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 :الممخص
في لى الدماغ إالتعمم المستند أثر )عمى تعّرؼ الىدؼ البحث الحالي إلى 

واتجاىاتين  في مادة الرياضياتالخامس العممي الصف طالبات  تحصيل
طالبات الصؼ الخامس  طالبة مف( ٓٚ(؛ تكونت عينة البحث مف )نحوىا
طالبة  (ٖ٘) وضابطة بواقع إلى مجموعتيف تجريبيةبالتساوي وزعوا  العممي

في متغيرات:  إحصائياً  المجموعتيف كافأت الباحثة بيفـ ث، لكؿ مجموعة
الُعمر الزمني، اختبار معمومات سابقة، المعدؿ العاـ لمرياضيات لمعاـ )

اختباراً  تحصيميًا  ت الباحثةأعد وقدالسابؽ، االتجاه نحو الرياضيات(، 
( فقرة موضوعية مف نوع )اختيار مف متعدد(، ومقياسًا ٖٓتكوف مف )

( فقرة ذات الخمسة بدائؿ )موافقة ٖٓلالتجاه نحو الرياضيات تكوف مف )
بشدة، موافقة، غير موافقة، غير موافقة بشدة(، موزعة عمى ستة مجاالت 

االتجاه نحو قيمة مادة الرياضات،  )االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضات،
االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات، االتجاه نحو تعمـ الرياضيات، االتجاه 
نحو ُمدرسة الرياضيات، االتجاه نحو النجاح في الرياضيات( وقد تـ 
استخراج الصدؽ والثبات لكمييما، وقد قامت الباحثة بتدريس المجموعتيف، 

تطبيؽ االداتيف عمى مجموعتي البحث، وقد وبعد انتياء التجربة، تـ 
 اظيرت النتائج : 
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Abstract: 

The aim of the current research is to identify (the effect 

of brain-based learning on the achievement of fifth-grade 

female students in mathematics and their attitudes 

towards it); The sample of the research consisted of (70) 

female students of the fifth scientific grade, and they 

were distributed equally into two experimental and 

control groups, with (35) students for each group. Lateral 

Thinking Test), the researcher prepared an achievement 

test consisting of (30) objective items of the type 

(multiple choice), and a measure of attitude towards 

mathematics consisting of (30) items with five 

alternatives (strongly agree, agree, disagree, disagree 

Strongly agree), distributed over six domains (attitude 

towards the nature of mathematics n direction towards 

the value of mathematics, towards enjoyment of 

mathematics, direction towards learning mathematics, 

direction towards mathematics school, and direction 

towards success in mathematics). The researcher taught 

the two groups, and after the experiment ended, the two 

tools were applied to the two research groups, and the 

results showed: 

 *There is a statistically significant difference at the 

significance level (0.05) between the average scores of 

the experimental group students who studied using brain-

based learning and the average scores of the control 

group students who studied in the traditional way in the 

achievement test in favor of the experimental group. 

* There is a statistically significant difference at the 

significance level (0.05) between the average scores of 

the experimental group students who studied using brain-

based learning and the average scores of the control 

group students who studied in the traditional way in the 

measure of attitude towards mathematics in favor of the 

experimental group. 
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 الفصل األول: التعريف بالبحث:
 : The problem of the Researchأواًل: مشكمة البحث

 مف ليا بدّ  ال كبيرة مشكمة في مادة الرياضيات التحصيؿ الدراسيمستوى  تدني يعد
 مشكمة تكوف أخرى وتارة وتربوية، نفسية مشكمة تارة تكوف األبعاد، مقدرة مشكمة فيي حؿ،

بالدرجة األولى، ومف ثـ المربوف واالختصاصيوف  النفس عمماء بيا ييتـ اجتماعية
كثير مف التربوييف واآلباء والطمبة أنفسيـ وتفكيرىـ االجتماعيوف واآلباء، وقد حظيت باىتماـ ال

 (.ٛٙ٘،صٕٛٔٓكونيـ المصدر األساس في إعاقة النمو والتقدـ لمحياة المتجددة.)الزىيري،
والنخفاض التحصيؿ في الرياضيات تأثيراتو السمبية عمى الطالب كالشعور باإلحباط 

ضعاؼ دافعيتو نحو تعّمميا وتكويف اتجاىات سمبية نحو دراستيا، إذ تتمخص النظرة الشائعة  وا 
عف الرياضيات في أنيا مادة ممّمة بحاجة إلى نوع خاص مف العقؿ، وأنيا تجذب الطمبة الذيف 
ليـ ميؿ نحوىا أو دافعية لتعّمميا؛ فضاًل عف أنيا مادة صعبة وتقترف عند غالبيتيـ بشعور 

مداف وعمى مستويات مختمفة قوي باإلخفاؽ، وىذا التصّور السمبي منتشر في كثير مف الب
وينتقؿ كالعدوى مف جيؿ إلى جيؿ، بؿ إّف كثيرًا مف الطمبة يتباىى بكرىو لمرياضيات وعدـ 

 (.ٖ٘٘،صٕٗٔٓوجود دافعية لتعّمميا.)الزىيري،
وقد الحظت الباحثة مف خالؿ خبرتيا في مجاؿ تدريس الرياضيات في المدارس 

تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الثانوية، أف ىناؾ انخفاضًا ممحوظًا في 
الرياضيات، وقد يعود ىذا إلى طرائؽ التدريس المستخدمة في التدريس التي ترّكز عمى الحفظ 
والتمقيف واالستظيار وجعؿ الطالبة متمقية لممعمومات والمعارؼ، وعدـ إعطاءىف أي دور لو 

دا بالباحثة إلى اختيار التعمـ المستند إلى لممشاركة الفّعالة في العممية التعميمية، وىذا ما ح
الدماغ لتدريس مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الخامس العممي لمعرفة أثره في تحصيميف 

 واتجاىاتيف نحو الرياضيات، لذا تتحدد مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
ؼ الخامس العممي في ما اثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ طالبات الص

 مادة الرياضيات واتجاىاتيف نحوىا ؟
 : The significance of the Researchثانيًا: أىمية البحث

أوصت النظريات الحديثة في نظرًا لمتطّور الحاصؿ في مناىج الرياضيات وتدريسيا، 
ت خاصة التربية والتعميـ بتبني وسائؿ وأساليب حديثة في التدريس عامة وتدريس الرياضيا
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تساعد الطمبة عمى اكتساب مفاىيميا فضاًل عف إكسابيـ أساليب التفكير السميـ، إذ لـ يعد 
ىدؼ تعمـ وتعميـ الرياضيات قاصرًا عمى تحصيؿ أنواع المعارؼ والحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ 

كير والنظريات والميارات الرياضية بؿ يتعدى ذلؾ عمى تنمية القدرات العقمية ومستويات التف
 المختمفة لدييـ.

وتعد الرياضيات مف المواد األساسية التي يجب اكتساب مفاىيميا ومياراتيا بشكؿ 
جيد؛ لما ليا مف أىمية في تنمية الُقدرة عمى التفكير، وصقؿ ميارات الُمتعمـ األساسية في 

وى المسؤولية حياتِو اليومية، وأصبح لزامًا عمى الثقافة الرياضياتية أف ترفع الُمتعمـ إلى مست
لُيحقؽ تعميمًا رياضياتيًا أفضؿ، يخمؽ جياًل ُمفكرًا وُمنتجًا وقادرًا عمى مواجية متطمبات 
المستقبؿ بكفاية، فيي عمـ مف إبداع العقؿ البشري، وطريقة لمبحث تعتمد عمى المنطؽ 

يؿ إنيا والتفكير العقمي ُمستخدمة الُسرعة البديية وسعة الخياؿ ودقة المالحظة، ليذا فقد ق
سيدة العموـ بال ُمنازع وخادمتيا في الوقت نفسو، وىذه ىي عظمة الرياضيات، كما تؤدي دورًا 
كبيرًا في التطبيقات العممية والعممية، وال أحد ُينِكر دورىا الكبير الذي تؤديو في التطّور 

بأنواعو لدى  التكُنولوجي اليائؿ وفي الصناعات الحديثة،كما تعد أرضًا خصبًة لتعميـ التفكير
 (.٘ٙ٘،صٕٛٔٓالُمتعمميف.)الزىيري،

لذا فإّف منيج تعميـ التفكير صار أحد المجاالت الميمة في تكويف شخصية الُمتعّمـ، 
إذ إّف اليدؼ األسمى لمتربية ىو تصنيع المواطف لكي يصبح أكثر اتزانًا ونفعًا ومالءمة لمقرف 

مى إدارة عجمة ذىنو، وزيادة سرعة ىذه العجمة الحادي والعشريف، لذا حينما ُيدّرب الُمتعّمـ ع
لكي يستطيع مواكبة التطور المعرفّي والتكنولوجّي )اإلنترنيت( فإّننا نحقؽ توليؼ شخصية 
مكيفة سوية تشعر بالثقة واالطمئناف واإلنسجاـ الشخصي واالجتماعي. 

 (.ٖٕٙ،صٕٚٔٓ)الزىيري،
ف األىداؼ األساسية لتدريس وتعد تنمية االتجاىات االيجابية نحو الرياضيات م

الرياضيات، فالطالب الذي لديو اتجاه ايجابي نحو مادة الرياضيات سوؼ يقوـ بدراسة مادة 
الرياضيات بشغؼ، ومحاولة لتفسير بعض الظواىر والمواقؼ االجتماعية تفسير رياضية، 

فكار بنفسو. ويكثر مف االستفياـ عف الجديد مف األفكار الرياضية، ويحاوؿ استنتاج بعض األ
 (.۳، ص۷۰۰۲)الردادي، 
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ولتتحقؽ األىداؼ التربوية المرجوة تنافس عمماء التربية وعمماء النفس عامة 
والميتموف منيـ بطرائؽ التعميـ والتعمـ خاصة عمى طرح أساليب وتقنيات تعميمية متنوعة 
تجعؿ مف المتعمـ مفكرًا ناقدًا، بعد أف كاف يمثؿ الشخص المتمقي لممعمومات والناقؿ لممعارؼ 

 Activeبيف آخر األساليب وأكثرىا حداثة ما يسمى بالتعمـ النشط  والحقائؽ، وكاف مف
Learning ،(.۷ٗ، ص۷۰۰۲. )أمبوسعيدي والحوسنية 

وقد شيد النظاـ التربوي العالمي في بداية األلفية الثالثة ظيور نظريات تربوية جديدة 
أظيرت عدة، مما أدى عمى تحوؿ جذري في النظر إلى عمميات التعمـ والتعميـ، وقد 

االكتشافات في مجاؿ أبحاث الدماغ وتطورات عمـ النفس المعرفي طرائقًا جديدة مف التفكير 
فيما يتعمؽ بتوظيؼ ما توصؿ إليو العمـ الحديث في أبحاث الدماغ في عمميات التعمـ، وقد 

ـ( بسنوات الدماغ، حيث أتاحت التكنولوجيا الحديثة ٕٓٓٓ-ُٜٜٓٔأطمؽ عمى الفترة مابيف )
ماء المجاؿ الكتشافات جديدة، وتمكنوا مف دراسة العمميات التي تحدث في الدماغ، ونتيجة لمعم

لذلؾ فإف مفيوـ "التعمـ المستند إلى الدماغ" وكيفية االستفادة منو وتوظيفو في عممية التعمـ 
 وتمبية احتياجات الطمبة أصبح محط اىتماـ كثير مف البحوث التربوية.

(Dozier&Meyer,2009.) 
قد شيد العقداف األخيراف مف القرف الماضي تقدمًا كبيرًا في البحوث والدراسات في و 

مجاؿ الدماغ البشري، فأصبح ينظر إليو عمى أنو جياز حيوي معقد ومتنامي ومتعدد 
 (.ٜٛٔ،صٕٕٔٓاألنظمة، وأنو يشكؿ ويعيد تشكيؿ نفسو بفعؿ الخبرات الحياتية.)بابطيف،

قيقة مفادىا أف لكؿ إنساف دماغًا فريدًا مف نوعو، وىو ويستند التعمـ الدماغي إلى ح
قادر عمى التعمـ واالكتساب إذا توافرت لو الظروؼ المناسبة، وتزداد قدراتو عمى التعمـ بإثارة 
خالياه العصبية وتنشيطيا عمى تشكيؿ أكبر عدد مف الوصالت العصبية مع الخاليا العصبية 

يفية مع المواقؼ المختمفة، وىو نظاـ تكيفي معقد وفريد، األخرى؛ فالدماغ يمتاز بالقدرة التك
قادر عمى معالجة أكثر مف ميمة بشكؿ متواٍز، وىو اجتماعي يتأثر بجممة العوامؿ 
االجتماعية واالنفعالية، بحيث يكوف في أفضؿ أداء عندما تتفاعؿ جممة العوامؿ البيولوجية 

 (.ٕٗٚ،صٜٕٓٓة والزغوؿ،والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية معًا.)طالفح
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ويؤكد التعمـ الدماغي أف التبايف بيف األفراد في أنماط التعمـ والتفكير يرجع إلى 
اعتمادىـ أحد نصفي الدماغ في استقباؿ المعمومات ومعالجتيا، إذ أف الدماغ يستطيع التعمـ 

 اعيا.بشكؿ أفضؿ عندما يشترؾ كال نصفيو معًا في معالجة المعمومات وتخزينيا واسترج
لذلؾ ارتأت الباحثة إلى تجريب التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات 
 لطالبات الصؼ الخامس العممي ومعرفة فاعميتو في تحصيميف واتجاىاتيف نحو الرياضيات.

 مما سبؽ تتجمى أىمية البحث الحالي في:
ظرية التعمـ المستند . استجابتو لالتجاىات التربوية المعاصرة التي تُنادي بإدخاؿ نٔ

 إلى الدماغ في التدريس.
. قد يسيـ في تدريس الرياضيات بفاعمية أكثر باستخداـ األساليب األكثر تناغمًا مع ٕ
 الدماغ.

. اىتماـ وزارة التربية في العراؽ ومشرفي الرياضيات االختصاصييف وفي تطوير ٖ
فكير في  تجريب استراتيجيات طرائؽ التدريس الرياضيات وتحديثيا ، مما اعطى اىمية لمت

حديثة تنسجـ مع خصائص المتعمـ، وقد تساعد عمى تنمية اتجاىاتيف االيجابية نحو 
 الرياضيات.
. يساعد واضعي مناىج الرياضيات عمى تصميـ المناىج المالئمة لمتعمـ المستند ٗ
 إلى الدماغ.
اولت التعمـ المستند إلى . إضافة لبنة المعرفة العممية العربية لقمة الدراسات التي تن٘

 الدماغ في تدريس الرياضيات )عمى حد عمـ الباحثة(.
. يمكف عّد البحث الحالي )عمى حد عمـ الباحثة( مف البحوث األولى في البيئة ٙ

العراقية الذي تتناوؿ التعمـ المستند إلى الدماغ في التحصيؿ واالتجاه نحو الرياضيات، مما 
ادة مف نتائجو في االرتقاء بتدريس ُمدرسي الرياضيات وُمدرساتيا تبرز أىميتو، وحاجة االستف

 ونقؿ الخبرة إلى طمبتيـ.
 :Aim of the Researchثالثًا: ىدف البحث 

ييدؼ البحث الحالي إلى التعّرؼ عمى )أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ 
 نحوىا(.طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الرياضيات واتجاىاتيف 
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 :Hypothes of the Researchرابعًا: فرضيتا البحث 
 مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث صيغت الفرضيتاف الصفريتاف اآلتيتاف: 

( بيف متوسط درجات ٘ٓ,ٓ* ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
درجات طالبات  طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ المستند إلى الدماغ ومتوسط

 المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ.
( بيف متوسط درجات ٘ٓ,ٓ* ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ المستند إلى الدماغ ومتوسط درجات طالبات 
 تدرس بالطريقة التقميدية في مقياس االتجاه نحو الرياضيات .المجموعة الضابطة التي 

 : Limits of the researchخامسًا: حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي عمى:

. طالبات الصؼ الخامس العممي في االعداديات والثانويات النيارية لمبنات التابعة ٔ
 لوزارة التربية في المديرية العامة لمحافظة نينوى.

 ـ . ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي . الٕ
. الفصوؿ الثالثة األولى: )الفصؿ األوؿ: الموغاريتمات( و)الفصؿ الثاني: ٖ

المتتابعات( و)الفصؿ الثالث: القطوع المخروطية( مف كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس 
 (.ٕٛٔٓالعممي ، تأليؼ )رحيـ يونس كرو وآخروف،

 :Definition of the Termsحات سادسًا: تحديد المصطم
 . التعمم المستند إلى الدماغ: عّرفو:1

التعمـ يستند إلى  -(: بأنو )أسموب أو منيج شامؿ لمتعميـٜٕٓٓ* )السمطي،
افتراضات عمـ األعصاب الحديثة التي توضح كيفية عمؿ الدماغ بنحو طبيعي وتستند إلى ما 

وأدائو الوظيفي في مراحؿ تطوره ُيعرؼ بالتركيب التشريحي لمدماغ البشري 
 (.ٛٓٔ،صٜٕٓٓالمختمفة(.)السمطي،

(: بأنو أحد إستراتيجيات التعمـ القائـ عمى الدماغ ذي ٜٕٓٓ* )عفانة والجيش،
الجانبيف، ويتضمف خمس خطوات رئيسة ىي: االستعداد لمتعمـ، االندماج المنظـ، اليقظة 

 (.ٜٓٔ،صٜٕٓٓة.)عفانة والجيش،اليادئة، المعالجة النشطة، زيادة السعة الدماغي
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وتعّرفو الباحثة إجرائيًا: التعمـ الذي يقوـ عمى مجموعة إجراءات وخطوات عممية 
منظمة تستند إلى مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى وفؽ مراحؿ التعمـ الدماغي 

شطة، زيادة السعة الخمس )االستعداد لمتعمـ، االندماج المنظـ، اليقظة اليادئة، المعالجة الن
 الدماغية( في تدريس مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الخامس العممي.

 : عّرفو:Achievementالتحصيل . 2
أ(: مدى استيعاب الطالبات لما تعمموه مف خبرات مختمفة مف ٕ٘ٔٓ* )الزىيري،

صيمية أو خالؿ المادة الدراسية ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبارات التح
 (.ٖٕٖأ،صٕ٘ٔٓالشفوية. )الزىيري، 
ب(: المعمومات التي اكتسبيا الطالب والميارات التي نمت لديو ٕ٘ٔٓ* )الزىيري،

مف خالؿ تعممو موضوعات دراسية، ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في أحد 
 اختبارات التحصيؿ أو الدرجة التي يضعيا المدرس أو كمييما معًا.

 (.ٙٚٗب،صٕ٘ٔٓ)الزىيري،
وتعّرفو الباحثة إجرائيًا: ىو محصمة ما تعّممتو طالبات الصؼ الخامس العممي مف 
موضوعات رياضياتية درسوىا في فترة معينة، ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف 

 خالؿ إجابتيا عمى فقرات االختبار التحصيمي الذي أعّدتو الباحثة.
 : عّرفو كل من: Attitudes. االتجاه 3

بأنو )حالة داخمية تؤثر في اختيار الفرد لمسموؾ أو عدـ (: ۷۰۰۷* )الزغوؿ، 
 (۳۰3-۳۰3، ص۷۰۰۷السموؾ حياؿ موضوع أو شخص أو شيء معيف(. )الزغوؿ، 

بأنو )استجابة مالزمة لموضوع معيف أو حالة أو قيمة (: ۷۰۰3* )مرعي والحيمة،
لعواطؼ، كما يعد االتجاه استجابة مكتسبة لمفعالية لمنبو ما، ويكوف مصحوبة باألحاسيس وا

أو مثير معيف، كموقؼ المرء مف حرب ما أو مذىب ما، وتكوف ىذه االستجابة ثابتة نسبيا(. 
 (.۷۷2، ص۷۰۰3)مرعي والحيمة، 

وتعرفو الباحثة إجرائيًا: بأنو حالة مف االستعداد النفسي لدى طالبات الصؼ الخامس 
دة الرياضيات سواء بالموافقة بشدة أو بالموافقة أو بالمحايدة أو غير الموافقة أو العممي إزاء ما

غير الموافقة بشدة، ويقاس ىذا االستعداد بمجموع الدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبة مف 
 خالؿ إجابتيا عمى فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدتو الباحثة. 
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 ودراسـات سـابقة: الفصل الثاني: إطــار نظري
 :أواًل: إطــار نظري

 :Brain Based Learning Theory. نظرية التعمم المستند إلى الدماغ 1
بميوف(  ٓٓٔيعد الدماغ مف أعقد األجيزة الموجودة في جسـ اإلنساف، إذ يتكوف مف )

، خمية، وىو في بعض األحياف فّعاؿ، وأحيانًا أخرى ىادئ، لكنو دائمًا ينبض في الحياة
واألبحاث الجديدة في الدماغ أدت إلى تطوير نظريات جديدة حوؿ كيفية تعمـ اإلنساف 
لممعمومات الجديدة، وكيفية تطور الظروؼ المناسبة التي تسمح لمدماغ ليكوف مستعدًا لتمقي 

 (.ٕٙٔ،صٕٕٔٓالمعمومات.)بني خالد والتح،
استمرار جيود عمماء فقد ظيرت نظريات جديدة في عمـ نفس التعمـ والتعميـ نتيجة 

النفس وعمماء األعصاب في األلفية الثالثة، ومنيا نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ، إذ بيف 
( أف الدماغ مزود فطريًا بمجموعة مف Caine& Caineصاحبا ىذه النظرية كيف وكيف )

الذاتي، وقدرة ال القدرات منيا القدرة عمى التنظيـ الذاتي، والقدرة عمى تحميؿ البيانات والتأمؿ 
 (.ٙٙٔ،صٕٔٔٓمتناىية عمى اإلبداع واالبتكار.)نوفؿ وأبو عواد،

وتستند ىذه النظرية إلى الدماغ تركيبًا ووظيفة، وقد اعتمدت عمى الحقائؽ التي 
توصؿ إلييا عمماء األعصاب الذيف أشاروا إلى أف دراسة الدماغ السبيؿ الوحيد لفيـ أسباب 

ىو القاعدة الفيزيقية لعممية التعمـ اإلنساني، كما أف الخمية  السموؾ وأف الجياز العصبي
العصبية تتعمـ ومف ثـ فالدماغ قادر عمى توليد شبكات عصبية تبعًا لتعقد التعّمـ أي كمما 
ازدادت إثرائية البيئة المحيطة بالمتعمـ تكاثفت الشبكات العصبية لمفرد، وأف التشجرات الموجود 

 كؿ ممرات عصبية أو خرائط التعمـ.بيف الخاليا العصبية تش
 (.ٚٛٔ-ٙٛٔ،صٕٗٔٓ)الريماوي وآخروف،

ف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ىي طريقة في التفكير بشأف التعمـ والعمؿ، وىي  وا 
نظاـ بحد ذاتو وليست تصميمًا معقدًا مسبقًا، وطريقة داعمة لتعظيـ القدرة عمى التعمـ والتعميـ، 

إلى فيـ الدماغ تركيبًا ووظيفة ومف ثـ فيي ليست مذىبًا وال وصفة طبية  وفيـ لمتعمـ استناداً 
ينبغي إتباعيا، وىي أسموب شامؿ ومنيج لمتعميـ يستند إلى افتراضات عمى األعصاب 
الحديثة وبكممات مختصرة ىي التعمـ مع حضور الذىف وفؽ انجاز عممياتو 

 (.ٕٚٛ،صٕٙٓٓالطبيعية.)محمد،
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 إلى الدماغ:خصائص التعمـ المستند 
 مف أىـ خصائص التعمـ المستند إلى الدماغ:

 . فيـ عممية التعّمـ مف خالؿ االعتماد عمى تركيب الدماغ ووظائفو.ٔ
 . ُتعد نظامًا في حد ذاتو، وليست تصميمًا معدًا مسبقًا.ٕ
يجابية لتحسيف القدرة عمى التعميـ والتعمـ.ٖ  . طريقة طبيعية وداعمة وا 
ات الدماغ مف أجؿ اتخاذ القرارات وحدوث التعمـ.)نوافمة . تعتمد عمى مواصفٗ
 (.ٖ٘٘،صٕٗٔٓوالفيصؿ

 فوائد توظيؼ التعمـ المستند إلى الدماغ في العممية التربوية:
( فوائد توظيؼ التعمـ المستند إلى الدماغ Caine&Caine,2002لخص كيف وكيف )

 في العممية التربوية في اآلتي:
 شكالت بطرائؽ مختمفة.. يمّكف الطمبة مف حؿ المٔ
 . يعمؿ عمى تنمية الحوار والمناقشة في غرفة الصؼ.ٕ
 . يدفع الطالب إلى المشاركة في صنع القرارات.ٖ
 . يوجو عممية التعمـ مف أجؿ الفيـ.ٗ
 . يساىـ في تكويف خبرات الطالب.٘
الدماغ . يمّكف الطالبات مف التعامؿ مع أكثر مف عمؿ في الوقت ذاتو، نظرًا لقدرة ٙ

 (.ٕٚٔ،صٕٔٔٓالديناميكية.)نوفؿ وأبو عواد،
 العوامؿ المؤثرة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ:

 الجانبيف ىي: ذي الدماغ عمى القائـ التعمـ نظرية عمى تؤثر أف يمكف ىناؾ عوامؿ
 . العامؿ البيولوجي: يمكف استخداـ نظرية التعمـ القائـ عمى الدماغ لما ليا مف فائدةٔ

في تنمية التفكير لدى المتعمميف إال أف ذلؾ يتطمب توفير جو صفي يسمح بمراعاة ىذا النوع 
مف التعمـ السيما دراسة المعمميف ألفضؿ لسبؿ التي يمكف أف تنمي أدمغة المتعمميف تجاه 
أىداؼ محددة، ويتطمب ىذا مف المعمميف أف يكونوا قادريف عمى فيـ كيفية عمؿ الدماغ 

نو لممعمومات ونسيانو ليا، كما ينبغي أف يكوف لدييـ معرفة ودراية بتركيب الدماغ وكيفية تخزي
ووظائفو ليمكف إفادة المتعمميف إلى أقصى درجة وذلؾ مف خالؿ عمؿ برامج وورشات عمؿ 
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تيسر عمييـ  تطبيؽ إستراتيجيات تدريس تتناغـ مع خصائص أدمغة المتعمميف وتحدث الفيـ 
 المطموب.
( دورًا ميمًا في عممية التعمـ Heredityالوراثي: يمعب عامؿ الوراثة ). العامؿ ٕ

( عمى قدرات Geneticsالقائـ عمى الدماغ ذي الجانبيف، إذ تؤثر الموروثات أو الجينات )
 الدماغ مف حيث التذكر والذكاء والتفكير وغيرىا.

حادة عمى عمؿ  العامؿ االنفعالي: تؤثر الخبرات العاطفية التي يصحبيا انفعاالت .ٖ
 Leالدماغ مف حيث عدـ قدرة الفرد عمى التركيز واالنتباه والتذكر والتفكير، إذ أشار ليودكس )

Doux,1996( وسوسا )Sousa,1998 ،إلى أىمية العواطؼ واالنفعاالت في عممية التعمـ )
السيما تمؾ التي تضع المتعمـ في قمؽ وحيرة مف حؿ مشكالت معينة، إذ تعد مثؿ ىذه 

 لعواطؼ واالنفعاالت محفزة لعممية التعمـ.ا
. العامؿ البيئي: يمكف لمدماغ أف يغير بنيتو ووظيفتو كاستجابة لممؤثرات البيئية ٗ

(، لذا يجب أف Neural Plasticityوالخبرات الخارجية وىو ما يطمؽ عميو المرونة العصبية )
 (.Challengeيوفر المعمموف البيئة المميئة بالتحدي )

عامؿ الحسي الحركي: يستقبؿ الدماغ المعمومات مف مداخؿ مختمفة لمحواس، إذ . ال٘
تقوـ المستقبالت بترجمة وتنظيـ العمميات الحسية اآلتية مف الحواس إلرساليا إلى الدماغ، إذ 
تعد تمؾ المستقبالت مصادرنا عف المعمومات حوؿ العالـ، كما أف التعمـ الحركي يعتمد 

مومات الحسية بالرغـ مف وجود اختالؼ في ميكانيكيات الحواس، ولكف بصورة كبيرة عمى المع
 الخصائص الوظيفية متشابية.

. العامؿ الغذائي: يتأثر الدماغ بالتغذية، فالنظاـ الغذائي القائـ عمى أسس عممية ٙ
ويعتمد بصورة مباشرة عمى الفيتامينات يجعؿ الدماغ ينشط وينمو ويتحسف في قدراتو 

 (.ٖٗ،صٕٔٔٓلرشيدي،وانجازاتو. )ا
 خطوات التعمـ المستند إلى الدماغ:

 يتضمف التعمـ المستند إلى الدماغ الخطوات اآلتية:
 : Predisposition Of Learning. االستعداد لمتعمـ ٔ

يقوـ المعمـ في ىذه الخطوة بتحويؿ تحركاتو التدريسية نحو ضرورة توظيؼ دماغ 
عداد الدماغ لمترابطات الممكنة والمتوقع تنشيطيا المتعمـ في التعميـ الصفي، أي تجييز و  ا 
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وعمميا أثناء عرض مادة التعمـ، وىنا يتـ إلقاء نظرة عامة عمى الموضوع، وتقديمًا بصريًا 
لمموضوعات المرتبطة بو، وكمما زادت خمفية المتعمـ عف الموضوع ازدادت سرعة استيعابو 

 التي ينبغي أف يقوـ بيا المعمـ في ىذه الخطوة:لممعمومات الجديدة، ومف أىـ المياـ التدريسية 
* تييئة عقوؿ المتعمميف لمموضوع الجديد مف خالؿ التعّرؼ عمى االرتباطات الشبكية 

 بيف الخبرات السابقة وخصائص الموضوع الجديد.
* االستعانة بأسئمة اختبارية لكشؼ خيوط التكامؿ الموجودة في أدمغة المتعمميف 

 كتسابيا.والخبرات المراد ا
* تجييز البيئة الصفية بما يتفؽ مع ىذا النوع مف التعمـ بحيث يكوف مصممة 
ومزودة بخبرات إثرائية تمكف المتعمميف مف فيـ واستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة ومف ثـ 

 جعؿ المدخالت لمموضوع الجديد قابمة إلحداث التفكير العميؽ.
لمدماغ مف خالؿ فيـ آلية عممو بحيث يحدث التعمـ * االستفادة مف القدرة الديناميكية 

المطموب، وذلؾ مف خالؿ وضع المعمـ في بيئة حقيقية وثيقة الصمة بالمشكمة المطروحة أو 
 الموضوع المراد تعممو.

* توفير مناخ صفي خاؿ مف التيديد والوعيد لممتعمميف وتخميصيـ مف مشاعر 
 ة فييا تحٍد ومنافسة منتجة.الخوؼ بحيث يسود الصؼ بيئة تعميمية تعممي

 :Orchestrated Immersion. اندماج المنظم 2
تتطمب ىذه الخطوة ابتكار بيئات تعميمية تساعد المتعمميف عمى االنغماس الكامؿ في  

الخبرات التربوية واالندماج والتكيؼ معيا، بحيث يوفر المعمـ الفرصة لممتعمميف مف أجؿ 
التفاعؿ مع الموضوع المطروح بشكؿ منظـ وسمس، وىذا يتطمب مف المتعمـ وفؽ نظرية التعمـ 

 بي الدماغ التحمي بالسمات اآلتية.القائـ عمى جان
 * إدراؾ الترابط بيف الجسـ والعقؿ.

 * تركيب وبناء المعنى.
 * تفرد المتعمـ في صفاتو وتكوينو.

 * ممارسة التعمـ التعاوني.
 : Relaxed Alertness. اليقظة اليادئة 3
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يحاوؿ المعمـ في ىذه الخطوة أف يزيؿ مخاوؼ المتعمميف مف خالؿ ترسيخ مبدأ 
التحدي لممواقؼ التعميمية المطروحة، إذ ينبغي عمى المعمـ أف يوفر مواقؼ تعميمية تثير 
التحدي لممشكالت الصفية، ويزيؿ االضطراب أو االرتباؾ خشية الفشؿ، بؿ ينبغي أف يشجع 
المتعمميف عمى القياـ ببعض المخاطر والمجازفات بالتعاوف مع اآلخريف بحيث تكوف 

قيقة ومترابطة بالواقع، وأف يييئ المتعمـ لتحمؿ المسؤولية في مجازفاتو المشكالت المطروحة ح
قبالو عمى التعمـ، ويستخدـ التعمـ المحيطي أي التعمـ الذي يرتبط بكؿ ما يحيط بالمتعمـ مف  وا 

عالنات.. وغيرىا سواء أكانت داخؿ البيئة الصفية أـ خارجيا.  صور وا 
 :Active Processing. المعالجة النشطة 4
يسعى المعمـ في ىذه الخطوة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ وتعميـ المعمومات  

والخبرات التعميمية المكتسبة نتيجة التفاعؿ النشط لممتعمميف مف خالؿ المشاركة مع أقرانيـ 
في تحٍد ذي معنى لممواقؼ التعميمية، ويسمح المعمـ لممتعمـ بأف يستبصر المشكمة وأساليب 

تنبط المعمومات المرتبطة بالمشكمة، وىناؾ ثالثة عناصر ضرورية لحدوث دراستيا، وأف يس
 المعالجة النشطة وىي:

* ينبغي عمى المعمـ أف يضع المتعمميف في مواقؼ تعميمية معقدة بحث تكوف تمؾ 
المواقؼ أو الخبرات غنية وحقيقة، فمثاًل عندما يراد ترسيخ أو دمج طالبات في ثقافة أجنبية 

غة اإلنكميزية فيجب عمى المعمميف أف يأخذوا بعيف االعتبار المعالجة المتوازنة بتدريسيـ الم
 لمزايا وخصائص القدرات الدماغية في اكتساب ميارات المغة.

* ينبغي أف يكوف لدى المتعمميف تحٍد ذاتي ذو معنى، فكؿ التحديات تثير عقوؿ 
 .المتعمميف وتجعميـ في حالة مف اليقظة المرغوبة في التعمـ

* ينبغي عمى المتعمميف استبصار المشكمة مف خالؿ إجراء تحميؿ عميؽ لطرؽ 
 مختمفة لمدخوؿ ليا، وىذا ما ُيعّرؼ بالمعالجة النشطة لمخبرة.

 : Expanding Of Brain Capacity. زيادة السعة الدماغية 5
فييا يعطي المعمـ مسائؿ إضافية ترتبط بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز مف 

تساب الخبرات في السعة الدماغية مف خالؿ دمج حموؿ مختمفة لممشكالت أو المسائؿ اك
اإلضافية في بنية الدماغ، وأف المتعمميف يكونوف قادريف عمى التعمـ بصورة أفضؿ عندما 
يحّموف مسائؿ أو مشكالت واقعية، وينبغي أف يعي المعمـ أف الصورة الكمية لممواقؼ اليمكف 
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ف السعة الدماغية ليذه الصورة تتكامؿ وتزداد اتساعًا، وتجد الخبرات فصميا عف تفاصيمي ا، وا 
المكتسبة ليا سبياًل في البنية الدماغية مما ُيحّسف مف قدرة الخاليا العصبية مف تكويف شبكات 

 (.ٜٕٓٓمتالفية تسمح بتطور ونمو القدرات الدماغية لممتعمميف.)عفانة والجيش،
  :  Attitudes. االتجاىات 2

تعرؼ االتجاىات بانيا حالة مف االستعداد او التييؤ العقمي لدى الفرد ، والذي يتكوف 
وينظـ مف خالؿ خبرات الفرد السابقة ويجعمو يسمؾ سموكًا معينًا ، ويستجيب بشكؿ معيف نحو 

 (. ٖٜ، ص ٕٕٔٓجميع االشخاص واالشياء والمواقؼ المتصمة بيذه الحالة . )بخش، 
ات تؤىؿ الفرد لالستجابة بانماط سموكية محددة نحو اشخاصًا واالتجاىات ىي نزع

 (.ٕٙٗ، ص ٖٕٔٓوافكار او مواد دراسية او مواقؼ او اشياء معينة. )عبد العزيز، 
ولالتجاىات مكانة بارزة في التربية والتعميـ في دراسات الشخصية وديناميات الجماعة 

تعد محددات موجية ضابطة منظمة والتواصؿ والعالقات اإلنسانية العامة والخاصة ، و 
لمسموؾ االجتماعي وعف طريؽ نمو الفرد تتكوف لديو االتجاىات نحو األفراد والجماعات 

 (.ٖٓٔ، صٕٙٓٓوالمؤسسات والمواقؼ والموضوعات االجتماعية. )ممحـ، 
دراكاتو ىي التي تكوف كؿ خبرة مف خبراتو، فبعض  وأف اتجاىات المتعمـ وا 

لتعمـ بطريقة إيجابية وبعضيا اآلخر يزيد مف صعوبة التعمـ، وأحد االتجاىات تؤثر في ا
المعاني األساسية في بحوث التعميـ أف االتجاىات واإلدراكات الخاصة بالمتعمـ تمعب دورا 

 (. ٕٗ، صٕٓٔٓأساسيا في عممية التعمـ. )حجات، 
 مكونات االتجاىات: 

 ( أف االتجاىات تتضمف ثالث مكونات متكاممة، ىي: ٕٔٔٓذکر خطايبة )
. المكوف المعرفي: ويشير إلى مجموعة المعارؼ والمعتقدات المرتبطة بموضوع ٔ
 االتجاه. 
. المكوف الوجداني: ويشير إلى الشعور باالرتياح أو عدـ االرتياح، بالحب أو ٕ

 جاه. الكراىية، بالتأييد أو الرفض لموضوع االت
. المكوف السموكي: ويتضح ىذا المكوف مف خالؿ استجابة الفرد لمعممية سواء ٖ

 (.ٕٙ، صٕٔٔٓأكانت سمبية أو ايجابية نحو موضوع االتجاه. )خطايبة،
 أىمية االتجاىات 
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 تظير أىمية االتجاىات في اآلتي: 
 . االتجاىات تحدد طريؽ السموؾ وتفسره. ٔ
دافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية حوؿ بعض . االتجاىات تنظـ العمميات الٕ

 النواحي الموجودة في المجاؿ الذي يعيش فيو الطالب. 
 . االتجاىات تنعكس في سموؾ الطالب و أقوالو وأفعالو وتفاعمو مع اآلخريف. ٖ
. االتجاىات تيسر لمطالب القدرة عمى السموؾ، واتخاذ القرارات في المواقؼ النفسية ٗ

ة في شيء مف االتساؽ والتوحيد، دوف تردد أو تفكير في كؿ موقؼ في كؿ مرة تفكيرا المتعدد
 مستقال. 
 . االتجاىات تبمور وتوضح صورة العالقة بيف الفرد وبيف عالمو االجتماعي. ٘
. االتجاىات تحمؿ الفرد عمى أف يحس ويدرؾ بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة ٙ
 الخارجية. 
. االتجاىات المعمنة تعبر عف مسايرة الفرد لما يسود مجتمعو مف معايير وقيـ ٚ

 (. ٕٛٛ،صٕٔٔٓومعتقدات. )عطيفة وسرور،
 موقع االتجاىات بيف أىداؼ تدريس الرياضيات:

يتـ التعمـ بصورة جيدة بؿ ومتميزة عندما يتفاعؿ عقؿ ووجداف المتعمـ، ويتكامالف 
ة عف فيـ، ومف خالؿ حب التعمـ ورغبة في التعمؽ ودافعية الكتساب أفضؿ الخبرات التعميمي

لمتميز؛ ومف ىذا المنطمؽ فإف أحد األىداؼ األساسية لتعميـ وتعمـ الرياضيات ىو تكويف 
االتجاىات االيجابية نحوىا، وتنمية الميوؿ الحافزة لتعمميا، واالستمتاع بيا، واإلحساس 

جرائية تؤىؿ الطالب لمتكيؼ مع بأىميتيا، وتثميف فائدتيا في تكويف ميارا ت عقمية وا 
المتغيرات، ومف ثـ فإف معمـ الرياضيات البد واف يسعى ليس فقط ألف يكوف طمبتو قادريف 
عمى عمؿ الرياضيات، بؿ أيضا أف يكونوا محبيف لمرياضيات ولدييـ الدافعية الذاتية لدراستيا 

لعقؿ والوجداف تعمؿ عمى استمرارية والتميز فييا، حيث تحدث عالقة تبادلية ايجابية بيف ا
 (.ٛٚ،صٕٓٔٓالتعمـ وتعميؽ الفيـ ، وربما يجعؿ منيـ مفكريف ومبدعيف.)عبيد،

 تنمية االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات:
 ىناؾ أفكار وأساليب تساعد المعمـ عمى تنمية اتجاىات طمبتو نحو الرياضيات، منيا: 

 غوب تنميتيا لدى الطمبة. . تحديد االتجاه أو االتجاىات المر ٔ
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 . تحديد الخبرات التعميمية المختمفة التي تساعد عمى تنمية االتجاه نحو الرياضيات.ٕ
. تحديد إستراتيجيات وأساليب تنمية ىذه االتجاىات، وفي ىذا المجاؿ يمكف لممعمـ ٖ

 ت. توظيؼ إستراتيجيات تدريسية حديثة تركز عمى استخداـ التفكير العممي وحؿ المشكال
. تحديد المواقؼ التعميمية التي توفر فرص التعمـ الجمعي، ومشاركة الطمبة في ٗ

القياـ بأنشطة أو تجارب أو تدريبات معينة، فمثؿ ىذه المواقؼ ليا إمكانيات تعميمية تسمح 
بتبادؿ الخبرات العاطفية التي تزيد مف تعمـ االتجاىات، حيث يصاحب ىذا التعمـ الشعور 

 جاح مف جانب الطمبة. بالسرور والن
. عرض بعض النماذج اإلنسانية التي تظير في سموكيا اتجاىات إيجابية في ٘

مواقؼ معينة، كأف يعرض المعمـ عمى طمبتو نماذج لشخصيات عممية بارزة، أو لبعض 
المدرسيف أو حتى مف الطمبة أنفسيـ، وفي ىذا الجانب عمى المعمـ أف يكوف قدوة لطمبتو في 

رشادىـ إلى ما يحقؽ نموىـ في الجوانب  تفكيره وفي سموكو، وأف يكوف قادرا عمى توجيييـ وا 
 (.ٖ٘-ٕ٘، صٕٕٔٓالسموكية. )جربوع، 

 ثانيًا: دراسات سابقة:
 المحور األول: دراسات تناولت التعمم المستند إلى الدماغ:

أجريت الدراسة في تركيا،  (:Tufekci&Demirl,2009. دراسة توفكسي وديمرؿ )ٔ
فت إلى التعّرؼ عمى )أثر التعمـ المبني عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تطوير وىد

( ٓٛالقدرة عمى التعمـ واالحتفاظ بو وتنمية االتجاىات االيجابية نحوه(؛ تكونت العينة مف )
طالبة وطالبة مف طمبة جامعة غازي في أنقرة، تـ توزيع العينة عمى مجموعتيف )تجريبية 

( طالبة وطالبة في كؿ مجموعة، تـ تطبيؽ برنامج تدريبي ٓٗبالتساوي، بواقع ) وضابطة(
مبني عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى الطمبة، وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ 
طمبة المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في مجاالت الدراسة. 

(Tufekci&Demirl,2009,p1782-1791.) 
أجريت الدراسة في المممكة األردنية الياشمية، وىدفت  (: ٕٗٔٓراسة )الطيطي،د. ٕ

إلى تعّرؼ )أثر برنامج تعميمي مستند عمى الدماغ في تحسيف التحصيؿ لدى طمبة الصؼ 
( طالبة وطالبة مف الصؼ الخامس ٕٛٔالخامس األساسي في العموـ(؛ تكونت العينة مف )

( طالبة ٗٙإلى مجموعتيف: مجموعة تجريبية تكونت مف ) اختيروا بالطريقة القصدية، وزعوا
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( طالبة وطالبة، وقد طبؽ الباحثة البرنامج التعميمي ٗٙوطالبة، ومجموعة ضابطة تكونت مف)
عمى المجموعة التجريبية، واستخدـ االختبار التحصيمي )القبمي والبعدي( لجمع البيانات، 

ريتشاردسوف -ثباتو باستخداـ معادلة )كودرحيث يـ التحقؽ مف صدقو الظاىري بالتحكيـ، و 
"K-R20( وقد بمغ معامؿ الثبات )"ٓ,ٜٚ وقد أظيرت نتائج الدراسة: وجود فروؽ ذات ،)

داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف )التجريبية والضابطة( لصالح المجموعة 
 (.ٖٛٔ-ٔٔٔ،صٕٗٔٓالتجريبية تعزى لمبرنامج التعميمي المستند عمى الدماغ .)الطيطي،

أجريت الدراسة في المممكة األردنية الياشمية، وىدفت  (:ٕ٘ٔٓ. دراسة )الزعبي،ٖ
إلى تعّرؼ )أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى التالميذ 

ف ( تمميذًا وتمميذة في الصؼ الثامف مٚٓٔالموىوبيف في الصؼ الثامف(؛ تكونت العينة مف )
مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز بالزرقاء، وزعوا عمى مجموعتيف؛ وقد استخدـ الباحث 
برنامج تعميمي قائـ عمى مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس وحدتيف مف مادة العمـو 

( لمتفكير التأممي بعد مواءمتو لمبيئة Kemberلمصؼ الثامف، واستخدـ مقياس كيمبر )
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات األردنية، 

-ٖٗ،صٕ٘ٔٓالمجموعتيف )التجريبية والضابطة( لصالح المجموعة التجريبية .)الزعبي،
ٚ٘.) 

 المحور الثاني: دراسات تناولت االتجاه نحو مادة الرياضيات:
اسة في باكستاف، (: اجريت الدر Farooq&Shah,2009. دراسة فاروؽ وشاه )ٔ

وىدفت الى التعرؼ عمى )اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية في باكستاف نحو الرياضيات( ، 
( طالبة مف ٖٙٓ( طالبًا  و )ٜٖٚ( طالبًا وطالبة ، بواقع )٘ٛٙتكونت عينة الدراسة مف )

، ( فقرةٛٔالصؼ العاشر ، اعد الباحثاف مقياسا التجاه الطمبة نحو الرياضيات تكوف مف )
توزعت عمى ثالث مجاالت ىي )الثقة الشخصية نحو الرياضيات، وفائدة الرياضيات، 
والتصور نحو معمـ الرياضيات(، واستخدـ الباحثاف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، 
وأظيرت نتائج الدراسة: أف اتجاىات الطمبة نحو الرياضيات كانت ضعيفة، كما اليوجد فرؽ 

( بيف متوسطي درجات الطالب والطالبات عمى ٘ٓ.ٓمستوى داللة ) ذي داللة إحصائية عند
 (Farooq & Shah, 2009,p75-83مقياس االتجاه نحو الرياضيات. )
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(: أجريت الدراسة في Mohamed & Waheed، 2011. دراسة محمد ووحيد )ٕ
الرياضيات جزر المالديؼ، وىدفت إلى التعرؼ عمى )اتجاىات طمبة المدارس الثانوية نحو 

( طالبا وطالبة، واستخدـ الباحثاف المنيج ٕٓٓفي جزر المالديؼ(؛ تكونت عينة البحث مف )
( فقرة، ٕٓالوصفي، وقد أعد الباحثاف مقياسا التجاه الطمبة نحو الرياضيات تكوف مف )

توزعت عمى مجاليف ىما )الثقة الشخصية نحو الرياضيات، وتصورات الطمبة نحو فائدة 
(، واستخدـ الباحثاف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي الرياضيات

)ت( لعينيف مستقمتيف، وأظيرت نتائج الدراسة: أف اتجاىات الطمبة نحو الرياضيات جاءت 
بدرجة متوسطة، أي يمكف القوؿ بأف الطمبة يمتمكوف اتجاىات ايجابية نحو 

 (. Mohamed&Waheed,2011,p277-281الرياضيات.)
(: أجريت الدراسة في فمسطيف، وىدفت إلى التعرؼ عمى ٕٗٔٓ. دراسة )جربوع، ٖ

)فاعمية توظيؼ إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوىا 
( طالبا مف طالب ٓٙلدى طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة(، تكونت عينة الدراسة مف )

( طالبا ٖٓف األساسي )يقابؿ الصؼ الثاني المتوسط في البيئة العراقية(، بواقع )الصؼ الثام
( طالبا في المجموعة الضابطة، كافأ الباحث بيف المجموعتيف ٖٓفي المجموعة التجريبية و )

إحصائية في متغيرات )العمر الزمني، والمستوى االجتماعي واالقتصادي، والجنس، والتحصيؿ 
فصؿ الدراسي األوؿ، ومتغير التحصيؿ في الرياضيات لمفصؿ الدراسي الدراسي العاـ لم

األوؿ، واالتجاه نحو الرياضيات(، وقد أعد الباحث مقياسا لالتجاه نحو الرياضيات تكوف مف 
( فقرة توزعت عمى أربعة مجاالت )االتجاه نحو فائدة الرياضيات، االتجاه نحو النجاح ٖٓ)

قة في تعمـ الرياضيات، واالتجاه نحو معمـ الرياضيات(، وقد في الرياضيات، االتجاه نحو الث
أظيرت النتائج: يوجد فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب المجموعة 
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة عمى مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات لصالح 

 (.ٕٗٔٓالمجموعة التجريبية. )جربوع ، 
جراءاتو:الفصل الثالث: م  نيجية البحث وا 

 :Research Methodologyأواًل: منيجية البحث 
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اتبعت الباحثة منيج البحث التجريبي الذي يعبر عف محاولة التحكـ في جميع 
المتغيرات والعوامؿ األساسية باستثناء متغير واحد تقوـ الباحثة بتطويعو بيدؼ تحديد وقياس 

 (.ٕٔٗب،صٕ٘ٔٓتأثيره في العممية.)ممحـ،
 :Experimental Designثانيًا: التصميم التجريبي 

ُيعد اختيار التصميـ التجريبي أولى الخطوات التي تقع عمى عاتؽ الباحثة عند 
إجرائيا تجربة عممية، إذ إف سالمة التصميـ وصحتو ىما الضماف األساس لموصوؿ إلى 

عوامؿ منيا: طبيعة  نتائج سميمة ودقيقة، ويتوقؼ تحديد نوع التصميـ التجريبي عمى عدة
اعتمدت (؛ و ٖٓٔ،صٖٕٔٓالمشكمة، وىدؼ البحث، وظروؼ العينة. )الجابرّي وصبري، 

الباحثة التصميـ ذا الضبط الجزئي بمجموعتيف )تجريبية وضابطة( لكونو أكثر مالئمة 
 ( يوضح ذلؾ.ٔلظروؼ البحث، والشكؿ )

 ( التصميم التجريبي لمبحث1الشكل )
 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعتيفتكافؤ  المجموعة

 التجريبية 
 * الُعمر الزمني

 * معمومات سابقة
* المعدؿ العاـ لمرياضيات لمعاـ 

 السابؽ 
 * االتجاه نحو الرياضيات 

التعمـ المستند إلى 
 الدماغ

 * التحصيؿ
* االتجاه نحو 

 الرياضيات
 الطريقة التقميدية الضابطة 

 :Research Population and its Sampleثالثًا: مجتمع البحث وعينتو 
 :Research population. مجتمع البحث 1

تكّوف مجتمع البحث الحالي مف جميع طالبات الصؼ الخامس العممي في المدارس 
االعدادية والثانوية لمبنات في مدينة الموصؿ التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة نينوى 

 (.ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓلمعاـ الدراسي )
 :   Research Sample. عينة البحث 2

اختارت الباحثة ثانوية االصمعي لمبنات في مدينة )الموصؿ( التابعة لممديرية العامة 
لتربية محافظة نينوى قصديًا كوف الباحثة ُمدرسة فييا، واحتواء المدرسة عمى شعبتيف لمصؼ 

معمومات عف طالبات الصؼ الخامس العممي إلجراء الخامس العممي؛ وقد جمعت الباحثة 
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التكافؤ في بعض المتغيرات الدخيمة، واختير بالتعييف العشوائي شعبة )ب( لتمثؿ المجموعة 
(، والشعبة ٖٙالتجريبية األولى التي سُتدّرس )بالتعمـ المستند إلى الدماغ( وبمغ عدد طالباتيا )

(؛ وبعد ٖٛس )بالطريقة التقميدية( وبمغ طالباتيا ))أ( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي سُتدرّ 
(، أصبح المجموع النيائي لطالبات ٗاستبعاد الطالبات الراسبات إحصائيًا فقط البالغ عددىف )

 ( يوضح ذلؾ:ٔ(، والجدوؿ )ٓٚعينة البحث )
 ( توزيع أفراد عينة البحث عمى مجموعتي البحث 1جدول )

 الشعبة المجموعة
 عدد الطالبات قبؿ

 االستبعاد
الطالبات 
 الراسبات

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

 ٖ٘ ٔ ٖٙ ب التجريبية
 ٖ٘ ٖ ٖٛ أ الضابطة
 ٓٚ ٗ ٗٚ المجموع

رابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث: كافأت الباحثة بين طالبات المجموعتين إحصائيًا في 
 متغيرات:
: تـ الحصوؿ عمى الُعمر الزمني لكؿ  Age. الُعمر الزمني محسوبًا باألشير ٔ

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة T-testطالبة مف بطاقتيا المدرسية، وقد استعمؿ االختبار التائي )
داللة الفروؽ اإلحصائية، واتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ( يوضح ذلؾ.ٕ(، والجدوؿ )٘ٓ,ٓ)
تعّرؼ عمى ما تمتمكو الطالبة مف معمومات سابقة في . اختبار معمومات سابقة: لمٕ

( فقرة موضوعية ذات البدائؿ ٕٓمادة الرياضيات، أعّدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا تكوف مف )
األربعة، وقد تـ عرضو عمى مجموعة محكميف مختصيف في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا 

ة عميو كما ىو مع إجراء تعديالت لمتأكد مف سالمتو وصالحية فقراتو، وقد تمت الموافق
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة T-testطفيفة، ثـ ُطِبؽ عمى المجموعتيف واستعمؿ االختبار التائي)

(، واتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة ٘ٓ,ٓداللة الفروؽ اإلحصائية عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ.ٕإحصائية، والجدوؿ )
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تـ الحصوؿ عمى درجات طالبات  السابؽ: . المعدؿ العاـ لمرياضيات لمعاـٖ
وقد استعمؿ ـ( مف إدارة المدرسة، ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالمجموعتيف لمعاـ الدراسي السابؽ )

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية، اتضح أف الفرؽ T-testاالختبار التائي )
 وضح ذلؾ( يٕ(، والجدوؿ )٘ٓ,ٓليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( فقرة ٖٓ.مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات: اعدت الباحثة مقياسا تكوف مف )ٗ
ذات الخمسة بدائؿ )موافقة بشدة ، موافقة ، محايدة ، غير موافقة ، غير موافقة بشدة(. توزع 
عمى ستة مجاالت )االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات ، االتجاه نحو قيمة مادة الرياضيات 

تجاه نحو االستمتاع بالرياضيات، االتجاه نحو تعمـ الرياضيات ، االتجاه نحو مدرسة ، اال
الرياضيات ، االتجاه نحو النجاح في الرياضيات(، وقد تـ تطبيقو عمى مجوعتي البحث ، 

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف T-testوعند استعماؿ االختبار التائي )
( والجدوؿ ٘ٓ.ٓلفرؽ ليس بذي داللة احصائية عند مستوى داللة )المتوسطيف ، اتضح اف ا

 ( يوضح ذلؾ . ٕ)
 (  نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث بمتغيرات التكافؤ2جدول )

 المجموعة المتغيرات
عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
 الجدولية المحسوبة ٘ٓ,ٓ

الُعمر الزمني 
Age 

 ٕٗ,ٔٔ ٙٔ,٘٘ٔ ٖ٘ التجريبية

ٙٛ 

ٔ,ٖٓ ٕ,ٓٓ 
غير 
 ٙٔ,ٔٔ ٚٔ,ٗ٘ٔ ٖ٘ الضابطة دالة

اختبار معمومات 
 سابقة

 ٜٔ,ٖ ٖ٘,ٚ ٖ٘ التجريبية
ٓ,ٜٗ ٕ,ٓٓ 

غير 
 ٖٔ,ٖ ٖٗ,ٚ ٖ٘ الضابطة دالة

المعدؿ العاـ 
لمرياضيات لمعاـ 

 السابؽ

 ٙٙ,ٕٔ ٘٘,ٙٚ ٖ٘ التجريبية
غير  ٓٓ,ٕ ٘ٔ,ٔ

 ٕٚ,ٕٔ ٚٛ,٘ٚ ٖ٘ الضابطة دالة

االتجاه نحو 
 الرياضيات 

 ٘ٔ,ٔٔ ٔٗ,ٚٚ ٖ٘ التجريبية
ٔ,ٕٖ ٕ,ٓٓ 

غير 
 ٛٓ,ٓٔ ٘ٗ,ٙٚ ٖ٘ الضابطة دالة
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 خامسًا: تحديد المادة العممية: 
الثاني: المتتابعات( ( و)الفصؿ وؿ: الموغاريتماتتحددت المادة العممية بػ )الفصؿ األ

و)الفصؿ الثالث: القطوع المخروطية( مف كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس العممي لمعاـ 
 (.ٕٛٔٓـ( تأليؼ )رحيـ يونس كرو وآخروف،ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالدراسي )
 

 سادسًا: صياغة األىداف السموكية:
ات اليدؼ السموكي ىو عبارات تصؼ بدقة نتائج تعميمية منشودة أو تعبر عف تغير  

 سموكية محددة نتوقع مف الطالب إكسابيا بعد االنتياء مف الدرس.
( ىدفًا سموكيًا، وتـ االعتماد في صياغتيا ٜٛ(؛ صاغت الباحثة )ٓٗب،صٕ٘ٔٓ)الزىيري،

( لألىداؼ المعرفية بمستوياتو الثالثة األولى وىي: )التذكر، Bloomعمى تصنيؼ بموـ )
 والفيـ، والتطبيؽ(.

 طط التدريسية:سابعًا: إعداد الخ
يعد التخطيط أحد الركائز األساسية ألي عمؿ ينوي اإلنساف القياـ بو، فال نجاح ألي  

 (.ٖٗٔأ، صٕ٘ٔٓعمؿ بال تخطيط سميـ لو.)الزىيري،
فقد أعّدت الباحثة نوعيف مف الخطط التدريسية: األولى لممجموعة التجريبية التي 

ة لممجموعة الضابطة التي ستدرس )بالطريقة ستدرس )بالتعمـ المستند إلى الدماغ(، والثاني
التقميدية(، وقد تـ عرضيما عمى مجموعة مف المحكميف لإلفادة مف آرائيـ ومقترحاتيـ 

 لتطويرىا بشكؿ سميـ وواضح. 
 ثامنًا: أدوات البحث: 

تمثمت أدوات البحث باختبار التحصيؿ ومقياس االتجاه نحو الرياضيات ؛ وفيما يأتي 
 التفصيمية التي اتبعتيا الباحثة في إعدادىما: عرض اإلجراءات

 : Achievement Test. االختبار التحصيمي 1
يعد االختبار التحصيمي ىو األداة التي تستخدـ في قياس المعرفة والفيـ والميارة في 

(؛  وقد أعّدت ٕ٘،صٖٕٔٓمادة دراسية أو تدريبية معينة أو مجموعة مواد.)مجيد وعياؿ،
لممواصفات تمثمت فيو موضوعات الفصوؿ الثالثة مف كتاب الرياضيات لمصؼ  الباحثة جدوالً 
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الخامس العممي التي سُتدّرس في الكورس الدراسي األوؿ، ومستويات األىداؼ السموكية في 
، والجدوؿ )  ( يوضح ذلؾ:ٖضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو

 
 
 
 

 الخاصة باالختبار التحصيميارية( ( جدوؿ المواصفات )الخارطة االختبٖجدوؿ )

 الفصوؿ
عدد 

 الدروس
وزف 

 المحتوى

 عدد األىداؼ ووزنيا
المجموع 

(ٜٛ) 
ٔٓٓ% 

التذكر 
(ٕٚ) 

ٕٛ% 

 (ٚ٘الفيـ)
٘ٛ% 

 (ٗٔالتطبيؽ )
ٔٗ% 

 ٘ ٔ ٖ ٔ %ٙٔ ٙ األوؿ
 ٙ ٔ ٖ ٕ %ٜٔ ٚ الثاني
 ٜٔ ٖ ٔٔ ٘ %٘ٙ ٕٗ الثالث

 ٖٓ ٘ ٚٔ ٛ %ٓٓٔ ٖٚ المجموع
( فقرة اختبارية موضوعية مف نوع ٖٓاالختبار بصورتو األولية )بمغت عدد فقرات 

)اختيار مف متعدد( ذي أربعة بدائؿ فقط بديؿ واحد صحيح، واعتمدت الباحثة في تصحيح 
االختبار عمى ورقة اإلجابة النموذجية )مفتاح التصحيح(، وقد تـ إعطاء درجة واحدة لإلجابة 

متروكة التي عوممت معاممة اإلجابة الخاطئة، الصحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة أو ال
(، ثـ أعّدت ٘ٔ( وأقؿ درجة )صفر( بمتوسط فرضي )ٖٓفتصبح أعمى درجة لالختبار )

 الباحثة تعميمات االختبار ومثاؿ يوضح كيفية اإلجابة.
 : Test Validityصدق االختبار 

بحيث (، ٖٜ،صٕٛٓٓيقصد بو أف يقيس االختبار ما وضع مف أجمو. )العزاوي،
يعطي صورة كاممة وواضحة لمقدرة الطالبة عمى الخاصية المراد قياسيا، ومف أجؿ التحقؽ 

 مف صدؽ االختبار، عمدت الباحثة إلى التحقؽ مف اآلتي:
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: تـ التحقؽ منو مف خالؿ عرض االختبار Validity Face. الصدؽ الظاىري ٔ
يسيا إلبداء آرائيـ عمى مجموعة مف المحكميف في اختصاص الرياضيات وطرائؽ تدر 

ومالحظاتيـ في وضوح الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة ومدى قياسيا لألغراض السموكية 
المحددة ليا ومنطقية البدائؿ وجاذبيتيا وأي مالحظات أخرى تفيد في تحسيف نوعية االختبار، 

بعض %( مع إجراء ٘ٛوقد جاءت نتيجة آرائيـ حوؿ فقرات االختبار عمى نسبة اتفاؽ أكثر )
 التعديالت ، لذا َعّدت جميع فقرات االختبار صادقة.

: َعمَدت الباحثة إعداد فقرات االختبار Content Validity. صدؽ المحتوى ٕ
التحصيمي وفقًا لجدوؿ المواصفات )الخريطة االختبارية( الذي يعد مؤشرًا مف مؤشرات صدؽ 

 (.ٕٚٔأ،صٕ٘ٔٓالمحتوى.)ممحـ،
ار التحصيمي: لمتأكد مف وضوح تعميمات اإلجابة عف التطبيؽ االستطالعي لالختب

االختبار وفيـ فقراتو وتحديد الوقت المستغرؽ في اإلجابة عميو، طبقت الباحثة االختبار عمى 
( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس العممي، وقد تبيف ٖٓعينة استطالعية أولية مؤلفة مف )

كانت واضحة، ولضبط الوقت المستغرؽ  أف جميع فقرات االختبار وتعميمات اإلجابة عنو
لإلجابة عف فقرات االختبار، تـ رصد وقت انتياء إجابات جميع الطالبات، وكاف متوسط 

 ( دقيقة.ٓٗالوقت )
( طالبة مف ٓٙٔثـ طّبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية ثانية متكونة مف )

وذلؾ إلجراء التحميؿ اإلحصائي  طالبات الصؼ الخامس العممي )عينة التحميؿ اإلحصائي(،
َحت إجابات العينة االستطالعية ثـ رتبت الدرجات تنازليًا؛  لفقرات االختبار؛ بعدىا ُصحَّ

( طالبة ومجموعة دنيا عدد ٓٛووزعت العينة إلى مجموعتيف: مجموعة عميا عدد أفرادىا )
درجات نفسيا إلى ( أنو مف األفضؿ تقسيـ الKelly( طالبة، حيث ذكر كيمي )ٓٛأفرادىا )

%( دنيا وخاصة في االختبارات الصفية، إذ تعطي ىذه النسبة أعمى ٓ٘%( عميا و)ٓ٘)
(؛ ثـ ُحِسَب مستوى الصعوبة ٕٕٔ،صٕٔٔٓتمييزًا لمفقرة إذا كاف التوزيع متساويًا. )عودة،

 وقوة التمييز لكؿ فقرة عمى النحو اآلتي:
: طّبقت الباحثة معادلة Item Difficulty Coefficient* معامؿ الصعوبة لمفقرة  

(، وُتعد ٓ,ٚٙ –ٓ,ٖٙمعامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ووجدتيا تتراوح بيف )
(. ٓ,٘ٚ -ٓ,ٕٓفقرات االختبار مقبولة إذا تراوح مدى صعوبتيا بيف )
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(؛ وىذا يعني أف فقرات االختبار التحصيمي ُتعّد مقبولة ومعامؿ ٜٕٙأ،صٕ٘ٔٓ)ممحـ،
 مناسبًا. صعوبتيا

: طّبقت الباحثة معادلة تمييز الفقرة Item Discrimination* معامؿ تمييز الفقرة 
(، إذ ُتعد الفقرة جيدة إذا كاف معامؿ قوتيا التمييزية ٖٚ,ٓ-ٚٗ,ٓووجدتيا تتراوح بيف )

(؛ لذا ُتعد جميع فقرات االختبار جيدة مف حيث ٕٙ٘،صٕٔٔٓ%( أو أكثر.)عالـ،ٓٗ)
 ة، وبيذا تـ إبقائيا جميعًا دوف حذؼ أو تعديؿ.قدرتيا التمييزي

: بعد تطبيؽ معادلة Effectiveness of Destructors* فعالية البدائؿ الخاطئة 
فعالية البدائؿ ظير أف النتائج جميعيا كانت سالبة، وىذا يعني أف البدائؿ الخاطئة قد موىت 

فعاليتيا، وعميو تـ اإلبقاء عمى عددًا مف الطالبات ذوات المستويات الضعيفة مما يدؿ عمى 
 جميع الفقرات دوف تغيير.
 : Test  Reliabilityثبات االختبار 

االختبار الثابت ىو الذي يعطي النتاج نفسيا لممجموعة إذا ما طبؽ مرة أخرى في 
الظروؼ نفسيا بشرط أال يحدث تعمـ أو تدريب في الفترة مابيف التطبيقيف األوؿ والثاني.)مجيد 

 (؛ تـ حساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بطريقتيف ىما:ٖٛ،صٖٕٔٓوعياؿ،
تقوـ ىذه الطريقة عمى تقسيـ  :Split half Method. طريقة التجزئة النصفية ٔ

فقرات االختبار إلى فقرات فردية وزوجية ثـ يحسب معامؿ االرتباط بينيما، وبعد ذلؾ يصحح 
 (.ٕٗٔ،صٕ٘ٔٓوف.)نجـ ورحيـ،معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف برا

قّسمت الباحثة االختبار إلى نصفيف، الفقرات الزوجية والفقرات الفردية، ثـ حساب  
( وقد بمغت قيمة معامؿ Pearsonاالرتباط بيف نصفيو باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )

براوف  –(، ثـ ُصححت ىذه القيمة باستخداـ معادلة سبيرماف ٓ,٘ٚاالرتباط بيف النصفيف )
 (.ٓ,ٗٛفبمغت )

بمغ معامؿ الثبات : Alpha – Cronbach Method. طريقة ألفا كرونباخ ٕ
 (، وبعد ىذا اإلجراء أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ النيائي.ٓ,ٔٛالمستخرج بيذه الطريقة )

االختبار التحصيمي بصورتو النيائية: تكّوَف االختبار التحصيمي بصورتو النيائية مف 
فقرة موضوعية مف نوع )اختيار مف متعدد(، وتـ تطبيقو عمى مجموعتي البحث بعد أف ( ٖٓ)
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تـ إبالغيف قبؿ أسبوع مف موعده، وقد تـ تصحيح اإلجابات عمى وفؽ ورقة اإلجابة 
 االنموذجية.
 Scale Attitude About Mathematics. مقياس االتجاه نحو الرياضيات ٕ

تسب ثابت نسبيا يحدد شعور الفرد وسموكو نحو يقصد باالتجاه استعداد وجداني مك
(، بعد ٗٓٔ، صٖٕٔٓموضوعات يتضمف الحكـ عمييا بالقبوؿ او الرفض. )مجيد وعياؿ، 

اطالع الباحثة عمى ادبيات ودراسات تناولت في طياتيا االتجاه نحو الرياضيات واستشارة 
( فقرة ذات ٖٓتألؼ مف ) مجموعة مف المختصيف في العموـ التربوية والنفسية اعدت مقياساً 

الخمسة بدائؿ ) موافقة بشدة ، موافقة ، محايدة ، غير موافقة ، غير موافقة بشدة(، موزعة 
عمى ستة مجاالت ىي: )االتجاه نحو طبيعة مادة الرياضيات ، االتجاه نحو قيمة مادة 

االتجاه نحو الرياضيات ، االتجاه االستمتاع بالرياضيات ، االتجاه نحو تعمـ الرياضيات ، 
 ُمدرسة الرياضيات ، االتجاه نحو النجاح بالرياضيات(.

  Scale Validityصدق المقياس
لمتحقؽ مف صدؽ مقياس االتجاه نحو الرياضيات، عمدت الباحثة الى التحقؽ مف 

 االتي:
 : Face validity. الصدق الظاىري 1

تربوية والنفسية عرضت الباحثة المقياس عمى مجموعة مف المحكميف في العموـ ال
ومالحظاتيـ في وضوح الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة وقد حصمت نتيجة  آرائيـ ألبداء
 %( مف دوف اجراء تعديالت عمى فقراتيا . ٘ٛعمى نسبة اتفاؽ اكثر مف ) آرائيـ

 Scale Pilot Applicationالتطبيق االستطالعي لممقياس 
لمقياس ومدى وضوح الفقرات لدييـ لمتحقؽ مف مدى فيـ افراد العينة لتعميمات ا

ولتحديد فيما اذا كانت الفقرات في مستوى المفحوصيف ينصح بتطبيؽ فقراتو  عمى عينة 
(، فضال عف حساب الزمف ٘ٛٔ، صٕٗٓٓ( فردًا )النبياف ، ٓٗ-ٖٓصغيرة تتراوح ما بيف )

الصؼ  الذي يطمبو تطبيؽ المقياس ، وقد طبقت الباحثة المقياس عمى عينة مف طالبات
( طالبة ، وكانت جميع الفقرات واضحة ومفيومة ، وكاف ٖ٘الخامس العممي بمغ عددىف )

 ( دقيقة . ٘ٔمتوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة )
 Analysis of the Itemsالتحميل االحصائي لمفقرات 
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لغرض اجراء التحميؿ االحصائي لفقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات ، طبؽ 
نة التحميؿ االحصائي وىي نفسيا المستخدمة في اختبار التحصيؿ في المقياس عمى عي

 الرياضيات . 
  Discrimination Power of the Itemsالقوة التمييزية لمفقرات 

اليجاد القوة التمييزية لفقرات المقياس رتبت الباحثة الدرجات ترتيبا تنازليا مف اعمى 
%( مف ٓ٘المجموعتاف المتطرفتاف بنسبة )درجة كمية الى ادنى درجة كمية ثـ حددت  

( استمارة المجموعة ٓٛ( استمارة المجموعة العميا و)ٓٛالمجموعتيف العميا والدنيا أي تمثؿ )
( لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف T-Testالدنيا ، ثـ استخدمت االختبار التائي )

قرات المقياس مميزة عند مستوى داللة المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة ، تبيف اف ف
( وىي اكبر مف القيمة الجدولية ٖٜ,ٛ-ٚٚ,ٕ(، اذ تراوحت قيميا المحسوبة ما بيف )٘ٓ,ٓ)

 (.ٛ٘ٔ( عند درجة حرية )ٜٛ,ٔالبالغة )
 Construct Validity. صدق االختبار او )المفيوم( 2

 ولمتحقؽ مف صدؽ بناء مقياس االتجاه نحو الرياضيات ، تـ استخداـ االتي : 
عالقة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس: اذ 
حسبت عالقة االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ، وتراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف 

( ٛ٘ٔ( بدرجة حرية )٘ٓ,ٓقرات دالة احصائيا عند مستوى )( وكانت جميع الفٚٚ,ٓ-ٖٗ,ٓ)
 عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية . 

معامؿ ارتباط الدرجة الكمية لمفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي اليو: تـ التحقؽ 
مف ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ ايجاد ارتباط الدرجة الكمية لمفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ 

( ، وكانت جميع الفقرات دالة ٙٙ,ٓ-ٖ٘,ٓذي تمتني اليو وتراوحت معامالت االرتباط بيف )ال
 ( عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية. ٛ٘ٔ( وبدرجة حرية )٘ٓ,ٓعند مستوى )

معامؿ ارتباط المجاالت الستة بالدرجة الكمية لممقياس : تـ ايجاد معامؿ ارتباط بيف 
ة الكمية عمى المقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ، الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ بالدرج

( ٘ٓ,ٓوكانت قيـ معامؿ االرتباط دالة عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية  عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ. ٗ(، والجدوؿ )ٛ٘ٔوبدرجة حربية )

 ( درجة ارتباط المجال بالدرجة الكمية لممقياس4جدول )
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 المجاؿ

االتجاه 
نحو طبيعة 

ادة م
 الرياضيات

االتجاه 
نحو قيمة  

مادة 
 الرياضيات

االتجاه 
نحو 

االستمتاع 
 بالرياضيات

االتجاه 
نحو تعمـ  
 الرياضيات

االتجاه 
نحو 

مدرسة 
 الرياضيات

االتجاه 
نحو 

النجاح في 
 الرياضيات

معامؿ 
 االرتباط

ٓ,ٚٛ ٓ,ٜٚ ٓ,ٛٗ ٓ,ٛٔ ٓ,ٛٗ ٓ,ٕٛ 

  Scale Reliabilityثبات المقياس 
 حسبت الباحثة معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف : 

 Alpha – Cronbach Method. طريقة الفا كرونباخ 1
تـ حساب معامؿ الثبات لممجاالت الستة ولممقياس ككؿ ، وىو معامؿ ثبات يمكف 

 ( يوضح ذلؾ .٘االعتماد عميو في البحث الحالي والجدوؿ )
 مقياس ككل( معامالت الثبات لممجاالت الستة ولم5جدول )

 المجاؿ

االتجاه 
نحو طبيعة 

مادة 
 الرياضيات

االتجاه 
نحو قيمة  

مادة 
 الرياضيات

االتجاه نحو 
االستمتاع 
 بالرياضيات

االتجاه 
نحو تعمـ  

 الرياضيات

االتجاه 
نحو مدرسة 
 الرياضيات

االتجاه 
نحو النجاح 

في 
 الرياضيات

مقياس 
االتجاه 

 ككؿ

معامؿ 
 ٜٚ,ٓ ٛٚ,ٓ ٓٛ,ٓ ٙٚ,ٓ ٖٛ,ٓ ٓٛ,ٓ ٚٚ,ٓ االرتباط

 Test retest Method. طريقة اعادة االختبار 2
اعادت الباحثة تطبيؽ المقياس مرة ثانية عمى عينة عشوائية مؤلفة مف  

( طالبة )مف عينة التحميؿ االحصائي( وبمدة زمنية فاصمة عف التطبيؽ االوؿ قدرىا ٓٓٔ)
كؿ مجاؿ مف المجاالت الستة ( يوـ ، ومف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف لٗٔ)

( ٙ( والجدؿ )٘ٙٔ، صٕٔٔٓولممقياس ككؿ ، وقد تبيف انو معامؿ ثبات جيد . )عالـ، 
 يوضح ذلؾ

 ( معامالت الثبات لممجاالت الستة والمقياس ككل6جدول )
مقياس االتجاه االتجاه االتجاه االتجاه االتجاه االتجاه  المجاؿ



 بار للعلوم االنسانيةجملة جامعة االن

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٜٔٛٚ ) 
 

نحو 
طبيعة 
مادة 

 الرياضيات

نحو قيمة  
مادة 

 الرياضيات

نحو 
 االستمتاع

 بالرياضيات

نحو تعمـ  
 الرياضيات

نحو 
مدرسة 

 الرياضيات

نحو 
النجاح في 
 الرياضيات

االتجاه 
 ككؿ

معامؿ 
 ٔٛ,ٓ ٔٛ,ٓ ٖٛ,ٓ ٚٚ,ٓ ٗٛ,ٓ ٕٛ,ٓ ٜٚ,ٓ االرتباط

 مقياس االتجاه نحو الرياضيات بصورتو النيائية 
ذات الخمسة بدائؿ )موافقة بشدة ،  ( فقرةٖٓتألؼ المقياس بصورتو النيائية مف )

موافقة ، محايدة ، غير موافقة ، غير موافقة بشدة( ، توزعت عمى ستة مجاالت بالتساوي أي 
(، وقد تـ تطبيقو عمى ٜٓ(، وبمتوسط فرضي )ٖٓ( ، وادنى درجة )ٓ٘ٔتكوف اعمى درجة )

عف كيفية االجابة  طالبات عينة البحث بعد اف تـ اعطائيف جممة مف التعميمات والتوصيات
 عف المقياس ، وقد جرى التطبيؽ تحت اشراؼ الباحثة.

 :Statistical Meansتاسعًا: الوسائل اإلحصائية 
 اعتمدت الباحثة في التحميؿ اإلحصائي لنتائج بحثيا عمى الوسائؿ اآلتية:

واختبار . االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في تكافئ المجموعتيف في الُعمر الزمني ٔ
معمومات سابقة والمعدؿ العاـ لمرياضيات لمعاـ الدراسي السابؽ واالتجاه نحو الرياضيات بيف 
المجموعتيف التجريبية والضابطة، وفي اختبار فرضيتي البحث.)الخفاجي 

 (.ٚٗٔ،صٕ٘ٔٓوالعتابي،
. معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات اختباري التحصيؿ ومقياس االتجاه نحو ٕ
 (.ٜٚٔ،صٕٔٔٓات)المغربي،الرياضي

براوف لتصحيح معامؿ االرتباط بيف نصفي اختبار التحصيؿ  –. معادلة سيبرمافٖ
 (.ٕٓٓ،صٕٔٔٓعند حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.)المغربي،

بار التحصيؿ.)أبو لبدة . معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات اختٗ
 (.ٖٛٔ،صٕٛٓٓ

االتجاه يجاد معامؿ ثبات فقرات اختباري التحصيؿ ومقياس معادلة ألفا كرونباخ إل. ٘
 (.ٛٛ،صٖٕٔٓ.)مجيد وعياؿ، نحو الرياضيات
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االتجاه نحو . معامؿ الصعوبة والسيولة لفقرات اختباري التحصيؿ ومقياس ٙ
 . الرياضيات

 (.ٗٔٔ،صٕ٘ٔٓ)نجـ ورحيـ،
 .الرياضياتاالتجاه نحو . معامؿ التمييز لفقرات اختباري التحصيؿ ومقياس ٚ

 (.ٔٔٔ، صٕ٘ٔٓ)نجـ ورحيـ،
 

 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتيا:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا شاماًل لنتائج البحث بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي 

االتجاه نحو الرياضيات عمى مجموعتي البحث، ومف ثـ مناقشتيا، فضاًل عف الدالئؿ ومقياس 
عرض عدٍد مف االستنتاجات التي تـ رصدىا، وعدد مف المستخمصة مف النتائج مف خالؿ 

التوصيات الموجية إلى ذوي االختصاص، وعددًا مف المقترحات التي ُتمثؿ دراسات مستقبمية 
 مكّممة لمبحث الحالي أو موازنة لو.

 أواًل: عرض النتائج ومناقشتيا:
وى الداللة . الفرضية الصفرية األولى: ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستٔ

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ المستند إلى ٘ٓ,ٓ)
الدماغ ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار 

 ( يوضح ذلؾ:ٚالتحصيؿ، والجدوؿ )
 (  نتائج اختبار التحصيل البعدي لمجموعتي البحث7جدول )

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة   

 الجدولية المحسوبة ٓ,٘ٓ

 ٖ,ٔٗ ٘ٔ,ٕٕ ٖ٘ التجريبية
ٙٛ ٖٔ,ٗ ٕ,ٓٓ 

دالة 
 ٗ,ٜٙ ٚٔ,ٛٙ ٖ٘ الضابطة إحصائياً 

متوسطي درجات طالبات ( بيف ٘ٓ,ٓومف الجدوؿ نالحظ فرؽ داؿ عند مستوى )
المجموعة التجريبية التي درست بالتعمـ المستند إلى الدماغ وطالبات المجموعة الضابطة التي 
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درست بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ، لصالح المجموعة التجريبية؛ وتعزو الباحثة 
ثة في التدريس والتي ىذه النتيجة إلى أف التعمـ المستند إلى الدماغ يعد مف االتجاىات الحدي

تولي اىتمامًا كبيرًا لدماغ المتعمـ وما يتناسب معو مف تعمـ يوفر بيئة تعميمية غنية بالمثيرات 
تجعؿ الطالبات أكثر تشويقًا وايجابية، كما أف إتباع مراحؿ التعمـ الدماغي )االستعداد لمتعمـ، 

السعة الدماغية( ساىـ في تنظيـ  االندماج المنظـ، اليقظة اليادئة، المعالجة النشطة، زيادة
تدريس الرياضيات واالبتعاد عف العشوائية واالرتجاؿ فضاًل عف ربط المعمومات السابقة 
بالمعمومات الجديدة، كما توّفر ُمدة االستراحة في أثناء ىذه المراحؿ إلى تقوية الذاكرة لدى 

ضيات؛ كما زاد التعمـ الطالبة ومف ثـ أدى إلى تحسيف تحصيميف واتجاىاتيف نحو الريا
المستند إلى الدماغ مف ثقة الطالبات عمى العمؿ المنظـ مما زاد مف اىتماميف وجعميف يقومف 
بالعمؿ المنظـ، وبذلؾ زاد فيميف وبناؤىف لممعمومات الرياضياتية وتأكيدىف لذاتيف وثقتيف 

بنيتيف المعرفية، مما بأنفسيف، مما ساعد عمى تثبيت المعمومات الرياضياتية التي تعمموىا في 
 زاد مف تحصيميف الرياضي.

. الفرضية الصفرية الثانية: ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ٕ
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بالتعمـ المستند إلى ٘ٓ,ٓ)

طريقة التقميدية في مقياس الدماغ ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس بال
 ( يوضح ذلؾ:ٛ، والجدوؿ )االتجاه نحو الرياضيات

 لمجموعتي البحث االتجاه نحو الرياضيات( نتائج مقياس 8جدول )
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( بيف متوسطي درجات ٘ٓ,ٓومف الجدوؿ نالحظ فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )
طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالتعمـ المستند إلى الدماغ وطالبات المجموعة 

لصالح المجموعة  االتجاه نحو الرياضياتالضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس 
ىذه النتيجة إلى أف التدريس بالتعمـ المستند إلى الدماغ أتاح فرص التجريبية؛ وتعزو الباحثة 

مشاركة الطالبات وتبادؿ آرائيف وسيؿ عمييف تعمـ ما يوكؿ ليف بمساعدة زمالئيف مما 
يمكنيف مف تكويف عالقات طيبة مع بعضيف ومع مدرسة المادة مما أدى إلى زيادة 

دة االتجاه نحو المادة؛ كما ساعدىف التدريس اتجاىاتيف االيجابية نحو ُمدرستيف ومف ثـ زيا
بالتعمـ المستند إلى الدماغ عمى زيادة تفاعميف عقميًا وعاطفيًا، وىذا ما سار بيف نحو النجاح 
المعزز بالثقة بالنفس وبقدراتيف مما زاد مف اىتماميف واستماعيف بتعمـ مادة الرياضيات 

تجعؿ نظرتيف ليا نظرة واقعية وبذلؾ ويعكس مشاعر السعادة لدييف وتفضيميف لممادة و 
 أصبحف أكثر إدراكًا لقيمتيا وأىميتيا.

 Conclusions:ثانيًا: االستنتاجات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف أف نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:

 نحو الرياضيات. ساىـ التعمـ المستند إلى الدماغ في زيادة التحصيؿ واالتجاه ٔ
لطالبات المجموعة التجريبية مقارنة بالتحصيؿ واالتجاه نحو الرياضيات لطالبات المجموعة 

 الضابطة التي ُدّرسْت بالطريقة التقميدية في مادة الرياضيات.
. تتفؽ إجراءات التدريس عمى وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ مع ما ُتركز عميو ٕ

 طالبة محورًا لمعممية التعميمية التربوية.االتجاىات الحديثة في التدريس في جعؿ ال
. تضمف تدريس الرياضيات بالتعمـ المستند إلى الدماغ عنصر التشويؽ وأنشطة ٖ

وأساليب متنوعة يزيد مف تفاعؿ الطالبات عقميًا وعاطفيًا، وىذا بدوره يعزز ثقة الطالبات 
عمى الرياضياتية مـ المادة بأنفسيف وبقدرتيف الذاتية مما يساعد عمى االستمتاع بالدرس وبتع

 نحو جيد.
 :Recommendationsثالثًا: التوصيات 

 في ضوء ما تقدـ مف نتائج، توصي الباحثة باألمور اآلتية:
. تبني التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس مادة الرياضيات ألثره في التحصيؿ ٔ

 واالتجاه نحو الرياضيات.
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والرابعة في كميات التربية عمى كيفية التدريس بالتعمـ . تأىيؿ طمبة المرحمتيف الثالثة ٕ
 المستند عمى الدماغ وذلؾ مف خالؿ إدخاليا ضمف منياج طرائؽ التدريس الرياضيات.

. إقامة دورات تدريبية لمدرسي الرياضيات ترّكز عمى استخداـ اتجاىات حديثة في ٖ
 التدريس ومف ضمنيا التعمـ المستند إلى الدماغ.

 :Suggestionsلمقترحات رابعًا: ا
 في ضوء ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:

. إجراء دراسة اثر التعمـ المستند إلى الدماغ في مواد دراسية أو مراحؿ دراسية ٔ
 أخرى.

. إجراء دراسة فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في التحصيؿ والتفكير الرياضي ٕ
 الثاني المتوسط في مادة الرياضيات. لدى طالبات الصؼ

. إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في متغيرات تابعة أخرى غير التحصيؿ ٖ
 .االتجاه نحو الرياضياتو 

 المصادرقائمة 
(، مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي، عماف، دار الفكر ٕٛٓٓأبو لبدة، سبع محمد ) .ٔ

 لمنشر.
(، إستراتيجيات التعمـ النشط ٕٙٔٓأمبوسعيدي ، عبد اهلل خميس والحوسنية، ىدى عمي ) .ٕ

 استراتيجية مع االمثمة التطبيقية، عماف،  دار المسيرة لمنشر. 108
(، فاعمية خرائط العقؿ في تدريس العمـو عمى تنمية ٕٕٔٓبابطيف، ىدى محمد حسيف ) .ٖ

صؼ الخامس العممي بمدينة مكة المكرمة، مجمة جامعة التحصيؿ والتفكير اإلبداعي لدى تمميذات ال
 .ٜٖٕ-ٜٙٔ(، صٔ(، العدد )ٗأـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية، المجمد )

(، التدريس الفعاؿ لمعمـو الطبيعية لممرحمة الثانوية في ضوء الكفايات ٕٕٔٓبخش، ىالة ) .ٗ
 التعميمية، عماف، دار الشروؽ لمنشر.

(، عمـ النفس التربوي )المبادئ والتطبيقات(، عماف، ٕٕٔٓياد )بني خالد، محمد والتح، ز  .٘
 دار وائؿ لمنشر.

 (، مناىج البحث العممي، بغداد.ٖٕٔٓالجابري، كاظـ كريـ وصبري، داود عبد السالـ ) .ٙ
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(، فاعمية توظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في ٕٗٔٓجربوع ، ) .ٚ
طالب الصؼ الثامف االساسي بغزة ، رسالة ماجستير )غير  الرياضيات واالتجاه نحوىا لدى

 منشورة(، كمية التربية، الجامعة االسالمية ، غزة . 
(، الوسائؿ اإلحصائية ٕ٘ٔٓالخفاجي، رائد إدريس محمود والعتابي، عبد اهلل مجيد حميد ) .ٛ

 في البحوث التربوية والنفسية، عماف، دار دجمة لمنشر.
 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.  ٖ(، تعميـ العمـو لمجميع ، طٕٔٔٓخطايبة، عبد اهلل ) .ٜ

(، اثر التعميـ التعاوني عمى التحصيؿ الرياضي واالتجاىات نحو ٕٚٓٓالردادي، حنيف ) .ٓٔ
الرياضيات لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط بالمدينة المنورة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية 

 العربية السعودية . التربية ، جامعة طيبة ، المممكة 
(، تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ الحادي عشر مف ٕٔٔٓالرشيدي، سمطاف بف محمد ) .ٔٔ

مرحمة التعميـ بعد األساسي في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ، رسالة ماجستير )غير 
 منشورة(، كمية التربية، جامعة مؤتة األردنية.

، عماف، دار المسيرة ٗعمـ النفس العاـ، ط(، ٕٗٔٓالريماوي، محمد عودة وآخروف ) .ٕٔ
 لمنشر.

(، أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير ٕ٘ٔٓالزعبي، أحمد محمد ) .ٖٔ
التأممي لدى التالميذ الموىوبيف في الصؼ الثامف، مجمة العمـو التربوية والنفسية، جامعة البحريف، 

 .٘ٚ-ٖٗ(، صٔ(، العدد )ٙٔالمجمد )
، دار الكتاب الجامعي، ٕ(، مبادئ عمـ النفس التربوي، طٕٕٔٓؿ، عماد عبد الرحيـ )الزغو  .ٗٔ

 العيف . 
(، أثر إستراتجية المكعب في إكتساب بعض ٕٗٔٓالزىيري، حيدر عبد الكريـ محسف ) .٘ٔ

المفاىيـ الرياضياتية لدى طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الرياضيات وتنمية دافعيتيـ 
 .ٖ٘ٛ-ٖٖ٘امعة األنبار لمعمـو اإلنسانية، العدد األوؿ، صنحوىا، مجمة ج

، دار اليازوري ٔأ(، التدريس الفّعاؿ )إستراتيجيات وميارات(، ،طٕ٘ٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .ٙٔ
 لمنشر، عماف.

، دار اليازوري ٔب(، المناىج وطرائؽ التدريس المعاصرة ط ٕ٘ٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ٚٔ
 لمنشر، عماف.

ستراتيجيات تدريسية"، عماف، ٕٚٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .ٛٔ (، الدماغ والتفكير "أسس نظرية وا 
 نو لتعميـ التفكير لمنشر.مركز ديبو 
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(، اتجاىات حديثة في تعميـ الرياضيات، )الجزء األوؿ( ٕٛٔٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .ٜٔ
 عماف، مكتبة المجتمع العربي لمنشر.

 عماف، دار المسيرة لمنشر. ،ٕ(، التعمـ المستند إلى الدماغ، طٜٕٓٓالسمطي، ناديا ) .ٕٓ
(، أنماط التعمـ المفضمة لدى طمبة ٜٕٓٓطالفحة، فؤاد طو والزغوؿ، عماد عبد الرحيـ ) .ٕٔ

(، ٕ+ٔ(، العدد )ٕ٘جامعة مؤتة وعالقتيا بالجنس والتخصص، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد )
 .ٜٕٚ-ٜٕٙص
، دار ٖقات عممية(، ط(، تعميـ التفكير ومياراتو )تدريبات وتطبئٖٕٓعبد العزيز، سعيد ) .ٕٕ

 الثقافة لمنشر ، عماف . 
(، تعميـ الرياضيات لجميع االطفاؿ في ضوء متطمبات المعايير وثقافة ٕٓٔٓعبيد، وليـ ) .ٖٕ

 ، دار المسيرة لمنشر، عماف . ٕالتفكير، ط
 (، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، دار دجمة، عماف.ٕٛٓٓالعزاوي، رحيـ يونس ) .ٕٗ
(، تعميـ العمـو في ضوء ثقافة الجودة )األىداؼ ٕٔٔٓوسرور، عايدة ) عطيفة، حمدي .ٕ٘

 واالستراتيجيات(، مصر، دار النشر لمجامعات.
(، حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج ٕٓٓٓعفانة، عزو إسماعيؿ ) .ٕٙ

 .ٛ٘-ٜٕ(، صٖالعدد )في البحث التربوية والنفسية، مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية، 
(، التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف، ٜٕٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ والجيش، يوسؼ إبراىيـ ) .ٕٚ

 عماف، دار الثقافة لمنشر.
(، القياس والتقويـ التربوي في العممية التدريسية، عماف، ٕٔٔٓعالـ، صالح الديف محمود ) .ٕٛ

 مسيرة لمنشر.دار ال
 (، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، عماف، دار األمؿ.ٕٔٔٓعودة، أحمد سميماف ) .ٜٕ
(، القياس والتقويـ لمطالب ٖٕٔٓمجيد، عبد الحسيف رزوقي وعياؿ، ياسيف حميد ) .ٖٓ

 الجامعي، مكتب اليمامة لمطباعة والنشر، بغداد.
"رؤى تربوية معاصرة في تعميـ (، تفكير بال حدود ٕٙٓٓمحمد، صالح الديف عرفة ) .ٖٔ

 التفكير وتعممو"، القاىرة، عالـ الكتب لمنشر.
، عماف، ٚ(، طرائؽ التدريس العامة ، طٕ٘ٔٓمرعي، توفيؽ أحمد والحيمة، محمد محمود ) .ٕٖ

 دار المسيرة لمنشر. 
(، اإلحصاء التحميمي في البحوث االقتصادية واالجتماعية، ٕٔٔٓالمغربي، محمد جبر ) .ٖٖ

 لعصرية، مصر.المكتبة ا
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( ، سيكولوجية التعمـ والتعميـ " االسس النظرية والتطبيقية" ، ٕٙٓٓممحـ، سامي محمد ) .ٖٗ
 ، عماف، دار المسيرة لمنشر.ٕط

، عماف، دار ٚفس، طأ(، القياس والتقويـ في التربية وعمـ النٕ٘ٔٓ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .ٖ٘
 المسيرة لمنشر.

، عماف، دار ٜب(، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، ط ٕ٘ٔٓ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .ٖٙ
 المسيرة لمنشر.

 ف، دار الشروؽ لمنشر.(، أساسيات القياس في العمـو السموكية، عمإٗٓٓالنبياف، موسى ) .ٖٚ
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