدق الظاىري لالختبار وىي عرض االختبار بصيغتو االولية مع مجاالت الترابطات 
وتدريسيا كما مر سمفًا،  الرياضيات المج من الخبراء والمتخصصين في الرياضية الى عدد

معامالت ارتباط درجة كل مجال من  ثانيًا: صدق البناء، والذي تم إيجاده عن طريق حساب
مجاالت الترابطات الرياضية مع الدرجة الكمية لالختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون 

كما موضح في ( 1.15)وتبين ان جميع معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مسنوى داللة 
 (5جدول)

 
 الترابطات الرياضية واالختبار الكميمعامالت االرتباط بين كل مهارة من مهارات ( 5جدول)

 الرياضيات بالحياة  ربط الرياضيات بالعموم االخرى  ربط مجاالت الرياضيات االختبار
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 1.94 1.78 1.85 معامل االرتباط

 
ثبات ) تم استخدام طريقتين لحساب معامل الثبات، االولى ثبات االختبار: 2-8
ىما ثبات التصحيح عبر الزمن ووجد ان معامل ثباتو استخدمت الباحثة اسموبين  التصحيح(

، وىو (1.96)، واالسموب اآلخر ثبات التصحيح مع مصحح آخر، كان معامل ثباتو (1.99)
، ويعد معامل (1.85)معامل ثبات ممتاز، اما الثانية )معادلة الفا كرونباخ( اذ بمغ ثباتيا ىو 

 ثبات جيد.
ناسبة والتحقق من صدق وثبات اختبار الترابطات وبعد إجراء التحميالت االحصائية الم

فقرات مقالية ودرجتو الكمية  9الرياضية لذا يعّد االختبار جاىزًا بصيغتو النيائية )مكون من 
 درجة( لتطبيقو عمى مجموعتي البحث في مادة التجربة. 71

 التطبيق النهائي لالختبارين: 
، اما اختبار التحصيل 8/0/4106طبق اختبار الترابطات الرياضية في يوم االحد     

بعدىا تم تصحيح إجابات الطالبات عمى االختبارين وفقًا  00/0/4107فطبق في يوم االربعاء
 إلنموذج التصحيح.

 الوسائل االحصائية: 
معادلة الصعوبة لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات اختباري  -

 التحصيل والترابطات الرياضية.
معادلة التمييز لحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات اختباري التحصيل  -

 (       428: 4100)ممحم،  والترابطات الرياضية.
معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق البناء الختبار الترابطات  -

 (    471: 4117الرياضية.)النبيان، 
مستقمتين ُأستخدم في إجراء التكافؤ بين مجموعتي  االختبار التائي لعينتين -

البحث في )العمر، التحصيل السابق في الرياضيات، الذكاء، الترابطات الرياضية(، ولمعرفة 
داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي البحث في المتغيرات التابعة. 

 (096: 0998)عودة، 
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 عرض النتائج وتفسيرها

 : عرض النتائج المتعمقة بالتحصيل اوالً 
لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية االولى الخاصة بمتغير التحصيل، تم   

( 6حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكال المجموعتين كما موضح في جدول)
الذين يبين أن متوسط درجات المجموعة التجريبية أعمى من متوسط درجات طالبات 

وعة التجربيبة اعمى من أداء المجموعة المجموعة الضابطة، وىذا يشير الى ان أداء المجم
الضابطة في اختبار التحصيل، ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين 

لعينتين مستقمتين غير متساويتين فاتضح ان ىناك فرقًا ذو  (t-test)ُأستخدام االختبار التائي 
ىي ( 4.709)التائية المحسوبة اذ بمغت القيمة  (1.15)داللةً  احصائيًا عند مستوى الداللة 

وبذلك ترفض الفرضية (، 75( عند درجة حرية )4.140) اكبر من القيمة التائية الجدولية
اي انو يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسط درجات  الصفرية وتقبل الفرضية البديمة

موذج المجموعتين في اختبار التحصيل ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقًا ألن
 (6كما موضح في جدول) زاىوريك

(  نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل 6جدول)
 لمجموعتي البحث

عدد  المجموعة
 الطالبات

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (1.15االحصائيةعند )

 05.950 77.645 47 التجريبية
 دالـــة 4.140 4.709 75

 05.794 66.544 42 الضابطة
 تفسير نتائج التحصيل:

ُتشير نتائج البحث في الجدول اعاله الى وجود فرق ذي داللة إحصائية ولصالح      
في اختبار التحصيل، وقد تعزى الى واحد  التي دُرست بأنموذج زاىوريك المجموعة التجريبية

 أو اكثر من االسباب اآلتية:
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التدريس بأنموذج زاىوريك عمل عمى استبقاء عناصر المعرفة الرياضية من  .0
مفاىيم وتعميمات ونظريات في ذىن الطالبات لفترة طويمة وذلك من خالل التنظيم والعرض 

يقة بينيا، وعميو فان قيام الطالبات باستخدام الجيد ليا والذي يوضح العالقات والتفصيالت الدق
المعرفة الرياضية في حل مشكمة رياضية او مسألة جديدة يعني ان الطالبات قاّمن بعممية 
 تفكير حقيقية ّطبقن ما تم تعممو عمى مواقف جديدة مما ادى الى ترسيخيا في ذىن الطالبات. 

المحتوى الرياضي التدريس عمى وفق أنموذج زاىوريك ساعد عمى تنظيم  .4
وتقسيمو عمى اجزاء وفي خطوات متتابعة، والذي كان لو االثر البالغ في فيم واستيعاب 

 الموضوعات بشكل افضل من قبل الطالبات مما اثر في التحصيل.
التدريس بأنموذج زاىوريك عمل عمى تحسين عممية تعمم الطالبات وبشكل  .2

مختمفة، وتزويد الطالبات بالتغذية الراجعة وىذا مستمر من خالل استخدامو الساليب التقويم ال
 بدوره ادى الى تحسين تحصيل الطالبات.

بوصفو أنموذج تدريس بنائي جعل الطالبة محور العممية  أنموذج زاىوريك .7
التعميمية التعممية من خالل عممية الحوار وطرح االسئمة حول االنشطة والتدريبات وتوسيع 
المناقشات، والتي تساعد عمى فيم المعمومات وبنائيا في البنية المعرفية لدييا بصورة ذات 

 معنى ىي مما زاد من تحصيميم.
 

 رض النتائج المتعمقة بالترابطات الرياضيةثانيًا: ع
لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسط الحسابي   

( الذين يبين أن متوسط 7واالنحراف المعياري لكال المجموعتين، كما موضح في جدول)
درجات المجموعة التجريبية أعمى من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة، وىذا يشير 

أداء المجموعة الضابطة في اختبار الترابطات  الى ان أداء المجموعة التجربيبة اعمى من
الرياضية، ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين ُأستخدام االختبار التائي 

(t-test)  لعينتين مستقمتين غير متساويتين فاتضح ان ىناك فرقًا ذو داللةً  احصائيًا عند
ي اكبر من القيمة ى( 2.125)محسوبة اذ بمغت القيمة التائية ال (1.15)مستوى الداللة 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل ، (75) عند درجة حرية( 4.140) التائية الجدولية
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اي انو يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين في اختبار  الفرضية البديمة
كما  النموذج زاىوريكالترابطات الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقًا 

 (7موضح في جدول)
(نتائج االختبارالتائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات الترابطات 7جدول)

 الرياضية لمجموعتي البحث 
عدد  المجموعة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

مستوى الداللة  القيمة التائية درجة الحرية
 الجدولية المحسوبة (1.15االحصائيةعند )

 02.474 77.718 47 التجريبية
 دالـــة 4.140 2.125 75

 07.761 25.217 42 الضابطة
 تفسير نتائج الترابطات الرياضية

 ُتشير نتائج البحث الخاصة بالترابطات الرياضية الى تفوق المجموعة التجريبية    
وترى الباحثة ان ىذه النتيجة قد تعزى الى التي درست مادة الرياضيات بأنموذج زاىوريك، 

 واحد، أو اكثر من االسباب اآلتية:
بطبيعة خطواتو المنظمة جعل تعمم الطالبات ذو معنى من  انموذج زاىوريك .0

 خالل تقديمو لمعمومات جديدة 
تداخمت مع معمومات سابقة موجودة اصاًل في بنية الطالبات المعرفية من خالل تنشيط 

التي تبمورت فيما بعد عمى شكل افكار ومعارف جديدة عبرت الطالبات عن المعمومات، و 
 فيميا واستيعابيا ليا عبر استخداميا بسيولة في مواقف جديدة.

التدريس بانموذج زاىوريك وفر لمطالبات بشكل فعال فرصة لصقل افكارىم  .4
والكبيرة لممعرفة  ومعموماتيم الرياضية من خالل قيام الطالبات بفحص دقيق لمتفاصيل الصغيرة

الرياضية الجديدة المعطاة، ومعرفة العالقات القائمة بينيا والذي بدوره ساعد الطالبات عمى 
 فيم الترابط داخل الموضوعات الرياضية.    

اضفى عمى مادة الرياضيات الترابط الفكري لدى  التدريس بانموذج زاىويك .2
الطالبات، مما جعل الطالبات اكثر فيمًا واستيعابًا لمحقائق والمفاىيم والتعميمات والمعمومات 
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الرياضية المجردة من خالل تطبيقيا عمى مواقف جديدة وحل مشكالت في مجال الرياضيات 
 او في مجاالت اخرى.  

 االستنتاجات: 
االثر االيجابي ألنموذج زاىوريك في التحصيل والترابطات الرياضية لدى  .1

 طالبات السادس العممي االحيائي.
إجراءات التدريس عمى وفق انموذج زاىوريك تتفق مع ما تنادي بو  .2

االتجاىات التربوية الحديثة ىو ان يكون دور المتعمم ايجابيًا في العممية التعميمية، مما زاد من 
 نحو التعمم لموصول الى تعمم فعال.دافعيتو 

التدريس بانموذج زاىوريك جعل الطالبات يدركن ان تعمميم لممعمومات  .3
 واالفكار الرياضية ذو معنى من خالل تعزيزىا باالمثمة المتربطة بواقع الطالبات. 

 التوصيات:
استخدام اعضاء الييئات التدريسية في مراحل التعميم العام النموذج زاىوريك  .1

 تدريس المواد بوجو عامة وفي تدريس مادة الرياضيات بوجو خاصة.  في
عمل كتيب خاص لمعممي ومدرسي الرياضيات يتضمن طرائق وستراتيجيات  .2

ونماذج تدريسية متنوعة تم تطبيقيا في مادة الرياضيات ومنيا انموذج زاىوريك ويوزع عمييم 
 نيًا.  من اجل االطالع والتثقيف اواًل ومحاولة استخداميا ثا

اثراء الكتب المدرسية عامة وكتب الرياضيات خاصة بأمثمة ومشكالت واقعية  .3
والتي ييدف من تدريسيا زيادة  قدرات الطمبة عمى عمل الترابطات الرياضية الن حل مثل 

 ىذه االمثمة والمشكالت يتطمب قدرًا كبيرًا من الفيم واالستيعاب. 
ان يقدم المعممون والمدرسون المعمومات واالفكار الرياضية لمطمبة من خالل  .4

ربطيا بمواد واشياء اخرى يعرفيا الطمبة سواء أكان من بيئتيم المحيطة بيم او في الحياة او 
في المواد الدراسية االخرى، وذلك الىمية استخدام مثل ىكذا ترابطات النو يساعد عمى انتقال 

 اثر التعمم. 
قامة ندوات ودورات لتعريف معممي ومدرسي الرياضيات باالىمية التربوية إ .5

 الستخدام الترابطات الرياضية في تدريس مادة الرياضيات. 
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مجاالت الترابطات الرباضي تضمين برامج اعداد المعممين والمدرسين ب .6
 لمواكبة التطوات الحاصمة في مجال الرياضيات.

 المقترحات: 
 استكمااًل لبحثيا إجراء البحوث اآلتي:تقترح الباحثة 

دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لممقارنة بين أنموذج زاىوريك مع نماذج واساليب  .1
 تدريسية اخرى في المتغيرات نفسيا.

التعميم العام في مادة  مراحل من مراحل دراسية اخرى  في مماثمة دراسة .2
 .الرياضيات
دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمتعرف عمى اثر انموذج زاىوريك في متغيرات  .3

تابعة اخرى مثل ميارات البرىان الرياضي، التمثيل الرياضي، دافع االنجاز، القيمة العممية 
 لمرياضيات وغيرىا.

دراسة لمكشف عن مستوى التنور في الترابطات الرياضية لدى مدرسي  .4
 ل التعميمية المختمفة وعالقتو بتحصيل طمبتيم.ومعممي الرياضيات لممراح

دراسة الترابطات الرياضية كمدخل تدريسي لتنمية فيم الطمبة الرياضي فى  .5
 مراحل التعميم العام المختمفة.

 
 

 المصادر العربية
 ، دار الشروق، عمان.0(: اساليب تدريس الرياضيات، ط4101ابو اسعد، صالح عبد المطيف) -
 (: مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا، الكويت، مكتبة الفالح. 4112ابو زينة، فريد) -
(: مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف االولى، 4101ابو زينة، فريد كامل وعبد هللا يوسف عبابنة) -

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان.4ط
، دار الفكر العربي، 0وتطبيقات، ط(: طرق تدريس الرياضيات نظريات 4110االمين، اسماعيل) -
 القاىرة

، دار 0(: فن التدريس في الصفوف االبتدائية الثالثة األولى، ط4104بني خالد، حسن ظاىر) -
 أسامة لمنشر والتوزيع، عمان.
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بدوي، رمضان  -
 (: استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات، دار ديبونو لمنشر والتوزيع، عمان.4112مسعد)
اني، وليد خالد البيض -
أثر انموذجي زاىوريك و دانيال في تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط لمادة الفيزياء (: 4105عبد)

 ابن الييثم، بغداد.-ودافعيتيم المعرفية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية
حسين، عبد المنعم  -
 عمان.، 0(: القياس والتقويم، مركز الكتاب االكاديمي، ط4100خيري)
زاير، سعد عمي  -

(: الموسوعة الشاممة استراتيجيات وطرائق ونماذج واساليب وبرامج، الجزء األول، دار  4102وآخرون) 
 المرتضى، بغداد.

(: الرياضيات لمجميع بين الواقع والمأمول، المؤتمر العممي السابع 4117السعيد، رضا مسعد) -
 .  61-50الرياضيات، جامعة عين شمس، ص  "الرياضيات لمجميع"، الجمعية المصرية لتربويات

(: تعميم الرياضيات لمقرن الحادي والعشرين، دار القمم لمنشر 4117السواعي، عثمان نايف ) -
 والتوزيع، األمارات العربية المتحدة.

(:معجم المصطمحات التربوية والنفسية، الدار المصرية 4112شحاتو، حسن وزينب النجار) -
 المبنانية،القاىرة.

فاعمية برنامج قائم عمى بعض إستراتيجيات ما (: 4104منصور سمير السيد وآخرون)صعيدي، ال -
وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات الترابطات الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .4104، 0، ج05مجمة تربويات الرياضيات، مج
ع االطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكير، (: تعميم الرياضيات لجمي4101عبيد، وليم) -

 ، المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان.4ط
 (: مناىج الرياضيات واساليب تدريسيا، دار المسيرة، عمان.4111عقيالن، ابراىيم) -
 : القياس والتقويم في العممية التدريسية، دار االمل لمنشر والتوزيع، عمان.(1998)عودة، احمد -
(: الرياضيات في حياتنا، وزارة التربية والتعميم العالي: االدارة العامة لمتقنيات 4115عيسى، نوال) -

 التربوية وتكنمولوجيا المعمومات، فمسطين.
أثر تعميم ميارات معالجة المعمومات الرياضية في التواصل والترابط (: 4104فدعم، اسماء عريبي) -

رياضية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، اطروحة دكتوراه غير الرياضي وتنمية معالجة المعمومات ال
 ابن الييثم، بغداد. -منشورة، كمية التربية



 

 

أثر أمنوذج زاهوروك يف التحصول 

 والرتابطات الرواضوة
 د. سهاد عبد النيب سلمان
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(: التدريس: نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات والمغة العربية والدراسات 4118الكسباني، دمحم) -
 االجتماعية، دار الفكر، القاىرة.

(: تصميم وتحميل التجارب، بيت الحكمة لمنشر 0989محمود حسن وكمال عموان) المشيداني -
 .والترجمة، بغداد

 جامعة الممك سعود، الرياض. 0(: طرق تدريس الرياضيات ، ط0989المغيرة، عبدهللا عثمان) -
، دار المسيرة لمنشر 5: القياس والتقويم في التربية وعمم النفس، ط(2011)ممحم، سامي دمحم  -

 وزيع، عمان.والت
 ، دار الشروق، عمان.0: اساسيات القياس في العموم السموكية، ط(2004)النبيان، موسى  -
(: اتجاىات حديثة في تعميم العموم في ضوء المعايير العالمية  4115النجدي، أحمد وآخرون)  -

 وتنمية التفكير والنظرية البنائية، ط ، دار الفكر العربي، القاىرة.
(: المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات في 4104الكريم وزينب حمزة راجي)ياسين، واثق عبد  -

 ، مكتبة نور الحسن، بغداد.0تدريس المفاىيم العممية، ط
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