أثر اسرتاتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEيف

التحصيل والدافعية العقلية يف الرياضيات لدى طالب
عبدالواحد حميد الكبيسي*

الرابع األدبي

* جامعة األنبار

** جامعة األنبار
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أثر اسرتاتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEيف

التحصيل والدافعية العقلية يف الرياضيات لدى طالب
الرابع األدبي

الممخص_ ىدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية األبعاد

كيفية زيادة قدراتيم عمى التفكير واكسابيم الميارات في كيفية

الرياضيات لدى طبلب الرابع األدبي .تكونت عينة البحث من

وعميو تم تحديث وتغيير المناىج الدراسية ].[2

السداسية ) (PDEODEفي التحصيل والدافعية العقمية في

التعام ـل م ـع ك ـل ى ـذه المعموم ـات الواسعة والدقيقة خطوة بخطوة،

مجموعتين األولى تجريبية ( )63طالباً والثانية ضابطة ( )63طالباُ
وتم تكافؤ المجموعتين ببعض المتغيرات واستخدم أداتين األولى

كما جرت في اآلونة األخيرة تغيرات واسعة لمختمف
المناىج الدراسية في كافة دول العالم تقريباً لمواكبة التطورات

اختبار تحصيمي واألخرى مقياس الدافعية العقمية ،واستخدم الوسائل

الممموسة والسريعة ،وكان حقاً لمرياضيات نصيب منيا حيث تم

اإلحصائية المناسبة .وكان من نتائج البحث وجود فروق ذات داللة

إعادة النظر في العديد من المناىج وتم استخدام استراتيجيات

إحصائية عند مستوى ( )...0بين المجموعتين في متوسط اختبار

مقترحة لتدريسيا لتنسجم مع حاجة المجتمع إلى التقدم بموازاة

التحصيل ومتوسط درجات مقياس الدافعية ولصالح المجموعة

احتياجات القرن الجديد [.[6

التجريبية.

وتعد الرياضيات من المواد الدراسية اليامة في المناىج مما
ال يخفى عمى الجميع ،فيي تتطمب مستوى ٍ
عال من االنتباه

الكممات المفتاحية :األبعاد السداسية ،التحصيل ،الدافعية.
 .1المقدمة

والتركيز من قبل القائمين عمى وضع تمك المناىج وواضعي

يشيد العالم اتساعاً عممياً مذىبلً وتزايداً نوعياً وكمياً في

السياسة التعميمية والمشاركين عمى تمك السياسة بكافة حمقاتيا،

كافة نواحي الحياة فما لبث المستحدثات التكنولوجية تختصر كل

واذا ما أردنا النيوض بالمجتمع وجب عمينا أوالً بيان قدرة ىذا

الحواجز والمسافات واألزمنة البعيدة وتقربيا لنا ،والتي صارت

المجتمع عمى النجاح والنيوض باعتماد التقدم العممي واستخدام

جزًء من حياتنا اليومية عبر األقمار الصناعية ووسائل التواصل
االجتماعي والحاسوب والشبكة العنكبوتية وغيرىا ،األمر الذي

والتطور التكنولوجي وفق قواعد وأسس رياضياتية صحيحة ].[4
إن الرياضيات تعد من أىم وأضخم ركائز العمم بصورة

وضع الفرد والمجتمع في مواجية ىذه المتغيرات وىذا الكم

عامة ومطمقو ولما تمتاز بو من مكانة واضحة بين المواد

اليائل من المعمومات بمختمف المجاالت ،من ىنا فقد بات من

الدراسية األخرى لجممة أسباب منيا :إكساب األفراد القدرات

الضروري استثمار ىذه الثورة المعرفية لمبلئمة التطور العممي

العقمية ونضج التفكير الخالص واستخدام الميارات الرياضية

الحاصل وقيام المؤسسات التربوية بدورىا في استيعاب التغير

عمى دراسة كافة العموم فضبلً عن تطبيقاتيا النظرية والعممية في

الحاصل [.[1

مختمف مجاالت الحياة [.[0

وتعمل المؤسسات التربوية جاىدة لمواجية ىذا التغيير وما

وتمثل الرياضيات عنص اًر ميماً في معادلة التغيير سواء

يترتب عميو من معوقات لم تكن موجودة من قبل ،فظيرت

أكانت في الماضي والحاضر أم المستقبل .وبذلك وجب عمينا

الحاجة الماسة لمتفكير باستراتيجيات جديدة غير تقميدية ،فإما أن

مناغمة استراتيجيات تدريسيا مع معطيات التطور والتخمي عن

تقف تجاه كل مجريات الحياة موقفاً سمبياً فيتخمف ويتدنى

التقميد وتحررىا بما يوافق حاجة الطبلب في مشاكميم الحياتية

مستواىا أو أن تحاول جاىدة لمسيطرة عمى ما أمكن منيا لموائمة

لمواجية تحديات المستقبل ،ويشعر كل من لو عبلقة بالعممية

الحياة ،من ىنا فقد صار اليدف التربوي ال يقف عند حد

التعميمية بأىميتيا ].[6

إكساب الطمبة المعرفة والحقائق المعروفة فقط ،بل تجاوزىا إلى
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فبل تقتصر أىمية عمم الرياضيات لذاتو فقط بل ما استندت

وكذلك فإن البحث عن استراتيجيات حديثة إلثارة التشويق

عميو كافة العموم األخرى ،فمكونو عمم تجريدي محض ومختص

لدراسة الرياضيات وتنمي الدافعية العقمية وتزيد التحصيل في

والتفكير ،كما أنيا لغة العقل ببل منازع وسيدة العموم بامتياز

) ،(PDEODEالتي تعتمد عمى المناقشة بين الطبلب فيما

وبارتباطيا المباشر بالتطور العممي الحاصل ولمختمف جوانب

بينيم من ناحية وبين الطبلب ومدرسيم من ناحية أخرى ،وتييئ

المعرفة في تشييد الحضارة اإلنسانية وتطويرىا المستمر [ .]7لذا

الطمبة عمى مواجية مواقف أو مشكبلت حقيقية يسعى إلى حميا

يبذل الميتمين والمختصين في الرياضيات وطرائق تدريسيا

بالمناقشة والمبلحظة والتفسير والبحث ،ويكون دور الطالب في

مع التطورات الحاصمة ،وكل الدول المتقدمة عممت جاىدة عمى

ويكون دور المعمم منظماً ومرشداً لبيئة التعمم ومشاركاً في إدارة

الرياضيات يعد أم اًر ضرورياً ،مثل استراتيجية األبعاد السداسية

بالرموز والعبلقات يعمل عمى حث العقل البشري عمى التأمل

ىذا النموذج مكتشفاً وباحثاً عن المعرفة ومسؤوالً عن تعممو،

جيوداً حثيثة لتطويرىا وتحديث استراتيجيات تدريسيا بما يتبلءم

تطوير تدريس الرياضيات واستراتيجيات تدريسيا وبمورتيا

التعمم وتقويمو ،كما أنيا تفيد في مساعدة الطبلب ليصبحوا

وتطويعيا لمتطمبات الحياة الجديدة [.[8

واعين لمعتقداتيم وتحفيزىم عمى تحدييا وتنمي فييم روح حل

إن عممية تغيير األساليب واستخدام النماذج واالستراتيجيات

المشكبلت ووضع افتراضات لحميا والتنبؤ بيا كما تعطييم

الحديثة في مجال طرائق تدريس الرياضيات لم يعد رأياً شخصياً

فرصة لمتعبير عن أراءىم وتشجع التفاعل بين المتعممين
كمفاوضات اجتماعية تعاونية كما أنيا تراعي الفروق الفردية بين

وانما أصبح واقعاً مفروضاً لو أىمية عظمى لخمق حالة من

المتعممين وقد تزيد من دافعيتيم العقمية ].[12

التوازن بين متطمبات الحياة في ىذا العصر الحديث ،ولما عانى

التعميم التقميدي من مشاكل بان أثرىا عمى مستوى التعميم بصورة

 .2مشكمة الدراسة

تدريس الرياضيات القديمة لم تستطع تزويد المتعمم بالمعارف
والمعمومات والميارات األساسية البلزمة لتحقيق مواطن فعال في

تدني واضح لمستوى تحصيميم وتدني دافعيتيم ،وقد تعود

األسباب إلى استراتيجيات التدريس التي يستخدميا أغمب

مجتمعو يستطيع مجاراة التحديات والتغيرات المتسارعة [.[9

المدرسين والتي تعتمد عمى الحفظ واالستظيار ،والمشاركة

عامة فظير قصو اًر في تحقيق األىداف المنشودة ،كذلك طرائق

يممس القائم عمى تدريس الرياضيات في الفروع األدبية

وألىمية تبني استراتيجيات حديثة لزيادة التحصيل والدافعية

المحدودة لمطمبة إن وجدت في العممية التعميمية ،ومن مناقشة

العقمية في الرياضيات لدى الطمبة تبنت المؤسسات التربوية في
الواليات المتحدة األمريكية واليابان فمسفة تربوية تعتمد عمى

عدد من مدرسي مادة الرياضيات في إحدى الدورات التدريبية

التي تقيميا المديرية العامة لتربية محافظة األنبار الرصافة

االىتمام بزيادة وتنمية القابمية العقمية لدى أبنائيا منذ سن مبكرة،

األولى ،تم اختيار ( )6.مدرساً ومدرسة ممن لدييم خبرة ال تقل

ملء أذىان الطبلب بالمعمومات ،مما يحول دون تنمية دافعيتيم

األسئمة اآلتية عمييم:

ودعوتيا إلى االبتعاد عن النمط التعميمي التقميدي القائم عمى

عن ( )1.سنوات في تدريس الرياضيات وذلك من خبلل طرح

العقمية ومراحل التفكير العميا التي أشار إلييا بموم في مصنفو

أ .أسئمة الدراسة

والتي ستعترضيم في حياتيم المستقبمية [.[1.

 -1ما ىي الدافعية العقمية حسب معموماتك؟

 -2ىل تولي أىمية لمدافعية العقمية خبلل تدريسك لمادة

لذا جاء التوجو لتجريب استراتيجية حديثة تنبثق عن

النظرية البنائية التي تعد من أىم النظريات لتطوير عممية التعمم،

الرياضيات؟

حيث تعمل عمى تطوير استراتيجيات تعميم جديدة وتوجيييا وال

 -3أي طرائق أو االستراتيجيات تتبعيا في تدريس الرياضيات؟

سيما في التعميم العام ،فيي مبنية عمى مرتكزات منيا استخبلص

وكانت معموماتيم تفتقر إلى اإلحاطة بالدافعية العقمية ،كما

المعرفة السابقة وايجاد اإلدراك أو الفيم المخالف وتطبيق

واتسمت معظم اإلجابات بالمف والدوران تحاشي اإلحراج ،أما

المعرفة الجديدة والتعميق عمييا ومعرفة انعكاسات ذلك عمى

التدريس فقد اتفق األغمبية عمى أنيم يدرسون ما ىو موجود في

التعميم ].[11

الكتاب بطريقة تقميدية متمثمة بـذكر القاعدة ثم مثال ،ومنيم ذكر
طريقة المناقشة ،ومن ىذا تستنتج تمسك معظم التدريسيين
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بالطرائق التقميدية والتي محورىا المدرس ،واىمال دور الطالب

المتنوعة مثل استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEلتقديم

تقريب ًا.

مادة الرياضيات ،بحيث يستطيع الطمبة اكتساب المعرفة
الرياضية وتطبيقيا في مواقف أخرى.

وضمن ىذا الصدد أشارت دراسة الكبيسي ،والكبيسي []16

 -2استجابة البحث الحالي لبلتجاىات العالمية والمحمية التي

إلى أن أغمب الطمبة الذين ينيون الدراسة المتوسطة تتولد لدييم
قناعات سمبية نحو مادة الرياضيات وضعف الدافعية منيا يصل

تنادي بضرورة االىتمام باستراتيجيات تدريسية تستند إلى النظرية

إلى حد توجو الطمبة إلى الفرع األدبي في المرحمة اإلعدادية

البنائية خبلل مجموعات تعاونية تبلئم تدريس الرياضيات.

ىروباً منيا رغم معرفتيم بأن الرياضيات يدرس في الفرع األدبي

 -3قد يوجو البحث الحالي نظر القائمين عمى تدريس
الرياضيات إلى ضرورة االىتمام بتعميم الطبلب وتنمية دافعيتيم

أيضاً ولكن بموضوعات أسيل من الفرع العممي ،ويتفق بعض

العقمية.

المشرفين االختصاصين وعدد من مدرسي مادة الرياضيات في
المرحمة اإلعدادية عمى ىذه النظرة ،وشعورىم بيا من خبلل

 -4قد يسيم البحث الحالي في إيجاد حمول لمشكمة تدني

مواقف طمبتيم إزاء الرياضيات.

مستوى تحصيل الطبلب في مادة الرياضيات لدى طبلب الرابع
األدبي خاصة خبلل عرض المادة باستراتيجية األبعاد السداسية

وكون االستراتيجيات التدريسية التقميدية قد ال تعطي دو اًر

)(PDEODE

لمطالب وال تنمي دافعيتيم العقمية كما ينبغي ،يأمل الباحثان

 -5إضافة لبنة المعرفة العممية العربية لقمة الدراسات التي

بتطبيق استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEأمبلً بأن

تناولت مثل استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEوربطيا

يحظى الطالب بدور أكبر في العممية التعميمية وتنمي الدافعية
العقمية لديو .وبشكل أكثر دقة يحاول البحث الحالي التحقق من

بمتغير الدافعية العقمية.

الفرضيات التالية:

ه .حدود الدراسة

يقتصر البحث الحالي عمى:

ب .فروض الدراسة

 -1طبلب الرابع األدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية

لتحقيق ىدف البحث واإلجابة عن تساؤالتو تمت صياغة

لمبنين في مدينة األعظمية ،مركز محافظة بغداد لمعام الدراسي

الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )...0في متوسط درجات طمبة المجموعة

الفصل الدراسي الثاني6.10-6.13 ،م.

التجريبية الذين يدرسون باستراتيجية األبعاد السداسية

و .التعريفات اإلجرائية

) (PDEODEوبين طبلب المجموعة الضابطة الذين يدرسون

 -األثر :يعرف نظرياً بأنو النتيجة المتوقع ظيورىا عمى معرفة

 -1التحصيل في مادة الرياضيات
 -2مقياس الدافعية العقمية.

دراسة مادة تعميمية .ويعرف إجرائياً بأنو التغيير الذي تحدثو

استراتيجية ) (PDEODEكمتغير مستقل في التحصيل

ج .أهداف الدراسة

والدافعية العقمية في رياضيات الرابع األدبي في المجموعة

باالستراتيجية االعتيادية في:

وسموك الطمبة كحصيمة تعميمية وتفكيرية ،بعد مرورىم بتجربة أو

التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ييدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية األبعاد

السداسية) (PDEODEفي:

 -استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEتعرف بأنيا ىي

 .1التحصيل لدى طبلب الرابع األدبي في مادة الرياضيات.

استراتيجية تدريسية من تطبيقات النظرية البنائية تتضمن ست

 .2الدافعية العقمية لدى طبلب الرابع األدبي عند دراسة مادة

مراحل متتالية ىي :التنبؤ -المناقشة – الشرح – المبلحظة –

الرياضيات.

المناقشة – الشرح) في جو مثير بالنقاش وتنوع آراء الطمبة داخل
غرفة

د .أهمية الدراسة

تكمن أىمية البحث الحالي في:

الصف.

استراتيجية

وتعرف

األبعاد

السداسية

) (PDEODEإجرائياً بـأنيا خطوات تدريسية منبثقة من النظرية

البنائية تطبق عمى المجموعة التجريبية في تدريس رياضيات

 -1يعالج البحث مشكمة أساسية تواجو معظم مدرسي

الرابع

الرياضيات وىي معرفة إمكانات وفاعمية استراتيجيات التدريس
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األدبي

مكونة

من

ست

مراحل

ىي:

التنبؤ

0

6.13

11

) ،(Predictionالمناقشة ) ،(Discussالشرح )،(Explain

الفمسفة البنائية ،وكانت أصبلً ) (POEوالتي تقتصر خطواتيا

)(Explain

) ،(PEOEوأخي اًر انتبو العالمان لضرورة وجود مناقشة بين

المناقشة ) ،(Discussوالشرح

عمى التنبؤ والمبلحظة والشرح ،ثم أضيفت خطوة لتصبح

المبلحظة

)،(Observe

 -التحصيل :يعرف نظرياً بأنو كم المعرقة الرياضية المكتسبة

الطمبة وبالتالي أصبحت ) ،(PDEODEوىي استراتيجية جديدة
في تدريس المواد الدراسية ،يمكنيا تحقيق مجموعة مبادئ

خبلل وحدة دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطمبة

الفمسفة البنائية إلحداث التعمم الذي يواجو المتعمم بمشكمة ما أو

في االختبار المعد لتحقيق ىدف معين .ويعرف إجرائياً بأنو

مقدار ما يحققو طبلب الرابع األدبي بعد مرورىم بالخبرات

ميمة حقيقية تحث أفكاره وتشجعو عمى تكوين تفسيرات متعددة

يحصمون عمييا في االختبار التحصيمي النيائي الذي اعد ليذا

وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى تقسيم الطمبة إلى مجاميع

ذات رؤية شخصية ويكون ليا معنى [.[13

التعميمية المتعمقة بمواضيع الرياضيات مقاسا بالدرجة التي

الغرض.

صغيرة وتعاونية ،يعمل أفرادىا كفريق واحد لموصول إلى المعرفة

 -الدافعية العقمية :وىي حالة محفزة لمنظر إلى عدة حمول

الصحيحة ،وبالحقيقة فإن عمل الطمبة في مجموعات يثير

لموقف أو مشكمة ما في نفس الوقت التخاذ قرار مناسب

الجدل والتعارض فيما بينيم إال أنو بإمكاننا االستفادة من ىذه

مصحوباً بنوع من الرضا واالرتياح .وتعرف إجرائياً بأنيا

الحالة بالنتيجة النيائية إلى وصول المجموعة لفيم أفضل،
فعمميم كمجموعة ي}دي إلى ترسيب األفكار الصالحة والمثمرة

استجابة داخمية لتوجيو السموك حول موقف معين واتخاذ قرار
بشأنو وتتمركز في اربعة مجاالت (التركيز العقمي ،التوجو نحو

مما يولد حالة من التنقية ألفكارىم ،فيعمل ويسعى كل فرد من

تعرض عمى طالب الرابع األدبي عند دراسة الرياضيات وتقاس

نستطيع دفع سمبية بعض المتعممين ،والعمل كفريق يساعدىم

بالدرجة التي يحصل عمييا عمى المقياس المعد في ىذه الدراسة.

خبلل تحدي أفكار بعضيم البعض أثناء جمع المعمومات

 .3اإلطار النظري

والبيانات وتفسيرىا وتحميميا من أجل الوصول إلى حل

أفراد المجموعة ألن يكون لو تأثير داخل المجموعة ،وبذلك

التعمم ،حل المشكبلت إبداعياً ،والتكامل المعرفي) ،بحيث

المشكمة [.[10

أوالً :االستراتيجية البنائية )(PDEODE

يعرف

قام المنظرون التربويون بتطبيق أفكار النظرية البنائية في

الخطيب

[]13

االستراتيجية

البنائية

بأنيا:

"استراتيجية تدريس قائمة عمى المنحنى البنائي ،وتتضمن سمسمة

التعميم ،واستحداث بيئات لمتعمم تتبلءم والمنظور البنائي ،فنتج

من اإلجراءات المتتابعة تتمخص في المراحل الست التي

عن ذلك نماذج واستراتيجيات تدريسية جديدة ،ومن ىذه النماذج

يوضحيا الشكل التالي)1( :

المتولدة عن النظرية البنائية استراتيجية األبعاد السداسية
) ،(PDEODEالتي اقترحيا العالمان [ ،]13من منظور

شكل 1
خطوات االستراتيجية ) (PDEODEالبنائية
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 -1إضفاء مناخ يتمتع بالنقاشات وتنوع اآلراء.

يبلحظ من خبلل الشكل أن عممية التدريس تبدأ بمحاكاة
األفكار السابقة والمتعمقة بالمفيوم المراد تنميتو ورفعو لدى

 -2الجمع بين العمل الفردي والعمل الجماعي لممتعممين

المتعممين ،وىو أمر في غاية األىمية من أجل فيم المفيوم

وتشجيع العمل التعاوني.

بشكل صحيح ،ثم يمييا إعادة النظر في أفكار المتعممين

 -3تطوير عممية التعمم من خبلل الكشف عن المعرفة السابقة.

المقسمين إلى مجاميع ،وأخي اًر استنتاج ينتيي بمحاولة حل

 -4المساىمة في تعديل المفاىيم الخاطئة عند المتعممين.

التناقضات بين المعتقدات السابقة والمبلحظة ،وىنا يجب التأكيد

 -5تجعل من المتعمم محور العممية التعميمية.

عمى أن تكون األسئمة أو المشكبلت التي يتم اختيارىا في بداية

 -6تبث في المتعممين روح الفضول في التفكير.

الموضوع متسمة باإلثارة ،أي أنيا تثير النقاش بين المتعممين

 -7تحسين وجودة وبقاء التعمم عند المتعممين ألطول فترة ممكنة

وتحثيم عمى طرح األسئمة لرؤية الحمول من زوايا مختمفة ،وأن

[.[13

تثير التفكير فييم وأال تكون أسئمة تتوقف عمى معمومات بسيطة

عيوب االستراتيجية البنائية )(PDEODE

أو بدييية.

 -1التدريس باستخدام االستراتيجية البنائية ذات األبعاد

المرحمة األولى (التنبؤ) :يقدم فييا المدرس مجموعة من األسئمة

السداسية ) (PDEODEال يخمو من الصعوبة ويحتاج إلى جيد

مثل ما يتعمق بالدالة منيا :متى نسمي العبلقة دالة وما ىي

حقيقي من المعمم.

شروطيا؟ ومتى نسمي الدالة حقيقية؟ وما ىو مجال وما أوسع

 -2عدم حصول الطمبة عمى اإلجابات الصحيحة بشكل فوري

مجال لدالة مع مبلحظة الدوال اآلتية؟

وسريع قد يؤدي إلى شكوى المتعممين لعدم إدراكيم بالقيمة
الحقيقية لمتأني وعدم االستعجال.

ويستمع المدرس إلى تنبؤات الطمبة ويراعي في ىذه

المرحمة أال يقدم لمطمبة أي إيحاءات بصحة التنبؤات من عدميا،

 -3التدريس باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية يحتاج إلى

فيو يركز عمى تبريراتيم لتمك التنبؤات بصورة فردية.

وقت أطول من وقت الحصة الدراسية المقررة.

المرحمة الثانية (المناقشة) :يقسم المدرس الطمبة إلى مجموعات

 -4ال تشمل أو ال تطبق ىذه االستراتيجية عمى كافة المفاىيم

صغيرة من أجل مناقشة إجاباتيم بشكل جماعي ،بينما يقوم

الرياضية بل تقتصر عمى المفاىيم التي يمكن أن يضع المعمم

المرحمة الثالثة (التفسير) :يوجو المدرس الطبة لتبادل نتائجيم

أدوار المعمم في استراتيجية )(PDEODE

أسئمة تنبؤ تعمل عمى إثارة التفكير [.[13

الطمبة بمناقشة إجاباتيم واستبعاد التنبؤات الخاطئة.

إن أىم األدوار التي يقوم بيا المعمم عند التدريس

التي توصموا إلييا في المرحمة السابقة مع المجموعات األخرى

باستخدام استراتيجية ) (PDEODEىي:

من خبلل المناقشة الجماعية لصف ككل.

المرحمة الرابعة (المبلحظة) :من خبلل عرض االشكال المختمفة

 -1فتح باب المناقشات التي تحدث بين المتعممين.

من الدوال ومن خبلليا يستثير تفكير الطمبة لمبحث عن تعريف

 -2خمق روح التحدي عند المتعممين.

أوسع مجال لمدالة واإلجابة عمى أسئمة األنشطة الموزعة عمييم.

 -3التأكد من أن المتعمم قد أتقن مرحمة المبلحظة.

المرحمة الخامسة (المناقشة) :يقوم المدرس بمناقشة المبلحظات

 -4التأكد من وصول المفيوم لمجميع ].[15

التي توصل إلييا الطمبة ويقوم بحل األنشطة المعطاة ليم،

دور المتعمم في استراتيجية )(PDEODE

يحدد الباحثان دور المتعمم في استراتيجية )(PDEODE

وبدورىم يقوم الطبلب بتعديل التنبؤات في حالة تعرضيا مع
المبلحظات.

بما يمي:

المرحمة السادسة (التفسير) :يتابع المدرس تعميقات الطمبة وطرح

 -1محاولتو في اإلجابة عن األسئمة المطروحة من قبل المعمم

عدد من األسئمة عمييم لتأكد من أن المفيوم اكتسب لدييم

في بداية عممية التدريس.

مزايا االستراتيجية البنائية )(PDEODE

 -3مناقشتو مع المعمم والمجموعة بشكل تفصيمي.

 -2إعطاء وجية نظره وتبريره إلجابتو لمعرفة مدى اقتناعو بيا.

بالشكل المطموب.

 -4محاولت ـو الستيع ـ ـاب اإلج ـاب ـات الخ ـاطئـ ـة أو الشـاذة بمساعدة

تتمثل أىم مزايا ىذه االستراتيجية فيما يمي:
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معززات أو مكافئات خارجية من حيث يمتاز ذوي الضبط

 -5المقارن ـة التـ ـي يقـ ـوم بيـ ـا بي ـن اإلجاب ـة والمبلحظـ ـة مـن خبلل

الخارجي ،عمماً بأن تنمية مصدر الضبط لدى األفراد يعتمد عمى

ثانياً :التحصيل الدراسي والدافعية العقمية:

ذلك يضيف اتكنسون ) (atkinsonبعداً جديداً لدافعية التحصيل

أساليب التربية والتنشئة االجتماعية التي تعرضوا ليا ،فضبلً عن

إجراء األنشطة الموكمة إليو.

إن معرفة العوامل التي تؤثر في التحصيل تساعد

يتمثل في ميل األفراد إلى تجنب الفشل حيث يندفع األفراد إلى

المختصين وأصحاب القرار في المؤسسات التربوية والتعميمة في

تحقيق مزيد من النجاح والتحصيل وتجنب الفشل ويرى أن

توفير المساعدة لمطمبة لتحقيق أفضل مستوى تحصيمي

دافعية التحصيل لدى األفراد تتجدد من خبلل واقع تحقيق

عمى ما تقدم يتمثل دافع التحصيل في الرغبة عمى القيام بعمل
جيد والنجاح في ذلك العمل ،وىذه الرغبة كما يصفيا مكميبلندا

تبعاً لصعوبة أو سيولة الميمة التي يقوم بيا .وكذلك القيمة

النسبية لمميمة مقارنة بالميام األخرى ،حيث تزداد مثابرة ودافعية

أحد كبار العاممين في ىذا الميدان تتميز بالطموح واالستمتاع

الفرد في إنجاز ميمة وتحقيق النجاح فييا إذا كانت ميمة وذات

النجاح مقابل تجنب الفشل .ومستوى إدراك الفرد لتحقيق النجاح

يستطيعون الوصول إليو بما يناسب استعداداتيم وقدراتيم ،وزيادة

قيمة بالنسبة لو ].[19

في مواقف المنافسة والرغبة الجامحة لمعمل بشكل مستقل ،وفي

مواجية المشكبلت وحميا وتفضيل الميمات التي تنطوي عمى

مما سبق يتضح وجود ارتباط بين التحصيل والدافعية ،كما

مجازفة متوسطة بدل الميمات التي ال تنطوي إال عمى مجازفة

بينتيا بعض األدبيات والدراسات ،إذ وجد أن ىناك فرق بين ذوي

قميمة أو مجازفة كبيرة جداً ،وتعد دافعية التحصيل من الدوافع

دافعية التحصيل المنخفضة والمرتفعة ،فقد بينت نتائج البحوث

الخاصة باإلنسان ،ربما دون غيره من الكائنات الحية األخرى

أن ذوي الدافعية المرتفعة يكونون أكثر
في ىذا المجال إلى ّ
نجاحاً في المدرسة من ذوي الدافعية المنخفضة ،كذلك فإن ذوي

وقد القت مادة الرياضيات وما يتصل بيا من تحصيل

كثير من التحدي ،ويتجنبون الميام السيمة جداّ ،لعدم توفر

وىو ما يمكن تسميتو بالسعي نحو التميز والتفوق خصوصاً في

الدافعية العالية يميمون إلى اختيار ميام متوسطة الصعوبة وفييا

بعض المواد التعميمية كالرياضيات [.[17

اىتماماً عظيماً من قبل المربين وأولياء األمور ،وقد يكون أىم

عنصر التحدي فييا ،كما يتجنبون الميام الصعبة جداً ،ربما

تربط التحصيل في الرياضيات بالقدرة عمى التفكير وحل

وتعد الدافعية من أىم المتغيرات التي ربطيا الباحثون

المشكبلت ،فالرياضيات تعد ضرباً من ضروب التفكير المجرد

بعممية التحصيل الدراسي ،فالعديد من الطمبة متعطشين لمتعمم

الرتفاع احتماالت الفشل فييا [.[6.

دواعي ىذا االىتمام اعتقاد الناس عامة بالعبلقة الوطيدة التي

والتحصيل وىذه الرغبة في األداء الجيد تسمى دافعية التحصيل

الذي يعتمد الرموز بدالً من المحسوسات ،وىي كذلك تدريب

إذ يعتقد األفراد ذوو الحاجة المرتفعة إلى التحصيل بأن النجاح

عمى طرائق حل المشكبلت كون المسائل الرياضية ىي

مشكبلت حقيقية أو افتراضية لذلك فإن واضعي مناىج

يأتي في العمل الجاد وأن الفشل يأتي من عدم العمل ومرتفعو

الرياضيات الحديثة واالختصاصين في طرائق وأساليب تدريسيا

الدافعية يضعون أىدافاً مناسبة ،أما نقص الدافعية فيؤدي إلى

يؤكدون عمى أن الرياضيات أسموب في التفكير أساسو الفيم

التدني في التحصيل الدراسي ،فأصحاب ضعف الدافعية ىم

وادراك العبلقات واالستدالل ،كما أنو يعتمد أسموب االكتشاف

أشخاص غير مسؤولين ال يمتزمون بمواعيدىم وييربون من

تؤدي إلى الضعف في تحصيل الرياضيات [.[18

الدراسية ،وكذلك فإن الطمبة يختمفون في طرائق وأساليب

المدرسة ويشعرون بالفشل واإلحباط ،وال يحرصون عمى المذاكرة

والمناقشة لموصول إلى الحل ،والعمل عمى معرفة األسباب التي
ويؤكد ماكيبلند عمى أن دافعية التحصيل ترتبط بكافة

االستجابة لؤلنظمة التعميمية والمدرسية فالبعض من يقبل عمى

األنشطة اإلنسانية ،فيي تتواجد لدى جميع األفراد ولكنيا تتباين

الدراسة بشغف وارتياح وفاعمية عالية لمتحصيل العممي والبعض

لدييم الضبط الداخمي يمتازون بالمثابرة واالجتياد والدافعية

أن يتعمم أي شيء يقدمو المدرس األمر الذي يؤكد ضرورة

العالية نحو النجاح والتحصيل بدوافع داخمية بعيداً عن أية

الدافعية في تفسير الفروق الفردية في التحصيل الدراسي بين

اآلخر يقبل عمى الدراسة بتحفظ وتردد ،والبعض األخر يرفض

من فرد إلى آخر تبعاً لمصدر مركز الضبط فاألفراد الذين يسود
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الطمبة ،وبيذا نجد أن بعضيم قد يتميزون بتحصيل دراسي عالي

 Ryan, 1985وتفرض ىذه النظرية أن الطمبة يميمون بصورة

رغم أن قدرتيم الفعمية قد تكون منخفضة وعمى العكس من ذلك

بناء عمى
فطرية لمرغبة في االعتقاد بأنيم يشتركون في أنشطة ً
أرادتيم الخارجية ،وىذا ما يشعرىم بالفعالية والكفاية ألداء ميمة

إلى عوامل منيا :ارتفاع أو انخفاض الدافعية نحو التحصيل إذ

الضبط الداخمي والمواقف ذات مصدر الضبط الخارجي ،حيث

فقد نجد البعض اآلخر من ذوي الذكاء المرتفع قد يكون

ما ،ويفرق أصحاب ىذه النظرية بين المواقف ذات مصدر

تحصيميم الدراسي منخفضاً ،لذلك فإن التحصيل الدراسي يرجع

يكون األفراد أكثر حباً ألن يندفعوا داخمياً لبلشتراك في نشاط ما،

يوجد ارتباط وعبلقة قوية بين الدافع لمتحصيل واألداء [.[61

وتفترض أيضاً أن األفراد مدفوعين بصورة طبيعية لتنمية ذكائيم

وتعد الدافعية من الشروط األساسية التي يتوقف عمييا
تحقيق اليدف من عممية التعمم في أي مجال من مجاالتو

وكفايتيم وىم يستمتعون بإنجازاتيم ،وباالنخراط في األنشطة التي

االتجاىات ،أو تحصيل المعارف والمعمومات ،لذا نجد أن سموك

باإلمكانيات التي تسمح ليم أن يطوروا كفايتيم وفعاليتيم،

الفرد يتميز بالنشاط والرغبة في عدد من المواقف دون أخرى،

فالشعور بالفعالية والكفاية الذي يسببو النجاح ويعزز جيدىم

وأن اىتماماتو قد تكون واضحة في عدد من المواقف وغير

باإلتقان يرفع من مستوى الدافعية الداخمية ألداء ميام أخرى

تظير قدراتيم المعرفية ومياراتيم في األداء ،وتزويدىم

المتعددة ،سواء في تعمم أساليب التفكير وطرائقو ،أو تكوين

واضحة في مواقف أخرى ،ويرجع ذلك إلى مستوى دافعيتو

مشابية ،والشعور بعدم الكفاية يضعف الدافعية الداخمية وبالتالي

العقمية [.[66

يضعف جيدىم في االتقان ألداء ميمة ما [.[66

وتعبر الدافعية العقمية عن حالة تؤىل صاحبيا إلنجاز

وينظر ألفعال الدافعية الداخمية لمطمبة في سياق الدراسة

ابداعات جادة ،وثمة طرق متعددة لتحفيز ىذه الحالة التي تدفع

عمى أنيا ما يقررىا الطمبة من سموك نشط ،والذي يتمثل في

صاحبيا لعمل االشياء ،أو لحل المشكبلت المطروحة بطرق

االستغراق والتفكير والمثابرة ،مقابل ما يقررونو من سموك سمبي

لحل المشكبلت ليست الوحيدة لحميا ،ويقابل الدافعية اإلبداعية
الجمود العقمي ،ويؤكد كذلك أن الدافعية العقمية تجعل من

ويرى ديسي وريان أن الطمبة يميمون ألن يكونوا مدفوعين داخمياً
ألداء ميمة ما عند توفر شرطين:

المتعممين ميتمين باألعمال التي يقومون بيا ،ويعطي أمبلً

 -1الفعالية الذاتية العالية :التي تشير إلى اعتقاد الفرد بأن لديو

مرحاً ،وتستند الدافعية العقمية عمى افتراض أساسي مفاده أن

 -2ادراك المحددات الذاتية :التي تشير بأن لدى األفراد القدرة

والمتمثل في سموك الدافعية الخارجية مثل التجنب والتجاىل.

مختمفة التي تبدو أحياناً غير منطقية ،إذ إن الطرق التقميدية

القدرة عمى أداء الميمة بنجاح.

بإيجاد أفكار جديدة قيمة ىادفة ،وتجعل الحياة ممتعة وأكثر
جميع األفراد لدييم قدرة عمى التفكير اإلبداعي وتحفيز القدرات

عمى التحكم بقدراتيم مما يجعميم يختارون األنشطة التي

العقمية داخل اإلنسان حتى يستخدميا [.[66

يستطيعون التكيف معيا ومعالجتيا بنجاح ،وتجنب األنشطة
التي تفوق قدراتيم وال يستطيعون التكيف معيا [.[63

ومن أىم النظريات التي فسرت الدافعية العقمية فضبلً

وىناك عوامل تؤثر في الدافعية يبنيا المخطط التالي:

عن نظرية دي بونو نظرية تقرير الذات لديسي وريان & Deci

شكل 2
العوامل التي تؤثر في الدافعية [[25
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أما أصحاب االتجاه المعرفي ومنيم أوزبل فيؤكدون عمى

وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح

والسموك عمى النحو الذي يراه مناسباً ،وتتدخل عوامل مثل

أما دراسة العمراني والكروي [ ]69فقد ىدفت إلى التحقق

المجموعة التجريبية في اكتساب المفاىيم والتفكير البصري.

أن الفرد يتمتع بإرادة حرة تمكنو من اتخاذ الق اررات المناسبة

من فاعمية التدريس باستراتيجية  PDEODEفي اكتساب

القصد والنية والتوقع في السموكيات التي يقوم بيا ،وبيذا المعنى

فالدافعية العقمية تؤكد عمى المصادر الداخمية والتوقعات

المفاىيم الفيزيائية لمصف الثاني متوسط في العراق ،وأظيرت

واالىتمامات والخطط التي يسعى األفراد إلى تحقيقيا من خبلل

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة

االتجاه المعرفي تجعل األفراد نشطاء ومثابرين وفعالين ،وتوجد

وىدفت دراسة محمد [ ]6.إلى التحقق من فعالية

التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيم.

التي يقومون بيا ،وتبعاً لذلك فالدافعية العقمية كما يرى أصحاب
لدييم دوافع قوية وحاجات تتمثل في السعي لفيم األشياء التي

استراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفي تحصيل العموم

تحيط بيم والسيطرة عمييا ،فاألفراد الذين لدييم ىذا النوع من

وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لطبلب الصف األول متوسط في

موضوع بغية فيمو والسيطرة عميو ،األمر الذي يعزز لدييم

بين المجموعتين في التحصيل وميارات ما وراء المعرفة ولصالح

السعودية ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

الدافعية يحاولون دائماً اكتشاف المعرفة حول أي شيء أو أي

المجموعة التجريبية.

مفيوم الذات [.[63

أما دراسة األحمدي [ ]61فقد ىدفت إلى التحقق من فاعمية

نظرية إدوارد دي بونو :1998
تعني الدافعية العقمية من وجية نظر دي بونو الجيد

برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية ) (PDEODEفي تنمية

أوقاتاً طويمة في تطوير أفكارىم ،بل ىي الفكرة بحد ذاتيا ،وقد

وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ميارات االستماع الناقد لمصف االول متوسط في األردن،

المتواصل المستمر لدى الفرد ،فيي ليست امتيا اًز لمذين يقضون

( )...1لصالح االختبار البعدي لميارة االستماع.

تراود الفرد في لحظة تبصر واحدة ،فاألفكار المتولدة من

وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة سوياتي [ ]66في

الدافعية العقمية يمكن التوصل إلييا بطريقتين:

أندونيسيا إلى التحقق من فاعمية استراتيجية التدريس

األولى :محاولة تحسين السبل المتبعة.

الثانية :إزالة كل ما من شأنو إعاقتيا ،فمن الميم أن تعرف

) (PDEODEفي تنمية المفاىيم الخاصة بالجياز اليضمي،

سبب عدم قدرة األفراد عمى االبتكار بدالً من البحث عن أسباب

لطبلب الصف الثامن ،وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح التطبيق البعدي في اختبار اكتساب المفاىيم.

وابتكار المبدعين ،إذ يمكن تطوير القدرة عمى اكتشاف أفكار

أما دراسة إبراىيم [ ]66فقد ىدفت إلى التحقق من أثر

جديدة عند امتبلك النظرة التي تؤىمنا من معرفة ما يمنع

ظيورىا .ويرى دي بونو أن الدافعية العقمية ىي القدرة عمى توليد

استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEفي تدريس

أفكار جديدة وليس فكرة واحدة لدى بعض األشخاص من دون

الرياضات عمى التحصيل وتنمية التفكير التأممي واالحتفاظ

غيرىم ،فيي قدرة تتعدى حدود الذكاء ،إذ تدفع باإلنسان إلى أن

لطبلب الصف األول ثانوي في مصر ،وأظيرت نتائجيا وجود

يفكر بطريقة معينة ،فيناك الكثير من المبدعين كانت إمكاناتيم

فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية مقارنة

اإلنجاز [.[67

ثانياً :الدراسات التي تتعمق بالدافعية العقمية

ذاتية داخمية (سعادة من نوع راقي) .وىي سعادة ونشوة

أوالً:

الدراسات

 .4الدراسات السابقة

المتعمقة

باستراتيجية

بالمجموعة الضابطة في التحصيل وتفكير التأممي واالحتفاظ.

ىدفت دراسة ناذا وكورت [ ]63إلى معرفة عبلقة اإلعداد

األبعاد

األكاديمي وعمل النماذج اليندسية مع الدافعية العقمية في

السداسية

أمريكا .وقد أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

)(PDEODE

مستوى ( )...1لصالح االختبار البعدي لمقياس الدافعية

ىدفت دراسة األسمر [ ]68إلى التحقق من أثر استخدام

العقمية.

االستراتيجية البنائية ) (PDEODEفي تنمية المفاىيم اليندسية

أما دراسة بكار [ ]60فقد ىدفت إلى الكشف ع ـن العبلقـة بين

وميارات التفكير البصري لمصف الثامن األساسي في فمسطين،
84

)(PDEODE

الدافعية العقمية واألداء االكاديمي واالتجاه في ماليزيا ،وبينت

القدرة التنبؤية لمدافعية العقمية بالتحصيل األكاديمي لدى عينة

النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الدافعية واالتجاه،

من طمبة جامعة القصيم في السعودية .وأظيرت النتائج وجود

وارتباط سالب بين الدافعية والتحصيل.

عبلقة ارتباطية بين درجات الدافعية العقمية والتحصيل ،والدافعية

ليا قدرة عمى التنبؤ التحصيل.

وىدف ـت دراسة إبراىيـم ،وعبـد الكري ـم [ ]63إل ـى التحق ـق مـ ـن

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية المرونة المعرفية في

أما دراسة العسيري [ ]68فقد ىدفت إلى تحديد العبلقة بين

تنمية ميارات التدريس ورفع الدافعية العقمية في السعودية.

أساليب التفكير والدافعية العقمية لدى طمبة كمية التربية بجامعة

وأظيرت النتائج أن البرنامج فعال عند مستوى الداللة اإلحصائية

الممك سعود في السعودية .وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة

( )...0في تنمية المرونة المعرفية ،والدافعية العقمية .وميارات

ارتباطية بين درجات الدافعية العقمية وكافة أساليب التفكير.

التدريس اإلبداعي لممجموعة التجريبية فقط.

 .5الطريقة واإلجراءات

أما دراسة محمد ،وأحمد [ ]67فقد ىدفت إلى التحقق من

أ .منهج الدراسة

أثر أنموذجي الفورمات  Mat 4ووكيس  Caseفي التحصيل

كون الدراسة الحالية تيدف إلى معرفة أثر استراتيجية

والدافعية العقمية لدى طالبات رابع عممي في الفيزياء في

األبعاد السداسية ) (PDEODEفي التحصيل والدافعية العقمية

إحصائياً في المتوسطات لصالح درجات طمبة نموذج كيس في

التجريبي ىو األفضل لتحقيق أىداف الدراسة ،وذلك لمكشف عن

الجميورية العراقية ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة

في الرياضيات لدى طبلب الرابع األدبي فإن المنيج شبو

التحصيل وعدم وجود فروق عمى مقياس الدافعية بين

أثر العامل المستقل استراتيجية األبعاد السداسية PDEODE

المجموعتين.

في المتغيرين التابعين (التحصيل والدافعية العقمية) وقد تم
اعتماد التصميم الموضح في الجدول التالي:

كما أجرى الشريم [ ]66دراسة ىدفت إلى الوقوف عمى عبلقة

جدول 1
التصميم شبه التجريبي لمبحث
المجموعة

التكافؤ

المتغير المستقل

المتغير التابع

التجريبية

 -1العمر الزمني.

استراتيجية األبعاد السداسية

 -1اختبار التحصيل البعدي.

 -6المعدل العام.

()PDEODE

 -6مقياس الدافعية العقمية البعدي

 -6الذكاء.
الضابطة

الطريقة التقميدية.

 -3المعرفة السابقة لمرياضيات.
 -0مقياس الدافعية العقمية القبمي.
 -3التحصيل الدراسي لؤلبوين.

ج .عينة الدراسة

ب .مجتمع الدراسة

تكون مجتمع البحث من جميع طبلب الرابع األدبي في

تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية وذلك لتوفر جميع

المدارس التابعة لمديرية تربية األنبار الرصافة األولى في

الشروط المطموبة تقريباً ،وتكونت عينة البحث من ( )7.طالباً،

إعدادية األعظمية لمبنين لمفصل الدراسي الثاني من العام

حيث شممت شعبتين (أ ،ب) وتم استبعاد الطبلب الراسبين

الدراسي  6.13-6.10والبالغ عددىم ( )8.طالباً وتم

إحصائياً لتتكون المجموعة التجريبية من ( )63طالباً ،وتكونت
المجموعة الضابطة من ( )63طالباً ،وتم التأكد من تكافؤ

الحصول عمى الموافقات الرسمية لتسييل ميمة الباحثين في

المجموعتين في المتغيرات كما يوضحيا الجدول التالي:

إجراء التجربة.
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جدول 2

القيم لممتوسط الحسابي والتباين وقيمة  Tالمحسوبة والجدولية لممتغيرات الخمس
التجريبية ( )36طالباً

المجموعة

القيمة التائية

الضابطة ( 34طالباً)

المتغيرات

الوسط

التباين

الوسط

التباين

الجدولية

المحسوبة

العمر الزمني

214.12

168.10

209.81

188.41

2.00

*0.995

درجة الذكاء

31.47

31.89

33.32

36.02

عند درجة حرية

*1.309

المعرفة السابقة

66.68

112.46

65.29

124.46

68

*0.526

المعدل العام

65.564

71.63

64.384

80.38

*0.856

مقياس الدافعية العقمية

148.29

1283.52

148.91

1028.33

*0.075

طبق اختبار رافن ) (Ravineغير لفظي ويتكون االختبار من

وقد عرضت محتوى المادة العممية عمى مجموعة من المحكمين

(.)60

السموكية وموافقة مستوياتيا المعرفية ،وقد تم إجراء بعض

المستوى الدراسي لموالدين :تمت االستعانة بالبطاقة المدرسية

التغييرات المقترحة لبعض الفقرات بحسب ما أقره المحكمون،

لمحصول عمى البيانات حول المستوى الدراسي لموالدين لطبلب

وتم اإلبقاء عمى باقي األىداف السموكية.

المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث توزعوا إلى أربعة

إعداد خطة الدرس :في ضوء المحتوى العممي الذي سيدرس في

تكافؤ بينيم في ىذا المتغير واستخدام مربع كأي (كا )6لمعرفة

لمصف الرابع األدبي ،عرض أنموذج منيا عمى مجموعة من

التكافؤ في ىذا المتغير ،وتبين أن القيم المحسوبة ()..166

المحكمين لئلفادة واالستفادة من آرائيم وخبراتيم في مدى

لآلباء )..361( ،لؤلميات .وكبلىما أقل من القيمة الجدولية

صبلحيتو ،وقد تم تعديمو بحسب ما اقروه واقترحوه.

لبيان آرائيم في سبلمة ومدى شموليا لشروط صياغة األىداف

( )3.فقرة موزعة عمى خمس مجاميع ومدة تطبيق االختبار ىي

التجربة المتمثمة بالفصمين الرابع والخامس من كتاب الرياضيات

مجموعات كل مجموعة ال تقل عن خمسة أفراد ،وذلك إلجراء

البالغة ( ،)9.39عند درجة حرية ( )3وبيذا تكون المجموعتان

د .أدوات الدراسة

وبعد مراجعة األىداف الخاصة لمادة الرياضيات الرابع األدبي

في ضوء محتوى المادة العممية المحدد تدريسيا في التجربة من

تم صياغة عدد من األىداف السموكية اعتماداً عمى محتوى

كتاب الرياضيات المقرر لمصف الرابع األدبي تم إعداد اختبار

متكافئتين في متغير التحصيل الدراسي لؤلبوين.

 -1االختبار التحصيمي:

تحصيمي بعد تحديد اليدف منو ،وتكون من  3.فقرة من نوع

المادة العممية والتي بمغ عددىا ( )0.ىدفاً سموكياً وفق تصنيف

بموم في المجال المعرفي ،وجاءت المستويات عمى النحو التالي:

االختيار من متعدد ،واعداد جدول المواصفات (الخريطة

(التذكر =  ،6.والفيم =  ،10والتطبيق =  ،1.والتحميل = )0

االختيارية) ،كما ىو موضح في الجدول التالي:

جدول 3

جدول مواصفات (الخارطة االختيارية) الخاصة باالختبار التحصيمي
الفصل

عدد الدروس

زمن الدروس

وزن المحتوى

بالدقائق

مستويات األهداف وأوزانها

التذكر

الفهم

التطبيق

التحميل

المجموع

40%

30%

20%

10%

100%

الرابع

12

540

0.60

10

7

5

2

24

الخامس

8

360

0.40

6

5

3

2

16

المجموع

20

900

100%

16

12

8

4

40

 -1صدق االختبار:

فقرة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في الرياضيات

أ) الصدق الظاىري:

وطرائق تدريس الرياضيات إلبداء آرائيم ومبلحظاتيم في وضوح

ألجل التثبت من صدق االختبار الظاىري قام الباحث

الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة ومدى قياسيا لؤلغراض

بعرض االختبار التحصيمي بصيغتو األولية المكونة من ()3.

السموكية المحددة ليا ومنطقية البدائل وجاذبيتيا وأي مبلحظات
86
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من شأنيا تحسين نوعية االختبار وقد جاءت نتيجة آرائيم حول

معادلة قوة تمييز الفقرة فقد وجد أنيا تتراوح بين (-..68

فقرة االختبار عمى نسبة اتفاق ( )%8.فأكثر مع إجراء بعض

 ،)..00وفي ىذا اإلطار يشير إيبل إلى أن الحد األدنى لقبول

التعديبلت عمى فقراتو ،وأصبح القول بأن جميع فقرات االختبار

الفقرة عمى أنيا فقرة مميزة في االختبار يجب أال يقل عن

ب) صدق المحتوى Content Validly

حيث صعوبة وسيولة وتمييز االختبار ،وبعد تطبيق معادلة

( .]3.[ )..6.من ىنا تعد جميع فقرات االختبار جيدة من

صادقة لقياس التحصيل البعدي لمطبلب.

فعالية البدائل ظير أن جميع بدائل فقرات االختبار كانت نتائج

يمكن التحقق من صدق المحتوى في االختبارات التحصيمية
من خبلل إعداد فقرات االختبار وفق جدول المواصفات الذي

معامل التميز ليا سالبة.

يعد أحد مؤشرات صدق المحتوى.

ثبات االختبار:

تم حسابو بطرقتين كما يمي:

التطبيق االستطبلعي األول:

أ) طريقة التجزئة النصفية:

ألجل التأكد من وضوح المعنى لفقرات االختبار والتعميمات
والزمن الكافي لئلجابة عميو ،طبق الباحثان االختبار التحصيمي

قسمت فقرات االختبار إلى نصفين :فقرات زوجية وأخرى

بالتعاون مع مدرس مادة الرياضيات وادارة المدرسة عمى عينة

فردية ثم قام الباحثان باحتساب االرتباط بين نصفي فقرات

عشوائية من طبلب الرابع األدبي من غير عينة البحث

قيمة معامل االرتباط بين النصفين ( )..39ثم صححت ىذه

االختبار باستخدام معامل ارتباط (بيرسون  (Pearsonوقد بمغت

استطبلعية أولية مؤلفة من ( )6.طالباً تم اختيارىم بصورة
األصمية ،وقد تبين أن فقرات االختبار وتعميماتو كانت واضحة،

القيمة باستخدام (معادلة سبيرمان – براون) ،فبمغت (.)..86

وأن الوقت المستغرق لئلجابة عميو كان ( )3.دقيقة ،إذ تم

ب) أما الطريقة الثانية فكانت طريقة كيودر ريتشار دسون –(K

حسابو من معدل وقت انتياء جميع الطبلب.

) ،R 20وبمغ المعامل ( ،)..83بعد إكمال اإلجراءات كافة
لخطوات بناء االختبار التحصيمي ،الذي تكون من ( )3.فقرة،

التطبيق االستطبلعي الثاني:

وتراوحت الدرجة بين (.)3.-.

ألجل استخراج معامبلت الصعوبة والسيولة والتمييز،
وتحديد فعالية المموىات (المشتتات) من البدائل ،ولمقيام

ثانياً :مقياس الدافعية العقمية:

عمى عينة عشوائية استطبلعية ثانية تكونت من ( )3.طالباً من

السابقة استقر الرأي عمى تبني مقياس (الفراجي )6.11،مع

بالتحميل اإلحصائي لفقرات االختبار طبق االختبار التحصيمي

بعد االطبلع عمى أدبيات الموضوع وبعض الدراسات

طبلب الرابع األدبي من غير عينة البحث األصمية ،وتم إببلغيم

لمبيئة العراقية ،لقياس الدافعية العقمية لطبلب الرابع األدبي

بموعد االختبار قبل أسبوع واحد من موعده وبعد تصحيح

المكون من ( )3.فقرة بواقع ( )33فقرة إيجابية و( )13فقرة

إجابات العينة ثم ترتيب الدرجات تنازلياً ،وقسمت العينة إلى

سمبية ،مقابل أربع بدائل لدرجة االنطباق ىي( :كبيرة ،متوسطة،

عدد أفرادىا ( )6.طالباً حيث أشارت أدبيات الموضوع إلى أنو

السمبية .وتم حساب الصدق الظاىري لممقياس ،وصدق البناء

قميمو ،ال تنطبق) ،وبأوزان ( ،)1 ،6 ،6 ،3وتنعكس الفقرات

قسمين مجموعة عميا عدد أفرادىا ( )6.طالباً ومجموعة دنيا

(أو المفيوم) ،وطبق المقياس بصورتو األولية عمى ( )6.طالباً

من األفضل تقسيم الدرجات إلى ( )%0.لكل منيما ال سيما في
االختبار الصفي فقد وجد كيمي ) (Kellyأن ىذه النسبة تعطي

لمتأكد من وضوح الفقرات ،وتم استخراج معدل الوقت وكان

أعمى تمييز لمفقرة إذا كان التوزيع متساوياً [.[69

( )6.دقيقة ،وتم استخراج معامل الثبات بتطبيقو مرة ثانية عمى
العينة نفسيا بعد أسبوعين من التطبيق األول ،ثم حسب االرتباط

معامل صعوبة الفقرة والتميز ،وفاعمية البدائل:

بعد حساب عدد اإلجابات الصحيحة عن كل فقرة طبق

بين التطبيق األول واإلعادة باستخدام معامل بيرسون ،وقد بمغت

الباحثان معادلة معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

قيمة معامل االرتباط بين التطبيقين ( ،)..883وبعد التحقق من

فوجد أنيا تتراوح من ( )%69-%7.مما يعني أن فقرات

صدق وثبات المقياس ،واجراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة،

أن المدى المقبول يتراوح ما بين ( ،)..8.-..6.وباستخدام

بين ( )63. -3.درجة وبوسط فرضي ( )10.درجة [.[31

أصبح جاى اًز لمتطبيق بصورتو النيائية ،حيث تراوحت درجاتو ما

االختبار التحصيمي تعد مقبولة ومعامل صعوبتيا مناسب حيث
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المحور األول :عرض نتائج اختبار التحصيل:

المتوسط الحسابي لدرجات طبلب المجموعتين عمى االختبار
التحصيمي ،فكان متوسط درجات المجموعة الضابطة ()68.38

النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى والتي تنص :ال يوجد

بينما بمغ متوسط المجموعة التجريبية ( ،)36.86والذي يشكل

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )...0في متوسط
درجات التحصيل في مادة الرياضيات بين طبلب المجموعة
التجريبية

الذين

11

ولمتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى ،تم حساب

 .6النتائج

يدرسون

6.13

باستراتيجية

األبعاد

فرقاً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية ألداء طبلب الصف الرابع
األدبـ ـي فـ ـي التحصيـ ـل .ولمعرفـ ـة الـ ـداللـ ـة اإلحص ـائي ـة لمفرق بين

السداسية

المتوسطي ـن الحسابيي ـن السابقي ـن ،تـم استخ ـدام االختبار التائ ـي

) (PDEODEوبين طبلب المجموعة الضابطة الذين يدرسون

 t-testلحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين

باالستراتيجية االعتيادية.

كما ىو موضح في الجدول التالي:
جدول 4

قيمة  t-testلمفرق بين متوسط االختبار التحصيمي لممجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد

المتوسط

درجة الحرية

التباين

قيمة t-test

الحسابي
التجريبية

36

44.81

83.71

الضابطة

34

37.44

57.59

68

مستوى الداللة

المحسوبة

الجدولية

3.604

2

دال
عند ()...0

ومن مبلحظة الجدول ( )3ويكون القرار (رفض الفرضية

التجريبية ،ولحساب حجم األثر تم استخدام المعادلة التابعة

الصفرية وقبول الفرضية البديمة) الذي يحتم وجود فرق ذو داللة

لبلختبار التائي  t-testاآلتية :ولمحكم عمى حجم األثر يحدد

إحصائية بين متوسطي المجموعتين ولصالح المجموعة

الجدول المرجعي التالي ذلك[3[ :

جدول 5

المرجع لتحديد مستويات حجم األثر لمتصنيف الثالثي في العموم النفسية
حجم األثر

صغير

متوسط

كبير

قيمة األثر

...1

...3

..13

ولمتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية ،تم حساب

وبمقارنة قيمة حجم األثر البالغة قيمتيا ( )..13مع
الجدول السابق ،يبلحظ أن حجم األثر كبير.

المتوسط الحسابي لدرجات طبلب المجموعتين عمى مقياس

المحور الثاني :عرض نتائج مقياس الدافعية العقمية:

الدافعية العقمية ،وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية

النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى :ال

( ،)11...بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة

متوسط درجات مقياس الدافعية العقمية بين طبلب المجموعة

ألداء الطبلب في مقياس الدافعية العقمية .ولمعرفة الداللة

السداسية

اإلحصائية لمفروق بين المتوسطين الحسابيين السابقين ،استخدم

) (PDEODEوبين طبلب المجموعة الضابطة الذين يدرسون

 t-testلحساب الفروق بين المتوسطات

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )...0في
التجريبية

الذين

يدرسون

باستراتيجية

األبعاد

( )7.31ويشير ىذا إلى فرق ظاىري في المتوسطات الحسابية

االختبار التائي

الحسابية لممجموعتين ،كما ىو موضح في الجدول التالي:

باالستراتيجية االعتيادية.

جدول 6
قيمة  t-testلمفروق بين متوسط درجات الدافعية العقمية لممجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد

المتوسط

درجة الحرية

التباين

الحسابي

قيمة t-test
المحسوبة

التجريبية

36

159.06

1325.77

الضابطة

34

148.91

1028.33

مستوى الداللة

الجدولية
دال

68

88

3.423

2.0003

عند ()...0
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األساسي والتي تجعل لمطالب دو اًر سمبياً يتمقى المعمومات

ومن مبلحظة الجدول ( )3يكون القرار (رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديمة) الذي يحتم وجود فرق ذو داللة

الجاىزة من المدرس وال يقوم بأي نشاط لموصول إلى تمك

إحصائية بين متوسطي المجموعتين ولصالح المجموعة

المعمومات.

التجريبية في مقياس الدافعية العقمية .ولقياس حجم االثر بتطبيق

 .4تيتم استراتيجية التدريس البنائية ) (PDEODEبكل من

المعادلة وبمقارنة قيمة حجم األثر البالغة قيمتيا ( )..133مع

المحتوى المراد تعممو ،وبما يوجد لدى الطبلب من بنى معرفية،

الجدول السابق ،يبلحظ أن حجم األثر كبير.

لذلك فيي تيتم بكيفية تنظيم خبرات المحتوى ،بحيث يسيل
تمثيل المادة المعرفية المراد تعمميا في البنى المعرفية لمطبلب،

 .7مناقشة النتائج

وتكوين بنى معرفية جديدة ترتبط بما يناسبيا من بنى لدى

أوالً :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالتحصيل

الطبلب ،وعمى ىذا األساس تم تنظيم وتخطيط خبرات التعمم

أثبتت النتائج تفوق طبلب المجموعة التجريبية (الذين

التي يمرون بيا ،األمر الذي قد يقود إلى تعميق الفيم وزيادة

درسوا موضوعات الرياضية باستخدام استراتيجية األبعاد

التحصيل الد ارسي.

السداسية ) (PDEODEعمى أقرانيم في المجموعة الضابطة

 .5تت ـاب ـ ـع خـط ـ ـوات اسـت ـراتيجيـ ـة التدريس البنائية )(PDEODE

(الذين درسوا الموضوعات نفسيا بالطريقة المعتادة) ،في متوسط

ساعد في تنمية المعرفة الرياضية لدى الطمبة خبلل خروجيا

درجات االختبار التحصيمي ،تفوقاً داالً إحصائياً عند مستوى

داللة ( ،)...0وتعزى نتيجة تفوق طبلب المجموعة التجريبية

عن التدريس التقميدي المألوف الذي اعتادوا عميو.

عمى أقرانيم من المجموعة الضابطة في مقياس التحصيل

 .6توافر استراتيجية التدريس البنائية ) (PDEODEمن تحديد

المعرفي إلى تأثير المتغير المستقل ،حيث يمتاز التدريس

المعرفة الرياضية ،وفيميا ،واعادة ترتيبيا وصياغتيا ،واستخدام
الطبلب لما لدييم من معمومات ذات عبلقة بيذه المعرفة ،وطرح

باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية ) ،(PDEODEبميزات

أسئمة حول النقاط التي ال يستطيعون فيميا منيا ،ومن ثم جمع

تعميمية متعددة منيا:

 .1تزود الطبلب بتعمم ذي معنى لمرياضيات ،وتزيد من مشاركة

المعمومات ذات العبلقة بالمعرفة ،وتحميميا وتصنيفيا وترتيبيا

الطبلب وطرحيم لؤلسئمة خبلل الدرس ،وىذا بدوره ساعد طبلب

وفحصيا في ضوء األدلة والحجج التي تؤيدىا.

 .7ساعد تدريس الطبلب باستخدام استراتيجية التدريس

المجموعة التجريبية عمى فيم ما تعمموه ،وساعدىم إلى تذكر

) (PDEODEعمى تنظيم طريقتيم في التفكير ،ومكنيم من

المعمومات السابقة وتوليد معمومات جديدة وتوظيفيا بصورة

استيعاب المعرفة الرياضية ،كما مكنيم من إدراك العبلقة بين

واضحة ودقيقة.

مكوناتيا ،مما منحيم فرصة أكبر الكتشاف صياغتيم الخاصة

 .2تساىم استراتيجية التدريس البنائية ) (PDEODEبتقديم

بيا ،وىذا بدوره انعكس إيجابياً عمى تحصيميم لممعرفة

لطبلب بممخص تخطيطي لما تعمموه وذلك من خبلل البحث

الرياضية.

عن أوجو الشبو واالختبلف بين المفاىيم ،لذا يكون الطالب

 .8قدمت است ارتيجية التدريس ) (PDEODEلمطبلب أسموباً

منظماً ومرتباً لممفاىيم وممي اًز بين المعمومات الميمة والمعمومات

جديدا في التعميم ،مما أشعرىم بالمتعة واالنجذاب ،وانعكس ذلك

اليامشية ،واختيار األمثمة المناسبة لتوضيح المفيوم.

 .3تركز استراتيجية التدريس البنائية ) (PDEODEعمى جعل

إيجابياً عمى أدائيم في تحصيل مادة الرياضيات.

التفاعل بين الطالب وباقي زمبلئو (ضمن المجموعة التي ينتمي

والمناقشة والتفسير والمبلحظة والمناقشة والتفسير) فالمناقشة في

 .9خطوات استراتيجية التدريس ) (PDEODEوىي( :التنبؤ

الطالب المحور األساسي في العممية التعميمية مما يييئ جواً من

الخطوة الخامسة عن المناقشة في الخطوة الثانية في كون أن

إلييا وباقي المجموعات األخرى الموجودة في الصف(وبين

الطبلب يقومون بتعديل تنبؤاتيم من خبلل المبلحظات الفعمية

المدرس من جية ثانية .مما يساعده عمى تنظيم المادة التعميمية

في الخطوة السابقة ،وىذا يتطمب من الطبلب ممارسة ميارات

وىذا قد يؤدي إلى اإلبقاء واالحتفاظ بالمعمومات لمده أطول

التحميل والمقارنة ونقد زمبلئيم في المجموعات األخرى .وكذلك

بمعنى أن المعمومة أصبحت لديو مدركة وليست آنية الفيم عمى

يختمف التفسير في الخطوة األخيرة عن التفسير في الخطوة

عكس الطريقة االعتيادية التي يكون فييا المدرس ىو المحور
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الثالثة في كون أن الطبلب يواجيون جميع المناقشات الموجودة

• أثارت استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEدافعية

بين المبلحظات والتنبؤات ،من خبلل حل التناقضات التي توجد

الطبلب لمتعمم ،كونيا تيتم بإيجابية المتعمم ونشاطو ،كما أن

المشابية وبتالي زيادة تحصيميم في مادة الرياضيات.

في حماسيم لعممية التعمم واستثارة دافعيتيم العقمية.

ارتباطيا بميوليم واىتماماتيم واتجاىاتيم كان لو األثر الممموس

ضمن معتقداتيم ،وبالتالي زيادة وعييم بتفكيرىم في المواقف
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كل من الدراسات

وبالطبع فإن ىذه الميزة يفتقر ليا التدريس باستخدام

السابقة مثل  ،[42] Costiودراسة ،[15] Costi,& other

الطرائق المعتادة؛ كونيا تعتمد عمى تقديم المحتوى المعرفي

ودراسة الخطيب [ ،]13ودراسة السبلمات ،]63[ ،ودراسة

لمواضيع الرياضيات بصورة منظمة ،وأنيا شبو آلية ،ال تسمح

[ ،]6.ودراسة االحمدي ،]61[ ،ودراسة ،[32] Suyati,

إلى ضعف روح المشاركة لدى الطبلب وال يزيد من دافعيتيم

ودراسة ابراىيم.[66[ ،

العقمية ،لعدم وجود ما يثيرىا.

بإثارة ميارات التفكير المختمفة بشكل فعال ،األمر الذي يؤدي

األسمر [ ،]68ودراسة العمراني والكروي [ ،]69ودراسة محمد،

وقد اتفقت نتائج البحث مع دراسة كل من [34] Natha

ثانيا :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالدافعية العقمية:

 ،& Kurtودراسـ ـة جابـ ـر ،وآخـرون [ ،]33ودراسة ابراىيم ،وعبد

كشفت نتائج البحث والمتمثمة في استخدام استراتيجية األبعاد

كريم [ ،]63واختمفت مع دراسة محمد ،واحمد [.[67

السداسية ) (PDEODEأن ليا أث اًر ايجابياً في المردود التعميمي

لطبلب المجموعة التجريبية مقارنةً بالمجموعة الضابطة ،حيث

 .8التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة تم الخروج بالتوصيات اآلتية:

ساىم وبداللة إحصائية في رفع مستواىم المعرفي ودافعيتيم
العقمية المستيدفة ،بجعل الموقف التعميمي بيئة غنية بمثيرات

 .1مناقشة التدريس وفق استراتيجية األبعاد السداسية

وميارات التفكير المختمفة ،ذلك ألن استراتيجية األبعاد السداسية

) (PDEODEخبلل إعداد برنامج تدريبي لمدرسي ومدرسات

) (PDEODEتيتم بتقديم المحتوى المعرفي الرياضي بصورة

الرياضيات أثناء الخدمة لمتدريب عمى كيفية استخدامو في

منظمة في إطار شيق وجذاب ،يعمل عمى زيادة دافعية الطبلب

تدريس الرياضيات لتنمية المعرفة الرياضية المطموبة لدييم

ونشاطيم ،ويدفعيم إلى التفاعل بإيجابية مع ما يقدم ليم من

وتنمية الدافعية العقمية المطموبة في الرياضيات.

معارف عممية متنوعة ،ويمكن عزو ذلك إلى ما يمي:

 .2التشجيع عمى استخدام استراتيجية األبعاد السداسية

• قد يتيح تعامل الطبلب باستراتيجية األبعاد السداسية

) (PDEODEمن قبل مدرسي ومدرسات الرياضيات ،كونيا

) (PDEODEبيئة تعميمية تجعل من أفراد المجموعة التجريبية

تجعل الطمبة عمى وعي بتفكيرىم وتنمي الدافعية العقمية لدييم،

أكثر توجياً لمتعمم خبلل إقباليم عمى الدروس بنشاط وفاعمية وقد

وكذلك المعرفة الرياضية.

يزيد ىذا من دافعيتيم العقمية.

 .3التركيز في تدريس الرياضيات عمى استخدام وتوظيف

• قد يكون لدى الطبلب دافعية عقمية كامنة لم تظير إال بعد
توافر بيئة تعميمية مناسبة كاستراتيجية األبعاد السداسية

االستراتيجيات الحديثة قدر اإلمكان عن األساليب التقميدية التي

تركز عمى الحفظ واالستظيار دون االىتمام بالمشاركة الفعالة

).(PDEODE

من قبل الطمبة.

• مكنت استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEالطبلب

 .4تطوير دليل المدرس لتدريس الرياضيات ليكون مبنيا عمى

من إيجاد بيئة تعميمية تفاعمية ،استطاع الطبلب بموجبيا القيام

تنمية التفكير بصفة عامة وتنمية الدافعية العقمية بصفة خاصة.

بميمات رياضية معينة ،واكتشاف المعرفة الرياضية بطريقة
ذاتية وبمساعدة مدرس المادة مما زاد من دافعيتيم العقمية.

 .5المرونة في عممية التعميم والتعمم والتنظيم في طريقة التفكير،
وذلك من خبلل بيئة تعميمية تسودىا الحرية والتشويق خبلل

• مكنت استراتيجية األبعاد السداسية ) (PDEODEمن إيجاد

سير عممية التعمم وتعمل عمى تنميو الدافعية العقمية.

بيئة تعميمية تشمل كافة المعينات البلزمة لجعل عممية التعمم

 .6إعادة النظر في مناىج الرياضيات ومحتواىا وعرضيا

تتخذ من المنحى البنائي منيجاً ،بحيث يبني الطبلب باستمرار

بأسموب شيق ومصوغو بطرائق تحفز وتنشط قدرات التفكير
وتنمي المعرفة الرياضية وتنمي أيضاً الدافعية العقمية لدييم،

عمى تعمميا السابق ويزيد من دافعيتيم العقمية.
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وتقوم عمى المبادرة والبحث والتجريب واالبتعاد عن التركيز عمى

] [8السواعي ،عثمان نايف ( ،)6.16معمم الرياضيات الفعّال،

 .7االرتقاء بمستوى خريجي النظام التعميمي ،من خبلل توظيف

] [9صالح ،ماجدة محمود ( ،)6.16االتجاىات الحديثة في

الدراسات التربوية فاعميتيا في زيادة تحصيل المتعممين وتنمية

] [10العتوم ،عدنان يوسف وآخرون ( ،)6.11تنمية ميارات

ط ،6دار القمم لمنشر والتوزيع ،دبي.

الحفظ واالستظيار.

تعميم الرياضيات ،ط ،6دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان.

المداخل واالستراتيجيات وط ارئق التدريس المتنوعة ،التي أثبتت

التفكير(نماذج نظرية وتطبيقات عممية) ،ط ،6دار المسيرة

الدافعية العقمية.

لمنشر والتوزيع ،عمان.

 .8عقد دورات وندوات خاصة ،يشرف عمييا عدد من

] [12قطامي ،يوسف ( )6.16استراتيجيات التعمم والتعميم

المتخصصين في مجال تدريس الرياضيات ،تيدف إلى أثراء

خبرات

مدرسي

الرياضيات

أثناء

الخدمة

المعرفية ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

بالمداخل

عمان :األردن.

واالستراتيجيات وطرائق التدريس الفعالة في تدريس الرياضيات

] [13الكبيسي ،عبدالواحد حميد ،الكبيسي ،ياسر عبدالواحد

وتنمية الدافعية العقمية وتوعيتيم بأىمية استخداميا ،وتدريبيم

( :)6.13فاعمية استراتيجية المماثمة في التحصيل

عمى ممارستيا ممارسة فعالة تصقل مياراتيم التدريسية.

والتفكير الذكي في مادتي الرياضيات والجغرافية لدى طمبة

المراجع

الصف الرابع األدبي ،مجمة جامعة القدس المفتوحة

أ .المراجع العربية

لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -المجمد الرابع ،العدد

] [1الكبيسي ،عبدالواحد حميد ،محمد سامي فرحان ()6.16

التقنيات الحديثة واستخداماتيا في التعمم والتعميم وخدمة

( )16نيسان.

القرآن الكريم ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان :األردن.

] [16الخطيب ،محمد ،أحمد ( )6.13استراتيجيات حديثة في

تدريس الرياضيات (استراتيجية  ،)PDEODEنشرة قمرن

] [2الخوالدة ،عبد اهلل برجس ( ،)6.16ميارات التفكير لدى

طمبة المرحمة األساسية ،ط ،1دار الحامد لمنشر والتوزيع،

جامعة طيبة ،السعودية ،العدد( )16السنة الثانية ،جماد

] [3مداح ،سامية صدقة حمزة ( ،)6..9أثر استخدام التعمم

] [17قطامي ،يوسف وعدس ،عبد الرحمن )6..6( .عمم النفس

الثاني.1360 ،

عمان.

النشط في تحصيل بعض المفاىيم اليندسية واالتجاه نحو

العام ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،عمان :األردن.

مكة المكرمة ،مجمة الدراسات في المناىج واإلشراف

وعبلقتو بميارات التفكير دراسة ميدانية عمى عينة من

] [18المنصور ،غسان ( )6.11التحصيل في الرياضيات

الرياضيات لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة

التربوي ،المجمد األول ،العدد ( ،)1يناير ،القاىرة.

تبلمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق
الرسمية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( ،)67العدد

] [4باسكا ،جويس فانتس وتاما ار ستامبيث ( ،)6.16المنياج

الشامل لمطمبة الموىوبين ،ترجمة (أميمة عمور وآخرون)،

( ،)3+6ص.39-19

] [19الزغول ،عماد عبد الرحيم ،وشاكر عقمة المحاميد

ط ،1دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان.

( )6..7سيكولوجية التدريس الصفي ،ط ،1دار المسيرة

] [6عفانة ،عزو إسماعيل وآخرون ( ،)6.16استراتيجيات
تدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام ،ط ،6دار

لمنشر والتوزيع ،عمان.

] [20عبلونة ،شفيق ( )6..3الدافعية( ،محرر) ،عمم النفس

الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.

] [7المجيدل ،عبد اهلل وفاطمة عبد اهلل اليافعي (،)6..9

العام ،تحرير محمد الريماوي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،

التعمم األساسي في ظفار من وجية نظر معممات

] [21كاظم ،جؤذر حمزة ( )6.13دافعية الطمبة نحو االلتحاق

عمان.
ّ

صعوبات تعمم الرياضيات لدى تبلميذ الحمقة األولى من

بقسم المغة العربية وعبلقتيا بتحصيميم الدراسي ،مجمة كمية

الرياضيات (دراسة ميدانية) ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد

الت ـربي ـة األس ـاسي ـة لمع ـموم الترب ـوي ـة واإلنسانية ،جامعة بابل،

( ،)60العدد ( ،)3+6ص.177-160
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العدد ( ،)60شباط.

11

6.13

] [31األحمدي مريم محمد ( )6.10فاعمية برنامج مقترح قائم
عمى استراتيجية ( )PDEODEفي تنمية ميارات

] [22الشريم ،أحمد عمي محمد ( )6.13القدرة التنبؤية لمدافعية

االستماع الناقد لدى طالبات المرحمة المتوسطة ،مجمة

العقمية بالتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة

العموم التربوية ،العدد ( )6شوال.

القصيم ،مجمة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السمطان

قابوس ،المجمد ( ،)1.العدد (.689-673 ،)6

] [33ابراىيم ،عمي أحمد ( ،)6.13أثر استراتيجية األبعاد

] [23أبو رياش ،حسين ،عبد الحق ،زىرية ( )6..7عمم النفس

السداسية  PDEODEفي تدريس الرياضيات عمى

التربوي (لمطالب الجامعي والمعمم الممارس) ،دار المسيرة

التحصيل وتنمية التفكير التأممي واالحتفاظ بيما لدي

طبلب المرحمة الثانوية ذوى مستويات تحصيمية مختمفة،

لمنشر والتوزيع والطباعة ،ط  ،1عمان – األردن.

مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات

] [24العموان ،أحمد فبلح ،العطيات ،خالد عبد الرحمن

الرياضيات ،المجمد ( ،)19العدد (.)1

( )6.1.العبلقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية

] [36عبدالكريم ،سحر محمد ،وابراىيم ،سماح محمود ()6.10

والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة الصف العاشر

األساسي في مدينة معان في األردن ،مجمة الجامعة

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية المرونة المعرفية في

اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد الثامن

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي قائم عمى نظرية المرونة
المعرفية ورفع مستوى الدافعية العقمية لدى الطالبات

عشر ،العدد الثاني ،ص ص  717-386يونيو.

] [25عمي ،قيس محمد ،وحموك وليد ( )6.13الدافعية العقمية،

المعممات ذوي الدافعية العقمية المنخفضة ،المجمة التربوية

] [26الزغول ،عماد عبدالرحيم ( )6.1.مبادئ عمم النفس

أول.

الدولية المتخصصة ،المجمد ( ،)3العدد ( ،)1.تشرين

مركز ديبونو لمنشر والتوزيع ،عمان :األردن.

التربوي ،ط ،6دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

] [37أحمد ،زينب عزيز ،ومحمد ،بان محمود ( )6.10أثر
أنموذجي الفورمات  4Matوكيس  Caseفي الدافعية

عمان :األردن.

] [27ديبـونو ،إدوارد ( )6.1.التفكير الجانبي كسر لمقيود

الربع العممي في مادة الفيزياء،
العقمية لدى طالبات الصف ا

مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية،

المنطقية ،ترجمة نايف الخوص ،منشورات و ازرة الثقافة.

جامعة بابل ،العدد ( ،)66أب.

الييئة العامة السورية لمكتاب.

] [28األسمر ،آية رياض ( )6.13أثر استخدام االستراتيجية

] [38العسيري ،محمد عمي محمد ،)6.13( ،أساليب التفكير

البنائية ( )PDEODEفي تنمية المفاىيم اليندسية

والدافعية العقمية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الممك

سعود ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة ،المجمد (،)0

وميارات التفكير البصري في الرياضيات لدى طالبات

الصف الثامن األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير

العدد ( ،)0أيار.

] [39عودة ،أحمد سميمان ( )6..6القياس والتقويم في العممية

منشورة ،جامعة غزة اإلسبلمية :فمسطين.

التدريسية ،ط ،1دار األمل لمنشر ،عمان.

] [29العمراني ،عبد الكريم جاسم ،والكروي ،حيدر عمار عبد
الحسين

()6.13

فاعمية

التدريس

] [40عبلم ،صبلح الدين محمود ( )6.11القياس والتقويم

باستراتيجية

التربوي في العممية التدريسية ،ط ،3دار المسيرة لمنشر

) )PDEODEفي اكتساب المفاىيم الفيزيائية ،مجمة مركز
دراسات الكوفة :الدراسات الميدانية والتطبيقية ،المجمد (،)1

والتوزيع ،عمان.

] [41الفراجي ،سمية صبار عميوي ( )6.11الدافعية العقمية

العدد (.)63

وعبلقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية،

] [30محمد ،أحمد ( )6.13فعالية استراتيجية األبعاد السداسية
) (PDEODEلتدريس العموم في التحصيل وتنمية ميارات

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،ابن الييثم ،جامعة بغداد:

ما وراء المعرفة لدى طبلب الصف األول المتوسط ،رسالة

العراق.

ماجستير غير منشورة ،جامعة الممك خالد :السعودية.
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THE EFFECT OF STRATEGIC
CONSTRUCTIVISM (PDEODE) IN
ACHIEVEMENT MOTIVATION AND
MENTAL MATH TO THE FOURTH
LITERARY STUDENTS
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ABSTRACT_ The research aims to know the Effect of Strategic Constructivism (PDEODE) in
achievement motivation and mental math to the Fourth literary students. The sample of the
research of the first two experimental (36) students and a second control group (34) students were
equal groups with some variables, and use the first two tools Achievement Test and other mental
motivation scale, and use the appropriate statistical methods, it was search and no statistically
significant differences at the level results (0.05) between the two groups in the average
achievement test and the average score of motivation scale and in favor of the experimental group.
KEY WORD: Strategic Constructivism (PDEODE), achievement, motivation.
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