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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة املرحلة
ً
األساسية في األردن .ولتحقيق هذا الهدف؛ أعد الباحثون اختبارا في الكفاءة الرياضية وتحققوا من صدقه وثباته .تم اختيار عينة متيسرة تتكون من
( )47طالبة من الصف الثامن في إحدى املدارس التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق .تم تقسيم العينة إلى مجموعتين .تم تعيين مجموعة
واحدة تتكون من ( )25طالبة بشكل عشوائي كمجموعة تجريبية ،وتم تدريسها وحدة الجبر باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل.
أما املجموعة األخرى والتي تتكون من ( )22طالبة تم تعيينها كمجموعة ضابطة وتم تدريسها وحدة الجبر باستخدام الطريقة االعتيادية .تم تطبيق
اختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل وبعد تنفيذ التجربة .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في
الكفاءة الرياضية لدى الطالبات تعزى إلى طريقة التدريس لصالح طالبات املجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة
على عادات العقل .وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحثون بتعريف معلمي الرياضيات بعادات العقل واستخدامها في تدريس الرياضيات.
الكلمات املفتاحية :عادات العقل؛ الكفاءة الرياضية؛ استراتيجية تدريس.

املقدمة:

ّ
ً
في ظل التقدم الحاصل في جميع مناحي الحياة ،وتوفر السبل املتعددة التي ساهمت بتقدم طرق التعلم وتحديدا في مجال الرياضيات ،والتي كان
ً
ً
من شأن البعض منها توفير حلول جاهزة للمسائل الرياضية ظنا أنها تعين الطالب على التعلم ،لكنها من املمكن أال تزيد بعض الطلبة إال تقاعسا عن
تعلم الرياضيات وتفقدهم اإلحساس بجماليتها ،والعمل بها بشغف ،وقد تحرم هم من اكتساب الكثير من السلوكات اإليجابية كاالهتمام بالتعلم
ً
ومواصلة العمل بجد ،فقد استمر االهتمام بالرياضيات وتعلمه وتعليمه بغية تمكين الطلبة من الرياضيات وفهم لغتها بعمق ،وإجادة العمل بها بمهارة
وكفاءة ،وتوظيفها بدقة.
رغم ذلك ،ينظر العديد من الطلبة إلى الرياضيات على أنها مجموعة من الحقائق والقواعد والصيغ املربكة واملخيبة لآلمال ،بسبب كثرة املفاهيم
ً
بالنسبة للوقت املقدمة فيه ،األمر الذي ُيحدث خلال في فهم املفاهيم واملشكالت واإلجراءات ( .)MacGregor, 2013وحتى ال يحدث هذا ،فمن املهم
حد معين ،وأن يمتازوا بالكفاءة
إتاحة الفرص لتعلم الرياضيات أمام ال طلبة ليكونوا تواقين إلى الرياضيات بكل ما فيها ،وأال يتوقف بهم التعلم عند ٍ
العقلية والذاتية والرياضية ،بما يسهل مهمة التعلم أمامهم ،وأن يدركوا قدراتهم وإمكاناتهم الرياضية ،مما قد يسهم في تعلم الرياضيات بنجاح وكفاءة.
فال ُبد من التركيز على ما هو ضروري للطلبة من أجل تعلم الرياضيات منذ الطفولة ،والتركيز على ما نرمي إليه عندما نصف الطالب باملاهر البارع
ً
الكفؤ رياضيا ،وهذا ما دعا إليه املجلس القومي للبحوث ( )National Research Council, 2001عندما أشار إلى أبعاد وفروع الكفاءة الرياضية التي
يجب أن نسعى إلى أن يمتلكها الطلبة ويتمكنوا منها بما فيها الفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي وامليل املنتج،
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املفلح وآخرون

وقد دعت معايير الرياضيات املدرسية في مبادئها التعليمية إلى ضرورة التركيز على الفهم املفاهيمي من أجل فهم الرياضيات (
 )Teachers of Mathematics, 2000مما سيسهل االنطالق إلى أبعاد الكفاءة الرياضية األخرى املرتبطة ببعضها البعض.
ً
ً
ً
ً
ً
ُ
وتعد الكفاءة سلوكا معرفيا وتمثيال عقليا منظما للمعلومات والخبرات ،وترتبط بطرق تسهل االسترجاع للمعرفة والتطبيق املناسب لها ،والكفاءة
الرياضية حبل متشابك يتكون من خيوط مجتمعة تمثل املهارات الرياضية الواجب تطويرها في ٍآن واحد لدى الطلبة لتمكينهم من تعلم الرياضيات
بنجاح ،وتتمثل تلك املهارات بالفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي والتصرف (امليل) املنتج ).)NRC,2001
وألن الرياضيات ال يمكن تعلمها دون ممارسات فكرية دقيقة فمن املهم العمل على تنظيم تلك املمارسات الفكرية لتوظيفها في التعلم ،ولذلك قد
نكون بحاجة إلى استراتيجيات وأنماط وممارسات فكرية داعمة لتفكير الطالب وعمله ومشاركته النشطة والفاعلة لالرتقاء بمستواه على الصعيد
األكاديمي والذاتي واالجتماعي.
وكواحد ة من املمارسات الفكرية وأنماط السلوك الفكري التي قد يظهر من خاللها السلوك اإلنتاجي ( )Costa & Kallik, 2000تتجلى أهمية
ً
ً
عقليا من أجل القيام ّ
بحل املسائل ،وال تتطلب استخدام نمط معين من أنماط التفكير
حد ما ،تتيح حيزا
عادات العقل بوصفها سلوكات فطرية إلى ٍ
( ،)Alhamlan, Aljasser, Almajed, Almansour, & Alahmad, 2017بل يشير استخدامها إلى امليل والقدرة على اختيار األنماط الفعالة للسلوك
الفكري ( ،)Leikin, 2007وتعمل على تحفيز وتنشيط وتوجيه القدرات الفكرية لدى كل فرد ،بما في ذلك القدرات االستراتيجية والتصرف والتعامل مع
املشكالت الصعبة ( ،)Kallick & Zmuda, 2017والقدرة على التصرف الذكي عند مواجهة املشكالت واملواقف ،والقدرة على اختيار األنماط الفاعلة
للسلوك الفكري ( ،)Leiken,2007وتحفيز الطلبة على الربط بين األفكار الرياضية (.)Mark,Cuoco,Goldenberg&Sword,1996
وهناك دعوات واضحة إلى التأكيد على التنوع في استخدام طرق التدريس ،والتركيز على الفهم كمنطلق أساس ي لتعلم الرياضيات وليس الحفظ
ً
عن ظهر قلب ،وإثارة الحافز لدى الطلبة نحو تعلم الرياضيات ( ،)NCTM, 2000على عكس الطرق االعتيادية التي قد تقف حاجزا أمام حب الفضول
واالستطالع لدى الطلبة أثناء تعلم الرياضيات.
National Council of

اإلطار النظري

ّ
مثلما أن الرياضيات مهمة للحياة ،فإنها تدعم التطوير الشخص ي ،وتؤثر على عملية التعليم والتعل م؛ فتطبيقها يمتد للعديد من املجاالت ،وهي
لغة العلوم وأساس التعبير عن العديد من املفاهيم العلمية عبر أدواتها ،ومؤشر على البراعة والتقدم العلمي واملنهي والتكنولوجي ،ولقد اهتمت
ً
السياسات والنظم التعليمية التعلمية والتربوية بتعليم الرياضيات وإعداد مناهجه وفقا لكل ما هو حديث في مجال طرق وأساليب التدريس وإعداد
املعلم وتمكين الطلبة بما يضمن جودة نتاجاتها ومخرجاتها.
ّ
ً
فلم يعد النجاح في تعلم الرياضيات مقتصرا على إتقان الطلبة لتعلم اإلجراءات الحسابية وفهمها ،أو القدرة على حل املشكالت واكتساب املهارات
األساسية في الرياضيات  ،أو تنمية القوة أو القدرة الرياضية ،بل أضحى في مطلع القرن الحادي والعشرين ذا نظرة شاملة تكفل تعلم الرياضيات بنجاح
وتحقيق الهدف الرئيس من ذلك ،واملتمثل بالكفاءة الرياضية ( -)Mathematical Proficiencyبحسب لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس
القومي للبحوث بالواليات املتحدة األمريكية -لتضم ما يعتقد أنه ضروري ألي أحد ليتعلم الرياضيات بنجاح وبراعة (.)NRC, 2001
ً
تضم الكفاءة الرياضية كل جوانب الخبرة والكفاءة واملعرفة بالرياضيات ،وهي ذات أبعاد متداخلة ومترابطة ،تتضمن وفقا للمجلس الوطني
للبحوث (:)NRC, 2001
• الفهم املفاهيمي ( ،)Understanding Conceptualويشير إلى إدراك املفاهيم والعالقات والعمليات واإلجراءات الرياضية ،وتمثيل املواقف
الرياضية بطرق مختلفة ،والفهم املعمق لكيفية عمل الرياضيات ،وهو يعزز الذاكرة والقدرة على االحتفاظ باملفاهيم وتطور الطالقة اإلجرائية.
ويعد اإلملام واملعرفة بلغة الرياضيات من أهم الجوانب األساسية للفهم املفاهيمي ،وذلك من أجل القدرة على إكمال املهام الرياضية ومن أجل
تحقيق النجاح في الرياضيات (.)MacGregor, 2013
• الطالقة اإلجرائية ()Procedural Fluency؛ وتتمثل بالقدرة على تنفيذ العمليات الحسابية واإلجراءات الرياضية بدقة وكفاءة ومرونة وبشكل
فعال وعلى نحو مناسب.
تحتاج الطالقة اإلجرائية إلى معرفة عميقة ومرنة ،ومجموعة متنوعة من اإلجراءات ،والقدرة على الحكم على اإلجراءات أو االستراتيجيات
املناسبة لالستخدام في حاالت معينة ،وترمي إلى أن يكون بمقدور الطلبة استخدام اإلجراءات الرياضية املناسبة بطالقة لتطبيق فهمهم على
مشكالت العالم الحقيقي (.)NRC, 2001
ويرتبط ذلك بالقدرة على استرجاع حقائق الرياضيات األساسية من الذاكرة من أجل تحقيق النجاح في الرياضيات إال أنه قد يكون من الصعب
رؤية الروابط املهمة بين املفاهيم أو العالقات بين العمليات ( ،)MacGregor, 2013والقدرة على التعامل مع اإلجراءات من أجل إيجاد الحل
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الصحيح للمشكلة؛ فهذه األمور تتعلق بالتفكير كونه جزء مهم من الطالقة اإلجرائية وهو األساس التخاذ القرار الذي يحتاج إليه الطالب في حل
املشكلة (.)Laswadi, Kusumah, Darwis, & Afgani, 2016
• الكفاءة االستراتيجية ( ،)Strategic Competenceوتشير إلى القدرة على تفسير وصياغة املسائل الرياضية والقدرة على تمثيلها وحلها.
وتتطلب الكفاءة االستراتيجية وجود الفهم املفاهيمي لتقييم طبيعة املشكلة ،والطالقة الحسابية للقيام ّ
بحل املشكلة بدقة وكفاءة ،ومن خاللها
ً
يطبق الطلبة معرفتهم الرياضية من أجل اختيار اإلجراءات األكثر مالءمة عند مواجهة مسألة رياضية ،وغالبا ال يعرف الطلبة الذين ال يملكون
الكفاءة االستراتيجية الكافية كيفية التعامل مع املسائل الرياضية ألن ذلك يولد لديهم مشكلة في تفسير طبيعة املشكلة وعدم القدرة على معرفة
االستراتيجية املناسبة للحل ( ،)MacGregor, 2013ومن املمكن االهتمام بالكفاءة االستراتيجية من خالل تعريض الطلبة ملشكالت رياضية
واقعية والتي تتطلب منهم الفهم ووضع خطة للحل وتنفيذها (.)Awofala,2017
• التبرير التكيفي ( ،)Adaptive Reasoningويشير إلى القدرة على التفكير املنطقي في املشكالت والتأمل والتفسير والتبرير .ويظهر لدى الطلبة من
خالل قدرتهم على تبرير خطوات حل مشكلة ما ومعرفة مدى صحة الخطوات (.)Awofala,2017
• التصرف املنتج أو النزعة املنتجة ( ،)Productive Dispositionوتعني امليل املعتاد لرؤية الرياضيات على أنها معقولة ومفيدة وجديرة باالهتمام إلى
جانب االعتقاد باالجتهاد والفعالية والكفاءة الذاتية.
ويذكر( ")Awofala,2017أن تطوير الكفاءة الرياضية ينطوي على اكتساب الطلبة القدرة على االنخراط في عادات العقل الرياضية التي تعزز
الفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي".
وألجل حدوث التعلم املستمر وتحقيق النجاح فإنه يلزم توظيف عادات العقل كمهارات أساسية للحياة (،)Sommers & Olsen,2010
وكتصرفات يوظفها الطلبة أثناء التعلم حتى يكونوا أكثر قدرة على العمل بمستوى أفضل وبنجاح ).(Costa & Kallik, 2000
ومن األمور الهامة في مجال التعلم والتعليم فهم املعلومات والقدرة على االحتفاظ بها ،لكن األهم من ذلك هو الدراية التامة بكيفية توظيفها
واستثمارها .ومن املمكن ذلك من خالل فهم ماهية عادات العقل كتصرفات وسلوكيات ُتمارس حتى يعتاد عليها الطالب ،واملتضمنة بحسب ما
أشار كوستا وكاليك ) (Costa & Kallik, 2000ست عشرة عادة عقلية هي بمثابة سلوكيات ومواقف يمكن تطبيقها للتعلم وحل املشكالت ،ال
ً
سيما عندما ال تكون املعلومات مفهومة تماما ،وهي:
 .1اإلصرار أو املثابرة ( :)Persistenceوتشير إلى االلتزام باملهمة املطلوبة حتى االنتهاء منها ،والقدرة على تحليل املشكلة وتطوير االستراتيجيات
ملواجهة املشكلة ومحاولة البحث عن استراتيجيات بديلة للحل وطرق للوصول إلى الهدف دون استسالم .حيث تساعد املثابرة الطالب على
التمسك باملشكلة الرياضية حتى ينجزها(.)Devaney &Yahalem,2012
 .2التحكم باالندفاع ( :)Managing Impulsivityأي أخذ الوقت الكافي والتفكير قبل التصرف والحفاظ على الهدوء والتأني ،وجمع املعلومات
ووضح خطة للحل والتفكير في البدائل واالستماع إلى وجهات النظر البديلة.
 .3اإلصغاء بتفهم وتعاطف ( ،)Listening with Empathy and Understandingوتعني تكريس الطاقة العقلية وبذل الجهد من أجل فهم
أفكار اآلخرين ووجهة نظرهم وتفهم مشاعرهم ،دون سخرية أو مقاطعة أو تقليل من شأن األفكار التي يطرحونها.
 .4التفكير بمرونة ( :)Thinking Flexiblyوتشير إلى النظر في األمر بطريقة أخرى ،والقدرة على تغيير وجهات النظر وتوليد البدائل ،والنظر في
الخيارات املقترحة واملتاحة ،ومعالجة املشكلة من زاوية جديدة.
 .5التفكير حول التفكير ،ما وراء املعرفة ( :)Thinking about your Thinking Metacognitionأي إدراك وفهم املعرفة الخاصة
واالستراتيجيات واملشاعر واألفعال ،وتأثير ذلك كله على اآلخرين ،والقدرة على معرفة ما يعرفه املتعلم وما ال يعرفه من خالل وضع خطة
للحل وخطوات واضحة وتقييمها بعد تطبيقها.
 .6السعي من أجل الدقة ( :)Striving for Accuracyوتعني الكفاح من أجل التحقق مما تم تقديمه من طرق وحلول ،وبذل قصارى الجهد،
وإيجاد طرق للتحسين باستمرار.
 .7تطبيق املعرفة السابقة في مواقف جديدة ( :)Applying Past Knowledge to new situationsوتشير إلى استخدام ما تم تعلمه ،ومحاولة
الوصول إلى املعرفة السابقة ونقلها وتوظيفها في مواقف أخرى.
 .8التساؤل وطرح املشكالت ( :)Questioning and Posing Problemsأي توضيح طريقة الحل ،ووجود موقف يحتاج إلجابة ومعرفة البيانات
املطلوبة ،وتطوير استراتيجيات طرح األسئلة لتوليد البيانات ،وإيجاد مشكالت لحلها ،وذلك مللء الفجوة بين ما يعرفه املتعلم وما ال يعرفه.
 .9التفكير والتواصل بوضوح ودقة ( )Thinking and Communicating with Clarity and Precisionوتشير إلى الوضوح والدقة في التواصل
ً
ً
شفويا أو كتابيا بلغة دقيقة ،ومصطلحات محددة وأسماء صحيحة.
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 .10جمع البيانات باستخدام جميع الحواس ( ،)Gathering Data through All Senseوتعني استخدام املسارات الطبيعية الحسية التي ُتدخل
املعلومات إلى الدماغ ،واالنتباه إلى العالم الخارجي ،وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس.
 .11اإلبداع والتخيل واالبتكار ( :)Creating, Imagining and Innovatingالقدرة على توليد أفكار وحلول تتسم بالحداثة واألصالة واالختالف
بوجود الدافع الذاتي والتحدي.
 .12االستجابة بدهشة ورهبة ( :)Responding with Wonderment and Aweجذب املتعلم بمواقف ومشكالت مثيرة لالهتمام ،حيث يشعر
املتعلم باملتعة من خالل املعرفة وهذه املتعة ناتجة عن التحدي املتمثل بحل املشكالت ،وتتكون لديه الرغبة باالستمرار في التعلم.
 .13اإلقدام على مخاطر مسؤولة ( :)Taking Responsible Risksوتشير إلى االنطالق نحو الهدف دون تردد باالعتماد عما لدى املتعلم من
خبرات ومعارف سابقة ،ودون أن يعتريه اإلحباط عند مواجهة العقبات ودون الخوف من الفشل.
 .14إيجاد الدعابة ( :)Finding Humorوتعني القدرة على تفهم املواقف وامليل إلى العمل فيها بمرح وسعادة بما تتيحه املواقف التعليمية لتحرير
اإلبداع وإثارة مهارات التفكير العليا.
ً
 .15التفكير التبادلي ( :)Thinking Interdependentlyالعمل معا بروح الفريق واالستجابة لهم ،والقدرة على العمل والتعلم ضمن مجموعات
متعاونة وتبرير األفكار وتبادلها مع اآلخرين.
 .16االستعداد الدائم للتعلم املستمر ( :)Remaining Open to Continuous Learningأي وجود الدافع من أجل االستمرار في العمل ومواجهة
الخبرات التي يتعرضون وسيتعرضون لها ،واالعتراف عند عدم وجود املعرفة للرغبة بالتعلم الجديد.
ليس الهدف من توظيف عادات العقل تدريب الطلبة ليكونوا علماء رياضيات بل مساعدتهم على تعلم وتبني بعض الطرق التي يفكر بها علماء
الرياضيات عندما يواجهون املشكالت ،وأن يكونوا قادرين على استخدام أساليب رياضية حقيقية ،والبحث ،وتطوير الحدس وتقديم األدلة الداعمة
لذلك (.)Cuoco et al., 1996
ولكون عادات العقل نمط للتفكير والتصرف بذكاء ،ومساعدة الطلبة في املدرسة والحياة اليومية على مواجهة املشكالت واملعضالت والحلول غير
ً
الواضحة وغير الجاهزة بشكل مباشر وتمارس حتى يعتادون عليها ) ،(Costa & Kallik, 2000فإنها وبدال من أن يطالب املعلمون الطلبة بالتركيز فقط
على قائمة من األنماط أو الخوارزميات بغية التعلم فهي تساعدهم على تدريب طلبتهم على توظيف بما تم تعلمه من مفاهيم ،وكيف وملاذا يتم ذلك،
وهذا من خالل استثمار الفضول وحب االستطالع والرغبة بتجربة طرق جديدة لدى الطلبة ،والقيام باملهام الرياضية وتقديم األدلة والتفسيرات
الكامنة وراء تلك املهام وتقديرها ،واملثابرة من أجل تحقيق الفهم مع تزويدهم بالتشجيع والدعم ،وتنمية شعور امللكية لديهم واالرتباط الوثيق والعميق
ً
بما يقومون به من مهام رياضية تقديرا ألهمية وقيمة هذه املهام ،والتأمل الدائم بما تعلموه وبما يتعلق بهذا التعلم ( Massachusetts Department of
.)Education, 2005
الدراسات السابقة:
وأشارت العديد من الدراسات ( )Goldenberg,1996; Cuoco,et al.1996; Lim& Selden,2009; Poindexter,2011إلى أهمية دمج وتضمين
عادات العقل في مناهج الرياضيات باستخدام أنشطة التعلم املناسبة؛ حيث أن املمارسين لها تحققت لهم مجموعة من الخصائص كأن يفكروا كما
ً
ً
يفكر علماء الرياضيات عندما يواجهون مشكلة رياضية غير مألوفة ،باإلضافة إلى أن لعادات العقل جوانبا وآثارا معرفية (التفكير في التفكير ،التفكير
ً
ً
املتبادل ,التواصل بدقة ،)...،وجوانبا وآثارا عاطفية (اإلصرار واملثابرة ،اإلصغاء بتعاطف.) ...،
يكمن الهدف من دمج عادات العقل في املنهج والواجب تحقيقه هو استحضار الطلبة لعادات العقل واستخدامها باعتبارها" بوصلة داخلية"
تعمل على توجيه أفكارهم وأفعالهم وقراراتهم في جميع مراحل التعليم املدرس ي والحياة اليومية (.)Costa& Kallick,2009
عندما يوظف املعلمون عادات العقل أثناء تدريسهم للرياضيات ستحثهم للوصول إلى معنى الرياضيات مما يؤدي إلى رؤية الطلبة املستعدين لفهم
وتفسير ومتابعة العمل الرياض ي فيصبحون متمكنين من الحساب ضمن بيئة داعمة لذلك ( .)Johnson,2012وتتطلب البيئة التي ُتطبق عادات العقل
من الطلبة االعتماد على بعضهم البعض ،وتوثيق الروابط بينهم ،وتشجيعهم ومكافأتهم على ذلك من قبل املعلم ،والعمل مع املعلم وكأنه أحد أفراد
املجتمع التعليمي الذي ينتمون إليه بحيث ال ُينظر إلى املعلم على أنه الشخص الذي لديه جميع اإلجابات (.)Costa& Kallik,2009
يمكن أن تسهم عادات العقل في تحقيق الكفاءة الرياضية لدى الطلبة؛ حيث أن املبدأ األساس ي لها يتمثل بالقدرة على التصرف بذكاء عند
مواجهة املهام املطلوبة ودون معرفة اإلجابة ،والقدرة على معرفة النقص الذي قد يعتري الحلول املقدمة من قبلهم ،وكيفية معالجة هذا النقص،
باإلضافة إلى وعيهم الذاتي بما لديهم من إمكانات وقدرات خاصة .فعادات العقل مهارات حياتية أساسية الزمة للتعلم الناجح ( Sommers & Olsen,
 ،)2010والكفاءة الرياضية مهارات أساسية لتعلم الرياضيات بنجاح ( ،)NRC,2001وهذا النجاح في الحياة وفي التعلم هو الرابط األساس ي بين
ً
املتغيرات في الدراسة الحالية .ونظرا ألهمية هذه املتغيرات فقد تطرق الباحثون إلى إجراء الدراسات املتعلقة بها:
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حيث أجرت بصير ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية األنشطة اإلثرائية التي تستند على عادات العقل لتنمية التفكير الرياض ي لدى
األطفال املوهوبين في مرحلة ما قبل املدرسة في اململكة العربية السعودية .تكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة ضمت ( )4أطفال موهوبين.
استخدمت الباحثة أدوات الدراسة املتمثلة باألنشطة اإلثرائية وفيديوهات الرسوم املتحركة وبطاقة املالحظة ملعايير التفكير والتواصل الرياض ي.
أسفرت النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال املوهوبين في تطبيق املالحظة القبلية والبعدية ملعيار التفكير
واالستدالل ،وملعيار التواصل الرياض ي لصالح التطبيق البعدي للمالحظة.
وأجرى التخاينة وأبو رياش ( )Atakhyneh& Aburiash,2018دراسة بهدف تقص ي مستويات عادات العقل وأثرها في التفكير اإلبداعي الرياض ي
ً
لدى طلبة الصف الثامن في األردن .تكونت عينة الدراسة من ( )120طالبا من عدة مدارس تم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة
ً
ضمت كل منها ( )60طالبا ،وقام الباحثان بتطوير مقياس عادات العقل وبرنامج تدريبي قائم على عادات العقل واختبار التفكير اإلبداعي .أشارت
النتائج إلى انخفاض مستوى عادات العقل لدى الطلبة ،وتميز املجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج التدريبي القائم على عادات
العقل على املجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي ،وأشارت إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى عادات العقل والتفكير
اإلبداعي.
وأجرى ( (Andriani, Yulianti, Ferdias & Fatonah,2017دراسة ملعرفة تأثير استراتيجية تعلم وفق عادات العقل القائمة على املشكلة على
ً
اتجاهات الطلبة نحو التفكير اإلبداعي الرياض ي لدى طلبة الصف السابع في إندونيسيا .تكونت عينة الدراسة من ( )70طالبا ،تم تقسيم الطلبة
ً
ً
إلى مجموعة تجريبية ضمت ( )36طالبا ،وأخرى ضابطة ضمت( )34طالبا .تمثلت أدوات الدراسة باستبانة لتحديد ميل الطلبة نحو التفكير
اإلبداعي .أظهرت النتائج أن ميل الطلبة نحو التفكير اإلبداعي في املجموعة التجريبية التي درست باستخدام عادات العقل القائمة على حل
املشكلة أفضل من ميل الطلبة في املجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية(املرتكزة على املعلم).
كما أجرى املقيد ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف
ً
الرابع األساس ي في غزة .تكونت عينة الدراسة من ( )84طالبا تم تقسيمهم إلى شعبتين دراسيتين ،تجريبية وضابطة وتكونت كل منهما من ()42
ً
ً
طالبا ،وقد تمثلت أداة الدراسة باختبار القوة الرياضية .كشفت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب املجموعة
التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية لصالح املجموعة التجريبية.

• وقام السيد حسين ( )2016بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تعليم الرياضيات لتنمية التحصيل
ً
ومهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى طلبة الصف األول اإلعدادي في مصر .تكونت عينة الدراسة من ( )87طالبا من مدرستين
ً
ً
مختلفتين مثلت إحداهما املجموعة التجريبية التي تكونت من ( )45طالبا ،واألخرى املجموعة الضابطة التي تكونت من ( )42طالبا ،وقام الباحث
بإعداد اختبار مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية ،واختبار تحصيلي في املحتوى الرياض ي املحدد .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين أداء املجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية في اختبار التحصيل ككل ،وفي اختبار مهارات الحل اإلبداعي
للمشكالت الرياضية ككل.
• وأجرت حليوه ( )2015دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية وعملياتها لدى الطلبة
ً
ً
املعلمين (قسم التربية -تعليم أساس ي) في جامعة القدس املفتوحة في غزة .تكونت عينة الدراسة من ( )45طالبا وطالبة من الطلبة املعلمين ضمن
مجموعة واحدة ،وأعدت الباحثة اختبار القوة الرياضية بأبعاد التواصل الرياض ي والترابط الرياض ي واالستدالل الرياض ي .أشارت نتائج الدراسة
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي والبعدي على االختبار ككل وعلى كل بعد من أبعاد القوة
الرياضية لصالح التطبيق البعدي وبحجم أثر مرتفع.
• وقام كل من املطرب والشوري ( )2014بإجراء دراسة هدفت إلى م عرفة أثر استخدام برنامج عادات العقل في تنمية الذكاء املنطقي /الرياض ي
ً
والتحصيل لدى طلبة الصف الثاني املتوسط في اململكة العربية السعودية .تكونت عينة الدراسة من ( )112طالبا ،وتم توزيع الطلبة على
ً
ً
مجموعتين تجريبية وتضم ( )58طالبا وضابطة تضم ( )54طالبا .تم تطبيق اختبار تحصيل الرياضيات ومقياس الذكاء املنطقي /الرياض ي .بينت
نتائج الدراسة أن ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية التفكير املنطقي /الرياض ي لصالح املجموعة
التجريبية ،ولم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين من حيث التحصيل.
• وأجرى رياني ( )2012دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة الرياضية في اململكة العربية
ً
السعودية .تكونت عينة الدراسة من ( )27طالبا بتصميم املجموعة الواحدة ،وقام الباحث بإعداد اختبار لقياس القوة الرياضية ،واستخدم
اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي .كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي
ً
والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي ككل وفي كل مهارة من مهاراته لصالح التطبيق البعدي ،وكشفت نتائج الدراسة أيضا عن وجود فروق دالة
ً
إحصائيا بين متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار القوة الرياضية ككل وعلى جميع أبعادها ولصالح التطبيق البعدي.
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• كما أجرى أووفال ( )Awofala,2017دراسة مسحية هدفت إلى تقييم الكفاءة الرياضية والعالقة بين الكفاءة الرياضية والتحصيل في الرياضيات
ً
لدى طالب وطالبات املدارس الثانوية النخبوية في نيجيريا .تكونت عينة الدراسة من ()400طالب وطالبة حيث بلغ عدد الطالب ( )198طالبا ،وبلغ
عدد الطالبات ( )202طالبة من الصف األول الثانوي .جمع الباحث بيانات الدراسة باستخدام ست أدوات تمثلت باختبار الكفاءة الرياضية،
وقائمة ملراجعة الفهم املفاهيمي ،وقائمة ملراجعة اإلجراءات ،وقائمة ملراجعة الكفاءة االستراتيجية ،وقائمة ملراجعة التبرير التكيفي ،ومالحظة
عال من الكفاءة الرياضية ،وأن هناك ارتباط بين الكفاءة الرياضية والتحصيل في
النزعة املنتجة .أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة لديهم مستوى ِ
الرياضيات ،ووجود فروق طفيفة في التحصيل في الرياضيات بين الطالب والطالبات.
• وقامت حسن ( )2016بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التدريس املتمايز في تنمية الكفاءة الرياضية لدى
طلبة املرحلة الثانوية في مصر .وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار لفروع الكفاءة الرياضية (الفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية واالستدالل
التكيفي والكفاءة االستراتيجية) وبطاقة مالحظة لبعد امليل املنتج على عينة الدراسة املتمثلة بـ ( )69طالبة ،والالتي تم توزيعهن إلى مجموعة
تجريبية تكونت من ( )35طالبة ومجموعة ضابطة تكونت من ( )34طالبة .توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط
درجات طالبات املجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار الكفاءة الرياضية بجميع أبعادها،
ولبطاقة مالحظة امليل املنتج ولصالح املجموعة التجريبية.
• وأجرى أبو الرايات ( )2014دراسة هدفت إلى التعرف إلى فعالية نموذج أبعاد التعلم ملارزانو على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف األول
ً
ً
اإلعدادي في مصر .تكونت عينة الدراسة من ( )134طالبا وطالبة تم توزعيهم على مجموعتين :تجريبية تكونت من ( )67طالبا وطالبة ،وضابطة
ً
تكونت من العدد ذاته .أعد الباحث اختبارا لقياس أبعاد الكفاءة الرياضية املتمثلة بالفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية
واالستدالل التكيفي ،واستبانة لقياس بعد النزعة الرياضية املنتجة .توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات املجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار الكفاءة الرياضية بأبعاده جميعها ،واستبانة النزعة الرياضية املنتجة لصالح املجموعة
التجريبية.
• كما أجرت املصاروة ( )2012دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل الرياض ي في تنمية مهارات
البراعة الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساس ي في األردن .ولتحقيق الهدف من الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار البراعة الرياضية
ملجاالت االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتفكير االستداللي ،واستبانة لقياس مجال امليل املنتج ،باإلضافة إلى
استخدام مقياس اتجاهات ضم مجال صعوبة الرياضيات وطبيعة الرياضيات وفائدة الرياضيات ومكانة الرياضيات .تكونت عينة الدراسة من
ً
ً
ً
ً
( )41طالبا ،تم تقسيمها عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وعدد طلبتها ( )20طالبا ،وضابطة وعدد طلبتها ( )21طالبا ،حيث درست املجموعة
التجريبية باستخدام استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل ،ودرست املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية .أظهرت نتائج الدراسة
ُ
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في املجموعة التجريبية تعزى إلى االستراتيجية املستخدمة ،وبينت أن متوسط
درجات أفراد املجموعة التجريبية أعلى من متوسط درجات أفراد املجموعة الضابطة وذلك بالنسبة لالستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية
والكفاءة االستراتيجية والتفكير االستداللي وامليل املنتج.
• وأجرى ساميولسون ( )Samuelsson, 2010دراسة هدفت الكشف عن تأثير املناهج التعليمية على الكفاءة الرياضية للطلبة في السويد من
خالل املقارنة بين الطريقة االعتيادية وطريقة حل املشكالت في تدريس الرياضيات لألطفال خالل السنوات الخمس األولى في املدرسة واملقارنة بين
تحصيل الذكور واإلناث .تمثلت أدوات الدراسة باختبار ما قبل املدرسة واالختبار الوطني في السنة الدراسية الخامسة واللذان تم تطويرهما من
ً
قبل فريق خبراء تم التعاقد معه بوساطة املجلس الوطني للتعليم في السويد .تكونت عينة الدراسة من ( )105طالبا تم توزيعهم إلى ( )57طالبة و
ً
( )48طالبا من مدرستين :األولى تم التدريس فيها باستخدام الطريقة االعتيادية واألخرى تم التدريس فيها باستخدام حل املشكالت .كشفت نتائج
الدراسة عن وجود أثر الستخدام املناهج الدراسية القائمة على حل املشكالت في تطوير مجاالت الكفاءة الرياضية بين مجموعات الدراسة
باستثناء مجال الطالقة اإلجرائية مبينة أنه ال توجد طريقة واحدة تؤثر على جميع مجاالت الكفاءة الرياضية بنفس القدر ،وأظهرت كذلك أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الذكور واإلناث في املجموعة التي درست باستخدام املنهاج االعتيادي ،وكان ألسلوب حل املشكالت
نفس التأثير على الذكور واإلناث.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ،وما توصلت إليه من نتائج قد تبين أن بعضها هدف إلى توظيف عادات العقل من خالل استراتيجيات وبرامج
تدريبية تقوم عليها في تنمية مجاالت متعددة في سياق تعليم وتعلم الرياضيات كتنمية القوة الرياضية (املقيد2017 ،؛ حليوه ،)2015 ،وتنمية التحصيل
ومهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية (السيد حسين ،)2016 ،وتنمية الذكاء املنطقي والتحصيل (املطرب والشوري .)2014 ،وتناولت بعض
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ً
الدراسات طرقا لتنمية الكفاءة الرياضية لدى الطلبة (حسن2016 ،؛ أبو الرايات2014 ،؛ املصاروة2012 ،؛
الدراسات في اختيارها للمرحلة الدراسية والعمرية والعقلية.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة باختيار املنهج املالئم لتحقيق أهدافها وتتمثل باملنهج شبه التجريبي ،واختيار استراتيجية
التدريس ،وأدوات الدراسة ،ومناقشة نتائجها ،وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أسلوب التدريس ولكن -حسب إطالع الباحثين-
ال توجد دراسة قد وظفت عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية.
2010

 ،Sammuelsson,وتنوعت

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بالنظر إلى نتائج مشاركة طلبة األردن في االختبار الدولي للرياضيات والعلوم ( Trends in International Mathematics and Science Study-
ً
 )TIMSSللعام ( )2015فيمكن مالحظة مدى التراجع الكبير في النتائج التي أحرزها الطلبة ومدى انخفاض األداء على اختبار الرياضيات ،وتحديدا طلبة
ً
الصف الثامن؛ حيث تم إحراز ( )386عالمة ،وهي دون املعدل العاملي والبالغ ( )500عالمة ،وهذا ُيمثل تراجعا بمقدار ( )20عالمة عن العام (،)2011
ّ
إضافة إلى أن األردن كان من ضمن الدول التي تراجعت في ترتيبها على سلم األداء في هذا االختبار ،وحصل على ترتيب ()36على املستوى الدولي ،وترتيب
( )8على املستوى العربي (املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ،) 2017 ،وقد يحمل هذا إلى النظر في عناصر منظومة العملية التعليمية التعلمية ملادة
الرياضيات بما في ذلك البيئة املدرسية والتعليمية التعلمية واملنهج الدراس ي واملعلم والطالب.
وألن الطالب جزء من هذه املنظومة؛ فإنه ومن خالل اللقاء بمجموعة من طلبة الصف الثامن أشار العديد منهم إلى أنهم يقومون باالطالع على
نتائج الطلبة في الثانوية العامة بمزيد من االهتمام؛ ألنهم يقفون على مشارف قريبة من هذه املرحلة ،ومن اختيار املسار األكاديمي الذي سيدرسونه
ضمن هذه املرحلة ،األمر الذي سيؤثر على اختيار التخصص الجامعي في املستقبل ،إال أن هذا االطالع أدى إلى تكوين آراء تشير إلى أن إخفاقات الطلبة
كانت بسبب مادة الرياضيات على األغلب ،وهذه اآلراء السلبية كان لها السبب األبرز في تكون الثقافة السائدة حول صعوبة مادة الرياضيات وفي تكون
شعور اإلحباط نحو تعلم مادة الرياضيات لدى الطلبة ،األمر الذي أدى إلى قصور في كفاءتهم الرياضية بجميع أبعادها ،وعلى صعيد آخر أشار طلبة
آخرون إلى تكون نظرة سلبية تجاه مادة الرياضيات وتجاه تعلمها لديهم؛ ألنهم في كثير من األحيان يشعرون بامللل أثناء تعلم الرياضيات بسبب استخدام
األساليب املتكررة واملعتادة في تدريس الرياضيات .وقد دعت العديد من الدراسات إلى ضرورة االهتمام بالكفاءة الرياضية وتنميتها لدى الطلبة
(املصاروة2012 ،؛ .)Awofala, 2017; Samuelsson, 2010
وبعد التواصل مع بعض املعلمين في امليدان التربوي وبالتحديد معلمي الصف الثامن ،أكد املعلمون أنه ثمة مشكلة تتعلق بضعف الحافز والرغبة
لدى العديد من الطلبة لتعلم الرياضيات وقصور في املعرفة الرياضية لديهم بما فيها املعرفة املفاهيمية واإلجرائية بحسب نتائج الطلبة في مادة
الرياضيات في العام السابق ( )2019/2018والتي أظهرت وجود ضعف لدى الطلبة في مادة الرياضيات بشكل عام.
ولذلك فإن االهتمام املتواصل بالطلبة كمحور للعملية التعليمية التعلمية بغية االرتقاء بمستوياتهم العلمية الرياضية من خالل توظيف ما
يمتلكون من أفكار وخبرات ومهارات ومعارف يدعو إلى استخدام االستراتيجيات التي من شأنها تعزيزهم ،ودعم ما يمتلكون من مؤهالت ،ورفدهم بما
يحتاجون إليه لدعم عملياتهم الفكرية ،وتأهيلهم ملا يطمحون إليه إبان مسيرتهم التعلمية في الرياضيات ليصبحوا قادرين على استخدام طرق متعددة
للوصول إلى استخدام الطريقة األمثل واألكثر مالئمة حسب ما يقتضيه املوقف التعليمي الذي يواجهونه أو يتعرضون إليه ،وقد يتحقق هذا من خالل
استخدام عادات العقل في تدريس الرياضيات.
أشارت نتائج الدراسات إلى أن من املهم التركيز على توظيف عادات العقل في مختلف الفروع واملجاالت الرياضية ودعت إلى استخدامها في تدريس
الرياضيات كدراسة املقيد ( )2017ودراسة السيد حسين ( ،)2016ملا لها من فاعلية في تنمية قدرات الطلبة في مجال تعلم الرياضيات ،ومن أثر إيجابي
في تحسين سلوك الطلبة وتطوير أدائهم األكاديمي (.)Costa & Kallick, 2000
لذا جاءت الدراسة الحالية في محاولة ملعرفة أثر استخدام عادات العقل في تدريس الرياضيات وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الستخدامها في
تعلمهم ،وتوظيفها في تنمية كفاءتهم الرياضية ،وذلك في ضوء ما دعت إليه الدراسات لتنمية الكفاءة الرياضية لدى الطلبة بالطرق املناسبة
( ،)MacGregor,2013وتحاول هذه الدراسة االجابة عن السؤال اآلتي:
ما أثراستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطويرالكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساس ي؟
وانبثق عن سؤال الدراسة الفرضية الصفرية اآلتية:
"ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ( اللواتي درسن باستخدام عادات العقل" ومتوسط عالمات
الطالبات في املجموعة الضابطة ( اللواتي درسن باستخدام الطريقة االعتيادية) في اختبار الكفاءة الرياضية البعدي".
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أهداف الدراسة:
ّ
تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية والناحية التطبيقية.
األهمية النظرية :والتي تظهر من خالل تسليط الضوء على عادات العقل ومدى تطويرها للكفاءة الرياضية لدى الطلبة ،وتحفيزهم على تفعيل ما
يمتلكون من عادات عقلية من أجل االرتقاء بأنفسهم ف ي مجال تعليم وتعلم الرياضيات ،ودعوة املعلمين إلى االهتمام بعادات العقل والسعي نحو توظيفها
في تدريس الرياضيات واالهتمام بها.
ومن خالل توظيف الدراسة الحالية ملا لدى الطلبة من أفكار وممارسات فكرية وقدرات قابلة للتطوير ،واستخدامها كأسلوب تدريس ي يختلف عن
الطريقة االعتيادية في تعليم وتعلم الرياضيات ويقوم على تعزيز ما يمتلكه الطلبة من عادات العقل ،فإنها من املمكن أن تسهم في تطوير الكفاءة
الرياضية ،وترغيب الطلبة بمبحث الرياضيات.
ً
ومن املمكن أن تسهم أيضا في اإلضافة لألدب التربوي املتعلق بمتغيراتها ،وفتح املجال أمام البحث املستقبلي بدراسة متغيرات أخرى باستخدام هذه
االستراتيحية ،وتقديم أدوات تدريسية للمعلمين تحفز عملهم وطلبتهم نحو االهتمام بالرياضيات.
أما األهمية التطبيقية :فمن املتوقع أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في لفت انتباه واضعي السياسات والقرارات التربوية ومطوري املناهج الدراسية
والباحثين واملعلمين إلى األخذ بعين االعتبار عادات العقل في تصميم وتطوير املناهج الدراسية وتضمين أدلة املعلمين التي تعمل على تعزيز وتمكين
الطلبة من عادات العقل الالزمة لتدريس مبحث الرياضيات بما تحويه من أنشطة ومهام تعليمية في مجال الرياضيات واملجاالت األخرى كذلك.
حدود الدراسة ومحدداتها:
اقتصرت الدراسة على الحدود واملحددات اآلتية:
الحدود البشرية واملكانية :طالبات الصف الثامن في إحدى املدارس التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء قصبة املفرق.
الحدود الزمانية :تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2020-2019م.
الحدود املوضوعية :عادات العقل املستخدمة في الدراسة والتي تشمل تطبيق املعرفة السابقة ،والتفكير والتواصل بدقة ،والسعي من أجل الدقة،
واملثابرة؛ ملناسبتها ألغراض الدراسة ،وللتطبيق داخل الغرفة الصفية ،وقد يكون لها ارتباط بأبعاد الكفاءة الرياضية املحددة في هذه الدراسة ،باإلضافة
إلى أبعاد الكفاءة الرياضية املتمثلة بالفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي ،ولم تأخذ الدراسة ُ
البعد الخامس من
الكفاءة الرياضية وهو امليل املنتج نظرًا الختالف ماهية هذا ُ
البعد عن األبعاد املختارة في هذه الدراسة واملتعلقة بالجانب املعرفي.
وتتمثل محددات الدراسة بما سيتوفر ألداتها من صدق وثبات ،وباالختيار املناسب لطريقة اختيار العينة ومدى تمثيلها ملجتمع الدراسة ومدى
صدق استجابة أفراد عينة الدراسة على أداتها.
التعريفات الصطالحية واإلجرائية:
عادات العقل :القدرة على التصرف بذكاء عند مواجهة املشاكل ،وعندما ال تكون اإلجابات معروفة على الفور أو متاحة ضمن بنية الطالب املعرفية
(.)Costa & Kallik, 2000
ً
ُ
وتعرف إجرائيا على أنها مجموعة من املمارسات الذهنية والسلوكيات التي تقوم بها الطالبة وتظهر من خالل أدائه لألنشطة واملهام الرياضية املقدمة لها
أثناء تعلم وحدة الجبر في الرياضيات.
الكفاءة الرياضية :املهارات الرياضية الواجب تطويرها في ٍآن واحد ليتمكن الطلبة من تعلم الرياضيات بنجاح ،واملتمثلة بالفهم املفاهيمي والطالقة
اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي والتصرف (امليل) املنتج (.)NRC, 2001
ً
ُ
وتعرف إجرائيا على أنها القدرات واملؤهالت التي تمتلكها الطالبة للقيام باألعمال الرياضية ،وحسن التصرف فيها على أكمل وجه ،وتقاس بالدرجة التي
ستحصل عليها الطلبة على اختبار الكفاءة الرياضية.
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الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
اتبع الباحثون في هذه الدراسة املنهج الكمي (شبه التجريبي) ذا املجموعتين الضابطة والتجريبية ،وذلك ملناسبة هذا التصميم لتحقيق هدف
الدراسة واملتمثل في الكشف عن أثر استخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن األساس ي في مدارس وزارة التربية والتعليم التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة
املفرق ،واملنتظمات في مدارسهن في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  2020/2019م ،والبالغ عددهن ( )1594طالبة ،وذلك حسب إحصائية قسم
التخطيط في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )47طالبة من طالبات الصف الثامن األساس ي في مدرسة أم عطية األنصارية التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء
قصبة املفرق ،وقد تم هذا االختيار بالطريقة املتيسرة بسبب توفر الظروف املناسبة لتطبيق الدراسة؛ حيث أن فترة الدوام في املدرسة تتم ضمن فترتين
ً
صباحية ومسائية ،وتتوزع طالبات الصف الثامن في هذه املدرسة على شعبتين  ،وقد تم اختيار إحدى الشعبتين عشوائيا لتمثل املجموعة التجريبية
وتكونت من ( )25طالبة تم تدريسها باستخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل ضمن الفترة الصباحية ،واألخرى تمثل الضابطة وتكونت من ()22
طالبة ،تم تدريسها باستخدام الطريقة االعتيادية ضمن الفترة املسائية ،وهذا قد ساهم في عدم التقاء طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة مع
بعضهن البعض.
أدوات الدراسة ومادتها التعليمية:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد أدوات الدراسة وموادها التعليمية ،وفيما يلي عرض إلجراءات إعداد كل أداة منها وطرق التحقق
من صدقها وثباتها:
املادة التعليمية ،وتمثلت بما يأتي:
دليل املعلم :لتحقيق هدف الدراسة الحالية تم إعداد دليل املعلم الستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل ،وذلك بعد االطالع على
األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بتوظيف عادات العقل في تدريس الرياضيات (الجمل2018 ،؛ حليوه2015 ،؛ رياني 2012،؛ املقيد2017،؛
 ،)Costa & Kallick, 2000, 2009; Kallick & Zmuda, 2017ثم تحليل املحتوى الرياض ي لوحدة الجبر من كتاب الرياضيات -الجزء األول للصف
ً
الثامن األساس ي ،وعليه تمت إعادة صياغة وحدة الجبر وفقا الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل ،وتضمن الدليل ما يأتي:
اإلطار النظري :ويتضمن مقدمة وملحة عامة عن عادات العقل وتوظيفها في تدريس الرياضيات.
اإلطار اإلجرائي :ويتضمن إجراءات تنفيذ دروس وحدة الجبر باستخدام عادات العقل ،من حيث أسلوب التدريس حسب االستراتيجية القائمة على
عادات العقل املتمثلة بتطبيق املعرفة السابقة ،والتفكير والتواصل بدقة والسعي من أجل الدقة واملثابرة؛ حيث رأى الباحثون أنه قد يكون لها ارتباط
بأبعاد الكفاءة الرياضية ،وأنها مالئمة للتطبيق داخل الغرفة الصفية  ،ثم تحديد املواد التعليمية ووسائل الشرح الالزمة ،وتقديم األسئلة واألنشطة
عبر عدد من املهام  ،بحيث تعكس هذه األسئلة واأل نشطة وتتناسب مع عادة العقل التي نود توظيفها من قبل الطلبة ضمن كل خطوة من خطوات
االستراتيجية ،من خالل تقديم أوراق العمل للمجموعات املتعاونة بداية كل حصة دراسية ،ثم الطلب من الطلبة القيام بتنفيذ الواجب البيتي املتعلق
بكل درس ،باإلضافة إلى أن الدليل يتضمن الخطة الزمنية املقترحة لتطبيق دروس وحدة الجبر ،مع التقيد بالدروس املقررة ضمن منهاج وزارة التربية
والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية ،وقد بلغ عدد الحصص التدريسية لتنفيذ الوحدة ( )12حصة تدريسية لكل من املجموعتين التجريبية
والضابطة.
دليل الطالب :تم إعداد دليل الطالب املتضمن للتعريف بوحدة الجبر ،وإرشادات تنفيذ أنشطة التعلم ،وعبارات لدعم الطالب نحو التعلم ولتوظيف
عادات العقل ،وأوراق العمل املتعلقة بكل درس من دروس وحدة الجبر ،والتي يقوم الطالب بتنفيذها ضمن املجموعات التعاونية.
ً
دفتر الواجبات البيتية :تم إعداد دفتر الواجبات البيتية والذي يتضمن أسئلة يقوم كل طالب بتنفيذها في البيت استكماال لتنفيذ أنشطة التعلم
املتعلقة بعادات العقل؛ ليقوم الطالب باالعتماد على نفسه وممارسة عادات العقل ،في ظل ما نراه من حلول مقدمة وجاهزة ومتاحة بين أيدي الطلبة
ً
ً
ورقيا وإلكترونيا والتي قد تجعلهم يتقاعسون عن التفكير وإعمال دور العقل ،و تتم مناقشة إجابات األسئلة من قبل املعلم مع الطلبة بعد االنتهاء من
تنفيذها ،وتصحيح األخطاء لديهم إن وجدت ،وانتهى بتقييم ذاتي للطلبة للحكم على مدى التزامهم بتنفيذ املهام والواجبات املوكلة إليهم.
صدق املادة التعليمية :بعد االنتهاء من إعداد املادة التعليمية تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة املتخصصين في مناهج الرياضيات
وأساليب تدريسها ،ومشرفي ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة؛ إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول محتواها ،حيث طلب إلى كل منهم إبداء رأيه من حيث سالمة
الصياغة اللغوية للنتاجات التعلمية ووضوحها ودقتها وشمولها ملحتوى وحدة الجبر ،وسالمة الصياغة اللغوية والدقة العلمية واللغوية في صياغة
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أنشطة كل درس ،وقابليها للتنفيذ ،وتوزيع وقت إجراءات الحصص التدريسية ،وتخطيط الدروس حسب عادات العقل ،ومالءمة املادة التعليمية
للطلبة ،وقد تم األخذ بمالحظاتهم من ناحية تنظيم الوقت أثناء تنفيذ الحصص التدريسية ,ووضوح دور املعلم والطالب ضمن اإلجراءات التدريسية في
كل درس.
اختبار الكفاءة الرياضية :بهدف الكشف عن الكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي ،قام الباحثون بإعداد اختبار الكفاءة الرياضية
بعد االطالع على عدد من الدراسات التي تناولت الكفاءة الرياضية (على سبيل املثال ،املصاروة2012 ،؛ ;NRC,2001; Samuelsson, 2010
 .)Schonefeld,2007; Wojcik, 2017وفيما يلي الخطوات التي اتبعها الباحثون إلعداد االختبار:
 .1تحديد املادة الدراسية الختبار الكفاءة الرياضية :حيث اختار الباحثون الوحدة الثانية (الجبر) من كتاب الرياضيات للصف الثامن -الجزء األول
ً
حسب منهاج وزارة التربية والتعليم في األردن املقرر في عام  2020/2019م ،ويعود اختيار وحدة الجبر نظرا ألهمية موضوع الجبر كأساس لدراسة
الرياضيات ،ومالءمة محتوى وحدة الجبر ألهداف الدراسة الحالية.
 .2تحديد الهدف من االختبار :تم تحديد الهدف من االختبار للكشف عن الكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في وحدة الجبر؛
حيث تم توظيف االختبار لتطبيق منهجية الدراسة كاختبار قبلي للتحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية ،وتوظيفه كاختبار بعدي
للكشف عن أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طالبات املجموعتين الضابطة
والتجريبية.
ً
 .3تحليل محتوى وحدة الجبر وفقا ألبعاد الكفاءة الرياضية (الفهم املفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والطالقة االستراتيجية ،والتبرير التكيفي).
ً
 .4إعداد جدول املواصفات وفقا ألبعاد الكفاءة الرياضية.
 .5صياغة أسئلة اختبار الكفاءة الرياضية :تمت صياغة أسئلة االختبار باالعتماد على جدول املواصفات ،حيث تكون االختبار من ()28سؤال مقالي،
ُ
ياضية(البعد األول :الفهم املفاهيمي واشتمل على ثمانية أسئلة ،والبعد الثاني :الطالقة اإلجرائية واشتمل على
موزعات على أبعاد الكفاءة الر
ُ
ثمانية أسئلةُ ،
والبعد الثالث :الطالقة االستراتيجية واشتمل على ستة أسئلة ،والبعد الرابع :التبرير التكيفي ،واشتمل على ستة أسئلة ) ،وقد
بلغت العالمة الكلية لالختبار ( )56عالمة ،مع مراعاة الدقة العلمية واللغوية لألسئلة ،ووضوحها.
 .6كتابة تعليمات اختبار الكفاءة الرياضية :قام الباحثون بكتابة تعليمات االختبار في الصفحة األولى منه واملتعلقة بكتابة اسم الطالب والشعبة،
واإلجابة عن جميع األسئلة بوضوح مع مراعاة كتابة خطوات الحل.
ُ
مرض :ال تمنح أي
 .7إعداد إطار التصحيح الختبار الكفاءة الرياضية :تم إعداد إطار تصحيح ثالثي لوصف أداء الطالبة وتتدرج من مستوى(أداء غير ِ
مرض ُ :تمنح عالمة واحدة ،ثم أداء كفءُ :تمنح عالمتين) ،وبذلك فقد تراوحت عالمات الطالبات على االختبار من ( )0عالمة إلى
عالمة ،إلى أداء ِ
( )56عالمة.
 .8التحقق من صدق اختبار الكفاءة الرياضية :للتحقق من الصدق الظاهري وذلك من خالل عرض أسئلة االختبار بصورته األولية على عدد من
املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات واملختصين في مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ،وفي القياس والتقويم ،ومشرفي ومعلمي
الرياضيات ذوي الخبرة في هذا املجال؛ إلبداء آرائهم في أسئلة اختبار الكفاءة الرياضية من حيث مدى مالءمتها لتحقيق أهداف الدراسةً ،
وبناء على
مالحظاتهم واقتراحاتهم تم إعادة صياغة بعض األسئلة ،ولم تحذف أي منها.
 .9مدى وضوح تعليمات اختبار الكفاءة الرياضية :أثن اء تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )22طالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج
عينتها من طالبات الصف الثامن األساس ي في مدرسة أم الفضل األساسية املختلطة التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق تبين أن
ً
تعليمات االختبار واضحة ،ولم تسأل أي طالبة سؤاال يتعلق بصياغة األسئلة.
 .10حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة اختبار الكفاءة الرياضية :تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار أثناء تطبيقه على العينة
االستطالعية من خالل متوسط الوقت الذي أنهت فيه أول طالبة اإلجابة عن أسئلة االختبار والوقت الذي أنهت فيه آخر طالبة اإلجابة عن
أسئلة االختبار كما يأتي:
(الوقت الذي أنهت فيه أول طالبة اإلجابة عن أسئلة الختبار+الوقت الذي أنهت فيه آخرطالبة اإلجابة عن أسئلة الختبار)= )2/
( 90=2/180 =2/)120+60دقيقة.
 .11حساب معامالت الصعوبة ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية :بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية تم تحليل البيانات املستخلصة وحساب
معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار وذلك من خالل املعادلة اآلتية :معامل الصعوبة= (مجموع الدرجات املحصلة على السؤال( /عدد الطلبة
الذين أجابوا عن السؤال* درجة السؤال)) ،حيث أشار عودة ( )2010إلى املدى املقبول لصعوبة الفقرة والذي يتراوح بين ( )0.80 -0.20وبهذا
ً
تعتبر القيم املوضحة في الجدول ( )1مقبولة تربويا ألغراض الدراسة الحالية.
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أثراستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطويرالكفاءة الرياضية......
جدول ( :)1معامالت الصعوبة ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية
رقم السؤال
1

معامل الصعوبة
0.56

رقم السؤال
8

معامل الصعوبة
0.54

رقم السؤال
15

معامل الصعوبة
0.57

رقم السؤال
22

معامل الصعوبة
0.58

2
3
4
5
6
7

0.60
0.75
0.63
0.75
0.55
0.60

9
10
11
12
13
14

0.58
0.70
0.58
0.75
0.63
0.58

16
17
18
19
20
21

0.56
0.75
0.70
0.63
0.50
0.50

23
24
25
26
27
28

0.67
0.63
0.67
0.63
0.72
0.58

 .12حساب معامالت التمييز ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية :لحساب معامل التمييز تم تقسيم العينة االستطالعية إلى مجموعتين عليا ودنيا بحيث
تمثل املجموعة العليا الطلبة الذين حصلوا على الدرجات املرتفعة ،واملجموعة الدنيا تضم الطلبة الذين حصلوا على الدرجات املتدنية ،بنسبة
ً
ً
ً
 %50من عدد الطلبة لكل مجموعة ،وتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى درجة ،وتم حساب معامل التمييز وفقا للمعادلة:
معامل التمييز= ((مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا -مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا)( /مجموع الدرجات
املخصصة للسؤال*عدد الطلبة في إحدى املجموعتين)).
ً
وتعتبر الفقرة مقبولة إذا كان معامل تمييزها أكبر من (( )0.20عودة ،)2010،وبهذا تعتبر القيم املوضحة فــي الجــدول ( )2مقبولــة تربويــا ألغــراض الدراســة
الحالية.
جدول ( :)2معامالت التمييزألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية
معامل التمييز
0.27

رقم السؤال
15

معامل التمييز
0.32

رقم السؤال
22

معامل التمييز
0.36

رقم السؤال
1

معامل التمييز
0.27

رقم السؤال
8

16

0.32

23

0.41

17

0.50

24

0.41

2

0.27

9

0.45

3

0.32

10

0.36

0.45

25

0.45

0.41

26

0.45

4

0.45

11

0.32

18

5

0.36

12

0.50

19

27

0.50

28

0.36

6

0.27

13

0.45

20

0.27

7

0.41

14

0.32

21

0.32

 .13التحقق من صدق االتساق الداخلي الختبار الكفاءة الرياضية وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون من خالل إيجاد معامل ارتباط كل سؤال
مع ُبعد الكفاءة الرياضية الذي ينتمي إليه ،وحساب معامل ارتباط كل ُبعد من أبعاد الكفاءة الرياضية مع االختبار ككل ،كما هو موضح في جدول
(.)3
جدول ( :)3معامل االرتباط بين كل سؤال من أسئلة أبعاد الكفاءة الرياضية والعالمة الكلية ُ
للبعد ،ومعامل االرتباط بين عالمة كل ُبعد من أبعاد الكفاءة الرياضية
ومعامل االرتباط الكلي لالختبار
أبعاد الكفاءة الرياضية
ُ
البعد األول :الفهم
املفاهيمي

ُ
البعد الثاني :الطالقة
اإلجرائية

ُ
البعد الثالث :الطالقة
االستراتيجية
ُ
البعد الرابع :التبرير
التكيفي

رقم السؤال

معامل ارتباط بيرسون

رقم السؤال

معامل ارتباط بيرسون

1

**0.74

5

**0.46

2

**0.56

6

*0.52

3
4
9
10
11
12
17
18
19
23
24
25

*0.50
*0.51
*0.53
**0.68
**0.69
**0.66
**0.59
**0.73
**0.59
**0.66
**0.69
**0.54

7
8
13
14
15
16
20
21
22
26
27
28

**0.65
**0.77
**0.76
**0.70
**0.68
**0.69
**0.76
**0.58
**0.70
**0.78
**0.78
**0.58

*دالة إحصائيا عند مستوى الدللة (.)0.05

معامل ارتباط بيرسون
الكلي
**0.87

**0.92

**0.94

**0.95

**دالة إحصائيا عند مستوى الدللة (.)0.01
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ً
يبين الجدول ( )3أن أسئلة اختبار الكفاءة الرياضية ذات داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن األسئلة متسقة داخليا ،وأن معامل االرتباط بين
ً
عالمة كل ُبعد من أبعاد الكفاءة الرياضية والعالمة الكلية لالختبار ذو داللة إحصائية ،وهذا يشير إلى أن اختبار الكفاءة الرياضية متسق داخليا ،وقد
تراوحت معامالت االرتباط بين السؤال ُ
والبعد الذي ينتمي إليه من ( ،)0.78 -0.46وتراوحت معامالت االرتباط ألبعاد الكفاءة الرياضية من (- 0.87
 ،)0.95وهذا يدل على صدق االتساق الداخلي لالختبار (عودة.)2010،
 .14التحقق من ثبات اختبار الكفاءة الرياضية :بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية تم حساب ثبات االختبار عن طريق حساب معامل
التجانس الداخلي لالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach-αوحساب الثبات عن طريق إعادة االختبار ( )Test-Retestعلى العينة
االستطالعية بفاصل زمني مقداره أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،وحساب قيم الثبات ألبعاد
الكفاءة الرياضية ،واملوضحة في الجدول (:)4
جدول ( :)4معامل ثبات التجانس الداخلي وثبات اإلعادة الختبار الكفاءة الرياضية
عدد األسئلة

التجانس الداخلي

ثبات اإلعادة

أبعاد الكفاءة الرياضية
الفهم املفاهيمي
الطالقة اإلجرائية

8
8

0.73
0.82

**0.84
**0.92

الطالقة االستراتيجية
التبرير التكيفي
االختبار الكلي

6
6
28

0.73
0.75
0.93

**0.91
**0.86
**0.94

يبين الجدول ( )4أن قيمة معامالت ثبات التجانس الداخلي ألبعاد الكفاءة الرياضية قد بلغت (ُ )0.73لبعد الفهم املفاهيمي ،وبلغت ( )0.82ل ُبعد
الطالقة اإلجرائية ،وبلغت (ُ )0.73لبعد الطالقة االستراتيجية ،وبلغت (ُ )0.75لبعد التبرير التكيفي ،وبلغت قيمة معامل ثبات التجانس الداخلي
لالختبار الكلي ( ،)0.93وبلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة (ُ )0.84لبعد الفهم املفاهيمي ،وبلغت (ُ )0.92لبعد الطالقة اإلجرائية ،وبلغت (ُ )0.91لبعد
ً
ُ
الطالقة االستراتيجية ،وبلغت (ُ )0.86لبعد التبرير التكيفي ،وبلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة الكلي ( )0.94وتعد هذه القيم مقبولة تربويا لتوظيف
اختبار الكفاءة الرياضية في الدراسة الحالية (عودة.)2010 ،
إجراء اختبارالتوزيع الطبيعي (:)Normality
تم التأكد من إتباع البيانات التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionباس ــتخدام اختبار (Kolmogorov-Smirnov test
والجدول ( )5يبين ذلك.

Sample

،)One

جدول( :)5اختبار( )One Sample Kolmogorov-Smirnov testلختبار الكفاءة الرياضية
قيمة اختبار

املتغير

)(One Sample Kolmogorov-Smirnov test

الفهم املفاهيمي قبلي
الطالقة اإلجرائية قبلي
الطالقة االستراتيجية قبلي
التبرير التكيفي قبلي
اختبار الكفاءة الرياضية قبلي
الفهم املفاهيمي بعدي
الطالقة اإلجرائية بعدي
الطالقة االستراتيجية بعدي
التبرير التكيفي بعدي
اختبار الكفاءة الرياضية بعدي

1.271
1.177
1.207
1.140
0.842
1.127
0.622
1.178
1.246
0.728

الداللة
اإلحصائية
0.079
0.125
0.109
0.149
0.478
0.157
0.834
0.125
0.90
0.665

يتبين من الجدول رقم ( )5أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ( )One Sample Kolmogorov-Smirnov testالختبار الكفاءة الرياضية ولجميع
األبعاد كان أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ( ،)α≥0.05مما يدل على أن هذا املتغير تتبع التوزيع الطبيعي.
التحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية:
للتحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء بتطبيق التجربة تم تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين وذلك من
خالل استخدام اختبار (ت) للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية ألداء طالبات املجموعتين الضابطة
والتجريبية وتوضيح داللة الفروق في اختبار الكفاءة الرياضية ،والنتائج موضحة في الجدول(:)6
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جدول( :)6نتائج اختبار(ت) للبيانات املستقلة للمقارنة بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات الطالبات في املجموعة
الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية القبلي
أبعاد الكفاءة
الرياضية
الفهم املفاهيمي
الطالقة اإلجرائية
الطالقة االستراتيجية
التبرير التكيفي
الكلي

املجموعة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة(ت)

الداللة اإلحصائية

التجريبية

25

2.00

1.384

45

0.303

0.763

الضابطة

22

1.86

1.699

التجريبية

25

2.52

2.104

45

1.545

0.129

الضابطة

22

1.73

1.242

التجريبية

25

1.16

1.179

45

0.570

0.571

الضابطة

22

0.95

1.290

التجريبية

25

1.04

1.020

45

0.776

0.442

الضابطة

22

1.27

1.032

التجريبية

25

6.72

4.641

45

0.698

0.489

الضابطة

22

5.82

4.148

ً
ويتبين من الجدول ( )6أن قيمة (ت) املحسوبة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يشير إلى عدم وجود فرق ذي داللة
إحصائية بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات الطالبات في املجموعة الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية القبلي،
وهذا يدل على تكافؤ مجموعات الدراسة.
إجراءات تنفيذ الدراسة
• تحديد مشكلة الدراسة.
• االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات الدراسة.
• تحديد وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف الثامن وإعادة صياغتها باستخدام االستراتيجية القائمة على عادات العقل وتدريسها للمجموعة
التجريبية ،وتدريس وحدة الجبر بالطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة.
• إعداد أدوات الدراسة بصورتها األولية ،ثم التحقق من صدقها وثباتها لتصبح في صورتها النهائية.
ً
• اختيار عينة الدراسة وتقسيمها عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.
• تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية على العينة االستطالعية ثم إعادة تطبيقه على العينة ذاتها بعد أسبوعين للتحقق من صدقه وثباته ،وتحديد
زمن االختبار.
• اللقاء مع معلمة الرياضيات لتعريفها بكيفية تدريس وحدة الجبر باستخدام عادات العقل لطالبات املجموعة التجريبية ،بهدف تعريفها بكيفية
توظيف عادات العقل لدى الطالبات حتى تظهر أثناء أدائهن على املهام التعليمية واملمارسات التعلمية التي يقمن بها أثناء الحصص الدراسية
وخارجها ،وعلى املعلمة دعم الطالبات ،وإثارة دافعيتهن نحو التعلم ،وإثارة التفكير لديهن بما تقدمه من أسئلة ،وتشجيعهن على مواصلة التفكير
واملحاولة املستمرة والتأني في تقديم اإلجابات للوصول إلى اإلجابة الدقيقة ،ومنحهن الفرصة الكافية لطرح ما لديهن من أفكار وتشجيعهن على
تبادلها فيما بينهن ،وتوضيح طرق الوصول إليها ،ومساعدتهن على تجاوز ما يواجهن من صعوبات لكن دون إعطاء اإلجابات لهن ،وضبط مجريات
الحصص الدراسية ،وإدارة الحوار والنقاش في الغرفة الصفية ،وأثناء تنفيذ كل درس يتم التركيز على املفاهيم الواردة فيه ،والتركيز على التواصل
بين الطالبات في املجموعة الواحدة والتواصل مع املجموعات األخرى ،والطلب من الطالبات كتابة جميع خطوات الحل وتفسير كل خطوة يقمن
بها ،والحل بأكثر من طريقة كلما أمكنهن ذلك ،والطلب منهن التأكد من دقة الحل أثناء تنفيذ املهام التي تتطلب ذلك وتتمركز هذه الطالبة حول
الطالية .وقامت املعلمة ذاتها بتدريس املجموعة التجريبية بالطريقة االعتيادية حسب التسلسل املحدد في كتاب الرياضيات حيث تبدأ املعلمة
بكتابة اسم الدرس في بداية كل حصة وتقديم مجموعة من األمثلة املتعلقة بموضوع الدرس ،ثم تقويم أداء الطالبات من خالل التدريبات
املوجودة في الكتاب ،ثم تعيين بعض األسئلة من تمارين ومسائل كواجب بيتي في نهاية كل حصة وتتمركز هذه الطريقة حول املعلمة.
• لقاء املعلمة مع طالبات املجموعة التجريبية من أجل تعريفهن باالستراتيجية التدريسية القائمة على عادات العقل وما عليهن من إجراءات تتطلب
محاولة استعادة املعارف السابقة لديهن عن املوضوع املراد تعلمه ،وطرح األسئلة التي تلبي احتياجاتهن التعلمية ،وممارسة التفكير وطرح األفكار
عن طريق املشاركة واملناقشة مع بعضهن البعض ومع معلمتهن .وذلك في إحدى الحصص الدراسية.
• إجراء التطبيق القبلي الختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة ،وذلك
قبل تنفيذ الدراسة.
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• البدء بتدريس وحدة الجبر باستخدام عادات العقل لطالبات املجموعة التجريبية وتدريسها لطالبات املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية
بواقع ( )12حصة لكل من املجموعتين التجريبية والضابطة.
• إجراء التطبيق البعدي الختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين التجريبية والضابطة ،وذلك بعد تنفيذ الدراسة وتصحيحه.
• تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ( )SPSSواستخالص النتائج ومناقشتها وذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار
فرضيته.
متغيرات الدراسة:
املتغيرات املستقلة:
طريقة التدريس ولها مستويان:
• االستراتيجية التدريسية القائمة على عادات العقل.
• الطريقة االعتيادية.
املتغيرات التابعة:
• الكفاءة الرياضية.
تصميم الدراسة:
تم استخدام التصميم شبه التجريبي ملجموعتين (تجريبية وضابطة) كما يأتي:
 O1 X O1املجموعة التجريبية
 O1 _ O1املجموعة الضابطة
حيث أن:
 : O1اختبار الكفاءة الرياضية.
 : Xاملعالجة التجريبية (االستراتيجية التدريسية).
_  :الطريقة االعتيادية.
املعالجة اإلحصائية:
تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواختبار ( )t-testللبيانات املستقلة ،وحساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
املعيارية ،واملتوسطات املعدلة ،وتحليل التباين األحادي املصاحب ( ،)ANCOVAوتحليل التباين املتعدد املصاحب ( ،)MANCOVAوحساب حجم األثر،
لإلجابة عن سؤال الدراسة.

نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة :ما أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف
الثامن األساس ي؟
وانبثق عن السؤال األول الفرضية الصفرية اآلتية " :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ( اللواتي
درسن باستخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل" ومتوسط عالمات الطالبات في املجموعة الضابطة (اللواتي درسن باستخدام الطريقة
االعتيادية) في اختبار الكفاءة الرياضية البعدي".
للتحقق من صحة الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتطبيقين القبلي والبعدي على اختبار الكفاءة الرياضية ،وكانت
النتائج كما هو موضح في الجدول(.)7
جدول( :)7املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية لختبار الكفاءة الرياضية للقياسين القبلي والبعدي تبعا للمجموعة (تجريبية -ضابطة)
القياس البعدي

القياس القبلي
املجموعة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

تجريبية

25

6.72

4.641

19.32

8.204

ضابطة

22

5.82

4.148

9.14

5.213
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يالحظ من الجدول( )7وجود فروق بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية في القياسين
ً
القبلي والبعدي تبعا للمجموعة (تجريبية  ،ضابطة) ،وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي
ً
املصاحب ) (One way ANCOVAللقياس البعدي الختبار الكفاءة الرياضية تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهن،
والجدول( )8يوضح ذلك:
ً
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي ككل تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي
مجموع املربعات
1014.139
982.962
1171.892
3399.617

مصدر التباين
القياس القبلي
املجموعة
الخطأ
الكلي

درجات الحرية
1
1
44
46

متوسط مجموع املربعات
1014.139
982.962
26.634

مستوى الداللة
0.000
0.000

قيمة ف
38.077
36.906

مربع إيتا η2

0.456

ً
يتضح من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05في درجات الطالبات في اختبار الكفاءة الرياضية وفقا
ً
للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،فقد بلغت قيمة (ف) ( )36.906بداللة إحصائية مقدارها ( ،)0.000وهي قيمة دالة إحصائيا ،مما يعني وجود أثر
للمجموعة.
َ
ً ً
كما يتضح من الجدول ( )8أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبيرا وفقا لعفانة ()2000؛ فقد فسرت قيمة مربع إيتا ( )η2ما نسبته ( )%45.6من
ُ
التباين املفسر (املتنبئ به) في املتغير التابع وهو اختبار الكفاءة الرياضية ويعود لطريقة التدريس باستخدام عادات العقل وأن ( )%54.4يعود إلى عوامل
أخرى غير متحكم بها.
ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة تعزى الفروق ،تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لها وفقا للمجموعة ،وذلك
كما هو مبين في الجدول (.)9
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لها لختبار الكفاءة الرياضية تبعا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
املجموعة

املتوسط الحسابي البعدي املعدل

الخطأ املعياري

تجريبية

18.866

1.035

ضابطة

9.652

1.103

تشير النتائج في الجدول ( )9إلى ّأن الفروق كانت لصالح املجموعة التجريبية التي تعرضت الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل مقارنة
بأفراد املجموعة الضابطة.
ً
كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا للمجموعة (تجريبية،
ضابطة) ،كما هو مبين في الجدول (.)10
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا للمجموعة
األبعاد

الفهم املفاهيمي بعدي

الطالقة اإلجرائية بعدي
الطالقة االستراتيجية بعدي
التبرير التكيفي بعدي

املجموعة

العدد

تجريبية

القياس القبلي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي

25

2.00

1.384

القياس البعدي
االنحراف املعياري
املتوسط
لحسابي
3.387
6.16

ضابطة

22

1.86

1.699

3.14

2.295

تجريبية

25

2.52

2.104

6.56

3.254

ضابطة

22

1.73

1.241

3.32

2.147

تجريبية

25

1.16

1.179

2.64

1.934

ضابطة

22

0.95

1.290

1.14

1.082

تجريبية

25

1.04

1.020

3.96

2.423

ضابطة

22

1.27

1.032

1.55

2.017

يالحظ من الجدول ( )10وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية في القياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية ناتج عن
اختالف املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،تم تطبيق تحليل التباين املصاحب األحادي املتعدد (One way
) .MANCOVAوذلك كما هو مبين في الجدول (.)11
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جدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب املتعدد ألثر املجموعة (تجريبية ،ضابطة)على أبعاد اختبار الكفاءة الرياضية
األثر

نوع االختبار املتعدد

قيمة االختبار
املتعدد

ف الكلية

درجة حرية
الفرضية

درجة حرية
الخطأ

احتمالية الخطأ

طريقة التدريس

Hotelling's Trace

0.765

7.266

4.000

38.000

0.000

حجم األثر
η2

0.433

يتبين من الجدول ( )11وجود أثر لطريقة التدريس ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05على القياس البعدي ألبعاد اختبار الكفاءة
الرياضية مجتمعة حيث بلغت قيمة هوتلينج ( )0.765وبداللة إحصائية بلغت ( ،)0.000ولتحديد على أي بعد من األبعاد كان أثر املجموعة ،فقد تم
ً
إجراء تحليل التباين االحادي املصاحب ( )ANCOVAلكل بعد على حدة وفقا ل لمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم ،وذلك كما هو مبين في
الجدول (.)12
جدول ( :)12تحليل التباين األحادي املصاحب ( )ANCOVAألثر املجموعة على القياس البعدي لكل بعد من أبعاد اختبار الكفاءة الرياضية بعد تحييد أثر القياس
القبلي
مجموع املربعات

درجة الحرية

وسط مجموع املربعات

ف

مستوى الداللة

الفهم املفاهيمي بعدي

0.000 .

1

0.000

0.000

0.996

الطالقة اإلجرائية بعدي

5.170

1

5.170

1.049

0.312

الطالقة االستراتيجية بعدي

0.0190

1

0.0190

0.010 .

0.921

مصدر التباين

حجم األثر
η2

الفهم املفاهيمي القبلي
(املصاحب)
الطالقة اإلجرائية القبلي
(املصاحب)
الطالقة االستراتيجية القبلي
(املصاحب)
التبرير التكيفي القبلي (املصاحب)

التبرير التكيفي بعدي

5.277

1

5.277

1.447

0.236

املجموعة

الفهم املفاهيمي بعدي

52.808

1

52.808

7.459

0.009

0.154

الخطأ

الكلي املصحح

الطالقة اإلجرائية بعدي

98.533

1

98.533

19.993

0.000

0.328

الطالقة االستراتيجية بعدي

11.290

1

11.290

5.927

0.019

0.126

التبرير التكيفي بعدي

33.009

1

33.009

9.050

0.004

0.181

الفهم املفاهيمي بعدي

290.274

41

7.080

الطالقة اإلجرائية بعدي

202.065

41

4.928

الطالقة االستراتيجية بعدي

78.100

41

1.905

التبرير التكيفي بعدي

149.536

41

3.647

الفهم املفاهيمي بعدي

492.936

46

الطالقة اإلجرائية بعدي

473.915

46

الطالقة االستراتيجية بعدي

140.809

46

التبرير التكيفي بعدي

294.638

46

ً
يظهر من الجدول ( )12وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α=0.05وفقا ألثر املجموعة (تجريبية ،ضابطة) في جميع األبعاد،
ً
ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كانت الفروق الجوهرية ،فقد تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لألبعاد وفقا
للمجموعة ،كما هو مبين في الجدول (:)13
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للقياس البعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا للمجموعة
املجموعة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

املتوسط الحسابي املعدل
5.801
3.544
6.486

الخطأ املعياري
0.548
0.586
0.457

الطالقة االستراتيجية بعدي

ضابطة
تجريبية

3,402
2.425

0.489
0.284

التبرير التكيفي بعدي

ضابطة
تجريبية

1.381
3.665

0.304
0.393

ضابطة

1.880

0.421

املتغير التابع
الفهم املفاهيمي بعدي
الطالقة اإلجرائية بعدي

يتضح من الجدول ( )13أن الفروق الجوهرية بين املتوسطات الحسابية املعدلة للقياس البعدي في جميع أبعاد اختبار الكفاءة الرياضية
ً
علما ّ
بأن حجم
كانت لصالح أفراد املجموعة التجريبية الذين تعرضوا الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة،
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ُ
األثر لألبعاد قد بلغ ( )%15.4لبعد الفهم املفاهيمي ،وبلغ (ُ )%32.8لبعد الطالقة اإلجرائية ،وبلغ (ُ )%12.6لبعد الطالقة االستراتيجية ،وبلغ ()%18.1
ً
ً
ُلبعد التبرير التكيفي ،ويعتبر حجم األثر كبيرا بالنسبة لجميع األبعاد عدا بعد الطالقة االستراتيجية الذي يعتبر متوسطا (عفانة.)2000 ،
من املمكن عزو هذه النتيجة إلى طريقة التدريس املستخدمة واملتمثلة باستراتيجية قائمة على عادات العقل .يبدو أن تطبيق املعرفة السابقة في
مواقف جديدة أثار لدى الطالبات القدرة على استدعاء األفكار واملعلومات السابقة وتطبيقها في مواقف جديدة مشابهة ومترابطة وتنظيمها في العقل،
ّ
ّ
وحسن القدرة على التفكير املنظم ،وولد لديهن الحماس والتحفيز من أجل تقديم األفكار بشكل كتابي أو لفظي عند عرض الخبرات السابقة في بداية
كل موضوع ،مما مكنهن من ممارسة التفكير والتواصل بدقة ،واستخدام لغة الرياضيات بشكل واضح ودقيق وتحسين استيعاب املفاهيم الرياضية
والعالقات والعمليات الرياضية من الضرب والجمع والقسمة والطرح فيما يتعلق بالجبر ،والقدرة على الربط بين األفكار الرياضية لفهم املواقف
الرياضية ،وتمثيل املفاهيم باستخدام الجداول والرسم ،وتعيين أمثلة املفهوم من ال أمثلته ،وتحديد ما إذا كانت األمثلة املقدمة تنطبق على املفهوم
املحدد ،وهذا أسهم في تطوير الفهم املفاهيمي ،وأدى بالتالي إلى تفعيل عادة السعي من أجل الدقة التي مكنتهن من القيام باإلجراءات الدقيقة
والواضحة واملفسرة فتطورت الطالقة اإلجرائية ،وتطورت القدرة على توظيف املفاهيم واإلجراءات في مواجهة املسائل وتمثيلها وحلها بأكثر من طريقة
ّ
وصياغة املسائل الرياضية ،بمعنى تطوير الطالقة االستراتيجية .يمكن االستدالل على ما سبق من خالل املثابرة واملواظبة على التعلم التي تجلت بالتزام
الطالبات بأداء املهام املتمثلة بتنفيذ أوراق العمل أثناء الحصص الصفية وتأدية الواجبات البيتية ،وكشف عن محاولتهن تقديم الحل بأكثر من طريقة،
ّ
وتحسن قدرتهن على تأمل خطوات الحل وتفسيرها وتبرير الحلول املقدمة للمهام والحكم على دقتها والوصول إلى اإلجابة الصحيحة؛ أي القدرة على
التبرير التكيفي.
يمكن القول أن االستراتيجية القائمة على عادات العقل تسهم في تطوير قدرات ومؤهالت الطلبة للقيام باألعمال الرياضية وحسن التصرف فيها
على أكمل وجه ،وتحثهم على عدم االستسالم ،وتحفزهم على التفكير بأكثر من جانب وطريقة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الهدف املحدد؛ أي تطوير
الكفاءة الرياضية.
ً
تنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى فاعلية عادات العقل بشكل عام في تعليم وتعلم الرياضيات ،وتحديدا في تنمية
التحصيل في الرياضيات (السيد حسين ،)2016 ،وتنمية أنماط التفكير الرياض ي كالتفكير اإلبداعي (رياني2012 ،؛  ،)Andriani et al., 2017والذكاء
املنطقي الرياض ي (املطرب والشوري ، )2014 ،والتفكير التأملي والتواصل الرياض ي (الرباط ، )2016 ،وتنمية القوة الرياضية (املقيد ،)2017،وتنمية
بعض مهارات التفكير الرياض ي وحل املشكالت وفاعلية الذات (.)Poindexter, 2011
من ناحية أخرى ،تنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة سعت إلى تطوير الكفاءة الرياضية لدى الطلبة من خالل استخدام
استراتيجيات ونماذج لتدريس الرياضيات كاستخدام نموذج أبعاد التعلم ملارزانو (أبو الرايات ،)2014 ،واستخدام التدريس املتمايز (حسن،)2016 ،
واستخدام الربط والتمثيل الرياض ي (املصاروة ،)2012 ،واستخدام حل املشكالت ( ،)Samuelsson, 2010والتي تشترك في تشجيع الطلبة على التعلم
والتفكير وتوظيف طاقاتهم العقلية بوصفها أبرز ما تقوم عليه عادات العقل.
التوصيات والقتراحات
ً
بناء على نتائج الدراسة الحالية يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات وأبرزها:
• تعريف معلمي الرياضيات بعادات العقل ،وكيفية توظيفها داخل الغرفة الصفية لتدريس الرياضيات.
• تضمين دليل املعلم استراتيجيات تدريسية قائمة على عادات العقل ،وطريقة توظيفها في الغرفة الصفية.
ً
• إجراء املزيد من الدراسات املماثلة واملتعلقة بعادات العقل نظرا ألهميتها في تطوير الكفاءة الرياضية لدى الطلبة في مراحل دراسية أخرى.
• إجراء املزيد من الدراسات املماثلة واملتعلقة بعادات العقل وتأثيرها على متغيرات وموضوعات رياضية أخرى.

املراجع:
أول :املراجع العربية:
 .1بصير ،أماني" .)2019( .فعالية األنشطة اإلثرائية القائمة التي تستند إلى عادات العقل لتنمية التفكير والتواصل الرياض ي لدى األطفال املوهوبين
في مرحلة ما قبل املدرسة بمدينة جدة" .املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة.212-8:189 :
 .2الجمل ،عمرو" .)2018( .فعالية استراتيجية قائمة على عاد ات العقل في الرياضيات لتالميذ املرحلة االبتدائية في تنمية التحصيل والتفكير
الرياض ي" .مجلة تربويات الرياضيات.323-282 :)1(21 :
 .3حليوه ،رحاب " .)2015( .أثر برنامج قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة املعلمين (قسم التربية -تعليم أساس ي) في
جامعة القدس املفتوحة بغزة" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة األزهر.غزة .فلسطين.
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 .4أبو الرايات ،عالء" .)2014( .فعالية استخدام نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تدريس الرياضيات على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب املرحلة
اإلعدادية" .مجلة تربويات الرياضيات.104-53 :)17(4 :
 .5الرباط ،بهيرة" .)2016( .فاعلية برنامج قائم على عادات العقل لتنمية مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضياتي لدى تالميذ الصف السادس
اإلبتدائي" .مجلة تربويات الرياضيات.341-158 :)8(19 :
 .6رياني ،علي " .)2012( .أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة الرياضية لدى طالب الصف األول املتوسط بمكة
املكرمة" .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية .جامعة أم القرى .اململكة العربية السعودية.
 .7السيد حسين ،ابراهيم" .)2016( .فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تعلم الرياضيات لتنمية التحصيل ومهارات الحل اإلبداعي للمشكالت
الرياضية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية" .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية .جامعة بنها .مصر.
 .8شيماء ،حسن" .)2016( .فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التدريس املتمايز في تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب املرحلة الثانوية" .مجلة
تربويات الرياضيات.102-51 ،)5(19 :
 .9عفانة ،عزو" .)2000( .حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث التربوية والنفسية" .مجلة البحوث والدراسات
التربوية الفلسطينية.56 -29: 3 :
 .10عودة ،أحمد .)2010( .القياس والتقويم في العملية التدريسية .إربد .األردن :دار األمل.
 .11املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية" .)2017( .التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام ،")TIMSS 2015( 2015
سلسلة منشورات املركز  .183استرجع من املوقع http://www.nchrd.gov.jo/assets/PDF /Studies/Ar/TIMSS_2015_183.pdf
 .12املصاروة ،مها عبد النعيم " .)2012( .أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل الرياض ي في البراعة الرياضية لدى طلبة الصف
السادس األساس ي" .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة الهاشمية .األردن.
 .13املطرب ،خالد والشوري ،محمد" .)2014( .أثر استخدام برنامج قائم على استراتيجية عادات العقل في تنمية الذكاء املنطقي الرياض ي والتحصيل
لدى طلبة الصف الثاني املتوسط" .املجلة التربوية :جامعة الكويت.460-423 :)28(112 .
 .14املقيد ،سامر " .)2017( .فاعلية برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الرابع األساس ي بغزة" .رسالة
ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية -غزة .فلسطين.
ثانيا :املراجع األجنبية:
Andriani, S., Yulianti, K., Ferdias, P., & Fatinah, S. (2017). “The Effect of Mathematical Habits of Mind Learning Strategy
Based on Problem Toward Students’ Mathematical Creative Thinking Disposition”. International E-Journal of Advances in
Education. 3(9): 689-696, https://doi.org/10.18768/ijaedu.372122.

][1

Atakhyneh, B & Aburiash, H. (2018). “Impact of Habits of Mind in Mathematical Creative thinking at Amman Schools”. AnNajah University Journal for Research (Humanities). 32(2): 417-438, https://doi.org/10.35552/0247-032-002-008.

][2

Awofala, A.O.A. (2017). “Assessing senior secondary school student’s mathematical proficiency as related to gender and
performance in mathematics in Nigeria”. International Journal of Research in Education and Science (IJRES). 3(2): 488502, https://doi.org/10.21890/ijres.327908.

][3

Costa, A., & Kallick, B. (2000). Habits of mind: A developmental series. Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.

][4

Costa, A. L., & Kallick, B. (2009). Habits of mind across the curriculum: Practical and creative strategies for teachers.
ASCD.

][5

Cuoco, A., Goldenberg, E., & Mark, J. (1996) “Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula”. The
Journal of Mathematical Behavior. 15(4): 375-402, https://doi.org/10.1016/s0732-3123(96)90023-1.

][6

Devaney, E., & Yohalem, N. (2012). “Out-of-school time policy commentary: The Common Core Standards: What do they
mean for out-of-school time, In Washington”. DC: The Forum for Youth Investment.

][7

Eccles, J., & Wigfield, A. (1995). “In the mind of the actor: The structure of adolescents' achievement task values and
expectancy-related
beliefs”.
Personality
and
Social
Psychology
Bulletin.
21(3):
215-225,

][8

https://doi.org/10.1177/0146167295213003.

Goldenberg, E. P. (1996). “Habits of mind as an organizer for the curriculum”. Journal of Education, 178(1):13-34,

][9

https://doi.org/10.1177/002205749617800102.

[10] Alhamlan, S., Aljasser, H., Almajed, A., Almansour, H., & Alahmad, N. (2017). “A Systematic review: Using habits of mind to
improve student’s thinking in class”. Higher Education Studies. 8(1): 25-35, https://doi.org/10.5539/hes.v8n1p25.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -2ص345 -324 :

341

املفلح وآخرون

......أثراستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطويرالكفاءة الرياضية

[11] Johnson, R. (2012). “Developing habits of mind for numeracy in a low-literacy classroom: A focus on attitudes”.
MinneWiTESOL Journal. 29: 154-161 .
[12] Kallick, B. & Zmuda, A. (2017). “Students at the center: Personalized learning with habits of mind”. Association of
Supervision and Curriculum Development (ASCD).
[13] Laswadi, Kusumah, Y., Darwis, S., & Afgani, J. (2016). “Developing conceptual understanding and procedural fluency for
junior high school students through model-facilitated learning (MFL)”. European Journal of Science and Mathematics
Education. 4(1): 67-74.
[14] Leikin, R. (2007). Habits of mind associated with advanced mathematical thinking and solution spaces of mathematical
task, In the Proceedings of the Fifth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education- CERME,
5, (pp. 2330-2339), Larnaca, Cyprus. Retrieved in 7 January, 2019 from http://ermeweb.free.fr/Cerme5.pdf.
[15] Lim, K., & Selden, A. (2009). “Mathematical habits of mind”, In S. L. Swars, Stinson, D. W., & Lemons-Smith, S. (Eds.),
Proceedings of the 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of
Mathematics Education, 5, pp.1576-1583), Atlanta: Georgia State University.
[16] MacGregor, D. (2013). Developing mathematical proficiency. EPS, Literacy and Intervention, Academy of Math.
[17] Mark, J., Cuoco, A., Goldenberg, E., & Sword, S. (2010). “Contemporary curriculum issues: Developing mathematical habits
of mind”. Mathematics teaching in the Middle School. 15(9): 505- 509.
[18] National Research Council, Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics, J.Kilpatric, J.Swafford, & B.Findell (Eds),
Mathematics Learning Study Committee, Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education
,Washington, DC: The National Academies Press, (2001), https://doi.org/10.17226/9822.
[19] National Council of Teachers of Mathematics. (2000). “Principles and standards for school mathematics”. Reston, VA:
Author.
[20] Poindexter, C. (2011). “Teaching “habits of mind”: Impact on students’ mathematical thinking and problem-solving selfefficacy”. Studies in Teaching 2011 Research Digest, (pp.97-102), Winston-Salem, NC: Wake Forest University.
[21] Samuelsson, J. (2010). “The impact of teaching approaches on students’ mathematical proficiency in Sweden”.
International Electronic Journal of Mathematics Education. 5(2): 61-78.
[22] Schoenfeld, A. H. (2007). “What is Mathematical Proﬁciency and How Can It Be Assessed?", Assessing mathematical
proficiency”. MSRI Publications. 53: 59-74, https://doi.org/10.1017/cbo9780511755378.008.
[23] Sommers, W. A., & Olsen, W. (2010) “Habits of mind: Teacher's companion”. The Institute for Habits of Mind. Education
for a more thoughtful world. Retrieved in 8 January, 2019 from www.instituteforhabitsofmind.com.
[24] Wojcik, A. J. (2017) Developing Conceptual Understanding and Procedural Fluency in Algebra for High School Students
with Intellectual Disability. Retrieved in 2 July 2019 from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/5151.

342

345 -324 : ص،2020 -2 العدد،8 املجلد-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

املفلح وآخرون

......أثراستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطويرالكفاءة الرياضية

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print)

The effect of using a teaching strategy based on the habits of mind in the
development of mathematical proficiency among primary stage students in
Jordan
1

Rawan Ismail Al-Mefleh, 2 Ma’moon Mohammed Al- Shannaq, 3 Tariq Yousef Jawarneh

Student in the Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Yarmouk University
2 Associate Professor in the Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Yarmouk University,
Jordan
3 Professor in the Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Yarmouk University, Jordan
1 rawanshdifat92@gmail.com , 2 mamoon.shannaq@yu.edu.jo , 3 tjawarneh@yu.edu.jo
1

Received Date : 15/2/2020

Accepted Date : 25/3/2020

DOI : https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.2.7

Abstract: This study aimed to investigate the effect of using a Teaching Strategy Based on the Habits of Mind in the
development of Mathematical Proficiency among Primary stage Students in Jordan. To achieve the objective of the
study, the researchers prepared a test in mathematical proficiency and checked it for validity and reliability. An
available sample consisting of (47) students was selected from an eighth-grade class in one school of the
directorate of education in Al-Mafraq governorate. The sample was divided into two groups. One group consisting
of (25) was randomly assigned as an experimental group and was taught the unit of "Algebra" through a Teaching
Strategy Based on the Habits of Mind. The other group, consisting of (22) students was assigned as a control group
and was taught the unit of "Algebra" through the traditional method. The mathematical proficiency test was
administered to the students in the experimental and control groups before and after the experiment. The results
revealed that there were statistically significant differences in mathematical proficiency among students
attributed to the teaching method in favor of the students in the experimental group which was taught through
Teaching Strategy Based on the Habits of Mind. In the light of the results, the researchers recommended the
acquaintance of mathematics teachers of the Habits of mind and using them in teaching mathematics.
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