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أثر تصميم تعليمي – تعلمي على وفق تراكيب كيجان ( )Kaganفي مهارات
توليد المعلومات لطالب الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات
أ.م.د .إهلام جبار فارس
م.م .استقالل فاحل حسن
جامعة بغداد كلية الرتبية للعلوم
مديرية تربية بغداد الكرخ األوىل
الصرفة (أبن اهليثم)
ممخص البحث :ىدؼ البحث تعرؼ أثر تصميـ تعميمي – تعممي عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي ميارات توليد
المعمومات لطالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات  ،وتماشياً مع أىداؼ البحث إعتمدت الباحثة منيج البحث
التجريبي ،وأستخدـ فيو التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف المتكافئتيف ذوات االختبار البعدي لقياس ميارات توليد

المعمومات،ووضعت الفرضية الصفرية:

 -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف ٌدرسوا

بالتصميـ (التعميمي -التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ) )Kaganوطالب المجموعة الضابطة الذيف ٌدرسوا عمى وفؽ الطريقة
االعتيادية في اختبار ميارات توليد المعمومات .

قد تحدد مجتمع البحث بطالب الصؼ األوؿ المتوسط في المدارس المتوسطة و الثانوية النيارية التابعة لممديرية العامة

لتربية بغداد /الكرخ األولى ،وباالختيار العشوائي اختيرت عينة البحث المتكونة مف ) (80طالب مف طالب الصؼ األوؿ المتوسط
مف متوسطة المصطفى  لمبنيف موزعيف عمى مجموعتي البحث:

مجموعة تجريبية ُدرست بالتصميـ (التعميمي -التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ).)Kagan -مجموعة ضابطة ُدرست بالطريقة االعتيادية.

اجري التكافؤ بيف مجموعتي البحث في متغيرات (العمر الزمني ،التحصيؿ السابؽ لمادة الرياضيات ،ميارات توليد

المعمومات،الذكاء،المتطمبات السابقة) ولغرض تحقيؽ أىداؼ البحث وجمع البيانات الخاصة بالتجربة بني اختبار وذلؾ عمى

النحو اآلتي:

اختبار ميارات توليد المعمومات مكوف مف ) ) 16فقرة مف نوع مقالي موزعة عمى الميارات األربعة لمعالجة المعمومات بواقع

( ) 4فقرات لكؿ ميارة (الطالقة ,المرونة ,وضع الفرضيات  ,التنبؤ في ضوء المعطيات)  ,تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة
استطالعية لمتحقؽ مف وضوح فقرات األختبار وتعميماتو وتحديد زمنو وأجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة ،والتأكد مف
الخصائص السايكومترية ،التي بموجبيا أصبح االختبار جاىز لمتطبيؽ عمى مجموعتي البحث.

وبعد تطبيؽ االختبار عمى مجموعتي البحث حممت نتائجو باستخداـ األدوات اإلحصائية المناسبة مثؿ معامؿ ارتباط بيرسوف ،

واختبار ) (t-testل عينتيف مستقمتيف متكافئتيف،وقد أشارت النتائج إلى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية لصالح طالب المجموعة

التجريبية الذيف ُدرسوا بالتصميـ (التعميمي -التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ) )Kaganفي ميارات توليد المعمومات وبيف

طالب المجموعة الضابطة الذيف ُدرسوا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية ،وقد توصمت الباحثة الى مجموعة مف االستنتاجات منيا اف
التدريس وفؽ التصميـ القائـ عمى تراكيب كيجاف ) )Kaganلو أثر ايجابي في قدراتيـ عمى توليد المعمومات.
وفي ضوء االستنتاجات وضعت عدد مف المقترحات والتوصيات.

الكممات المفتاحية  :تصميـ التعميمي  ,تراكيب كيجاف  ,ميارات توليد المعمومات .
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Abstract

The aim of the research is to identify the effect of instructional design according to
Kagan structure among the first intermediate school student’s, and how skills could help in

generating information in mathematics. In accordance with the research objectives, the

researcher has followed the experimental research method by adopting an experimental design
with two equivalent groups of post-test to measure skills in generating information.
Accordingly, the researcher raised two main null hypotheses: there were no statistically

significant differences at the level of significance (0.05) between the average scores of the
experimental group who studied the material according to Kagan structure and the scores of
control group students who studied through the ordinary method in generating information

skills. The population of the research was limited to the first intermediate students at AlKarkh-1 directorate in Baghdad City, in which (80) students were chosen from Al-Mustafa
intermediate school for boys, distributed into two equal groups. The equivalence between the

two research groups was conducted statistically in the variables of (age, the previous
achievement of mathematics, skills of generating information, intelligence, and previous
information). In order to achieve the objectives of the research and collecting specific data

relating to the experience , test were made according to the following : Test of generating
information skills consists of ( 16 ) paragraphs, an article distributed among the four skills for

producing information in the amount of ( 4 ) paragraphs for each skill(fluency, flexibility,
setting hypothesis, Data prediction). To analyze the collected data, the researcher used the

Pearson correlation coefficient,Kuder–Richardson -20 equation, T-test for two equivalent and

independent samples. the results indicated a statistically significant difference for the
experimental group who studied the material according to Kagan structure in total generating

information skills, the researcher has reached a set of conclusions, such as; teaching
according to design basing on Kagan structure has an effect in generating information. The
study came out with a number of suggestions and recommendations.

Keyword: instructional design, Kagan structures, Skills, generating information
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أوالً :مشكمة البحث

الحظت الباحثة مف عمميا في مجاؿ تدريس الرياضيات في المدارس الثانوية والمتوسطة أف الطريقة

التقميدية في التعميـ تحوؿ دوف إثارة تفكير الطالب ،وتمنع استفادتو مف قدراتو الذىنية ومياراتو التفكيرية
أف يفيميا،ألف المدرس يعرض المعمومة أو الميارة الجديدة بكيفية
المختمفة ،إذ يصبح حافظاً لممعمومة دوف ّ
واحدة وإلشراؾ الطالب يطرح المدرس سؤاالً يجيب طالب واحد في كؿ مرة ويضع الطالب في مواجية بعضيـ
البعض ,ويتنافس كؿ طالب القتناص الفرصة والصؼ الذي يتسـ بالمنافسة ال يعد مكانا مناسبا لمدماغ مف أجؿ

التعمـ وتوليد المعمومات  ,لذا أرتات الباحثة القياـ بالبحث عف طرائؽ حديثة في التدريس تحقؽ قد ارً كبي ارً مف

المشاركة واإلثارة داخؿ الصؼ و يتعمـ الطالب أكثر وترتفع معدالتيـ التحصيمية .يتعاونوف معاً بطريقة منمذجة،

يطوروف مياراتيـ االجتماعية ،فاختارت تراكيب كيجاف ) ) Kaganالتي تعتمد في تطبيقيا إدارتيا عمى أسموب
ّ
التعمـ التعاوني الذي قد يضمف ايجابية المتعمميف وبقاء أثر التعمـ .

ثانياً :أىمية البحث

إف عممية التصميـ التعميمي تساعد عمى أف تقوـ بالعممية التعميمية بطريقة تجعؿ كؿ منيا يستند إلى بعضو
بناء عمى المشكالت
البعض  ,بحيث تكوف مخرجات كؿ عممية مدخالت لمعممية التي تمييا  ,أي نحدد أىدافنا ً
التي تواجينا ثـ نقيس مدى تحقيؽ ىذه األىداؼ مف أجؿ عمميات التحسيف والتعديؿ الكاممة.
(عبد اليادي(1:2009 ,
فالمدرسػػػػػػػوف العػػػػػػػامموف فػػػػػػػي مػػػػػػػدارس اليػػػػػػػوـ يجػػػػػػػدوف أنفسػػػػػػػيـ مضػػػػػػػطريف لالعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى التصػػػػػػػميـ
أكثػػػػػر مػػػػػػف السػػػػػػابؽ  ,تأييػػػػػػداً ألسػػػػػػاليب التػػػػػػدريس التػػػػػػي تتمحػػػػػػور حػػػػػػوؿ الطالػػػػػػب وحػػػػػػوؿ توجيػػػػػػو نشػػػػػػاطو
 ,وتبػػػػػػػاع وراء ديػػػػػػػوي وبياجيػػػػػػػو الكالسػػػػػػػيكية و تنظػػػػػػػر النظريػػػػػػػات البنػػػػػػػاءة الحديثػػػػػػػة إلػػػػػػػى المعرفػػػػػػػة عمػػػػػػػى
أنيػػػػػػػػا أوجػػػػػػػػدت أصػػػػػػػػال مػػػػػػػػف المػػػػػػػػتعمـ المتمقػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف كونيػػػػػػػػا انتقمػػػػػػػػت إليػػػػػػػػو مػػػػػػػػف المتعمػػػػػػػػيف.
(موريس ووخروف. )46 :2012 ,
وتعػػػػػػػد تراكيػػػػػػػب كيجػػػػػػػاف ) )Kaganلمػػػػػػػتعمـ التعػػػػػػػاوني أحػػػػػػػد االتجاىػػػػػػػات الحديثػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ التعمػػػػػػػيـ
التي تسعى إلى ربط التعمـ بالعمؿ والمشاركة اإليجابية لممتعمميف  (.الديب )16 : 2009,
وأف التعمـ التعاوني يؤدي إلى تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت وجعؿ المتعمميف أكثر صب ار ومثابرة وانجا از ,
والمساعدة عمى توليد المعمومات والخبرات الجديدة  ,واتاحة الفرصة لموصوؿ إلى مستويات عميا مف التفكير ما
يوضح

أف

التعمـ

التعاوني

لو

دور

كبير

في

(البغدادي ووخروف ) 503 : 2005 ,
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ثالثاً :ىدؼ البحث وفرضيتو

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى :أثر التصميـ (التعميمي –التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي

ميارات توليد المعمومات لطالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ وضعت الباحثة
الفرضية الصفرية اآلتية :
 ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )0.05بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيةالذيف ٌدرسوا بالتصميـ (التعميمي -التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ) )Kaganوطالب المجموعة الضابطة الذيف
ٌدرسوا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار ميارات توليد المعمومات

(H_°: μ_1= μ_(2
)H_1: μ_1≠μ_(2

رابعاً :حدود البحث

 -1طالب الصؼ األوؿ المتوسط لممدارس الحكومية المتوسطة أو الثانوية النيارية التابعة لمديرية تربية بغداد
 /الكرخ أالوؿ  ,لمعاـ الدراسي )) 2016-2017
 -2كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط \الجزء األوؿ (األعداد الصحيحة  ,األعداد النسبية  ,متعدد
الحدود  ,الجمؿ المفتوحة ) والمقرر مف قبؿ وزارة التربية – جميورية العراؽ لمعاـ الدراسي )) 2016-2017
 -3تصميـ تعممي – تعممي لبعض تركيب كيجاف (. ) Kagan

خامساً :تحديد المصطمحات

أوالً  :التصميـ التعميمي  :عرفو كؿ مف

(سالمة :) 2001،بأنو "عمـ يبحث في اإلجراءات والطرائؽ المناسبة كافة لتحقيؽ نتاجات تعميمية مرغوبفييا،والسعي لتطويرىا تحت شروط معينة"(سالمة .)19: 2001,
 ( سميث و راغف  : )2012,بأنو " سمسمة العمميات المنيجية والمتبصرة التي تترجـ مبادئ التعمـ والتعميـ إلىخطط عممية لتطوير المواد التعميمية واألنشطة ومصادر المعمومات والتقويـ  ( .سميث و راغف )31 :2012,
وتعرؼ الباحثة التصميـ التعميمي نظرياً بأنو  :عممية متكاممة مف تحميؿ األىداؼ التعميمية واالحتياجات وتطوير
الوسائؿ واألنشطة التعميمية وتجريب وتقويـ جميع أنشطة الطالب والعممية التعميمية لتمبية تمؾ االحتياجات.

وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو :عممية منظمة تقوـ عمى تكويف بيئة تعميمية – تعمميو لطالب الصؼ األوؿ المتوسط
في مادة الرياضيات تتضمف مجموعة مف اإلجراءات التدريبية ذات خطوات منظمة  ,وفقا لتراكيب كيجاف
( ,)Kaganبغية تحقيؽ األىداؼ التعميمية والتربوية المنشودة .
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ثانيا  :تراكيب كيجاف عرفيا كؿ مف
 :بأنيا " استراتيجيات تعميمية تدريجية تساعد المعمميف عمى تنظيـ (Kagan & Kagan,2008 )-
العممية التعميمية بما يتوافؽ مع طريقة عمؿ الدماغ في حيف أنيا في الوقت نفسو تطور الذكاءات لدى
)  "(. Kagan & Kagan,2008:1الطالب ،ميارات التفكير،

والشخصية
 (الديب  : ) 2009 ,بأنيا "ىي أسموب حديث مف أساليب التعمـ التعاوني القائـ عمى النشاط المنظـ داخؿالصؼ  ,والتي تتيح فرصة أكبر لمطمبة لمتعمـ والمشاركة اإليجابية  ,وتعمؿ عمى تقميؿ دور المعمـ  ,وتؤدي إلى
زيادة التحصيؿ عند الطالب" ( .الديب )23: 2009 ,
وتعرؼ الباحثة تراكيب كيجاف نظرياً بأنيا :ستراتيجيات تعميـ وتعمـ ينفذىا المدرس مع طالبو بيدؼ

تنشيط العقؿ ومشاركة جميع الطالب بحيث يقسـ الصؼ عمى مجموعات عمى وفؽ قواعد محددة

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا  :مجموعة استراتيجيات تعنى بالفروؽ الفردية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط
بم ادة الرياضيات وتشكؿ ىذه االستراتيجيات الييكؿ األساسي لكؿ درس  ,بالتفاعؿ بيف استراتيجية ما ومحتوى
المادة الدراسية المتمثؿ بالفصوؿ (األعداد الصحيحة  ,األعداد النسبية  ,متعدد الحدود  ,الجمؿ المفتوحة ) ليتكوف
النشاط
ثالثاً  :ميارات توليد المعمومات عرفيا كؿ مف:

(جودت  ) 2003 ،وىى مجموعة ميارات تمكف المتعمـ مف التفاعؿ مع الخبرات الكثيرة التي يواجييا بيدؼ استيعاب
عناصر الموقؼ مف اجؿ الوصوؿ إلى إنتاج جديد(.جودت ) 261 ،2003 ،
(الطيطي  ": ) 2004,ىي ميارات تجعؿ عممية التفكير تتـ بنسؽ مقترح يتميز اإلنتاج فيو بخاصية فريدة ىي تنوعاإلجابات المنتجة التي ال تحدىا المعمومات المتاحة"  ( .الطيطي (51: 2004,
ولتعرؼ الباحثة ميارات توليد المعمومات نظرياً :بأنيا ميارات لدى المتعمـ بحاجة لمصقؿ ولمتدريب ويتـ ذلؾ في بيئة
تعميمية تتصؼ باإلبداع وباالبتكار ,تمكف المتعمـ مف تقديـ حموؿ غير مألوفة لممشكالت الجديدة التي تواجيو .

وتعرفو الباحثة إجرائيا  :بأنيا مجموعة مف الميارات التي تمكف طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات
مف القياـ بحؿ مشكمة ما  ,وىذه الميارات ىي (وضع الفرضيات ،والتنبؤ في ضوء المعطيات والطالقة ،والمرونة)
وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار ميارات توليد المعمومات المعد لذلؾ الغرض.
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اإلطار النظري :
إف فكرة كيجاف في التعمـ التعاوني تعود إلى عاـ ( )1980إال أنيا اصطدمت بصعوبات كبيرة نتيجة عدـ إقباؿ
المدارس تجريبيا  ,خوفا مف مردوىا كفكرة جديدة  ,تتعارض مع التوجو السائد ونذاؾ القائـ عمى العمؿ الفردي
والتنافسي بيف المتعمميف ومنذ عاـ ) )1985سمحت بعض المدارس لكيجاف أف يجرب تراكيب في مجاالت
محددة كتابة الكممات  ,ومنيا انطمؽ لتطبيؽ الدروس القائمة عمى ىذه التراكيب بالكامؿ دوف االكتفاء بتطبيؽ
تركيبة واحدة أو أثنيف ( الديب )36-37 :2009,
وانتقؿ مفيوـ كيجاف ( )Kaganلمػتعمـ التعػاوني مػف عػده مجػرد تطبيػؽ تركيػب إلػى أف الػدرس نفسػو يتكػوف مػف
مجموعة مف التراكيب  ,ثـ اكتشؼ بعد ذلؾ فاعمية الدروس المتعددة التراكيب ,والتػي يتبنػى كػؿ تركيػب فييػا عمػى
أثر التراكيب السابقة لو مع أخذ الطالب اتجاه األىداؼ التعميمية التي حددىا المعمػـ عبػر مجموعػات تأخػذ الصػفة
الجماعية بصورة كاممة مع الخبرات التعميمية  ,إذ أصبحت التراكيب ىػي المبنػة األساسػية لبنػاء الػدرس وقػد بػرىف
في عاـ ( )1985عمى أف الدروس المتعددة التراكيب ىي التي تساعد عمػى التعػرؼ عمػى األىػداؼ كميػا وبصػورة
كاممة  ) Kagan ,1994 ,1 ( ,ونذكر بعضا مف ىذه التراكيب :

 -1تعرؼ عمى الخطأ
يعطي المعمـ سؤاالً أو فقرة بيا معمومات خاطئة ويطمب مف كؿ فريؽ اكتشاؼ الخطأ .ويمكف أف تكوف ىذه
العممية بيف اثنيف مف الفريقيف  ,وخطواتيا ىي :

 -1تحديد المحتوى مف المعمـ.
 -2توزيع أوراؽ العمؿ عمى الفريؽ.
 -3اكتشاؼ الخطأ مف أحد أعضاء الفريؽ وتصحيحو.
 -4استعراض اإلجابات.

 -2اختر بطاقة

يقدـ المعمـ إلى الفرقة مجموعة مف بطاقات في كؿ بطاقة سؤاؿ وجواب وخطواتيا ىي :
طالب رقـ ( )1في كؿ فرقة يستمـ البطاقات .
طالب رقـ ( )2في الفرقة يختار ؟إحدى البطاقات ويسأؿ السؤاؿ المكتوب فييا .
طالب رقـ ( )3يعطي اإلجابة .
طالب رقـ ( )4يعزز اإلجابة )Al Matrafi,2016:13( .

ميارات توليد المعمومات :

التفكير ىو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ لمعالجة المعمومات الداخمة إلى
الذاكرة وتشمؿ ىذه النشاطات تخزيف ىذه المعمومات والبحث عف معنى ليا وتصنيفيا ومقارنتيا واستخداميا
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في حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات وتحميميا ونقدىا وتوليد معرفة أصمية جديدة اعتمادا عمييا إلى غير ذلؾ مف
النشاطات ,وبحسب النشاط أو الجيد العقمي المبذوؿ إلنجاز مياـ التفكير يقسـ التفكير عمى ثالثة مستويات
ىي:
( مستويات التفكير الدنيا  -مستويات التفكير الوسطية – مستويات التفكير العميا ) .
ويندرج تحت كؿ مستوى منيـ أنشطة عقمية معينة يطمؽ عمييا عمميات عقمية أو ميارات التفكير ومف ضمنيا
ميارات توليد المعمومات  ( .زيتوف ) 4 : 2006 ,
وتشمؿ ميارات توليد المعمومات كؿ مف ميارة:
 -1الطالقة :ىي القدرة عمى إنتاج اكبر قدر ممكف مف األفكار والصور والتعبيرات المالئمة في وحدة زمنية محددة .
 – 2المرونة :ىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ،وليست مف نوع األفكار المتوقعة عادة مع توجيو مسار
التفكير بحسب تغير المثير أو متطمبات الموقؼ .
أي استنتاج مبدئي ،أو قوؿ غير مثبت ،ويخضعيا
يستخد ُـ
تعبير
عموما لإلشارة إلى ِّ
َ
 -3وضع الفرضيات ٌ :
ً
تفسر الغموض الذي يكتنؼ الموقؼ
الباحثوف لمفحص والتجريب مف أجؿ التوصؿ إلى إجابة أو نتيجة معقولةِّ ،

أو المشكمة.

-4التنبؤ في ضوء المعطيات :يقصد بميارة التنبؤ في ضوء معطيات المقدرة عمى قراءة البيانات أو المعمومات المتوافرة
واالستدالؿ بيا عمى ما ىو أبعد مف ذلؾ في أحد األبعاد اآلتية :الزماف  ,الموضوع  ,العينة والمجتمع ( .جرواف ,
)208-210 :2013

الدراسات السابقة :
جدوؿ ( )1دراسة عربية تناولت تراكيب كيجاف ()Kagan
-1أسـ الباحث والسنة والبمد

الديب ( , )2009دولة األمارات

ىدؼ الدراسة

التعرؼ عمى فعالية تراكيب كيجاف في زيادة التحصيؿ في بعض
أفرع مادة التربية الموسيقية لدى تمميذات الصؼ الخامس

المرحمة الدراسية والمادة التعميمية

 -الصؼ الخامس بمرحمة التعميـ األساسي  -التربية الموسيقية

حجـ وجنس العينة
المتغير المستقؿ

(  )40تمميذاً

تراكيب كيجاف

المتغير التابع

التحصيؿ

نوع المنيج

التجريبي
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 -اختبار تحصيمي ( قبمي – بعدي )

أداة الدراسة

 اختبار مصفوفات رافف برنامج في التعمـ التعاوني قائـ عمى تراكيب كيجاف -المتوسط الحسابي

أىـ الوسائؿ اإلحصائية

 االنحراؼ المعياري اختبارات لمعينات المرتبطة وغير المرتبطةأىـ النتائج التي توصمت

 -فاعمية تراكيب كيجاف في رفع مستوى التحصيؿ في

إلييا الدراسة

أفرع التربية الموسيقية
 فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجيات تراكيب كيجاففي رفع مستوى التحصيؿ في أفرع التربية الموسيقية
جدوؿ ( )2دراسة تناولت ميارات توليد المعمومات

-1أسـ الباحث والبمد والسنة

سعودي ووخروف ( )2005مصر

ىدؼ الدراسة

فعالية تدريس العموـ باستخداـ المدخؿ المنظومى فى تنمية
ميارات توليد المعمومات وتقييميا والتفكير فوؽ المعرفي لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية بجميورية مصر العربية
الثاني اإلعدادي – العموـ

المرحمة الدراسية والمادة التعميمية
حجـ وجنس العينة

المجموعة التجريبية ( , )65المجموعة الضابطة ( – )63بنات

المتغير المستقؿ

المدخؿ المنظومي

المتغير التابع

ميارات توليد المعمومات وتقييميا – ميارات التفكير فوؽ المعرفي

نوع المنيج

ميارات توليد المعمومات وتقييميا
ميارات التفكير فوؽ المعرفي

أداة الدراسة

اختبار قبمي وبعدي لميارات توليد المعمومات وتقييميا
مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي

أىـ الوسائؿ اإلحصائية

اختبار التائي ( - )t-testمعامؿ ارتباط بيرسوف –
معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ

أىـ النتائج التي توصمت

 -فاعمية المدخؿ المنظومى في تنمية ميارات توليد المعمومات وتقييميا ككؿ،

إلييا الدراسة

وبالنسبة لمميارات كال عمى حدة نالحظ فاعمية المدخؿ فيما
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عدا ميارة المغالطة
في االستدالؿ أو االستنتاج.
 وجود عالقة ارتباطيو موجبة بيف درجات التمميذات فيكؿ مف اختبار ميارات
توليد المعمومات وتقييميا ومقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي .

منيجية البحث واجراءاتو :
اعتمدت الباحثة في بناء التصميـ الذي يستند نظرياً في البناء إلى أربع مراحؿ فضال عف مرحمة التغذية

الراجعة وىي كما يأتي :

أوالً :مرحمة التحميؿ  :وتشمؿ ىذه المرحمة :

 - 1-1تحديد األىداؼ التعميمية  :حددت األىداؼ العامة لتدريس الرياضيات في مرحمة المتوسطة  ,المجاؿ
المعرفي ،تيدؼ كتب الرياضيات في المرحمة المتوسطة إلى تنمية التفكير الرياضي  ,وتطوير قدرات  /كفايات
الطالب في الرياضيات

عمى الفيـ الدقيؽ والتفسير والتبرير واالستدالؿ والتخميف والتنبؤ واتخاذ الق اررات

الشخصية والعامة  ,أما في المجاؿ الوجداني فيي تسعى إلى تنمية قدراتيـ عمى استيعاب التقنيات العممية
والرقمية وابراز دورىا في التوسع ومواصمة االستكشاؼ واستشراؽ المستقبؿ .
 -2-1تحديد المحتوى الدراسي وتحميمو :
وقد عمدت الباحثة إلى استعماؿ أسموب التحميؿ اليرمي،إذ قامت بتحميؿ المحتوى إلى المفاىيـ الرئيسة،
والتعميـ والميارات

 ,بعد أف حددت مادة الرياضيات كمجاؿ لمتصميـ (التعميمي – التعممي)  ,والمتمثؿ

بالفصوؿ (األعداد الصحيحة  ,األعداد النسبية  ,متعدد الحدود  ,الجمؿ المفتوحة ) والمقررة لطالب الصؼ
األوؿ المتوسط الدراسي األوؿ مف العاـ ()2017-2018
 3-1تحديد الفئة المستيدفة :
اختير طالب الصؼ األوؿ المتوسط لمعاـ الدراسي ) (2017 - 2018فئة مستيدفة ضمف موضوع البحث .
 4-1تحميؿ البيئة التعميمية :
كػػوف الباحثػػة تعمػػؿ ٌمدرسػػة فػػي متوسػػطة المصػػطفى ) )لمبنػػيف ,سػػيؿ ليػػا تحميػػؿ البيئػػة التعميميػػة التػػي

سػػػيطبؽ فييػػػا التصػػػميـ التعميمػػػي,إذ إنيػػػا عمػػػى درايػػػة كاممػػػة بواقػػػع المدرسػػػة وامكاناتيػػػا إلجػػػراء تجربػػػة البحػػػث
 5-1تحميؿ خصائص الطالب :
االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة والتي استيدفت تحميؿ خصائص الطالب والتعرؼ عمى المعمومات
السابقة لطالب عينة البحث في مادة الرياضيات األوؿ المتوسط قيد التجربة  ,مع االطالع عمى درجات الطالب
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في االمتحاف النيائي لمادة الرياضيات ( لمصؼ السادس االبتدائي) وتراوحت مابيف ( )50-95درجة وتحديد
أعمار الطالب وكانت تتراوح مواليدىـ بيف األعواـ ( )2003-2006أي أعمارىـ تتراوح بيف (. ) 11-14
 -6 -1تقدير الحاجات التعميمية  :ولقد قدرت الحاجات التعميمية مف وجية نظر كؿ مف :
 - aتقدير الحاجات التعميمية مف وجية نظر الطالب :

توجيو استبانة لعينة مف طالب الصؼ الثاني المتوسط

ممف سبؽ ليـ دراسة مادة الرياضيات لمسنة ( )2016-2017في الصؼ األوؿ المتوسط  ,إذ بمغ عدد أفراد
العينة ( )40طالباً  ,ولقد اشتممت األستبانو عمى ( )6فقرات واإلجابة عنيا بنعـ أو ال  ,واعطي ( )1لكؿ إجابة
نعـ و( ) 0لكؿ إجابة (ال) وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الحاجات (الصعوبات) التي واجيت لمطالب في أثناء دراستيـ

لممادة .
 -bتقدير الحاجات مف وجية نظر المدرسيف :وزعت استبانة الحاجات التعميمية لعدد مف المدرسيف إذ بمغ
عددىـ ( )12مدرس رياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط
ثانياً :مرحمة التصميـ والتطوير:وتشمؿ ىذه المرحمة عددا مف الخطوات وىي:

 -1 - 2صوغ األىداؼ السموكية :

صيغ عدد مف األىداؼ السموكية البالغ عددىا ( )140ىدفا سموكيا ممثمة بمستويات بموـ المعدؿ الستة في
بعد العمميات المعرفية (يتذكر ,يفيـ ,يطبؽ,

يحمؿ  ,يقوـ  ,يبتكر (يبدع)) وارتباطيا مع البعد المعرفي

(الحقائؽ المعرفية والمفاىيـ المعرفية والمعرفة اإلجرائية) ,ثـ عرضت عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ
طرائؽ تدريس الرياضيات فضال عف بعض المدرسيف لبياف ورائيـ بشأف سالمة صوغيا  ,ومدى تحقيقيا لممادة
الدراسية مما يعطييا صدقا لمتطبيؽ والتجريب .
 2—2تنظيـ المحتوى وتقسيمو :
لقد اٌعتم د التسمسؿ المنظـ لمحتوى مادة الرياضيات المعتمد مف وزارة التربية وقسمت مادة الفصوؿ المحددة

سابقا ( عمما أنو خمسة دروس في األسبوع لمادة الرياضيات) كما عوضت أياـ العطؿ وكاف عدد الدروس كما
في الجدوؿ ( )3تقسيـ المادة عمى عدد الحصص
ت

الفصؿ

عدد الحصص

1

األعداد الصحيحة

20

2

األعداد النسبية

23

3

متعدد الحدود

20

4

الجمؿ المفتوحة

20

المجموع

83

تييئة مستمزمات البحث وتشمؿ:
:1-3-2تحديد تراكيب كيجاف (: )Kaganاعتمدت تراكيب كيجاف ( )Kaganوالتي اشير إليا في اإلطار
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النظري.
 :2-3-2اعداد الخطط التدريسية :
في ضوء محتوى مادة الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط  ,واألغراض السموكية  ,اٌعدت نماذج لمخطط

التدريسية ولكؿ مف المجموعة التجريبية التي تدرس بالتصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف
( )Kaganوالمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية.
: 3-3-2إعداد األنشطة والوسائؿ التعميمية  :مف تحميؿ الحاجات التعميمية في مرحمة التحميؿ مف التصميـ
التعميمي والتي تضمنت قمة األنشطة والوسائؿ والتقنيات التربوية الحديثة  ,لذلؾ تطمب األمر إعداد وتييئة
أنشطة تعميمية التي تعتقد الباحثة أنيا تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس

 : 4-2بناء أدوات البحث:

تطمب البحث ،إعداد اختبار لقياس المتغير التابع وىو اختبار ميارات توليد المعمومات واعد ىذه االختبار عمى
وفؽ الخطوات اآلتية:
 :1-4-2اختبار ميارات توليد المعمومات  :بني اختبار ميارات توليد المعمومات عمى وفؽ الخطوات
 -1تحديد ىدؼ االختبار  :ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات طالب الصؼ األوؿ المتوسط عينة البحث في
توليد المعمومات في مادة الرياضيات .
 -2تحديد ميارات توليد المعمومات  :بعد االطالع عمى األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة التي
تناولت توليد المعمومات ومياراتو حددت ب (الطالقة  ,المرونة  ,وضع الفرضيات  ,التنبؤ في ضوء المعطيات )
لتعتمد عمييا الباحثة في بناء اختبار ميارات توليد المعمومات .
 -3صياغة فقرات االختبار  :أعدت الباحثة فقرات اختبارية في مستوى طالب الصؼ األوؿ متوسط ليقيس
الميارات األربعة لتوليد المعمومات وذلؾ بعد تحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة (االبتدائية)  ,وفي ضوء ذلؾ صيغت
فقرات االختبار إذا يكوف االختبار بصيغتو األولية مف ( )16فقرة موزعة عمى الميارات األربعة لتوليد المعمومات
بواقع ( ) 4فقرات لكؿ ميارة  ,وقد صيغت فقرات االختبار مف النوع المقالي وعرض عمى مجموعة مف المحكميف
في مجاؿ الرياضيات وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ .
 -1 -3وضع التعميمات  :بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتيا قامت الباحثة بوضع تعميمات االختبار التي تيدؼ
إلى شرح فكرة اإلجابة عف االختبار .
- 2-3تصحيح فقرات االختبار :وقسـ االختبار إلى جزأيف :
الجزء األوؿ  :وتشمؿ الميارات (ميارة وضع الفرضيات وميارة التنبؤ في ضوء المعطيات ) إذ خصصت درجة
واحدة لكؿ فقرة تابعة لمميارات السابقة فقد بمغت عدد الفقرات ( )8فقرات وكانت درجاتيا تتراوح بيف ((8 – 0
درجة أما الجزء الثاني  :وتشمؿ الميارات (الطالقة  ,والمرونة ) إذ بمغ عدد الفقرات التابعة لياتيف الميارتيف
( )8فقرات وتراوحت درجات الفقرات ( )22 – 0وكانت درجة االختبار الكمية تتراوح بيف ( )30 – 0درجة .
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 -4عرض ا الختبار وتعميماتو عمى المتخصصيف (الصدؽ الظاىري لالختبار) :(Face

لمتحقؽ مف صدؽ

االختبار عرضت فقرات االختبار عمى مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف في مجاؿ القياس والتقويـ وطرائؽ
تدريس الرياضيات ومدرسي المادة ,واعتمدت الباحثة حداً أدنى لقبوؿ الفقرات بنسبة اتفاؽ ( )%80بحسب

عد االختبار جاى ازً لمتطبيؽ االستطالعي.
معادلة كوبر ,وبيذا ّ
 -5التطبيؽ االستطالعي الختبار ميارات توليد المعمومات :

 -1-5التطبيؽ االستطالعي األوؿ  :لمتأكد مف وضوح تعميمات االختبار ،وتشخيص الفقرات الغامضة ،وتقدير
الزمف المطموب لإلجابة عف االختبار ,طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )40طالباً مف

طالب الصؼ األوؿ المتوسط مف (متوسطة اليمف لمبنيف) تابعة لمديرية تربية بغداد /الكرخ األولى ,خارج عينة

البحث األساسية..
 -2–5التطبيؽ االستطالعي الثاني :
بؽ االختبار بصيغتو األولية مرة أخرى عمى عينة مكونة مف ( )100طالب مف طالب الصؼ األوؿ
طُ َ

المتوسط مف متوسطة (اليمف لمبنيف) خارج عينة البحث األساسية وطالب العينة االستطالعية األولى ,وأشرفت
البا حثة بنفسيا عمى التطبيؽ بعد إعالـ الطالب بموعد االختبار قبؿ سبعة أياـ مف تأريخ إجرائو.
 -1-2-5التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار :
ُرتبت درجات أفراد العينة تنازلياً وذلؾ لغرض تحديد نسبة ( )%27مف الطمبة الذيف حصموا عمى أعمى
الدرجات في االختبار وتحديد نسبة ( )% 27مف الذيف حصموا عمى أدنى الدرجات وبمغ عدد الطالب في كؿ
مجموعة ( )27طالباً  ،تراوحت درجات المجموعة العميا مف ( )21-17والمجموعة الدنيا بيف) ,(13-6وقد
حممت درجات الطالب في المجموعتيف إحصائيا الستخراج اآلتي:

 -aمعامؿ صعوبة الفقرة :
إذا تراوحت معامالت الصعوبة لميارة الطالقة بيف ( ,)0.339-0.351ومعامالت الصعوبة لميارة
المرونة بيف ( , )0.320-0.376أما ميارات (وضع الفرضيات  ,التنبؤ في ضوء المعطيات ) استعممت
المعادلة الخاصة لفقرة تعطي أجابتيا واحداً أو صف ارً في حساب معامالت صعوبتيا إذا تراوحت معامالت

الصعوبة لميارة (وضع الفرضيات) بيف ( , )0.703-0.740أما معامالت الصعوبة لميارة (التنبؤ في ضوء

المعطيات) فتراوحت بيف ( , )0.703-0.722وتُعد فقرات االختبار مقبولة إذ تراوح مدى صعوبتيا بيف
عد مقبولة ومعامؿ صعوبتيا مناسباً.
( .)0.80-0.20وىذا يعني أف فقرات االختبار تُ ّ

 -bالقوة التميزية لمفقرات:

إذا تراوحت القوة التمييزية لفقرات ميارة الطالقة بيف (,)0.259-0.308القوة التمييزية لفقرات ميارة المرونة
بيف (،)0.222-0.259أما ميارات (وضع الفرضيات  ,التنبؤ في ضوء المعطيات ) استعممت المعادلة الخاصة
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لفقرة تعطي أجابتيا واحداً أو صف ارً في حساب القوة التمييزية

إذ تراوحت القوة التمييزية لفقرات ميارة

(وضع الفرضيات) بيف ( , )0.370-0.407أما القوة التمييزية لفقرات ميارة (التنبؤ في ضوء المعطيات)

فتراوحت بيف ( , )0.407-0.444يوضح ذلؾ ،والفقرة تكوف جيدة إذا كانت قوتيا التمييزية ( )0.40فأكثر
واذا تراوحت بيف

( )0.40-0.20ال بأس بيا( .عالـ)289 :2000 ،

إذ تراوحت الدرجات بيف

( )0.222-0.444وىو مؤشر جيد لقبوؿ الفقرات مف حيث قدرتيا التمييزية
 - 2-2-5التأكد مف الخصائص السايكومترية لالختبار :
أوالً :الصدؽ ( صدؽ البناء ) التحقؽ مف صدؽ البناء مف خالؿ :
-aارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا.

استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار
والدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا لطالب عينة التحميؿ اإلحصائي البالغ عددىا ( )100طالب وقد أظيرت
النتائج أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا،إذ تراوحت قيميا بيف ( )0.569 - 0.844وتدؿ ىذه
المعامالت عمى االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار
 -bارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار.احتساب معامالت االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار
والدرجة الكمية لالختبار الكمي ،وباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وقد بينت النتائج أف جميعيا دالة إحصائيا،إذ
تراوحت قيميا بيف (. )0.451-0.737

ثانياً  :ثبات االختبار:

حساب معامؿ ثبات اختبار ميارات توليد المعمومات لطالب العينة

االستطالعية الثانية بطريقة إعادة

االختبار إذ قامت الباحث ة بإعادة تطبيؽ االختبار عمى العينة نفسيا بعد مرور عشرة أياـ مف تطبيؽ االختبار
وايجاد قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف مجموعتي الدرجات التي حصمت عمييا في مرتي التطبيؽ ووجد أنو
يساوي ( ,)0.869وىو معامؿ ثبات عاؿ ,إذ يشير (عودة )1998 ,إلى أف معامؿ الثبات يعد عالياً إذا كانت
قيمتو أكبر مف ()0.70

(عودة.)279 :1998 ,

لغرض التأكد مف ثبات التصحيح لفقرات اختبار ميارات توليد المعمومات ،سحبت ( )25ورقة عشوائياً

مف أوراؽ اإلجابات لمعينة االستطالعية ،وألجؿ حساب ثبات التصحيح عبر الزمف قامت الباحثة بعد مرور عشرة
أياـ عمى التصحيح األوؿ بإعادة تصحيحيا مرة أخرى ،وباستخداـ معادلة، Cooperأظيرت النتائج أف نسبة
االتفاؽ بيف التصحيحيف بمغت (  .) 0.92ثـ أعيد تصحيح أوراؽ اإلجابات مرة أخرى مف مدرسة مادة
الرياضيات باستخداـ المعادلة نفسيا ،فكانت نسبة االتفاؽ بيف تصحيح الباحثة ومدرسة مادة الرياضيات عالية،
إذ بمغت ( ،)0.89وىذا يدؿ أف معامؿ ثبات تصحيح األسئمة المقالية عاؿ (.عودة)363 :1998 ،
وبعد التأكد مف صدؽ وثبات االختبار والتحميؿ اإلحصائي لفقراتو صار جاى ازً لمتطبيؽ
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 -1-3منيج البحث:

ِ
ِ
ِ
اتبعت الباحثة المنيج التجريبي في ِ
أىدافو
لطبيعتو و
لمناسبتو
بحثيا

- 1- 1-3التصميـ التجريبي:
لذلؾ اعتمدت الباحثػػة تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي لمجموعتيف مستقمتيف متساويتيف في العدد تضبط

إحداىما األخرى ذوي االختبار البعدي وميارات توليد المعمومات تمثؿ إحداىما المجموعة التجريبية واألخرى
الضابطة كما في جدوؿ (.)4
جدوؿ ()4
التصميـ التجريبي لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة )
المتغيرات التابعة اختبار المتغيرات

المجموعة

تكافؤ المجموعتيف

المتغير المستقؿ

التجريبية

 -1اختبار الذكاء

التصميـ

 -2العمر الزمني محسوبا

(التعميمي – التعممي)

توليد

بالشيور

عمى وفؽ تراكيب

المعمومات

 -3التحصيؿ السابؽ في

()kagan

مادة الرياضيات

الطريقة االعتيادية

التابعة

الضابطة

-4اختبار المعمومات السابقة

 ميارات اختبار مياراتتوليد المعمومات

 -5اختبار ميارات توليد
المعمومات
-2-3مجتمع البحث وعينتو

 -1-2-3تحديد مجتمع البحث:
ويشمؿ مجتمع ىذا البحث جميع طالب الصؼ األوؿ المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية

الحكومية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ األولى لمعاـ الدراسي ()2018 – 2017

-2-2-3اختيار عينة البحث :
إذ اختارت الباحثة متوسطة (المصطفى  )لمبنيف الحكومية في بغداد  /الكرخ األولى ليكوف مكاف
تطبيؽ التجربة وبعد موافقة المديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ األولى عمى تسييؿ ميمة الباحثة بتطبيؽ
التجربة فييا وتضـ المتوسطة ( سبع شعب لمصؼ األوؿ المتوسط ) ,وباالختيار العشوائي اختارت شعبة (ب)
لتمثؿ المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة الرياضيات بالتصميـ التعميمي – التعممي عمى وفؽ تراكيب كيجاف
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( ,)Kaganومثمت شعبة (أ) المجموعة الضابطة التي ستدرس مادة الرياضيات بالطريقة االعتيادية وكاف عدد
طالب الشعبتيف ( )83طالباً بواقع ( )41طالباً في شعبة (أ) و( )42طالباً في شعبة (ب) ,وبعد استبعاد الطالب

الراسبيف البالغ عددىـ طالب واحد مف شعبة (أ) و( )2طالب مف شعبة (ب) ,أصبح عدد أفراد العينة النيائي

( )80طالباً بواقع ( )40طالباً في المجموعة التجريبية ,و( )40طالباً في المجموعة الضابطة.

 -3-3إجراءات الضبط :مف أساليب معالجة المتغيرات وضبطيا :
-1-3-3تكافؤ مجموعتي عينة البحث :

تـ مكافأة مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) في المتغيرات التالية :
 -1- 1العمر الزمني  :تـ الحصوؿ عمى تاريخ والدة كؿ طالب مشموؿ بتجربة البحث مف البطاقة المدرسية
لكؿ طالب ويشمؿ (اليوـ  /الشير /السنة) ,وتـ حساب العمر باألشير محسوباً مف تاريخ الميالد لغاية

( )2/10/2017وىو تاريخ بدء التجربة ,ولمتأكد مف تجانس تبايف أعمار المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ,
إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.249عند مستوى داللة ( ,)0.619وىو أكبر مف مستوى الداللة
المعتمد ( ,) 0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ بيف المجموعتيف في التبايف ,وباستخراج المتوسط الحسابي
واالنحراؼ المعيا ري لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ,وباعتماد االختبار التائي ( )t-testلعينتيف
مستقمتيف متساويتيف ,أظيرت النتائج أف القيمة التائية المحسوبة ( )0.430عند مستوى الداللة ()0.668
وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ( )0.05بدرجة حرية ( )78مما يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف المجموعتيف (التجريبية والضابطة) .
 -2الذكاء  :طبؽ اختبار (دانيمز) لالستدالؿ عمى األشكاؿ ,بعد تصحيح اإلجابات بإعطاء درجة واحدة لإلجابة
الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة ، ,ولمتأكد مف تجانس تبايف درجات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ,إذ
كانت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.103عند مستوى داللة ( )0.749وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد
( ,) 0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ بيف المجموعتيف في التبايف ,وعند إجراء المقارنة بيف متوسطي
المجموعتيف باستخداـ االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف متساويتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف
متوسطي ذكاء طالب مجموعتي البحث ظير أف القيمة التائية المحسوبة ( )0.252عند مستوى الداللة
( )0.802وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ( )0.05بدرجة حرية ( )78وىذا يدؿ عمى أف المجموعتيف
متكافئتاف في متغير الذكاء قبؿ إجراء التجربة؛ الف الفرؽ بيف المتوسطيف غير داؿ إحصائياً.

 -3التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات  :يقصد بو درجات االختبار النيائي لمادة الرياضيات التي حصؿ عمييا
طالب مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في الصؼ السادس االبتدائي (اختبار الوزاري) لمعاـ الدراسي
( , ) 2016-2017وتـ الحصوؿ عمييا مف سجالت إدارة المدرسة  ,ولمتأكد مف تجانس تبايف درجات
المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ,إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.374عند مستوى داللة ()0.543
وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ( ,)0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ بيف المجموعتيف في التبايف,
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وبتطبيؽ االختبار التائي ( ) t-testلعينتيف مستقمتيف متساويتيف وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ
المعياري لمجموعتي البحث ,أف القيمة التائية المحسوبة ( )0.763عند مستوى الداللة ( )0.448وىو أكبر
مف مستوى الداللة المعتمد ( )0.05بدرجة حرية ( )78مما يعني أف الفرؽ بيف المجموعتيف غير داؿ إحصائياً
 ,أي تكافؤ مجموعتي البحث في تحصيؿ مادة الرياضيات لمعاـ السابؽ قبؿ البدء بإجراء التجربة .

-4المعمومات السابقة  :لمتعرؼ عمى الخمفية العممية لطالب عينة البحث أعدت الباحثة اختبا ارً لممعمومات

ا لسابقة  ,وقد اعتمدت في صوغ فقراتو عمى مادة الرياضيات لممراحؿ السابقة والتي ليا عالقة بموضوعات
األوؿ المتوسط  ,وتضمف االختبار ( )20فقرة مف نوع االختبار مف متعدد  ,وبعد عرضو عمى مجموعة مف
مدرسي الرياضيات

عدلت بعض فقراتو وصار االختبار جاى ازً لمتطبيؽ ,ولمتأكد مف تجانس تبايف درجات

المجموعتيف (التجريبية والضابطة) إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ( )0.104عند مستوى داللة ()0.748

وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ( ,) 0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ بيف المجموعتيف في التبايف,
وبتطبيؽ االختبار التائي ( )t-testلعين تيف مستقمتيف متساويتيف  ,وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ
المعياري لمجموعتي البحث ,بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )1.267عند مستوى الداللة ( )0.209وىو أكبر
مف مستوى الداللة المعتمد ( )0.05بدرجة حرية ( ,)78أي إف الفرؽ بيف المجموعتيف غير داؿ إحصائياً ,
وبالتالي تعد المجموعتاف متكافئتيف في اختبار المعمومات السابقة قبؿ إجراء التجربة .

 -5اختبار ميارات توليد المعمومات  :لغرض إجراء التكافؤ لدى مجموعتي البحث مف الطالب في المتغير التابع
(ميارات توليد المعمومات) قامت الباحثة ببناء اختبار ميارات توليد المعمومات ،وبعد االطالع عمى عدد مف
الدراسات والبحوث التي تناولت ىذه الميارات،أعدت الباحثة اختبا ارً لقياس ميارات توليد المعمومات لدى طالب

عينة البحث مف المجموعتيف التجريبية والضابطة  ,وقد تـ تطبيقو عمى المجموعتيف (التجريبية والضابطة)

وصححت الباحثة إجابات الطالب ،ولتأكد مف تجانس تبايف درجات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) إذ كانت
القيمة الفائية المحسوبة ( )0.407عند مستوى داللة ( )0.525وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد
( ,) 0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ بيف المجموعتيف في التبايف ,وبعد حساب المتوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري لطالب كمتا مجموعتي البحث تبيف أف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
يبمغ( )6.725بانحراؼ معياري مقداره( ، )1.518أما متوسط درجات المجموعة الضابطة فقد بمغ ()6.425
بانحراؼ معياري مقداره ( .)1.631ولحساب داللة الفرؽ بيف متوسط درجات مجموعتي البحث في ميارات توليد
المعمومات،استخدـ االختبار التائي ) (t-testلعينتيف مستقمتيف متساويتيف  ,إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
( )0.851عند مستوى الداللة ( )0.397وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ( )0.05بدرجة حرية ()78
مما يدؿ عمى أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف طالب المجموعتيف،وعميو فإف المجموعتيف متكافئتاف في
اختبار ميارات توليد المعمومات قبؿ إجراء التجربة
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 -2-3-3ضبط المتغيرات غير التجريبية :ىنالؾ بعض العوامؿ غير التجريبية قد تؤثر في سالمة نتائج التجربة
لذلؾ عمى الباحث تحديدىا والسيطرة عمييا  ,ومف ىذه العوامؿ :
 – 1مدة التجربة :يمثؿ المدة الزمنية التي تجري فييا التجربة وفي أثنائيا.
 -2أدوات القياس  :استعممت الباحثة أدوات القياس نفسيا مع طالب المجموعتيف (التجريبية والضابطة),
استعمؿ اختبار ميارات توليد المعمومات .
 -3المادة الدراسية  :درست الموضوعات الدراسية أنفسيا لممجموعتيف (التجريبية والضابطة) وشممت
الموضوعات (األعداد الصحيحة ,األعداد النسبية ,متعدد الحدود ,الجمؿ الرياضية ) مف كتاب الرياضيات
المقرر لمصؼ األوؿ المتوسط ,ط  ,2مطبعة وزارة التربية ,بغداد.)2017(,
 - 4المدرس :قامت الباحث ة بتدريس مادة الرياضيات لممجموعتيف (التجريبية والضابطة) في مدة التجربة
لمحفاظ عمى الموضوعية والدقة في نتائج البحث .
 -5االندثار التجريبي :ويقصد بو األثر المتولد مف ترؾ بعض المفحوصيف إلحدى مجموعتي البحث.
 -6البيئة التعميمية لمصؼ الدراسي :إف النظاـ المتبع في المدرسة ىو نظاـ الصفوؼ الثابتة لكؿ شعبة وجميع
غرؼ الشعب متشابية في المساحة ,وعدد الشبابيؾ ,واإلنارة والتيوية ونوعية المقاعد وحجميا ,ونوعية
السبورات.
- 8جدوؿ الدروس  :درست الباحثة ( )10حصص أسبوعياً بمعدؿ ( )5حصص لكؿ مجموعة (التجريبية
والضابطة )  ,وق د حرصت عمى تنظيـ الجدوؿ األسبوعي باالتفاؽ مع أدارة المدرسة كي تضمف تكافؤ

الوقت المخصص لمدروس وبوقت متقارب.

 -4-3تطبيؽ التجربة :

اتبعت اإلجراءات والخطوات اآلتية :
 -1اجري التكافؤ لمجوعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة .
 -2درست الباحثة بنفسيا مجموعتي البحث إذ درست المجموعة التجريبية بالتصميـ (التعميمي – التعميمي)
عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganوالمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية .
-2لـ ٌيسمح لمطالب باالنتقاؿ بيف مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) في أثناء مدة التجربة .
 -3أجريت التحميالت اإلحصائية المناسبة بعد تطبيؽ االختبار عمى طالب مجموعتي البحث (التجريبية
والضابطة) .

رابعاً :مرحمة التقويـ  :و في ىذه المرحمة اجري ثالثة أنواع مف التقويـ :

 -1-4التقويـ التمييدي :
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طبقت الباحثة ىذا النوع مف التقويـ في بداية العممية التعميمية  ,وقد اعتمدت اختبار المعمومات السابقة
واختبار الذكاء واختبار ميارات توليد المعمومات ألغراض التكافؤ بيف مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) .
 -2-4التقويـ البنائي (التكويني) :
وىذا النوع مف التقويـ يبدأ مف بداية العممية التعميمية وتواكبيا لمنياية عف طريؽ االختبارات اليومية واألسبوعية
ال عف أوراؽ العمؿ الخاصة بكؿ طالب أو بكؿ فريؽ وما يتخمؿ ذلؾ مف حوار ومناقشة بيف
والشيرية فض ً

أعضاء الفرؽ

 3—4التقويـ الختامي (النيائي) :
ويكوف ىذا النوع مف التقويـ في نياية العممية التعميمية  ,وقد طبقت الباحثة اختبار لميارات توليد المعمومات
لقياس المتغير التابع .

المرحمة الخامسة  :التغذية الراجعة :
تعطي ىذه المرحمة فرصة لممصمـ لكشؼ األخطاء وتصحيحيا بغية تطويرىا وتعزيز ما تحقؽ مف التعمـ
لتحقيؽ مستوى أعمى  ,وفي ضوء النتائج يمكف إجراء تعديالت في أي مرحمة مف مراحؿ التصميـ.
الوسائؿ اإلحصائية  :است عممت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية المناسبة إلجراءات بحثيا وتحميؿ نتائجو مف معامؿ
صعوبة ومعامؿ تمييز فضالً عف برنامج الحزمة اإلحصائية : spss

أوالً  :عرض النتائج وتفسيرىا .

التحقؽ إحصائياً مف ميارات توليد المعمومات عف طريؽ اختبار ميارات توليد المعمومات الذي أعدتو

الباحثة ليذا الغرض مف خالؿ التعرؼ عمى صحة الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو " ال يوجد فرؽ ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف ُدرسوا

بالتصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganوطالب المجموعة الضابطة الذيف ُدرسوا

عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في ميارات توليد المعمومات "  .وتـ التأكد مف تجانس تبايف درجات المجموعتيف

(التجريبية والضابطة) باستعماؿ اختبار ليڤيف لمتجانس ،إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ) (0.739عند
مستوى الداللة ) (0.000وىو أكبر مف مستوى الداللة المعتمد ) ،(0.05أي ال توجد داللة إحصائية لمفرؽ
بيف المجموعتيف في التبايف ,ولمتحقؽ مف الفرضية السابقة حسب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
لدرجات طالب مجموعتي البحث (التج ريبية والضابطة) إذ بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة
التجريبية ( )18.1درجة بانحراؼ معياري ( )3.835درجة  ,في حيف بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة
الضابطة ( )13.25درجة بانحراؼ معياري ( )3.528درجة  ,فكاف ىناؾ فرقاُ بيف المتوسطيف ,ولبحث داللة

الفرؽ بيف المتوسطيف استخدـ االختبار التائي ( ) t-testلعينتيف مستقمتيف ,إذ أظيرت نتائج االختبار التائي
( ,)t-testلعينتيف مستقمتيف أف قيمة ( )tالمحسوبة ( , )5.886وىي أعمى مف قيمة ( )tالجدولية عند
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مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )78وىذا يعني أف ىناؾ فرقاُ ذا د اللة إحصائية عند مستوى داللة

( ) 0.05ولمصمحة طالب المجموعة التجريبية  ,وبذلؾ ترفض ىذه الفرضية وىذا يدؿ عمى تفوؽ طالب
المجموعة التجريبية الذيف ٌدرسوا بالتصميـ ( التعميمي – التعممي ) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي
ميارات توليد المعمومات والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ. ,

جدوؿ ((5المؤشرات اإلحصائية الختبار ميارات توليد المعمومات
المجموعتاف

اختبار ليڤيف
قيمة F

مستوى

المتوسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

االختبار التائي
قيمة t

الداللة
التجريبية

0.73

الضابطة

9

18.1 0.39
13.25 3

الداللة

مستوى
الداللة

3.835

78

3.528

5.88

اإلحصائية
عند )(0.05

 0.00داؿ

6

0

وباستعماؿ معادلة ) (dلحجـ التأثير كانت قيمتو ( ،)1.332وىو حجـ تأثير كبير ،أي إف حجـ تأثير التصميـ
التعميمي – التعممي عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganكبير في ميارات توليد المعمومات .

تفسير النتائج المتعمقة باختبار ميارات توليد المعمومات :

أظيرت نتائج البحث وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف طالب المجموعتيف (التجريبية والضابطة) ولصالح
طالب المجموعة التجريبية الذيف ٌدرسوا بالتصميـ ( التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ()Kagan
في اختبار ميارات توليد المعمومات .

وترى الباحثة إف سبب تفوؽ المجموعة التجريبية قد يرجع إلى واحد أو أكثر مف األسباب:
 -1يييئ التصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganمناخاً صحياً مفعماً بالنشاط

والفعالية يساعد الطالب عمى بناء معارفيـ مف خالؿ مناقشاتيـ الثنائية والجماعية يكوف المعمـ فييا ميسر

ومعزز ومثير لدافعية الطالب لمتفكير وتوليد المعمومات .
 -2يدعو التصميـ إلى تكافؤ فرص المشاركة بيف أعضاء المجموعات في المناقشة وتبادؿ المعمومات والخروج
عف الروتيف التعميمي المألوؼ ليتمكف الطالب مف االحتفاظ بالمادة العممية وفيـ و تنظيـ وترابط الخبرات
المعرفية واالحتفاظ بيا وبقاء أثر التعمـ لدييـ مما مكنيـ مف استرجاعيا وعدـ نسيانيا.
-3اسيـ التصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي تسييؿ حصوؿ طالب
المجموعة التجريبية عمى المعمومات وقدرة عمى التفكير بطالقة ومرونة واعطاء استجابات متعددة ومتنوعة مف
خالؿ األنشطة التعميمية المتنوعة مع التنوع في التراكيب خالؿ الدرس الواحد.
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ثانياً  :االستنتاجات ()Conclusions
ىناؾ أثر لمتصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي ميارات توليد المعمومات
لممجموعة التجريبية مف عينة البحث مف طالب الصؼ األوؿ متوسط في مادة الرياضيا ت .
ثالثاً  :التوصيات ( ) Recommendationsوفي ضوء نتائج البحث التي توصمنا إلييا توصي الباحثة باآلتي :
 -1عقد ورش عمؿ لتدريب مدرسي الرياضيات خاصة ومدرسي المواد الدراسية عامة عمى الخطوات اإلجرائية
لبناء التصميـ التعميمي عمى وفؽ تراكيب كيجاف (. )Kagan
 -2تضميف مناىج الرياضيات لممرحمة المتوسطة ميارات توليد المعمومات (الطالقة  ,المرونة  ,فرض
الفرضيات  ,التنبؤ في ضوء المعطيات ) في ضوء المحتوى المعرفي يمثؿ خطوة ميمة تساعد في تعميـ ميارات
توليد المعمومات .

رابعاً  :المقترحات ( )Suggestionsاستكماال ليذا البحث اقترح اآلتي :
 – 1بناء برنامج لتدريب مدرسي مادة الرياضيات ومدرساتيا عمى استخداـ تراكيب كيجاف في التدريس وقياس
أثره في تنمية ميارات توليد المعمومات .
-2إجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر التصميـ (التعميمي – التعممي) عمى وفؽ تراكيب كيجاف ( )Kaganفي
متغيرات تابعة أخرى كالداف عية  ,والميؿ  ,وعادات العقؿ المنتجة  ,تعديؿ الفيـ الخطأ وغيرىا .
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