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م .انتظار عبذ القادر حموذ احلوذاني
وزارة الرتبيت -هذيريت تربيت نينىي
ادلستخلص

تعخؼ عمى (أثر التعلم المدتنج إلى الجماغ في تحريل
ىجؼ البحث الحالي إلى ال ّ
طالبات الرف الخامس العلمي في مادة الرياضيات واتجاىاتين نحهىا)؛ تكػنت عيشة
البحث مغ (ٓ )ٚشالبة مغ شالبات الرف الخامذ العمسي وزعػا بالتداوؼ إلى مجسػعتيغ

تجخيبية وضابصة بػاقع (ٖ٘) شالبة لكل مجسػعة ،ثع كافأت الباحثة بيغ السجسػعتيغ

العسخ الدمشي ،اختبار معمػمات سابقة ،السعجؿ العاـ لمخياضيات لمعاـ
إحرائيا في متغيخاتُ ( :
الدابق ،االتجاه نحػ الخياضيات) ،وقج أعجت الباحثة اختبا ار تحريميا تكػف مغ (ٖٓ) فقخة
مػضػعية مغ نػع (اختيار مغ متعجد) ،ومكياسا لالتجاه نحػ الخياضيات تكػف مغ (ٖٓ) فقخة
ذات الخسدة بجائل (مػافقة بذجة ،مػافقة ،غيخ مػافقة ،غيخ مػافقة بذجة) ،مػزعة عمى ستة
مجاالت (االتجاه نحػ شبيعة مادة الخياضات ،االتجاه نحػ قيسة مادة الخياضات ،االتجاه نحػ

االستستاع بالخياضيات ،االتجاه نحػ تعمع الخياضيات ،االتجاه نحػ ُمجرسة الخياضيات ،االتجاه
نحػ الشجاح في الخياضيات) وقج تع استخخاج الرجؽ والثبات لكمييسا ،وقج قامت الباحثة
بتجريذ السجسػعتيغ ،وبعج انتياء التجخبة ،تع تصبيق االداتيغ عمى مجسػعتي البحث ،وقج

اضيخت الشتائج :

* وجػد فخؽ ذؼ داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة (٘ٓ )ٓ,بيغ متػسط درجات

شالبات السجسػعة التجخيبية التي درست بالتعمع السدتشج إلى الجماغ ومتػسط درجات شالبات
السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة التقميجية في اختبار التحريل لرالح السجسػعة

التجخيبية.

الكلمات المفتاحية :التعلم  ،الجماغ  ،مادة الرياضيات  ،طالبات الرف الخامس العلمي.
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Abstract
The aim of the current research is to identify (the effect of brainbased 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.
Key words: Learning, the brain, mathematics, fifth grade science
students.
: التعريف بالبحث:الفرل األول
:The problem of the Research  مذكلة البحث:ًأوال
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يعج تجني مدتػػ التحريل الجراسي في مادة الخياضيات مذكمة كبيخة ال ّبج ليا مغ
حل ،فيي مذكمة مقجرة األبعاد ،تارة تكػف مذكمة نفدية وتخبػية ،وتارة أخخػ تكػف مذكمة

اجتساعية ييتع بيا عمساء الشفذ بالجرجة األولى ،ومغ ثع السخبػف واالختراصيػف
االجتساعيػف واآلباء ،وقج حطيت باىتساـ الكثيخ مغ التخبػييغ واآلباء والصمبة أنفديع وتفكيخىع
كػنيع السرجر األساس في إعاقة الشسػ والتقجـ لمحياة الستججدة(.الدىيخؼ،ٕٓٔٛ،ص.)٘ٙٛ

والنخفاض التحريل في الخياضيات تأثيخاتو الدمبية عمى الصالب كالذعػر باإلحباط

وإضعاؼ دافعيتو نحػ تعّمسيا وتكػيغ اتجاىات سمبية نحػ دراستيا ،إذ تتمخز الشطخة الذائعة

عغ الخياضيات في أنيا مادة مسّمة بحاجة إلى نػع خاص مغ العقل ،وأنيا تجحب الصمبة الحيغ

ليع ميل نحػىا أو دافعية لتعّمسيا؛ فزال عغ أنيا مادة صعبة وتقتخف عشج غالبيتيع بذعػر

الترػر الدمبي مشتذخ في كثيخ مغ البمجاف وعمى مدتػيات مختمفة
قػؼ باإلخفاؽ ،وىحا
ّ
إف كثي اخ مغ الصمبة يتباىى بكخىو لمخياضيات وعجـ
ويشتقل كالعجوػ مغ جيل إلى جيل ،بل ّ
وجػد دافعية لتعّمسيا(.الدىيخؼ،ٕٓٔٗ،صٖ٘٘).

وقج الحطت الباحثة مغ خالؿ خبختيا في مجاؿ تجريذ الخياضيات في السجارس

الثانػية ،أف ىشاؾ انخفاضا ممحػضا في تحريل شالبات الرف الخامذ العمسي في مادة

تخكد عمى الحفع
الخياضيات ،وقج يعػد ىحا إلى شخائق التجريذ السدتخجمة في التجريذ التي ّ
والتمقيغ واالستطيار وجعل الصالبة متمكية لمسعمػمات والسعارؼ ،وعجـ إعصاءىغ أؼ دور لو

الفعالة في العسمية التعميسية ،وىحا ما حجا بالباحثة إلى اختيار التعمع السدتشج إلى
لمسذاركة ّ
الجماغ لتجريذ مادة الخياضيات لصالبات الرف الخامذ العمسي لسعخفة أثخه في تحريميغ
واتجاىاتيغ نحػ الخياضيات ،لحا تتحجد مذكمة البحث الحالي في اإلجابة عغ الدؤاؿ اآلتي:

ما اثخ التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل شالبات الرف الخامذ العمسي في

مادة الخياضيات واتجاىاتيغ نحػىا ؟

ثانياً :أىمية البحث :The significance of the Research

لمتصػر الحاصل في مشاىج الخياضيات وتجريديا ،أوصت الشطخيات الحجيثة في
نط اخ
ّ
التخبية والتعميع بتبشي وسائل وأساليب حجيثة في التجريذ عامة وتجريذ الخياضيات خاصة

تداعج الصمبة عمى اكتداب مفاليسيا فزال عغ إكدابيع أساليب التفكيخ الدميع ،إذ لع يعج

ىجؼ تعمع وتعميع الخياضيات قاص اخ عمى تحريل أنػاع السعارؼ والحقائق والسفاليع والسبادغ
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والشطخيات والسيارات الخياضية بل يتعجػ ذلظ عمى تشسية القجرات العقمية ومدتػيات التفكيخ

السختمفة لجييع.

وتعج الخياضيات مغ السػاد األساسية التي يجب اكتداب مفاليسيا ومياراتيا بذكل

الستعمع األساسية في
جيج؛ لسا ليا مغ أىسية في تشسية الُقجرة عمى التفكيخ ،وصقل ميارات ُ
ِ
الستعمع إلى مدتػػ السدؤولية
حياتو اليػمية ،وأصبح لداما عمى الثقافة الخياضياتية أف تخفع ُ

ومشتجا وقاد ار عمى مػاجية متصمبات
ُليحقق تعميسا رياضياتيا أفزل ،يخمق جيال ُمفك اخ ُ
السدتقبل بكفاية ،فيي عمع مغ إبجاع العقل البذخؼ ،وشخيقة لمبحث تعتسج عمى السشصق

الدخعة البجيية وسعة الخياؿ ودقة السالحطة ،ليحا فقج قيل إنيا
والتفكيخ العقمي ُمدتخجمة ُ
سيجة العمػـ بال ُمشازع وخادمتيا في الػقت نفدو ،وىحه ىي عطسة الخياضيات ،كسا تؤدؼ دو ار
كبي اخ في التصبيقات العمسية والعسمية ،وال أحج ي ِ
التصػر
شكخ دورىا الكبيخ الحؼ تؤديو في
ُ
ّ
التكشػلػجي اليائل وفي الرشاعات الحجيثة،كسا تعج أرضا خربة لتعميع التفكيخ بأنػاعو لجػ
ُ

الستعمسيغ(.الدىيخؼ،ٕٓٔٛ،ص٘.)٘ٙ
ُ

الستعّمع،
لحا ّ
فإف مشيج تعميع التفكيخ صار أحج السجاالت السيسة في تكػيغ شخرية ُ
إف اليجؼ األسسى لمتخبية ىػ ترشيع السػاشغ لكي يربح أكثخ اتدانا ونفعا ومالءمة لمقخف
إذ ّ
الستعّمع عمى إدارة عجمة ذىشو ،وزيادة سخعة ىحه العجمة
الحادؼ والعذخيغ ،لحا حيشسا ُي ّ
جرب ُ
لكي يدتصيع مػاكبة التصػر السعخفي والتكشػلػجي (اإلنتخنيت) فإنّشا نحقق تػليف شخرية
ّ
ّ
مكيفة سػية تذعخ بالثقة واالشسئشاف واإلندجاـ الذخري واالجتساعي.

(الدىيخؼ،ٕٓٔٚ،ص.)ٕٖٙ

وتعج تشسية االتجاىات االيجابية نحػ الخياضيات مغ األىجاؼ األساسية لتجريذ

الخياضيات ،فالصالب الحؼ لجيو اتجاه ايجابي نحػ مادة الخياضيات سػؼ يقػـ بجراسة مادة
الخياضيات بذغف ،ومحاولة لتفديخ بعس الطػاىخ والسػاقف االجتساعية تفديخ رياضية،
ويكثخ مغ االستفياـ عغ الججيج مغ األفكار الخياضية ،ويحاوؿ استشتاج بعس األفكار بشفدو.

(الخدادؼ ،۷۰۰۲ ،ص.)۳

ولتتحقق األىجاؼ التخبػية السخجػة تشافذ عمساء التخبية وعمساء الشفذ عامة

والسيتسػف مشيع بصخائق التعميع والتعمع خاصة عمى شخح أساليب وتقشيات تعميسية متشػعة
تجعل مغ الستعمع مفك اخ ناقجا ،بعج أف كاف يسثل الذخز الستمقي لمسعمػمات والشاقل لمسعارؼ
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والحقائق ،وكاف مغ بيغ آخخ األساليب وأكثخىا حجاثة ما يدسى بالتعمع الشذط Active
( .Learningأمبػسعيجؼ والحػسشية ،۷۰۰۲ ،صٗ.)۷

وقج شيج الشطاـ التخبػؼ العالسي في بجاية األلفية الثالثة ضيػر نطخيات تخبػية ججيجة

عجة ،مسا أدػ عمى تحػؿ جحرؼ في الشطخ إلى عسميات التعمع والتعميع ،وقج أضيخت

االكتذافات في مجاؿ أبحاث الجماغ وتصػرات عمع الشفذ السعخفي شخائقا ججيجة مغ التفكيخ
فيسا يتعمق بتػضيف ما تػصل إليو العمع الحجيث في أبحاث الجماغ في عسميات التعمع ،وقج

أُشمق عمى الفتخة مابيغ (ٕٓٓٓٓ-ٜٜٔـ) بدشػات الجماغ ،حيث أتاحت التكشػلػجيا الحجيثة
لمعمساء السجاؿ الكتذافات ججيجة ،وتسكشػا مغ دراسة العسميات التي تحجث في الجماغ ،ونتيجة

لحلظ فإف مفيػـ "التعمع السدتشج إلى الجماغ" وكيفية االستفادة مشو وتػضيفو في عسمية التعمع
وتمبية

احتياجات

الصمبة

(.)Dozier&Meyer,2009

أصبح

محط

اىتساـ

كثيخ

مغ

البحػث

التخبػية.

وقج شيج العقجاف األخيخاف مغ القخف الساضي تقجما كبي اخ في البحػث والجراسات في

مجاؿ الجماغ البذخؼ ،فأصبح يشطخ إليو عمى أنو جياز حيػؼ معقج ومتشامي ومتعجد
األنطسة ،وأنو يذكل ويعيج تذكيل نفدو بفعل الخبخات الحياتية(.بابصيغ،ٕٕٓٔ،ص.)ٜٔٛ

ويدتشج التعمع الجماغي إلى حكيقة مفادىا أف لكل إنداف دماغا فخيجا مغ نػعو ،وىػ

قادر عمى التعمع واالكتداب إذا تػافخت لو الطخوؼ السشاسبة ،وتدداد قجراتو عمى التعمع بإثارة
خالياه العربية وتشذيصيا عمى تذكيل أكبخ عجد مغ الػصالت العربية مع الخاليا العربية

األخخػ؛ فالجماغ يستاز بالقجرة التكيفية مع السػاقف السختمفة ،وىػ نطاـ تكيفي معقج وفخيج،

قادر عمى معالجة أكثخ مغ ميسة بذكل متػ ٍاز ،وىػ اجتساعي يتأثخ بجسمة العػامل

االجتساعية واالنفعالية ،بحيث يكػف في أفزل أداء عشجما تتفاعل جسمة العػامل البيػلػجية
والسعخفية واالنفعالية واالجتساعية معا(.شالفحة والدغػؿ،ٕٜٓٓ،صٗ.)ٕٚ

ويؤكج التعمع الجماغي أف التبايغ بيغ األفخاد في أنساط التعمع والتفكيخ يخجع إلى

اعتسادى ع أحج نرفي الجماغ في استكباؿ السعمػمات ومعالجتيا ،إذ أف الجماغ يدتصيع التعمع
بذكل أفزل عشجما يذتخؾ كال نرفيو معا في معالجة السعمػمات وتخديشيا واستخجاعيا.

لحلظ ارتأت الباحثة إلى تجخيب التعمع السدتشج إلى الجماغ في تجريذ الخياضيات

لصالبات الرف الخامذ العمسي ومعخفة فاعميتو في تحريميغ واتجاىاتيغ نحػ الخياضيات.
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مسا سبق تتجمى أىسية البحث الحالي في:

ٔ .استجابتو لالتجاىات التخبػية السعاصخة التي تُشادؼ بإدخاؿ نطخية التعمع السدتشج
إلى الجماغ في التجريذ.
الجماغ.

ٕ .قج يديع في تجريذ الخياضيات بفاعمية أكثخ باستخجاـ األساليب األكثخ تشاغسا مع
ٖ .اىتساـ و ازرة التخبية في العخاؽ ومذخفي الخياضيات االختراصييغ وفي تصػيخ

شخائق التجريذ الخياضيات وتحجيثيا  ،مسا اعصى اىسية لمتفكيخ في تجخيب استخاتيجيات
حجيثة تشدجع مع خرائز الستعمع ،وقج تداعج عمى تشسية اتجاىاتيغ االيجابية نحػ

الخياضيات.

ٗ .يداعج واضعي مشاىج الخياضيات عمى ترسيع السشاىج السالئسة لمتعمع السدتشج

إلى الجماغ.

٘ .إضافة لبشة السعخفة العمسية العخبية لقمة الجراسات التي تشاولت التعمع السدتشج إلى

الجماغ في تجريذ الخياضيات (عمى حج عمع الباحثة).

عج البحث الحالي (عمى حج عمع الباحثة) مغ البحػث األولى في البيئة
 .ٙيسكغ ّ
العخاقية الحؼ تتشاوؿ التعمع السدتشج إلى الجماغ في التحريل واالتجاه نحػ الخياضيات ،مسا
ومجرساتيا
تبخز أىسيتو ،وحاجة االستفادة مغ نتائجو في االرتقاء بتجريذ ُمجرسي الخياضيات ُ
ونقل الخبخة إلى شمبتيع.
ثالثاً :ىجف البحث :Aim of the Research

التعخؼ عمى (أثخ التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل
ييجؼ البحث الحالي إلى ّ
شالبات الرف الخامذ العمسي في مادة الخياضيات واتجاىاتيغ نحػىا).
رابعاً :فرضيتا البحث :Hypothes of the Research

مغ أجل تحقيق ىجؼ البحث صيغت الفخضيتاف الرفخيتاف اآلتيتاف:

* ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة (٘ٓ )ٓ,بيغ متػسط درجات

شالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس بالتعمع السدتشج إلى الجماغ ومتػسط درجات شالبات
السجسػعة الزابصة التي تجرس بالصخيقة التقميجية في اختبار التحريل.
)) ٖٛٚ
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* ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة (٘ٓ )ٓ,بيغ متػسط درجات
شالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس بالتعمع السدتشج إلى الجماغ ومتػسط درجات شالبات

السجسػعة الزابصة التي تجرس بالصخيقة التقميجية في مكياس االتجاه نحػ الخياضيات .
خامداً :حجود البحث :Limits of the research
يقترخ البحث الحالي عمى:

ٔ .شالبات الرف الخامذ العمسي في االعجاديات والثانػيات الشيارية لمبشات التابعة

لػ ازرة التخبية في السجيخية العامة لسحافطة نيشػػ.

ٕ .الفرل الجراسي األوؿ لمعاـ الجراسي ٕٕٕٕٓٓٓٔ-ـ .

ٖ .الفرػؿ الثالثة األولى( :الفرل األوؿ :المػغاريتسات) و(الفرل الثاني:
الستتابعات) و(الفرل الثالث :القصػع السخخوشية) مغ كتاب الخياضيات لمرف الخامذ

العمسي  ،تأليف (رحيع يػنذ كخو وآخخوف.)ٕٓٔٛ،

سادساً :تحجيج المرطلحات :Definition of the Terms
عرفو:
 .1التعلم المدتنج إلى الجماغّ :

* (الدمصي :)ٕٜٓٓ،بأنو (أسمػب أو مشيج شامل لمتعميع -التعمع يدتشج إلى

افتخاضات عمع األعراب الحجيثة التي تػضح كيفية عسل الجماغ بشحػ شبيعي وتدتشج إلى ما

ُيعخؼ بالتخكيب التذخيحي لمجماغ البذخؼ وأدائو الػضيفي في مخاحل تصػره
السختمفة)(.الدمصي،ٕٜٓٓ،ص.)ٔٓٛ
* (عفانة والجير :)ٕٜٓٓ،بأنو أحج إستخاتيجيات التعمع القائع عمى الجماغ ذؼ

الجانبيغ ،ويتزسغ خسذ خصػات رئيدة ىي :االستعجاد لمتعمع ،االنجماج السشطع ،اليقطة
اليادئة ،السعالجة الشذصة ،زيادة الدعة الجماغية(.عفانة والجير،ٕٜٓٓ،ص.)ٜٔٓ

وتعخفو الباحثة إجخائيا :التعمع الحؼ يقػـ عمى مجسػعة إجخاءات وخصػات عسمية
ّ
مشطسة تدتشج إلى مبادغ نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ عمى وفق مخاحل التعمع الجماغي

الخسذ (االستعجاد لمتعمع ،االنجماج السشطع ،اليقطة اليادئة ،السعالجة الشذصة ،زيادة الدعة

الجماغية) في تجريذ مادة الخياضيات لصالبات الرف الخامذ العمسي.
عرفو:
 .2التحريل ّ :Achievement

( (ٖٛٛ
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* (الدىيخؼٕٓٔ٘،أ) :مجػ استيعاب الصالبات لسا تعمسػه مغ خبخات مختمفة مغ

خالؿ السادة الجراسية ويقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في االختبارات التحريمية أو

الذفػية( .الدىيخؼٕٓٔ٘ ،أ،صٖٕٖ).

* (الدىيخؼٕٓٔ٘،ب) :السعمػمات التي اكتدبيا الصالب والسيارات التي نست لجيو

مغ خالؿ تعمسو مػضػعات دراسية ،ويقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في أحج
اختبارات

التحريل

أو

(الدىيخؼٕٓٔ٘،ب،ص.)ٗٚٙ

الجرجة

التي

يزعيا

السجرس

أو

كمييسا

معا.

وتعخفو الباحثة إجخائيا :ىػ محرمة ما تعّمستو شالبات الرف الخامذ العمسي مغ
ّ
مػضػعات رياضياتية درسػىا في فتخة معيشة ،ويقاس بالجرجة التي تحرل عمييا الصالبة مغ

أعجتو الباحثة.
خالؿ إجابتيا عمى فقخات االختبار التحريمي الحؼ ّ
عرفو كل من:
 .3االتجاه ّ :Attitudes

* (الدغػؿ :)۷۰۰۷ ،بأنو (حالة داخمية تؤثخ في اختيار الفخد لمدمػؾ أو عجـ

الدمػؾ حياؿ مػضػع أو شخز أو شيء معيغ)( .الدغػؿ ،۷۰۰۷ ،ص)۳۰3-۳۰3

* (مخعي والحيمة :)۷۰۰3،بأنو (استجابة مالزمة لسػضػع معيغ أو حالة أو قيسة

ما ،ويكػف مرحػبة باألحاسيذ والعػاشف ،كسا يعج االتجاه استجابة مكتدبة لمفعالية لسشبو

أو مثيخ معيغ ،كسػقف السخء مغ حخب ما أو محىب ما ،وتكػف ىحه االستجابة ثابتة ندبيا).

(مخعي والحيمة ،۷۰۰3 ،ص.)۷۷2

وتعخفو الباحثة إجخائيا :بأنو حالة مغ االستعجاد الشفدي لجػ شالبات الرف الخامذ

العمسي إزاء مادة الخياضيات سػاء بالسػافقة بذجة أو بالسػافقة أو بالسحايجة أو غيخ السػافقة أو
غيخ السػافقة بذجة ،ويقاس ىحا االستعجاد بسجسػع الجرجات التي تحرل عمييا الصالبة مغ

خالؿ إجابتيا عمى فقخات مكياس االتجاه نحػ الخياضيات الحؼ أعجتو الباحثة.
الفرل الثاني :إطــار نظري ودراسـات سـابقة:

أوالً :إطــار نظري:
 .1نظرية التعلم المدتنج إلى الجماغ :Brain Based Learning Theory

يعج الجماغ مغ أعقج األجيدة السػجػدة في جدع اإلنداف ،إذ يتكػف مغ (ٓٓٔ بميػف)

فعاؿ ،وأحيانا أخخػ ىادغ ،لكشو دائسا يشبس في الحياة،
خمية ،وىػ في بعس األحياف ّ
)) ٖٜٛ
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واألبحاث الججيجة في الجماغ أدت إلى تصػيخ نطخيات ججيجة حػؿ كيفية تعمع اإلنداف

لمسعمػمات الججيجة ،وكيفية تصػر الطخوؼ السشاسبة التي تدسح لمجماغ ليكػف مدتعجا لتمقي

السعمػمات(.بشي خالج والتح،ٕٕٓٔ،ص.)ٕٔٙ

فقج ضيخت نطخيات ججيجة في عمع نفذ التعمع والتعميع نتيجة استسخار جيػد عمساء

الش فذ وعمساء األعراب في األلفية الثالثة ،ومشيا نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ ،إذ بيغ

صاحبا ىحه الشطخية كيغ وكيغ ( )Caine& Caineأف الجماغ مدود فصخيا بسجسػعة مغ
القجرات مشيا القجرة عمى التشطيع الحاتي ،والقجرة عمى تحميل البيانات والتأمل الحاتي ،وقجرة ال

متشالية عمى اإلبجاع واالبتكار(.نػفل وأبػ عػاد،ٕٓٔٔ،ص.)ٔٙٙ

وتدتشج ىحه الشطخية إلى الجماغ تخكيبا ووضيفة ،وقج اعتسجت عمى الحقائق التي

تػصل إلييا عمساء األعراب الحيغ أشاروا إلى أف دراسة الجماغ الدبيل الػحيج لفيع أسباب

الدمػؾ وأف الجياز العربي ىػ القاعجة الفيديكية لعسمية التعمع اإلنداني ،كسا أف الخمية
العربية تتعمع ومغ ثع فالجماغ قادر عمى تػليج شبكات عربية تبعا لتعقج التعّمع أؼ كمسا
ازدادت إثخائية البيئة السحيصة بالستعمع تكاثفت الذبكات العربية لمفخد ،وأف التذجخات السػجػد
بيغ

الخاليا

العربية

تذكل

(الخيساوؼ وآخخوف،ٕٓٔٗ،ص.)ٔٛٚ-ٔٛٙ

مسخات

عربية

أو

خخائط

التعمع.

وإف نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ ىي شخيقة في التفكيخ بذأف التعمع والعسل ،وىي

نطاـ بحج ذاتو وليدت ترسيسا معقجا مدبقا ،وشخيقة داعسة لتعطيع القجرة عمى التعمع والتعميع،

وفيع لمتعمع استشادا إلى فيع الجماغ تخكيبا ووضيفة ومغ ثع فيي ليدت محلبا وال وصفة شبية
يشبغي إتباعيا ،وىي أسمػب شامل ومشيج لمتعميع يدتشج إلى افتخاضات عمى األعراب

الحجيثة وبكمسات مخترخة ىي التعمع مع حزػر الحىغ وفق انجاز عسمياتو
الصبيعية(.دمحم،ٕٓٓٙ،ص.)ٕٛٚ

خرائز التعمع السدتشج إلى الجماغ:

مغ أىع خرائز التعمع السدتشج إلى الجماغ:
ٔ .فيع عسمية التعمّع مغ خالؿ االعتساد عمى تخكيب الجماغ ووضائفو.
ٕ .تُعج نطاما في حج ذاتو ،وليدت ترسيسا معجا مدبقا.
ٖ .شخيقة شبيعية وداعسة وإيجابية لتحديغ القجرة عمى التعميع والتعمع.
( ٓ(ٖٜ
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ٗ .تعتسج عمى مػاصفات الجماغ مغ أجل اتخاذ الق اخرات وحجوث التعمع(.نػافمة

والفيرلٕٗٔٓ،صٖ٘٘).

فػائج تػضيف التعمع السدتشج إلى الجماغ في العسمية التخبػية:

لخز كيغ وكيغ ( )Caine&Caine,2002فػائج تػضيف التعمع السدتشج إلى الجماغ

في العسمية التخبػية في اآلتي:

يسكغ الصمبة مغ حل السذكالت بصخائق مختمفة.
ّٔ .
ٕ .يعسل عمى تشسية الحػار والسشاقذة في غخفة الرف.
ٖ .يجفع الصالب إلى السذاركة في صشع الق اخرات.
ٗ .يػجو عسمية التعمع مغ أجل الفيع.
٘ .يداىع في تكػيغ خبخات الصالب.

يسكغ الصالبات مغ التعامل مع أكثخ مغ عسل في الػقت ذاتو ،نط اخ لقجرة الجماغ
ّ .ٙ
الجيشاميكية(.نػفل وأبػ عػاد،ٕٓٔٔ،صٕ.)ٔٚ
العػامل السؤثخة عمى نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ:

ىشاؾ عػامل يسكغ أف تؤثخ عمى نطخية التعمع القائع عمى الجماغ ذؼ الجانبيغ ىي:

ٔ .العامل البيػلػجي :يسكغ استخجاـ نطخية التعمع القائع عمى الجماغ لسا ليا مغ فائجة
في تشسية التفكيخ لج ػ الستعمسيغ إال أف ذلظ يتصمب تػفيخ جػ صفي يدسح بسخاعاة ىحا الشػع
مغ التعمع السيسا دراسة السعمسيغ ألفزل لدبل التي يسكغ أف تشسي أدمغة الستعمسيغ تجاه
أىجاؼ محجدة ،ويتصمب ىحا مغ السعمسيغ أف يكػنػا قادريغ عمى فيع كيفية عسل الجماغ

وكيفية تخديشو لمسعمػمات ونديانو ليا ،كسا يشبغي أف يكػف لجييع معخفة ودراية بتخكيب الجماغ
ووضائفو ليسكغ إفادة الستعمسيغ إلى أقرى درجة وذلظ مغ خالؿ عسل بخامج وورشات عسل
تيدخ عمييع تصبيق إستخاتيجيات تجريذ تتشاغع مع خرائز أدمغة الستعمسيغ وتحجث الفيع

السصمػب.

ٕ .العامل الػراثي :يمعب عامل الػراثة ( )Heredityدو ار ميسا في عسمية التعمع

القائع عمى الجماغ ذؼ الجانبيغ ،إذ تؤثخ السػروثات أو الجيشات ( )Geneticsعمى قجرات

الجماغ مغ حيث التحكخ والحكاء والتفكيخ وغيخىا.

)ٔ) ٖٜ
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ٖ .العامل االنفعالي :تؤثخ الخبخات العاشفية التي يرحبيا انفعاالت حادة عمى عسل
الجماغ مغ حيث عجـ قجرة الفخد عمى التخكيد واالنتباه والتحكخ والتفكيخ ،إذ أشار ليػدكذ ( Le
 )Doux,1996وسػسا ( )Sousa,1998إلى أىسية العػاشف واالنفعاالت في عسمية التعمع،
السيسا تمظ التي تزع الستعمع في قمق وحيخة مغ حل مذكالت معيشة ،إذ تعج مثل ىحه

العػاشف واالنفعاالت محفدة لعسمية التعمع.

ٗ .العامل البيئي :يسكغ لمجماغ أف يغيخ بشيتو ووضيفتو كاستجابة لمسؤثخات البيئية

والخبخات الخارجية وىػ ما يصمق عميو السخونة العربية ( ،)Neural Plasticityلحا يجب أف

يػفخ السعمسػف البيئة السميئة بالتحجؼ (.)Challenge

٘ .العامل الحدي الحخكي :يدتقبل الجماغ السعمػمات مغ مجاخل مختمفة لمحػاس ،إذ

تقػـ السدتكبالت بتخجسة وتشطيع العسميات الحدية اآلتية مغ الحػاس إلرساليا إلى الجماغ ،إذ

تعج تمظ السدتكبالت مرادرنا عغ السعمػمات حػؿ العالع ،كسا أف التعمع الحخكي يعتسج
برػرة كبيخة عمى السعمػمات الحدية بالخغع مغ وجػد اختالؼ في ميكانيكيات الحػاس ،ولكغ

الخرائز الػضيفية متذابية.

 .ٙالعامل الغحائي :يتأثخ الجماغ بالتغحية ،فالشطاـ الغحائي القائع عمى أسذ عمسية

ويعتسج برػرة مباشخة عمى الفيتاميشات يجعل الجماغ يشذط ويشسػ ويتحدغ في قجراتو
وانجازاتو( .الخشيجؼ،ٕٓٔٔ،صٖٗ).

خصػات التعمع السدتشج إلى الجماغ:

يتزسغ التعمع السدتشج إلى الجماغ الخصػات اآلتية:

ٔ .االستعجاد لمتعمع :Predisposition Of Learning

يقػـ السعمع في ىحه الخصػة بتحػيل تحخكاتو التجريدية نحػ ضخورة تػضيف دماغ

الستعمع في التعميع الرفي ،أؼ تجييد وإعجاد الجماغ لمتخابصات السسكشة والستػقع تشذيصيا

وعسميا أثشاء عخض مادة التعمع ،وىشا يتع إلقاء نطخة عامة عمى السػضػع ،وتقجيسا برخيا
لمسػضػعات السختبصة بو ،وكمسا زادت خمفية الستعمع عغ السػضػع ازدادت سخعة استيعابو

لمسعمػمات الججيجة ،ومغ أىع السياـ التجريدية التي يشبغي أف يقػـ بيا السعمع في ىحه الخصػة:

التعخؼ عمى االرتباشات الذبكية
* تييئة عقػؿ الستعمسيغ لمسػضػع الججيج مغ خالؿ ّ
بيغ الخبخات الدابقة وخرائز السػضػع الججيج.
( ٕ(ٖٜ
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* االستعانة بأسئمة اختبارية لكذف خيػط التكامل السػجػدة في أدمغة الستعمسيغ

والخبخات السخاد اكتدابيا.

* تجييد البيئة الرفية بسا يتفق مع ىحا الشػع مغ التعمع بحيث يكػف مرسسة

ومدودة بخبخات إثخائية تسكغ الستعمسيغ مغ فيع واستيعاب التخابصات الذبكية الججيجة ومغ ثع

جعل السجخالت لمسػضػع الججيج قابمة إلحجاث التفكيخ العسيق.

* االستفادة مغ القجرة الجيشاميكية لمجماغ مغ خالؿ فيع آلية عسمو بحيث يحجث التعمع

السصمػب ،وذلظ مغ خالؿ وضع السعمع في بيئة حكيكية وثيقة الرمة بالسذكمة السصخوحة أو

السػضػع السخاد تعمسو.

* تػفيخ مشاخ صفي خاؿ مغ التيجيج والػعيج لمستعمسيغ وتخميريع مغ مذاعخ
الخػؼ بحيث يدػد الرف بيئة تعميسية تعمسية فييا ٍ
تحج ومشافدة مشتجة.
 .2انجماج المنظم :Orchestrated Immersion

تتصمب ىحه الخصػة ابتكار بيئات تعميسية تداعج الستعمسيغ عمى االنغساس الكامل في

الخبخات التخبػية واالنجماج والتكيف معيا ،بحيث يػفخ السعمع الفخصة لمستعمسيغ مغ أجل

التفاعل مع السػضػع السصخوح بذكل مشطع وسمذ ،وىحا يتصمب مغ الستعمع وفق نطخية التعمع
القائع عمى جانبي الجماغ التحمي بالدسات اآلتية.
* إدراؾ التخابط بيغ الجدع والعقل.
* تخكيب وبشاء السعشى.

* تفخد الستعمع في صفاتو وتكػيشو.

* مسارسة التعمع التعاوني.

 .3اليقظة اليادئة :Relaxed Alertness
يحاوؿ السعمع في ىحه الخصػة أف يديل مخاوؼ الستعمسيغ مغ خالؿ تخسيخ مبجأ

التحجؼ لمسػاقف التعميسية السصخوحة ،إذ يشبغي عمى السعمع أف يػفخ مػاقف تعميسية تثيخ

التحجؼ لمسذكالت الرفية ،ويديل االضصخاب أو االرتباؾ خذية الفذل ،بل يشبغي أف يذجع

الستعمسيغ عمى الكياـ ببعس السخاشخ والسجازفات بالتعاوف مع اآلخخيغ بحيث تكػف

السذكالت السصخوحة حكيقة ومتخابصة بالػاقع ،وأف يييئ الستعمع لتحسل السدؤولية في
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مجازفاتو وإقبالو عمى التعمع ،ويدتخجـ التعمع السحيصي أؼ التعمع الحؼ يختبط بكل ما يحيط
بالستعمع مغ صػر وإعالنات ..وغيخىا سػاء أكانت داخل البيئة الرفية أـ خارجيا.
 .4المعالجة النذطة :Active Processing

يدعى السعمع في ىحه الخصػة إلى حث الستعمسيغ عمى تخسيخ وتعسيع السعمػمات
والخبخات التعميسية السكتدبة نتيجة التفاعل الشذط لمستعمسيغ مغ خالؿ السذاركة مع أقخانيع
في ٍ
تحج ذؼ معشى لمسػاقف التعميسية ،ويدسح السعمع لمستعمع بأف يدتبرخ السذكمة وأساليب

دراستيا ،وأف يدتشبط السعمػمات السختبصة بالسذكمة ،وىشاؾ ثالثة عشاصخ ضخورية لحجوث
السعالجة الشذصة وىي:

* يشبغي عمى السعمع أف يزع الستعمسيغ في مػاقف تعميسية معقجة بحث تكػف تمظ

السػاقف أو الخبخات غشية وحكيقة ،فسثال عشجما يخاد تخسيخ أو دمج شالبات في ثقافة أجشبية
بتجريديع المغة اإلنكميدية فيجب عمى السعمسيغ أف يأخحوا بعيغ االعتبار السعالجة الستػازنة

لسدايا وخرائز القجرات الجماغية في اكتداب ميارات المغة.
* يشبغي أف يكػف لجػ الستعمسيغ ٍ
تحج ذاتي ذو معشى ،فكل التحجيات تثيخ عقػؿ
الستعمسيغ وتجعميع في حالة مغ اليقطة السخغػبة في التعمع.

* يشبغي عمى الستعمسيغ استبرار السذكمة مغ خالؿ إجخاء تحميل عسيق لصخؽ

عخؼ بالسعالجة الشذصة لمخبخة.
مختمفة لمجخػؿ ليا ،وىحا ما ُي ّ
 .5زيادة الدعة الجماغية :Expanding Of Brain Capacity

فييا يعصي السعمع مدائل إضافية تختبط بػاقع السػضػع السصخوح بحيث يعدز مغ
اكتداب الخبخات في الدعة الجماغية مغ خالؿ دمج حمػؿ مختمفة لمسذكالت أو السدائل

اإلضافية في بشية الجماغ ،وأف الستعمسيغ يكػنػف قادريغ عمى التعمع برػرة أفزل عشجما
يحّمػف مدائل أو مذكالت واقعية ،ويشبغي أف يعي السعمع أف الرػرة الكمية لمسػاقف اليسكغ

فرميا عغ تفاصيميا ،وإف الدعة الجماغية ليحه الرػرة تتكامل وتدداد اتداعا ،وتجج الخبخات

حدغ مغ قجرة الخاليا العربية مغ تكػيغ شبكات
السكتدبة ليا سبيال في البشية الجماغية مسا ُي ّ
متالفية تدسح بتصػر ونسػ القجرات الجماغية لمستعمسيغ(.عفانة والجير.)ٕٜٓٓ،
 .2االتجاىات : Attitudes
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تعخؼ االتجاىات بانيا حالة مغ االستعجاد او التييؤ العقمي لجػ الفخد  ،والحؼ يتكػف

ويشطع مغ خالؿ خبخات الفخد الدابقة ويجعمو يدمظ سمػكا معيشا  ،ويدتجيب بذكل معيغ نحػ
جسيع االشخاص واالشياء والسػاقف السترمة بيحه الحالة ( .بخر ، ٕٕٓٔ ،صٖ.)ٜ

واالتجاىات ىي ندعات تؤىل الفخد لالستجابة بانساط سمػكية محجدة نحػ اشخاصا

وافكار او مػاد دراسية او مػاقف او اشياء معيشة( .عبج العديد ، ٕٖٓٔ ،ص.)ٕٗٙ

ولالتجاىات مكانة بارزة في التخبية والتعميع في دراسات الذخرية وديشاميات الجساعة

والتػاصل والعالقات اإلندانية العامة والخاصة  ،وتعج محجدات مػجية ضابصة مشطسة

لمدمػؾ االجتساعي وعغ شخيق نسػ الفخد تتكػف لجيو االتجاىات نحػ األفخاد والجساعات
والسؤسدات والسػاقف والسػضػعات االجتساعية( .ممحع ،ٕٓٓٙ ،صٖٓٔ).

وأف اتجاىات الستعمع وإدراكاتو ىي التي تكػف كل خبخة مغ خبخاتو ،فبعس

االتجاىات تؤثخ في التعمع بصخيقة إيجابية وبعزيا اآلخخ يديج مغ صعػبة التعمع ،وأحج

السعاني األساسية في بحػث التعميع أف االتجاىات واإلدراكات الخاصة بالستعمع تمعب دو ار

أساسيا في عسمية التعمع( .حجات ،ٕٓٔٓ ،صٕٗ).
مكهنات االتجاىات:

ذکخ خصايبة (ٕٔٔٓ) أف االتجاىات تتزسغ ثالث مكػنات متكاممة ،ىي:

ٔ .السكػف السعخفي :ويذيخ إلى مجسػعة السعارؼ والسعتقجات السختبصة بسػضػع

االتجاه.

ٕ .السكػف الػججاني :ويذيخ إلى الذعػر باالرتياح أو عجـ االرتياح ،بالحب أو

الكخالية ،بالتأييج أو الخفس لسػضػع االتجاه.

ٖ .السكػف الدمػكي :ويتزح ىحا السكػف مغ خالؿ استجابة الفخد لمعسمية سػاء

أكانت سمبية أو ايجابية نحػ مػضػع االتجاه( .خصايبة ،ٕٓٔٔ،ص.)ٕٙ
أىسية االتجاىات

تطيخ أىسية االتجاىات في اآلتي:

ٔ .االتجاىات تحجد شخيق الدمػؾ وتفدخه.

ٕ .االتجاىات تشطع العسميات الجافعية واالنفعالية واإلدراكية والسعخفية حػؿ بعس

الشػاحي السػجػدة في السجاؿ الحؼ يعير فيو الصالب.
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ٖ .االتجاىات تشعكذ في سمػؾ الصالب و أقػالو وأفعالو وتفاعمو مع اآلخخيغ.
ٗ .االتجاىات تيدخ لمصالب القجرة عمى الدمػؾ ،واتخاذ القخارات في السػاقف الشفدية

الستعجدة في شيء مغ االتداؽ والتػحيج ،دوف تخدد أو تفكيخ في كل مػقف في كل مخة تفكي اخ
مدتقال.

٘ .االتجاىات تبمػر وتػضح صػرة العالقة بيغ الفخد وبيغ عالسو االجتساعي.

 .ٙاالتجاىات تحسل الفخد عمى أف يحذ ويجرؾ بصخيقة محجدة إزاء مػضػعات البيئة
الخارجية.

 .ٚاالتجاىات السعمشة تعبخ عغ مدايخة الفخد لسا يدػد مجتسعو مغ معاييخ وقيع

ومعتقجات( .عصيفة وسخور،ٕٓٔٔ،ص.)ٕٛٛ

مػقع االتجاىات بيغ أىجاؼ تجريذ الخياضيات:

يتع التعمع برػرة جيجة بل ومتسيدة عشجما يتفاعل عقل ووججاف الستعمع ،ويتكامالف

الكتداب أفزل ال خبخات التعميسية عغ فيع ،ومغ خالؿ حب التعمع ورغبة في التعسق ودافعية
لمتسيد؛ ومغ ىحا السشصمق فإف أحج األىجاؼ األساسية لتعميع وتعمع الخياضيات ىػ تكػيغ
االتجاىات االيجابية نحػىا ،وتشسية السيػؿ الحافدة لتعمسيا ،واالستستاع بيا ،واإلحداس

بأىسيتيا ،وتثسيغ فائجتيا في تكػيغ ميارات عقمية وإجخائية تؤىل الصالب لمتكيف مع

الستغيخات ،ومغ ثع فإف معمع الخياضيات البج واف يدعى ليذ فقط ألف يكػف شمبتو قادريغ
عمى عسل الخياضيات ،بل أيزا أف يكػنػا محبيغ لمخياضيات ولجييع الجافعية الحاتية لجراستيا

والتسيد فييا ،حيث تحجث عالقة تبادلية ايجابية بيغ العقل والػججاف تعسل عمى استس اخرية
التعمع وتعسيق الفيع  ،وربسا يجعل مشيع مفكخيغ ومبجعيغ(.عبيج،ٕٓٔٓ،ص.)ٚٛ
تشسية االتجاىات اإليجابية نحػ الخياضيات:

ىشاؾ أفكار وأساليب تداعج السعمع عمى تشسية اتجاىات شمبتو نحػ الخياضيات ،مشيا:

ٔ .تحجيج االتجاه أو االتجاىات السخغػب تشسيتيا لجػ الصمبة.

ٕ .تحجيج الخبخات التعميسية السختمفة التي تداعج عمى تشسية االتجاه نحػ الخياضيات.
ٖ .تحجيج إستخاتيجيات وأساليب تشسية ىحه االتجاىات ،وفي ىحا السجاؿ يسكغ لمسعمع

تػضيف إستخاتيجيات تجريدية حجيثة تخكد عمى استخجاـ التفكيخ العمسي وحل السذكالت.
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ٗ .تحجيج السػاقف التعميسية التي تػفخ فخص التعمع الجسعي ،ومذاركة الصمبة في

الكياـ بأنذصة أو تجارب أو تجريبات معيشة ،فسثل ىحه السػاقف ليا إمكانيات تعميسية تدسح

بتبادؿ الخبخات العاشفية التي تديج مغ تعمع االتجاىات ،حيث يراحب ىحا التعمع الذعػر

بالدخور والشجاح مغ جانب الصمبة.

٘ .عخض بعس الشساذج اإلندانية التي تطيخ في سمػكيا اتجاىات إيجابية في

مػاقف معيشة ،كأف يعخض السعمع عمى شمبتو نساذج لذخريات عمسية بارزة ،أو لبعس

السجرسيغ أو حتى مغ الصمبة أنفديع ،وفي ىحا الجانب عمى السعمع أف يكػف قجوة لصمبتو في

تفكيخه وفي سمػكو ،وأف يكػف قاد ار عمى تػجيييع وإرشادىع إلى ما يحقق نسػىع في الجػانب

الدمػكية( .جخبػع ،ٕٕٓٔ ،صٕ٘.)ٖ٘-
ثانياً :دراسات سابقة:

المحهر األول :دراسات تناولت التعلم المدتنج إلى الجماغ:
ٔ .دراسة تػفكدي وديسخؿ ( :)Tufekci&Demirl,2009أجخيت الجراسة في تخكيا،

التعخؼ عمى (أثخ التعمع السبشي عمى نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تصػيخ
وىجفت إلى ّ
القجرة عمى التعمع واالحتفاظ بو وتشسية االتجاىات االيجابية نحػه)؛ تكػنت العيشة مغ (ٓ)ٛ

شالبة وشالبة مغ شمبة جامعة غازؼ في أنقخة ،تع تػزيع العيشة عمى مجسػعتيغ (تجخيبية
وضابصة) بالتداوؼ ،بػاقع (ٓٗ) شالبة وشالبة في كل مجسػعة ،تع تصبيق بخنامج تجريبي

مبشي عمى نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ عمى الصمبة ،وقج أضيخت نتائج الجراسة تفػؽ
شمبة

السجسػعة

التجخيبية

عمى

السجسػعة

الزابصة

في

مجاالت

الجراسة.

(.)Tufekci&Demirl,2009,p1782-1791

ٕ .دراسة (الصيصي :)ٕٓٔٗ،أجخيت الجراسة في السسمكة األردنية الياشسية ،وىجفت

تعخؼ (أثخ بخنامج تعميسي مدتشج عمى الجماغ في تحديغ التحريل لجػ شمبة الرف
إلى ّ
الخامذ األساسي في العمػـ)؛ تكػنت العيشة مغ ( )ٕٔٛشالبة وشالبة مغ الرف الخامذ

اختيخوا بالصخيقة القرجية ،وزعػا إلى مجسػعتيغ :مجسػعة تجخيبية تكػنت مغ (ٗ )ٙشالبة
وشالبة ،ومجسػعة ضابصة تكػنت مغ(ٗ )ٙشالبة وشالبة ،وقج شبق الباحثة البخنامج التعميسي
عمى السجسػعة التجخيبية ،واستخجـ االختبار التحريمي (القبمي والبعجؼ) لجسع البيانات،

حيث يع التحقق مغ صجقو الطاىخؼ بالتحكيع ،وثباتو باستخجاـ معادلة (كػدر-ريتذاردسػف
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" )"K-R20وقج بمغ معامل الثبات ( ،)ٓ,ٜٚوقج أضيخت نتائج الجراسة :وجػد فخوؽ ذات
داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ (التجخيبية والزابصة) لرالح السجسػعة

التجخيبية تعدػ لمبخنامج التعميسي السدتشج عمى الجماغ (.الصيصي،ٕٓٔٗ،صٔٔٔ.)ٖٔٛ-

ٖ .دراسة (الدعبي :)ٕٓٔ٘،أجخيت الجراسة في السسمكة األردنية الياشسية ،وىجفت

تعخؼ (أثخ التعمع السدتشج إلى الجماغ في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجػ التالميح
إلى ّ
السػىػبيغ في الرف الثامغ)؛ تكػنت العيشة مغ ( )ٔٓٚتمسيحا وتمسيحة في الرف الثامغ مغ
مجارس السمظ عبج هللا الثاني لمتسيد بالدرقاء ،وزعػا عمى مجسػعتيغ؛ وقج استخجـ الباحث

بخنامج تعميسي قائع عمى مبادغ التعمع السدتشج إلى الجماغ لتجريذ وحجتيغ مغ مادة العمػـ

لمرف الثامغ ،واستخجـ مكياس كيسبخ ( )Kemberلمتفكيخ التأممي بعج مػاءمتو لمبيئة

األردنية ،وقج أضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات

السجسػعتيغ (التجخيبية والزابصة) لرالح السجسػعة التجخيبية (.الدعبي،ٕٓٔ٘،صٖٗ-

٘.)ٚ

المحهر الثاني :دراسات تناولت االتجاه نحه مادة الرياضيات:

ٔ .دراسة فاروؽ وشاه ( :)Farooq&Shah,2009اجخيت الجراسة في باكدتاف،

وىجفت الى التعخؼ عمى (اتجاىات شمبة السخحمة الثانػية في باكدتاف نحػ الخياضيات) ،

تكػنت عيشة الجراسة مغ (٘ )ٙٛشالبا وشالبة  ،بػاقع ( )ٖٜٚشالبا و ( )ٖٓٙشالبة مغ
الرف العاشخ  ،اعج الباحثاف مكياسا التجاه الصمبة نحػ الخياضيات تكػف مغ ( )ٔٛفقخة،

تػزعت عمى ثالث مجاالت ىي (الثقة الذخرية نحػ الخياضيات ،وفائجة الخياضيات،
والترػر نحػ معمع الخياضيات) ،واستخجـ الباحثاف االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ،

وأضيخت نتائج الجراسة :أف اتجاىات الصمبة نحػ الخياضيات كانت ضعيفة ،كسا اليػجج فخؽ

ذؼ داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة (٘ٓ )ٓ.بيغ متػسصي درجات الصالب والصالبات عمى
مكياس االتجاه نحػ الخياضيات)Farooq & Shah, 2009,p75-83( .

ٕ .دراسة دمحم ووحيج ( :)Mohamed & Waheed ،2011أجخيت الجراسة في

جدر السالجيف ،وىجفت إلى التعخؼ عمى (اتجاىات شمبة السجارس الثانػية نحػ الخياضيات

في جدر السالجيف)؛ تكػنت عيشة البحث مغ (ٕٓٓ) شالبا وشالبة ،واستخجـ الباحثاف السشيج

الػصفي ،وقج أعج الباحثاف مكياسا التجاه الصمبة نحػ الخياضيات تكػف مغ (ٕٓ) فقخة،
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تػزعت عمى مجاليغ ىسا (الثقة الذخرية نحػ الخياضيات ،وترػرات الصمبة نحػ فائجة

الخياضيات) ،واستخجـ الباحثاف الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واالختبار التائي

(ت) لعيشيغ مدتقمتيغ ،وأضيخت نتائج الجراسة :أف اتجاىات الصمبة نحػ الخياضيات جاءت

بجرجة متػسصة ،أؼ يسكغ القػؿ بأف الصمبة يستمكػف اتجاىات ايجابية نحػ

الخياضيات.)Mohamed&Waheed,2011,p277-281(.

ٖ .دراسة (جخبػع :)ٕٓٔٗ ،أجخيت الجراسة في فمدصيغ ،وىجفت إلى التعخؼ عمى

(فاعمية تػضيف إستخاتيجية التجريذ التبادلي في تشسية التفكيخ في الخياضيات واالتجاه نحػىا

لجػ شالب الرف الثامغ األساسي بغدة) ،تكػنت عيشة الجراسة مغ (ٓ )ٙشالبا مغ شالب

الرف الثامغ األساسي (يقابل الرف الثاني الستػسط في البيئة العخاقية) ،بػاقع (ٖٓ) شالبا

في السجسػعة التجخيبية و (ٖٓ) شالبا في السجسػعة الزابصة ،كافأ الباحث بيغ السجسػعتيغ

إحرائية في متغيخات (العسخ الدمشي ،والسدتػػ االجتساعي واالقترادؼ ،والجشذ ،والتحريل

الجراسي العاـ لمفرل الجراسي األوؿ ،ومتغيخ التحريل في الخياضيات لمفرل الجراسي

األوؿ ،واالتجاه نحػ الخياضيات) ،وقج أعج الباحث مكياسا لالتجاه نحػ الخياضيات تكػف مغ
(ٖٓ) فقخة تػزعت عمى أربعة مجاالت (االتجاه نحػ فائجة الخياضيات ،االتجاه نحػ الشجاح
في الخياضيات ،االتجاه نحػ الثقة في تعمع الخياضيات ،واالتجاه نحػ معمع الخياضيات) ،وقج

أضيخت الشتائج :يػجج فخؽ ذؼ داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات شالب السجسػعة
التجخيبية ودرجات السجسػعة الزابصة عمى مكياس االتجاه نحػ مادة الخياضيات لرالح

السجسػعة التجخيبية( .جخبػع .)ٕٓٔٗ ،

الفرل الثالث :منيجية البحث وإجراءاتو:

أوالً :منيجية البحث :Research Methodology
اتبعت الباحثة مشيج البحث التجخيبي الحؼ يعبخ عغ محاولة التحكع في جسيع

الستغيخات والعػامل األساسية باستثشاء متغيخ واحج تقػـ الباحثة بتصػيعو بيجؼ تحجيج وقياس

تأثيخه في العسمية(.ممحعٕٓٔ٘،ب،صٕٔٗ).

ثانياً :الترميم التجريبي :Experimental Design

ُيعج اختيار الترسيع التجخيبي أولى الخصػات التي تقع عمى عاتق الباحثة عشج
إجخائيا تجخبة عمسية ،إذ إف سالمة الترسيع وصحتو ىسا الزساف األساس لمػصػؿ إلى
)) ٖٜٜ
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نتائج سميسة ودقيقة ،ويتػقف تحجيج نػع الترسيع التجخيبي عمى عجة عػامل مشيا :شبيعة

السذكمة ،وىجؼ البحث ،وضخوؼ العيشة( .الجابخ ّؼ وصبخؼ،ٕٖٓٔ ،صٖٓٔ)؛ واعتسجت
الباحثة الترسيع ذا الزبط الجدئي بسجسػعتيغ (تجخيبية وضابصة) لكػنو أكثخ مالئسة
لطخوؼ البحث ،والذكل (ٔ) يػضح ذلظ.

الذكل ( )1الترميم التجريبي للبحث

السجسػعة تكافؤ السجسػعتيغ

الستغيخ السدتقل

العسخ الدمشي
* ُ
* معمػمات سابقة

السدتشج

التجخيبية

التعمع

* السعجؿ العاـ لمخياضيات لمعاـ

الزابصة الدابق
* االتجاه نحػ الخياضيات

الجماغ
الصخيقة التقميجية

الستغيخ التابع
إلى

* التحريل
*

االتجاه

الخياضيات

نحػ

ثالثاً :مجتمع البحث وعينتو :Research Population and its Sample

 .1مجتمع البحث :Research population

تكػف مجتسع البحث الحالي مغ جسيع شالبات الرف الخامذ العمسي في السجارس
ّ
االعجادية والثانػية لمبشات في مجيشة السػصل التابعة لمسجيخية العامة لتخبية محافطة نيشػػ
لمعاـ الجراسي (ٕٕٓٓ.)ٕٕٓٔ-

 .2عينة البحث :Research Sample
اختارت الباحثة ثانػية االصسعي لمبشات في مجيشة (السػصل) التابعة لمسجيخية العامة

لتخبية محافطة نيشػػ قرجيا كػف الباحثة ُمجرسة فييا ،واحتػاء السجرسة عمى شعبتيغ لمرف
الخامذ العمسي؛ وقج جسعت الباحثة معمػمات عغ شالبات الرف الخامذ العمسي إلجخاء
التكافؤ في بعس الستغيخات الجخيمة ،واختيخ بالتعييغ العذػائي شعبة (ب) لتسثل السجسػعة

جرس (بالتعمع السدتشج إلى الجماغ) وبمغ عجد شالباتيا ( ،)ٖٙوالذعبة
التجخيبية األولى التي ستُ ّ
جرس (بالصخيقة التقميجية) وبمغ شالباتيا ()ٖٛ؛ وبعج
(أ) لتسثل السجسػعة الزابصة التي ستُ ّ

استبعاد الصالبات الخاسبات إحرائيا فقط البالغ عجدىغ (ٗ) ،أصبح السجسػع الشيائي لصالبات
عيشة البحث (ٓ ،)ٚوالججوؿ (ٔ) يػضح ذلظ:
( ٓٓٗ(

أثر التعلم ادلستند إىل الدماغ يف حتصيل
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ججول ( )1تهزيع أفراد عينة البحث على مجمهعتي البحث
قبل الصالبات

عجد

التجخيبية

ب

ٖٙ

ٔ

ٖ٘

الزابصة

أ

ٖٛ

ٖ

ٖ٘

ٗٚ

ٗ

ٓٚ

السجسػعة الذعبة

السجسػع

عجد

الصالبات

االستبعاد

الخاسبات

الصالبات

االستبعاد

بعج

رابعاً :تكافؤ مجمهعتي البحث :كافأت الباحثة بين طالبات المجمهعتين إحرائياً في

متغيرات:

العسخ الدمشي لكل
العسخ الدمشي محدػبا باألشيخ  : Ageتع الحرػؿ عمى ُ
ُٔ .
شالبة مغ بصاقتيا السجرسية ،وقج استعسل االختبار التائي ( )T-testلعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة

داللة الفخوؽ اإلحرائية ،واتزح أف الفخؽ ليذ بحؼ داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة
(٘ٓ ،)ٓ,والججوؿ (ٕ) يػضح ذلظ.

لمتعخؼ عمى ما تستمكو الصالبة مغ معمػمات سابقة في
ٕ .اختبار معمػمات سابقةّ :
أعجت الباحثة اختبا ار تحريميا تكػف مغ (ٕٓ) فقخة مػضػعية ذات البجائل
مادة الخياضياتّ ،
األربعة ،وقج تع عخضو عمى مجسػعة محكسيغ مختريغ في الخياضيات وشخائق تجريديا

لمتأكج مغ سالمتو وصالحية فقخاتو ،وقج تست السػافقة عميو كسا ىػ مع إجخاء تعجيالت

شِبق عمى السجسػعتيغ واستعسل االختبار التائي( )T-testلعيشتيغ مدتقمتيغ
شفيفة ،ثع ُ

لسعخفة داللة الفخوؽ اإلحرائية عشج مدتػػ داللة (٘ٓ ،)ٓ,واتزح أف الفخؽ ليذ بحؼ داللة
إحرائية ،والججوؿ (ٕ) يػضح ذلظ.

ٖ .السعجؿ العاـ لمخياضيات لمعاـ الدابق :تع الحرػؿ عمى درجات شالبات

السجسػعتيغ لمعاـ الجراسي الدابق (ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔـ) مغ إدارة السجرسة ،وقج استعسل

االختبار التائي ( )T-testلعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخوؽ اإلحرائية ،اتزح أف الفخؽ
ليذ بحؼ داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة (٘ٓ ،)ٓ,والججوؿ (ٕ) يػضح ذلظ

ٗ.مكياس االتجاه نحػ مادة الخياضيات :اعجت الباحثة مكياسا تكػف مغ (ٖٓ) فقخة

ذات الخسدة بجائل (مػافقة بذجة  ،مػافقة  ،محايجة  ،غيخ مػافقة  ،غيخ مػافقة بذجة) .تػزع
)ٔٓٗ )
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عمى ستة مجاالت (االتجاه نحػ شبيعة مادة الخياضيات  ،االتجاه نحػ قيسة مادة الخياضيات
 ،االتجاه نحػ االستستاع بالخياضيات ،االتجاه نحػ تعمع الخياضيات  ،االتجاه نحػ مجرسة

الخياضيات  ،االتجاه نحػ الشجاح في الخياضيات) ،وقج تع تصبيقو عمى مجػعتي البحث ،

وعشج استعساؿ االختبار التائي ( )T-testلعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخؽ بيغ

الستػسصيغ  ،اتزح اف الفخؽ ليذ بحؼ داللة احرائية عشج مدتػػ داللة (٘ٓ )ٓ.والججوؿ

(ٕ) يػضح ذلظ .

ججول ( )2نتائج االختبار التائي لمجمهعتي البحث بمتغيرات التكافؤ
عجد

الستػسط

العيشة

الحدابي

الدمشي التجخيبية

ٖ٘

ٔٔ,ٕٗ ٔ٘٘,ٔٙ

الزابصة

ٖ٘

ٔٔ,ٔٙ ٔ٘ٗ,ٔٚ

الستغيخات
العسخ
ُ

السجسػعة

Age

اإلنحخاؼ درجة
السعيارؼ

اختبار معمػمات التجخيبية

ٖ٘

ٖ٘ٚ,

ٖ,ٜٔ

الزابصة

ٖ٘

ٖٗٚ,

ٖٖٔ,

العاـ التجخيبية

ٖ٘

٘٘ٚٙ,

ٕٔ,ٙٙ

الزابصة

ٖ٘

ٚ٘,ٛٚ

ٕٕٔ,ٚ

التجخيبية

ٖ٘

ٔٗٚٚ,

٘ٔٔٔ,

الزابصة

ٖ٘

٘ٗٚٙ,

ٔٓ,ٓٛ

سابقة
السعجؿ

لمخياضيات لمعاـ
الدابق
نحػ

االتجاه
الخياضيات

الحخية

ٙٛ

مدتػػ

الكيسة التائية
السحدػبة

الججولية

ٖٓٔ,

ٕٓٓ,

ٗٓ,ٜ

ٕٓٓ,

٘ٔٔ,

ٖٕٔ,

ٕٓٓ,

ٕٓٓ,

الجاللة
٘ٓٓ,
غيخ
دالة
غيخ
دالة
غيخ
دالة
غيخ
دالة

خامداً :تحجيج المادة العلمية:

تحجدت السادة العمسية بػ (الفرل األوؿ :المػغاريتسات) و(الفرل الثاني :الستتابعات)

و(الفرل الثالث :القصػع السخخوشية) مغ كتاب الخياضيات لمرف الخامذ العمسي لمعاـ

الجراسي (ٕٕٕٕٓٓٓٔ-ـ) تأليف (رحيع يػنذ كخو وآخخوف.)ٕٓٔٛ،

( ٕٓٗ(
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سادساً :صياغة األىجاف الدلهكية:
سمػكية

اليجؼ الدمػكي ىػ عبارات ترف بجقة نتائج تعميسية مشذػدة أو تعبخ عغ تغيخات
محجدة

نتػقع

مغ

الصالب

إكدابيا

بعج

االنتياء

مغ

الجرس.

(الدىيخؼٕٓٔ٘،ب،صٓٗ)؛ صاغت الباحثة ( )ٜٛىجفا سمػكيا ،وتع االعتساد في صياغتيا
عمى ترشيف بمػـ ( )Bloomلألىجاؼ السعخفية بسدتػياتو الثالثة األولى وىي( :التحكخ،

والفيع ،والتصبيق).

سابعاً :إعجاد الخطط التجريدية:

يعج التخصيط أحج الخكائد األساسية ألؼ عسل يشػؼ اإلنداف الكياـ بو ،فال نجاح

ألؼ عسل بال تخصيط سميع لو(.الدىيخؼٕٓٔ٘،أ ،صٖٗٔ).

أعجت الباحثة نػعيغ مغ الخصط التجريدية :األولى لمسجسػعة التجخيبية التي
فقج ّ
ستجرس (بالتعمع السدتشج إلى الجماغ) ،والثانية لمسجسػعة الزابصة التي ستجرس (بالصخيقة
التقميجية) ،وقج تع عخضيسا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لإلفادة مغ آرائيع ومقتخحاتيع

لتصػيخىا بذكل سميع وواضح.
ثامناً :أدوات البحث:

تسثمت أدوات البحث باختبار التحريل ومكياس االتجاه نحػ الخياضيات ؛ وفيسا يأتي

عخض اإلجخاءات التفريمية التي اتبعتيا الباحثة في إعجادىسا:
 .1االختبار التحريلي :Achievement Test

يعج االختبار التحريمي ىػ األداة التي تدتخجـ في قياس السعخفة والفيع والسيارة في

أعجت
مادة دراسية أو تجريبية معيشة أو مجسػعة مػاد(.مجيج وعياؿ،ٕٖٓٔ،صٕ٘)؛ وقج ّ

الباحثة ججوال لمسػاصفات تسثمت فيو مػضػعات الفرػؿ الثالثة مغ كتاب الخياضيات لمرف
جرس في الكػرس الجراسي األوؿ ،ومدتػيات األىجاؼ الدمػكية في
الخامذ العمسي التي ستُ ّ
ضسغ السجاؿ السعخفي لترشيف بمػـ ،والججوؿ (ٖ) يػضح ذلظ:
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ججوؿ (ٖ) ججوؿ السػاصفات (الخارشة االختبارية) الخاصة باالختبار التحريمي
عجد األىجاؼ ووزنيا
الفرػؿ

عجد

وزف

التحكخ

الجروس السحتػػ ()ٕٚ

%ٕٛ

الفيع()٘ٚ

%٘ٛ

السجسػع

التصبيق (ٗٔ) ()ٜٛ
ٓٓٔ%
ٗٔ%

األوؿ

ٙ

%ٔٙ

ٔ

ٖ

ٔ

٘

الثاني

ٚ

%ٜٔ

ٕ

ٖ

ٔ

ٙ

الثالث

ٕٗ

٘%ٙ

٘

ٔٔ

ٖ

ٜٔ

السجسػع

ٖٚ

ٓٓٔٛ %

ٔٚ

٘

ٖٓ

بمغت عجد فقخات االختبار برػرتو األولية (ٖٓ) فقخة اختبارية مػضػعية مغ نػع

(اختيار مغ متعجد) ذؼ أربعة بجائل فقط بجيل واحج صحيح ،واعتسجت الباحثة في ترحيح
االختبار عمى ورقة اإلجابة الشسػذجية (مفتاح الترحيح) ،وقج تع إعصاء درجة واحجة لإلجابة

الرحيحة ،وصفخ لإلجابة الخاشئة أو الستخوكة التي عػممت معاممة اإلجابة الخاشئة،

فتربح أعمى درجة لالختبار (ٖٓ) وأقل درجة (صفخ) بستػسط فخضي (٘ٔ) ،ثع أعّجت

الباحثة تعميسات االختبار ومثاؿ يػضح كيفية اإلجابة.
صجق االختبار :Test Validity

يقرج بو أف يكيذ االختبار ما وضع مغ أجمو( .العداوؼ،ٕٓٓٛ،صٖ ،)ٜبحيث

يعصي صػرة كاممة وواضحة لسقجرة الصالبة عمى الخاصية السخاد قياسيا ،ومغ أجل التحقق
مغ صجؽ االختبار ،عسجت الباحثة إلى التحقق مغ اآلتي:

ٔ .الرجؽ الطاىخؼ  :Face Validityتع التحقق مشو مغ خالؿ عخض االختبار

عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في اختراص الخياضيات وشخائق تجريديا إلبجاء آرائيع

ومالحطاتيع في وضػح الفقخات وصياغتيا برػرة جيجة ومجػ قياسيا لألغخاض الدمػكية

السحجدة ليا ومشصكية البجائل وجاذبيتيا وأؼ مالحطات أخخػ تفيج في تحديغ نػعية االختبار،
وقج جاءت نتيجة آرائيع حػؿ فقخات االختبار عمى ندبة اتفاؽ أكثخ (٘ )%ٛمع إجخاء بعس

التعجيالت  ،لحا َعّجت جسيع فقخات االختبار صادقة.
( ٗٓٗ(
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سجت الباحثة إعجاد فقخات االختبار
ٕ .صجؽ السحتػػ َ :Content Validityع َ
التحريمي وفقا لججوؿ السػاصفات (الخخيصة االختبارية) الحؼ يعج مؤش اخ مغ مؤشخات صجؽ

السحتػػ(.ممحعٕٓٔ٘،أ،ص.)ٕٔٚ

التصبيق االستصالعي لالختبار التحريمي :لمتأكج مغ وضػح تعميسات اإلجابة عغ

االختبار وفيع فقخاتو وتحجيج الػقت السدتغخؽ في اإلجابة عميو ،شبقت الباحثة االختبار عمى
عيشة استصالعية أولية مؤلفة مغ (ٖٓ) شالبة مغ شالبات الرف الخامذ العمسي ،وقج تبيغ

أف جسيع فقخات االختبار وتعميسات اإلجابة عشو كانت واضحة ،ولزبط الػقت السدتغخؽ
لإلجابة عغ فقخات االختبار ،تع رصج وقت انتياء إجابات جسيع الصالبات ،وكاف متػسط

الػقت (ٓٗ) دقيقة.

شبقت الباحثة االختبار عمى عيشة استصالعية ثانية متكػنة مغ (ٓ )ٔٙشالبة مغ
ثع ّ
شالبات الرف الخامذ العمسي (عيشة التحميل اإلحرائي) ،وذلظ إلجخاء التحميل اإلحرائي

ص َّح َحت إجابات العيشة االستصالعية ثع رتبت الجرجات تشازليا؛
لفقخات االختبار؛ بعجىا ُ
ووزعت العيشة إلى مجسػعتيغ :مجسػعة عميا عجد أفخادىا (ٓ )ٛشالبة ومجسػعة دنيا عجد
أفخادىا (ٓ )ٛشالبة ،حيث ذكخ كيمي ( )Kellyأنو مغ األفزل تقديع الجرجات نفديا إلى

(ٓ٘ )%عميا و(ٓ٘ )%دنيا وخاصة في االختبارات الرفية ،إذ تعصي ىحه الشدبة أعمى
تسيي اد لمفقخة إذا كاف التػزيع متداويا( .عػدة،ٕٓٔٔ،صٕٕٔ)؛ ثع ُح ِد َب مدتػػ الرعػبة
وقػة التسييد لكل فقخة عمى الشحػ اآلتي:

شبقت الباحثة معادلة
* معامل الرعػبة لمفقخة ّ :Item Difficulty Coefficient
معامل الرعػبة لكل فقخة مغ فقخات االختبار ووججتيا تتخاوح بيغ ( ،)ٓ,ٙٚ –ٓ,ٖٙوتُعج

فقخات

االختبار

مقبػلة

إذا

تخاوح

مجػ

صعػبتيا

بيغ

(ٕٓ-ٓ,

٘.)ٓ,ٚ

عج مقبػلة ومعامل
(ممحعٕٓٔ٘،أ،ص)ٕٜٙ؛ وىحا يعشي أف فقخات االختبار التحريمي تُ ّ
صعػبتيا مشاسبا.

شبقت الباحثة معادلة تسييد الفقخة
* معامل تسييد الفقخة ّ :Item Discrimination
ووججتيا تتخاوح بيغ ( ،)ٓ,ٖٚ-ٓ,ٗٚإذ تُعج الفقخة جيجة إذا كاف معامل قػتيا التسييدية

(ٓٗ )%أو أكثخ(.عالـ،ٕٓٔٔ،ص)ٕ٘ٙ؛ لحا تُعج جسيع فقخات االختبار جيجة مغ حيث
قجرتيا التسييدية ،وبيحا تع إبقائيا جسيعا دوف ححؼ أو تعجيل.
)٘ٓٗ )
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* فعالية البجائل الخاشئة  :Effectiveness of Destructorsبعج تصبيق معادلة
فعالية البجائل ضيخ أف الشتائج جسيعيا كانت سالبة ،وىحا يعشي أف البجائل الخاشئة قج مػىت

عجدا مغ الصالبات ذوات السدتػيات الزعيفة مسا يجؿ عمى فعاليتيا ،وعميو تع اإلبقاء عمى

جسيع الفقخات دوف تغييخ.

ثبات االختبار :Test Reliability

االختبار الثابت ىػ الحؼ يعصي الشتاج نفديا لمسجسػعة إذا ما شبق مخة أخخػ في

الطخوؼ نفديا بذخط أال يحجث تعمع أو تجريب في الفتخة مابيغ التصبيقيغ األوؿ والثاني(.مجيج
وعياؿ،ٕٖٓٔ،صٖ)ٛ؛ تع حداب معامل ثبات االختبار التحريمي بصخيقتيغ ىسا:

ٔ .شخيقة التجدئة الشرفية  :Split half Methodتقػـ ىحه الصخيقة عمى تقديع

فقخات االختبار إلى فقخات فخدية وزوجية ثع يحدب معامل االرتباط بيشيسا ،وبعج ذلظ يرحح

معامل الثبات باستخجاـ معادلة سبيخماف بخاوف(.نجع ورحيع،ٕٓٔ٘،صٕٗٔ).

قدست الباحثة االختبار إلى نرفيغ ،الفقخات الدوجية والفقخات الفخدية ،ثع حداب
ّ
االرتباط بيغ نرفيو باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف ( )Pearsonوقج بمغت قيسة معامل
صححت ىحه الكيسة باستخجاـ معادلة سبيخماف – بخاوف
االرتباط بيغ الشرفيغ (٘ ،)ٓ,ٚثع ُ
فبمغت (ٗ.)ٓ,ٛ
ٕ .شخيقة ألفا كخونباخ  :Alpha – Cronbach Methodبمغ معامل الثبات

السدتخخج بيحه الصخيقة (ٔ ،)ٓ,ٛوبعج ىحا اإلجخاء أصبح االختبار جاى اد لمتصبيق الشيائي.

تكػ َف االختبار التحريمي برػرتو الشيائية مغ
االختبار التحريمي برػرتو الشيائيةّ :
(ٖٓ ) فقخة مػضػعية مغ نػع (اختيار مغ متعجد) ،وتع تصبيقو عمى مجسػعتي البحث بعج أف
تع إبالغيغ قبل أسبػع مغ مػعجه ،وقج تع ترحيح اإلجابات عمى وفق ورقة اإلجابة

االنسػذجية.

ٕ .مكياس االتجاه نحػ الخياضيات Scale Attitude About Mathematics
يقرج باالتجاه استعجاد وججاني مكتدب ثابت ندبيا يحجد شعػر الفخد وسمػكو نحػ

مػضػعات يتزسغ الحكع عمييا بالقبػؿ او الخفس( .مجيج وعياؿ ،ٕٖٓٔ ،صٗٓٔ) ،بعج
اشالع الباحثة عمى ادبيات ودراسات تشاولت في شياتيا االتجاه نحػ الخياضيات واستذارة

مجسػعة مغ السختريغ في العمػـ التخبػية والشفدية اعجت مكياسا تألف مغ (ٖٓ) فقخة ذات
( (ٗٓٙ
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الخسدة بجائل ( مػافقة بذجة  ،مػافقة  ،محايجة  ،غيخ مػافقة  ،غيخ مػافقة بذجة) ،مػزعة

عمى ستة مجاالت ىي( :االتجاه نحػ شبيعة مادة الخياضيات  ،االتجاه نحػ قيسة مادة

الخياضيات  ،االتجاه االستستاع بالخياضيات  ،االتجاه نحػ تعمع الخياضيات  ،االتجاه نحػ
ُمجرسة الخياضيات  ،االتجاه نحػ الشجاح بالخياضيات).
صجق المقياس Scale Validity
لمتحقق مغ صجؽ مكياس االتجاه نحػ الخياضيات ،عسجت الباحثة الى التحقق مغ
االتي:

 .1الرجق الظاىري :Face validity
عخضت الباحثة السكياس عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في العمػـ التخبػية والشفدية

ألبجاء آرائيع ومالحطاتيع في وضػح الفقخات وصياغتيا برػرة جيجة وقج حرمت نتيجة

آرائيع عمى ندبة اتفاؽ اكثخ مغ (٘ )%ٛمغ دوف اجخاء تعجيالت عمى فقخاتيا .
التطبيق االستطالعي للمقياس Scale Pilot Application

لمتحقق مغ مجػ فيع افخاد العيشة لتعميسات السكياس ومجػ وضػح الفقخات لجييع

ولتحجيج فيسا اذا كانت الفقخات في مدتػػ السفحػصيغ يشرح بتصبيق فقخاتو عمى عيشة
صغيخة تتخاوح ما بيغ (ٖٓ )ٗٓ-فخدا (الشبياف  ،ٕٓٓٗ ،ص٘ ،)ٔٛفزال عغ حداب الدمغ

الحؼ يصمبو تصبيق السكياس  ،وقج شبقت الباحثة السكياس عمى عيشة مغ شالبات الرف

الخامذ العمسي بمغ عجدىغ (ٖ٘) شالبة  ،وكانت جسيع الفقخات واضحة ومفيػمة  ،وكاف

متػسط الػقت السدتغخؽ لإلجابة (٘ٔ) دقيقة .

التحليل االحرائي للفقرات Analysis of the Items
لغخض اجخاء التحميل االحرائي لفقخات مكياس االتجاه نحػ الخياضيات  ،شبق

السكياس عمى عيشة التحميل االحرائي وىي نفديا السدتخجمة في اختبار التحريل في

الخياضيات .

القهة التمييزية للفقرات Discrimination Power of the Items
اليجاد القػة التسييدية لفقخات السكياس رتبت الباحثة الجرجات تختيبا تشازليا مغ اعمى

درجة كمية الى ادنى درجة كمية ثع حجدت

السجسػعتاف الستصخفتاف بشدبة (ٓ٘ )%مغ

السجسػعتيغ العميا والجنيا أؼ تسثل (ٓ )ٛاستسارة السجسػعة العميا و(ٓ )ٛاستسارة السجسػعة
)) ٗٓٚ
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الجنيا  ،ثع استخجمت االختبار التائي ( )T-Testلعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوؽ بيغ

السجسػعتيغ العميا والجنيا لكل فقخة  ،تبيغ اف فقخات السكياس مسيدة عشج مدتػػ داللة

(٘ٓ ،)ٓ,اذ تخاوحت قيسيا السحدػبة ما بيغ ( )ٛ,ٜٖ-ٕ,ٚٚوىي اكبخ مغ الكيسة الججولية
البالغة ( )ٔ,ٜٛعشج درجة حخية (.)ٔ٘ٛ

 .2صجق االختبار او (المفيهم) Construct Validity
ولمتحقق مغ صجؽ بشاء مكياس االتجاه نحػ الخياضيات  ،تع استخجاـ االتي :

عالقة االرتباط بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس والجرجة الكمية لمسكياس :اذ

حدبت عالقة االرتباط باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف  ،وتخاوحت قيع معامالت االرتباط بيغ

(ٖٗ )ٓ,ٚٚ-ٓ,وكانت جسيع الفقخات دالة احرائيا عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ,بجرجة حخية ()ٔ٘ٛ
عشج مقارنتيا بالكيسة الججولية .

معامل ارتباط الجرجة الكمية لمفقخة بالجرجة الكمية لمسجاؿ الحؼ تشتسي اليو :تع التحقق

مغ ىحا الشػع مغ الرجؽ مغ خالؿ ايجاد ارتباط الجرجة الكمية لمفقخة بالجرجة الكمية لمسجاؿ
الحؼ تستشي اليو وتخاوحت معامالت االرتباط بيغ (ٖ٘ ، )ٓ,ٙٙ-ٓ,وكانت جسيع الفقخات دالة
عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ,وبجرجة حخية ( )ٔ٘ٛعشج مقارنتيا بالكيسة الججولية.

معامل ارتباط السجاالت الدتة بالجرجة الكمية لمسكياس  :تع ايجاد معامل ارتباط بيغ

الجرجة الكمية لكل مجاؿ بالجرجة الكمية عمى السكياس باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف ،

وكانت قيع معامل االرتباط دالة عشج مقارنتيا بالكيسة الججولية عشج مدتػػ داللة (٘ٓ)ٓ,

وبجرجة حخبية ( ،)ٔ٘ٛوالججوؿ (ٗ) يػضح ذلظ.

ججول ( )4درجة ارتباط المجال بالجرجة الكلية للمقياس

السجاؿ

االتجاه

االتجاه

االتجاه

مادة

مادة

االستستاع

ٓ,ٚٛ

ٓ,ٜٚ

ٗٓ,ٛ

نحػ شبيعة نحػ قيسة نحػ

الخياضيات الخياضيات بالخياضيات
معامل

االرتباط

( (ٗٓٛ

االتجاه

االتجاه
نحػ

تعمع

الخياضيات
ٔٓ,ٛ

نحػ

االتجاه
نحػ

مجرسة

الشجاح في

ٗٓ,ٛ

ٕٓ,ٛ

الخياضيات الخياضيات
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ثبات المقياس Scale Reliability
حدبت الباحثة معامل ثبات السكياس بصخيقتيغ :

 .1طريقة الفا كرونباخ Alpha – Cronbach Method
تع حداب معامل الثبات لمسجاالت الدتة ولمسكياس ككل  ،وىػ معامل ثبات يسكغ

االعتساد عميو في البحث الحالي والججوؿ (٘) يػضح ذلظ .

ججول ( )5معامالت الثبات للمجاالت الدتة وللمقياس ككل

االتجاه
السجاؿ

معامل

االرتباط

االتجاه

نحػ شبيعة نحػ
مادة

مادة

قيسة

الخياضيات

الخياضيات

ٓ,ٚٚ

ٓٓ,ٛ

االتجاه

االتجاه نحػ االتجاه

تعمع نحػ مجرسة

االستستاع

نحػ

بالخياضيات

الخياضيات

الخياضيات

ٖٓ,ٛ

ٓ,ٚٙ

ٓٓ,ٛ

االتجاه
نحػ الشجاح
في

الخياضيات

ٓ,ٚٛ

مكياس
االتجاه
ككل
ٓ,ٜٚ

 .2طريقة اعادة االختبار Test retest Method
اعادت الباحثة تصبيق السكياس مخة ثانية عمى عيشة عذػائية مؤلفة مغ

(ٓٓٔ ) شالبة (مغ عيشة التحميل االحرائي) وبسجة زمشية فاصمة عغ التصبيق االوؿ قجرىا

(ٗٔ) يػـ  ،ومغ ثع تع حداب معامل ارتباط بيخسػف لكل مجاؿ مغ السجاالت الدتة

ولمسكياس ككل  ،وقج تبيغ انو معامل ثبات جيج ( .عالـ ،ٕٓٔٔ ،ص٘ )ٔٙوالججؿ ()ٙ

يػضح ذلظ

االتجاه
السجاؿ

نحػ

شبيعة
مادة

الخياضيات
معامل
االرتباط

ٓ,ٜٚ

ججول ( )6معامالت الثبات للمجاالت الدتة والمقياس ككل
االتجاه

االتجاه

االتجاه

نحػ قيسة نحػ
مادة

االستستاع

الخياضيات بالخياضيات
ٕٓ,ٛ

ٗٓ,ٛ

نحػ تعمع
الخياضيات

ٓ,ٚٚ

)) ٜٗٓ

االتجاه

االتجاه

نحػ

نحػ

مجرسة

الشجاح في

الخياضيات الخياضيات
ٖٓ,ٛ

ٔٓ,ٛ

مكياس

االتجاه
ككل

ٔٓ,ٛ
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مقياس االتجاه نحه الرياضيات برهرتو النيائية
تألف السكياس برػرتو الشيائية مغ (ٖٓ) فقخة ذات الخسدة بجائل (مػافقة بذجة ،

مػافقة  ،محايجة  ،غيخ مػافقة  ،غيخ مػافقة بذجة)  ،تػزعت عمى ستة مجاالت بالتداوؼ أؼ

تكػف اعمى درجة (ٓ٘ٔ)  ،وادنى درجة (ٖٓ) ،وبستػسط فخضي (ٓ ،)ٜوقج تع تصبيقو عمى
شالبات عيشة البحث بعج اف تع اعصائيغ جسمة مغ التعميسات والتػصيات عغ كيفية االجابة

عغ السكياس  ،وقج جخػ التصبيق تحت اشخاؼ الباحثة.

تاسعاً :الهسائل اإلحرائية :Statistical Means

اعتسجت الباحثة في التحميل اإلحرائي لشتائج بحثيا عمى الػسائل اآلتية:

العسخ الدمشي واختبار
ٔ .االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ في تكافئ السجسػعتيغ في ُ
معمػمات سابقة والسعجؿ العاـ لمخياضيات لمعاـ الجراسي الدابق واالتجاه نحػ الخياضيات بيغ
السجسػعتيغ

التجخيبية

والعتابي،ٕٓٔ٘،ص.)ٔٗٚ

والزابصة،

وفي

اختبار

فخضيتي

البحث(.الخفاجي

ٕ .معامل ارتباط بيخسػف إليجاد ثبات اختبارؼ التحريل ومكياس االتجاه نحػ

الخياضيات(السغخبي،ٕٓٔٔ،ص.)ٜٔٚ

ٖ .معادلة سيبخماف– بخاوف لترحيح معامل االرتباط بيغ نرفي اختبار التحريل

عشج حداب الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية(.السغخبي،ٕٓٔٔ،صٕٓٓ).
ٗ.

معادلة

،ٕٓٓٛص.)ٖٔٛ

فعالية

البجائل

الخاشئة

لفقخات

اختبار

التحريل(.أبػ

لبجة

٘ .معادلة ألفا كخونباخ إليجاد معامل ثبات فقخات اختبارؼ التحريل ومكياس االتجاه

نحػ الخياضيات(.مجيج وعياؿ،ٕٖٓٔ ،ص.)ٛٛ

 .ٙمعامل الرعػبة والديػلة لفقخات اختبارؼ التحريل ومكياس االتجاه نحػ

الخياضيات.

(نجع ورحيع،ٕٓٔ٘،صٗٔٔ).

 .ٚمعامل التسييد لفقخات اختبارؼ التحريل ومكياس االتجاه نحػ الخياضيات.

(نجع ورحيع ،ٕٓٔ٘،صٔٔٔ).

( ٓٔٗ(
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الفرل الرابع :عرض النتائج ومناقذتيا:
يتزسغ ىحا الفرل عخضا شامال لشتائج البحث بعج تصبيق االختبار التحريمي

ومكياس االتجاه نحػ الخياضيات عمى مجسػعتي البحث ،ومغ ثع مشاقذتيا ،فزال عغ الجالئل
السدتخمرة مغ الشتائج مغ خالؿ عخض ٍ
عجد مغ االستشتاجات التي تع رصجىا ،وعجد مغ

التػصيات السػجية إلى ذوؼ االختراص ،وعجدا مغ السقتخحات التي تُسثل دراسات مدتقبمية
مكسمة لمبحث الحالي أو مػازنة لو.
ّ
أوالً :عرض النتائج ومناقذتيا:
ٔ .الفخضية الرفخية األولى :ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة

(٘ٓ )ٓ,بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس بالتعمع السدتشج إلى

الجماغ ومتػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة التي تجرس بالصخيقة التقميجية في اختبار

التحريل ،والججوؿ ( )ٚيػضح ذلظ:

ججول ( )7نتائج اختبار التحريل البعجي لمجمهعتي البحث

السجسػعة

عجد

الستػسط

الصالبات الحدابي

االنحخاؼ درجة

السعيارؼ

التجخيبية

ٖ٘

ٕٕ٘ٔ,

ٖٔٗ,

الزابصة

ٖ٘

ٔٚ,ٙٛ

ٗ,ٜٙ

الحخية
ٙٛ

الكيسة التائية
السحدػبة الججولية
ٖٔٗ,

ٕٓٓ,

مدتػػ
الجاللة

٘ٓٓ,
دالة

إحرائيا

ومغ الججوؿ نالحع فخؽ داؿ عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ,بيغ متػسصي درجات شالبات
السجسػعة التجخيبية التي درست بالتعمع السدتشج إلى الجماغ وشالبات السجسػعة الزابصة التي

درست بالصخيقة التقميجية في اختبار التحريل ،لرالح السجسػعة التجخيبية؛ وتعدو الباحثة
ىحه الشتيجة إلى أف التعمع السدتشج إلى الجماغ يعج مغ االتجاىات الحجيثة في التجريذ والتي

تػلي اىتساما كبي اخ لجماغ الستعمع وما يتشاسب معو مغ تعمع يػفخ بيئة تعميسية غشية بالسثيخات
تجعل الصالبات أكثخ تذػيقا وايجابية ،كسا أف إتباع مخاحل التعمع الجماغي (االستعجاد لمتعمع،

االنجماج السشطع ،اليقطة اليادئة ،السعالجة الشذصة ،زيادة الدعة الجماغية) ساىع في تشطيع

تجريذ الخياضيات واالبتعاد عغ العذػائية واالرتجاؿ فزال عغ ربط السعمػمات الدابقة
)ٔٔٗ )
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بالسعمػمات الججيجة ،كسا تػّفخ ُمجة االستخاحة في أثشاء ىحه السخاحل إلى تقػية الحاكخة لجػ
الصالبة ومغ ثع أدػ إلى تحديغ تحريميغ واتجاىاتيغ نحػ الخياضيات؛ كسا زاد التعمع
السدتشج إلى الجماغ مغ ثقة الصالبات عمى العسل السشطع مسا زاد مغ اىتساميغ وجعميغ يقػمغ
بالعسل السشطع ،وبحلظ زاد فيسيغ وبشاؤىغ لمسعمػمات الخياضياتية وتأكيجىغ لحاتيغ وثقتيغ

بأنفديغ ،مسا ساعج عمى تثبيت السعمػمات الخياضياتية التي تعمسػىا في بشيتيغ السعخفية ،مسا

زاد مغ تحريميغ الخياضي.

ٕ .الفخضية الرفخية الثانية :ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة

(٘ٓ )ٓ,بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية التي تجرس بالتعمع السدتشج إلى

الجماغ ومتػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة التي تجرس بالصخيقة التقميجية في مكياس
االتجاه نحػ الخياضيات ،والججوؿ ( )ٛيػضح ذلظ:

ججول ( )8نتائج مقياس االتجاه نحه الرياضيات لمجمهعتي البحث

السجسػعة

عجد الصالبات

الستػسط الحدابي البعجؼ

الستػسط الحدابي القبمي

الفخؽ بيغ الستػسصيغ

السحدػبة

االنحخاؼ السعيارؼ

درجة الحخية

الكيسة التائية
الججولية

الزابصة

ٖ٘

ٖٔٛٗ,

٘ٗٚٙ,

ٚ,ٙٛ

ٕٕٗٔ,

ٙٛ

ٕٗ,ٛ

ٕٓٓ,

مدتػػ الجاللة ٘ٓٓ,

التجخيبية

ٖ٘

ٜٗٚ,ٚ

ٔٗٚٚ,

ٖٖٕٓ,

ٜ,٘ٙ

داؿ

ومغ الججوؿ نالحع فخؽ داؿ إحرائيا عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ,بيغ متػسصي درجات

شالبات السجسػعة التجخيبية التي درست بالتعمع السدتشج إلى الجماغ وشالبات السجسػعة
الزابصة التي درست بالصخيقة التقميجية في مكياس االتجاه نحػ الخياضيات لرالح السجسػعة

التجخيبية؛ وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى أف التجريذ بالتعمع السدتشج إلى الجماغ أتاح فخص
مذاركة الصالبات وتبادؿ آرائيغ وسيل عمييغ تعمع ما يػكل ليغ بسداعجة زمالئيغ مسا

يسكشيغ مغ تكػيغ عالقات شيبة مع بعزيغ ومع مجرسة السادة مسا أدػ إلى زيادة

اتجاىاتيغ االيجابية نحػ ُمجرستيغ ومغ ثع زيادة االتجاه نحػ السادة؛ كسا ساعجىغ التجريذ
( ٕٔٗ(
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بالتعمع السدتشج إلى الجماغ عمى زيادة تفاعميغ عقميا وعاشفيا ،وىحا ما سار بيغ نحػ الشجاح
السعدز بالثقة بالشفذ وبقجراتيغ مسا زاد مغ اىتساميغ واستساعيغ بتعمع مادة الخياضيات

ويعكذ مذاعخ الدعادة لجييغ وتفزيميغ لمسادة وتجعل نطختيغ ليا نطخة واقعية وبحلظ
أصبحغ أكثخ إدراكا لكيستيا وأىسيتيا.

ثانياً :االستنتاجات :Conclusions

في ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ أف نخمز إلى االستشتاجات اآلتية:

ٔ .ساىع التعمع السدتشج إلى الجماغ في زيادة التحريل واالتجاه نحػ الخياضيات

لصالبات السجسػعة التجخيبية مقارنة بالتحريل واالتجاه نحػ الخياضيات لصالبات السجسػعة

ست بالصخيقة التقميجية في مادة الخياضيات.
الزابصة التي ُد ّر ْ
ٕ .تتفق إجخاءات التجريذ عمى وفق التعمع السدتشج إلى الجماغ مع ما تُخكد عميو
االتجاىات الحجيثة في التجريذ في جعل الصالبة محػ ار لمعسمية التعميسية التخبػية.
ٖ .تزسغ تجريذ الخياضيات بالتعمع السدتشج إلى الجماغ عشرخ التذػيق وأنذصة

وأساليب متشػعة يديج مغ تفاعل الصالبات عقميا وعاشفيا ،وىحا بجوره يعدز ثقة الصالبات
بأنفديغ وبقجرتيغ الحاتية مسا يداعج عمى االستستاع بالجرس وبتعمع السادة الخياضياتية عمى

نحػ جيج.

ثالثاً :التهصيات :Recommendations

في ضػء ما تقجـ مغ نتائج ،تػصي الباحثة باألمػر اآلتية:

ٔ .تبشي التعمع السدتشج إلى الجماغ في تجريذ مادة الخياضيات ألثخه في التحريل
واالتجاه نحػ الخياضيات.

ٕ .تأىيل شمبة السخحمتيغ الثالثة والخابعة في كميات التخبية عمى كيفية التجريذ بالتعمع

السدتشج عمى الجماغ وذلظ مغ خالؿ إدخاليا ضسغ مشياج شخائق التجريذ الخياضيات.

تخكد عمى استخجاـ اتجاىات حجيثة في
ٖ .إقامة دورات تجريبية لسجرسي الخياضيات ّ
التجريذ ومغ ضسشيا التعمع السدتشج إلى الجماغ.
رابعاً :المقترحات :Suggestions

في ضػء ما سبق واستكساال لمبحث الحالي تقتخح الباحثة ما يأتي:

)ٖٔٗ )
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ٔ .إجخاء دراسة اثخ التعمع السدتشج إلى الجماغ في مػاد دراسية أو مخاحل دراسية
أخخػ.

ٕ .إجخاء دراسة فاعمية التعمع السدتشج إلى الجماغ في التحريل والتفكيخ الخياضي

لجػ شالبات الرف الثاني الستػسط في مادة الخياضيات.

ٖ .إجخاء دراسة مساثمة لمبحث الحالي في متغيخات تابعة أخخػ غيخ التحريل

واالتجاه نحػ الخياضيات.
قائمة المرادر

ٔ.

لمشذخ.
ٕ.

أبػ لبجة ،سبع دمحم ( ،)ٕٓٓٛمبادغ الكياس الشفدي والتقييع التخبػؼ ،عساف ،دار الفكخ
أمبػسعيجؼ  ،عبج هللا خسيذ والحػسشية ،ىجػ عمي ( ،)ٕٓٔٙإستخاتيجيات التعمع الشذط

 108استخاتيجية مع االمثمة التصبيكية ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

ٖ.

بابصيغ ،ىجػ دمحم حديغ (ٕٕٔٓ) ،فاعمية خخائط العقل في تجريذ العمػـ عمى تشسية

التحريل والتفكيخ اإلبجاعي لجػ تمسيحات الرف الخامذ العمسي بسجيشة مكة السكخمة ،مجمة جامعة

أـ القخػ لمعمػـ التخبػية والشفدية ،السجمج (ٗ) ،العجد (ٔ) ،ص.ٕٖٜ-ٜٔٙ
ٗ.

بخر ،ىالة (ٕٕٔٓ) ،التجريذ الفعاؿ لمعمػـ الصبيعية لمسخحمة الثانػية في ضػء الكفايات

٘.

بشي خالج ،دمحم والتح ،زياد (ٕٕٔٓ) ،عمع الشفذ التخبػؼ (السبادغ والتصبيقات) ،عساف ،دار

التعميسية ،عساف ،دار الذخوؽ لمشذخ.
وائل لمشذخ.

.ٙ

الجابخؼ ،كاضع كخيع وصبخؼ ،داود عبج الدالـ (ٖٕٔٓ) ،مشاىج البحث العمسي ،بغجاد.

.ٚ

جخبػع  ،)ٕٓٔٗ( ،فاعمية تػضيف استخاتيجية التجريذ التبادلي في تشسية التفكيخ في

الخياضيات واالتجاه نحػىا لجػ شالب الرف الثامغ االساسي بغدة  ،رسالة ماجدتيخ (غيخ
مشذػرة) ،كمية التخبية ،الجامعة االسالمية  ،غدة .
.ٛ

الخفاجي ،رائج إدريذ محسػد والعتابي ،عبج هللا مجيج حسيج (ٕ٘ٔٓ) ،الػسائل اإلحرائية

.ٜ

خصايبة ،عبج هللا (ٕٔٔٓ) ،تعميع العمػـ لمجسيع  ،طٖ  ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

في البحػث التخبػية والشفدية ،عساف ،دار دجمة لمشذخ.

ٓٔ.

الخدادؼ ،حشيغ ( ،) ٕٓٓٚاثخ التعميع التعاوني عمى التحريل الخياضي واالتجاىات نحػ

الخياضيات لجػ شالبات الرف االوؿ الستػسط بالسجيشة السشػرة ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة) ،كمية
التخبية  ،جامعة شيبة  ،السسمكة العخبية الدعػدية .

( ٗٔٗ(
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الخشيجؼ ،سمصاف بغ دمحم (ٕٔٔٓ) ،تحميل كتاب الخياضيات لمرف الحادؼ عذخ مغ

مخحمة التعميع بعج األساسي في ضػء نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ ،رسالة ماجدتيخ (غيخ

مشذػرة) ،كمية التخبية ،جامعة مؤتة األردنية.

ٕٔ.

الخيساوؼ ،دمحم عػدة وآخخوف (ٕٗٔٓ) ،عمع الشفذ العاـ ،طٗ ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

ٖٔ.

الدعبي ،أحسج دمحم (ٕ٘ٔٓ) ،أثخ التعمع السدتشج إلى الجماغ في تشسية ميارات التفكيخ

التأممي لجػ التالميح السػىػبيغ في الرف الثامغ ،مجمة العمػـ التخبػية والشفدية ،جامعة البحخيغ،

السجمج ( ،)ٔٙالعجد (ٔ) ،صٖٗ.ٚ٘-
ٗٔ.

العيغ .
٘ٔ.

الدغػؿ ،عساد عبج الخحيع (ٕٕٔٓ) ،مبادغ عمع الشفذ التخبػؼ ،طٕ ،دار الكتاب الجامعي،
الدىيخؼ ،حيجر عبج الكخيع محدغ (ٕٗٔٓ) ،أثخ إستخاتجية السكعب في إكتداب بعس

السفاليع الخياضياتية لجػ شالبات الرف الخامذ العمسي في مادة الخياضيات وتشسية دافعيتيع

نحػىا ،مجمة جامعة األنبار لمعمػـ اإلندانية ،العجد األوؿ ،صٖٖ٘.ٖٛ٘-

الفعاؿ (إستخاتيجيات وميارات)، ،طٔ ،دار اليازورؼ
 .ٔٙػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٕ٘ٔٓأ) ،التجريذ ّ
لمشذخ ،عساف.
.ٔٚ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٕ٘ٔٓ ب) ،السشاىج وشخائق التجريذ السعاصخة طٔ ،دار اليازورؼ

.ٔٛ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ،)ٕٓٔٚالجماغ والتفكيخ "أسذ نطخية وإستخاتيجيات تجريدية" ،عساف،

.ٜٔ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ،)ٕٓٔٛاتجاىات حجيثة في تعميع الخياضيات( ،الجدء األوؿ)

لمشذخ ،عساف.

مخكد ديبػنػ لتعميع التفكيخ لمشذخ.

عساف ،مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ.
ٕٓ.

الدمصي ،ناديا ( ،)ٕٜٓٓالتعمع السدتشج إلى الجماغ ،طٕ ،عساف ،دار السديخة لمشذخ.

ٕٔ.

شالفحة ،فؤاد شو والدغػؿ ،عساد عبج الخحيع ( ،)ٕٜٓٓأنساط التعمع السفزمة لجػ شمبة

جامعة مؤتة وعالقتيا بالجشذ والتخرز ،مجمة جامعة دمذق ،السجمج (ٕ٘) ،العجد (ٔ،)ٕ+

ص.ٕٜٚ-ٕٜٙ
ٕٕ.

عبج العديد ،سعيج (ٖٕٔٓ) ،تعميع التفكيخ ومياراتو (تجريبات وتصبيقات عسمية) ،طٖ ،دار

ٖٕ.

عبيج ،وليع (ٕٓٔٓ) ،تعميع الخياضيات لجسيع االشفاؿ في ضػء متصمبات السعاييخ وثقافة

الثقافة لمشذخ  ،عساف .

التفكيخ ،طٕ ،دار السديخة لمشذخ ،عساف .
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ٕٗ.

العداوؼ ،رحيع يػنذ ( ،)ٕٓٓٛالكياس والتقػيع في العسمية التجريدية ،دار دجمة ،عساف.

ٕ٘.

عصيفة ،حسجؼ وسخور ،عايجة (ٕٔٔٓ) ،تعميع العمػـ في ضػء ثقافة الجػدة (األىجاؼ

واالستخاتيجيات) ،مرخ ،دار الشذخ لمجامعات.

.ٕٙ

عفانة ،عدو إسساعيل (ٕٓٓٓ) ،حجع التأثيخ واستخجاماتو في الكذف عغ مرجاقية الشتائج

في البحث التخبػية والشفدية ،مجمة البحػث والجراسات التخبػية الفمدصيشية ،العجد (ٖ) ،ص.٘ٛ-ٕٜ

.ٕٚ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ والجير ،يػسف إبخاليع ( ،)ٕٜٓٓالتجريذ والتعمع بالجماغ ذؼ الجانبيغ،

عساف ،دار الثقافة لمشذخ.
.ٕٛ

عالـ ،صالح الجيغ محسػد (ٕٔٔٓ) ،الكياس والتقػيع التخبػؼ في العسمية التجريدية ،عساف،

.ٕٜ

عػدة ،أحسج سميساف (ٕٔٔٓ) ،الكياس والتقػيع في العسمية التجريدية ،عساف ،دار األمل.

دار السديخة لمشذخ.

ٖٓ.

مجيج ،عبج الحديغ رزوقي وعياؿ ،ياسيغ حسيج (ٖٕٔٓ) ،الكياس والتقػيع لمصالب

الجامعي ،مكتب اليسامة لمصباعة والشذخ ،بغجاد.
ٖٔ.

دمحم ،صالح الجيغ عخفة ( ،)ٕٓٓٙتفكيخ بال حجود "رؤػ تخبػية معاصخة في تعميع التفكيخ

وتعمسو" ،القاىخة ،عالع الكتب لمشذخ.
ٕٖ.

مخعي ،تػفيق أحسج والحيمة ،دمحم محسػد (ٕ٘ٔٓ) ،شخائق التجريذ العامة  ،ط ،ٚعساف،

ٖٖ.

السغخبي ،دمحم جبخ (ٕٔٔٓ) ،اإلحراء التحميمي في البحػث االقترادية واالجتساعية،

ٖٗ.

ممحع ،سامي دمحم ( ، )ٕٓٓٙسيكػلػجية التعمع والتعميع " االسذ الشطخية والتصبيكية"  ،طٕ،

دار السديخة لمشذخ.

السكتبة العرخية ،مرخ.

عساف ،دار السديخة لمشذخ.
ٖ٘.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٕ٘ٔٓأ) ،الكياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذ ،ط ،ٚعساف ،دار

السديخة لمشذخ.
.ٖٙ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٕ٘ٔٓ ب) ،مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ ،ط ،ٜعساف ،دار

السديخة لمشذخ.
.ٖٚ

لمشذخ.
.ٖٛ

الشبياف ،مػسى (ٕٗٓٓ) ،أساسيات الكياس في العمػـ الدمػكية ،عساف ،دار الذخوؽ

نجع ،سعجوف سمساف ورحيع ،خمػد عديد (ٕ٘ٔٓ) ،الكياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذ،

بغجاد ،مكتب األميخ لمصباعة.

( (ٗٔٙ

أثر التعلم ادلستند إىل الدماغ يف حتصيل

 انتظار عبد القادر حممد احلمداني.م

طالبات الصف اخلامس العلمي

 دار السديخة، عساف، عمع الشفذ التخبػؼ،)ٕٓٔٔ(  ف ػخيػاؿ دمحم، دمحم بكخ وأبػ عػاد،نػفل
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