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 ملخص

على  لتعليم وحدة في الجبر حّسيوشبه  حّسينموذج  استخدامأثر 

 تحصيل الطلبة ودافعيتهم

 

 لتعليم On Equations ”-“Hands نموذج استخدامت الدراسة الحالية للكشف عن أثر هدف       

عتمد ي  ودافعيتهم لتعلم الرياضيات. هملصف السادس على تحصيلاطلبة الجبر لي وحدة ف

)من خالل صورة  ةحّسيشبه )من خالل الميزان(، وأنشطة  ةحّسيأنشطة  استخدامالنموذج على 

 الميزان(.

ناث من طلبة الصف السادس بمحافظة رام هللا ة الدراسة من أربع شعب دراسية لإلتكونت عين

 قدو  لى شعبتين تجريبيتن وشعبتين ضابطتين. إعينة ال، وقد قسمت 1411/1411للعام الدراسي 

 نموذج  استخدام( ما أثر 1ن وهما: )اسة الرئيسيجابة عن سؤالي الدر حاولت الدراسة اإل

On Equations”-“Hands  لسادس االصف  الباتتدريس طفي  حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال

 نموذج  استخدام( ما أثر 1)  في الجبر؟ نوحدة في الجبر على تحصيله



 ش
 

”On Equations-“Hands وحدة في الجبر على في تدريس حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال 

 نحو تعلم الرياضيات؟ الباتدافعية الط

عدي ب اختباراألداة األولى ثالث أدوات.  الباحثة  استخدمتجابة عن أسئلة الدراسة السابقة ولإل

قياس  لىإلى قياس التحصيل في وحدة الجبر، واألداة الثانية هي مقياس "ليكرت" هدف إ هدف

 جربةالتجراء إالمجموعة التجريبية فقط قبل وبعد  علىطبق و  نحو تعلم الرياضيات الباتدافعية الط

مة في ستراتيجيات المستخدللكشف عن اإل قابلة مع بعض الطالباتواألداة الثالثة م ،عليميةالت

عرضهما ب األولى والثانية تحقق من صدق األداتينتم الوقد   مواجهة الصعوبات في حل المعادالت.

  .ربويختصاص والخبرة في المجال التمن ذوي اإل أستاذينالتربية، و طالباً خريجاً في كلية  14على 

 باراختللتحقق من ثبات األداة األولى ) ،ختباروا عادة اال ختباراالالباحثة طريقة  استخدمت 

 .  كما بين التحليل اإلحصائي لألداة الثانية4.71 رتباط هووجدت أن معامل اإلفالتحصيل(،  

)كرونباخ ألفا( يساوي  ستبانةمعامل االتساق الداخلي لالأن    (SPSS)باستخدام)مقياس الدافعية( 

 . جريبيةفي البحوث الت تان كمؤشرين للثباتمقبول والقيمتان السابقتان 4.71

ي الموحد الذي أجرته مديرية التربية والتعليم ف ختبارالباحثة عالمات الطالبات في اال استخدمت

تكافؤ  القبلي من أجل فحص مدى ختبار( كبديل لال1411-1411)لفصل األول نهاية ا

 كما  ئتان.ن متكافتيالمنفذ أن كال المجموع (ت) اختبارأظهر ، و الضابطةالتجريبية و  تينالمجموع

 نموذج  نوجد أف ،(SPSS) باستخدام البعدي إحصائياً  ختبارتم تحليل بيانات اال



 ص
 

 On Equations ”-“Hands  ي ف الباتعلى مستوى تحصيل الط ودال إحصائياً له أثر ايجابي

كما أظهرت الدراسة أن دافعية طالبات المجموعة التجريبية لتعلم الرياضيات قد ازدادت  الجبر.

بية قدرات ين في المجموعة التجر و أظهر المتعلمو   .لنموذج بفارق ذي داللة إحصائيةبعد استخدام ا

ضيات لى قدرتهم في عمل ربط أفضل للرياإضافة العليا باإلعالية في حل أسئلة مهارات التفكير 

مواجهة طعن ستفي المجموعة التجريبية إ وبينت المقابالت أن الطالبات مع مواقف الحياة الواقعية. 

 ضابطةفي المجموعة ال يراتهنوالتغلب عليها بشكل أفضل من نظ ،الصعوبات في حل المعادالت

  من خالل عمل التمثيالت الالزمة.

 ة المستخدمة في نموذجحّسية وشبه الحّسياألنشطة ال باستخدامتوصي الباحثة 

  On Equations ”-“Hands ي المراحل األولى في تعليم المفاهيم الجبرية األساسة بشكل عامف، 

  موذج من النبنسخ متعددة  كما توصي بتزويد كل مدرسة   في تعليم المعادالت بشكل خاص.و 

مزيد من بإجراء الأيضًا توصي الباحثة و   يق األنشطة ذات الصلة.على تطب بتدريب المعلمينو 

ي العمل العالجي الذي يتطلب حل ف On Equations ”-“Hands نموذج  استخدامالدراسات على 

 المعادالت في صفوف أعلى من الصف السادس.

 

  


