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 :مستخمص

ىدفت الدراسة إلى تعرف خطوات استراتيجية ايديال وتطبيقيا في العممية 
تخدام استراتيجية ايديال في مقابل األسموب التقميدي عمى التعميمية، وتعرف فعالية اس

التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات لطالب الصف العاشر بدولة الكويت. 
وجود فروق ذات انتيت نتائج الدراسة إلى . واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي

متوسطي درجات التطبيق  داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
رست من البعدى لالختبار التحصيمي، وىي فروق لصالح المجموعة التجريبية التي د

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين . خالل استراتيجية ايديال
التجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق البعدى لمقياس االتجاه نحو 

وق لصالح المجموعة التجريبية التي درست عن طريق استراتيجية الرياضيات، وىي فر 
 .ايديال

 االتجاه -التحصيل  – IDEALاستراتيجية ايديال : الكممات المفتاحية
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Abstract 

 The study aimed at defining the ideal strategy steps and 

applying them in the educational process. It defines the 

effectiveness of using the Ideal strategy as opposed to the 

traditional method of academic achievement and the trend toward 

mathematics for the tenth grade students in Kuwait. The study 

used the semi-experimental approach 

 The results of the study showed that there were 

statistically significant differences between the experimental and 

control groups in the intermediate scores of the post-test of the 

achievement test, which are differences in favor of the 

experimental group studied through the Ideal strategy. 

 As well as the existence of statistically significant 

differences between the experimental and control groups in the 

intermediate degrees of application of the dimension of the trend 

towards mathematics, which are differences in favor of the 

experimental group studied through the strategy of Idea 
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 مقدمة:
 وتراكم اإلنسانية المعرفة في المتسارع باالنفجار فيو نعيش الذي العصر يتميز

 أصبح فقد الحياة، مجاالت كافة في المتعددة والتطورات السريعة وبالتغيرات ،المعارف
 العقل استخدام أىمية تتجمى ىنا ومن اليومية، حياتو في كثيرة مشكالت يواجو الفرد

 عمى واالنفتاح والسرعة، بالتغير يتسم الذي العصر ىذا في ذكية بطرق واستثماره
 مختمفة.  ثقافات

 كافة في النظر إعادة إلى تدعوىا ىائمة تحديات اليوم التربوية العمميةتواجو و 
 عمى أصبح إذ التعمم وبيئة المدرسي متعمم والمنيجوالالمعمم  من ومكوناتيا عناصرىا
 التطور ىذا مواكبة أجل من ةيوالتعميم التربوية منظومتيا رتطو أن  التربوية العممية
 إعداد عمى القادرةالتدريس  منظومة نجاح إلى نصل حتى السريع والتكنولوجي العممي
 .والتكنولوجي العممي التطور ىذا مواجية عمى قادر متأمل مبادر واع متعمم

 خيرةاأل اآلونة في سريعة وتغيرات ممموسة تطورات الدراسية المناىج شيدتلذا 
 قامت حيث التطورات، تمك من وافر بنصيب الرياضيات وحظيت العالم، دول جميع في

 لتأتي ؛تعمميا وأساليب وتربوياتيا الرياضيات مناىج في النظر بإعادة الدول من الكثير
 والتقدم الرقي نحو اقدمً  السير في أفرادىا وتطمعات مجتمعاتيا حاجات مع منسجمة
 (.92، 9002سامية صدقة، )والعشرين الحادي القرن بمتطمبات لموفاء

 العشرين القرن من األخيرين العقدين في الرياضيات تعميم أىداف تطورت ولقد
 توظيف عمى قادرين أفراد إلعداد؛ الرياضي التفكير ميارات بتنمية تتعمق أىداًفا لتشمل
 الحياتية فالمواق مع الذكي والتعامل المختمفة المشكالت حل في الرياضية المعرفة
، 9002)ميرفت محمد،  المجتمع متطمبات تفرضيا التي المعاصرة التحديات ومجابية

002). 

 بالنسبة باأللم مزوجمال الرضا بعدم إحساس دو وجتشير الدراسات إلى و 
 المحتوى في سمبيات من يعاني الرياضيات تعميم أن ذلك، تعميمية كمادة لمرياضيات
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 بل الدراسية، راحلمال كل في ينتعمممال تحصيل ونواتج ممالتع وأنشطة التعميم وأساليب
 عمنةمال دافىاأل وفخامة ثراء من الرغم عمى وذلك دراستيا، ونح اتىاالتجا وفي
 أن ينبوير الت من يرالكث ويرى الصمة، ذات والتعميمية بويةر الت ؤسساتمال من عتمدةموال

 عمى القائم التقميدي األسموب عمى تعتمد الرياضيات تدريس في اغالبً  تبعةمال الطرق
 النشاط عمى عمممال بسيطرة يتصف الذي والشرح اإللقاء لخال من باشرمال العرض
 امم ميذه،لتال زةىجا ياراتموال عموماتمال يقدم حيث كامل، بشكل وفي ووتحكم الصفي

 ياراتمال وأداء يمىفامال إتقان في مىعجز  نتيجتيا كان منيم، كاممة سمبية إلى أدى
 في تبعةمال التقميدية فالطريقة الرياضيات، ونح سمبية اتىاتجا لدييم ولد امم ألساسية،ا

جراء الحفظ عمى عتمدةمال التدريس  في ميذالتال ضعف في يمتسا فيم دون العمميات وا 
 بويونر الت كثف فقد ذلك سبيل وفي، دراستيا في لرغبةا قميمي يجعميم امم الرياضيات

 النماذج من االستفادة إلى واتجيوا ميودىج الرياضيات تدريس في ينختصمال من
 نظريات عمى بنيةمال عاصرةمال التدريسية داخلموال تيجياتار واالست والتطبيقات

 .(021، 9000حمد برجس، م)التعمم

 العجز من األمور وأولياء والتربويين المتعممين أوساط في شكوىكما أن ىناك 
 التعميم وسائل إلى ذلك أسباب ويعزو األساسية، الرياضية الميارات أداء في الظاىر
 ىذه عمى لمتدريب وحماسيم الطمبة دافعية تستثير ال الوسائل ىذه فمعظم الفاعمة، غير

 يتعممون الطمبة أن كما والرتابة، الممل تثير ذلك من العكس عمى بل وتثبيتيا، الميارات
)محمد صنت وخالد  يوميةال الحياة سياق عن وبمعزل مصطنعة، بيئة في الرياضيات

 .(22، 9000عمر، 

 الطالب لدى التفكير مستوى رفعرياضيات ال تدريس أىداف أىم من كان ولما
 أن شأنيا من التي والنماذج االستراتيجيات تعددت لذلك المشكالت حل طريق عن

 Bransford &Stein وشتاين برانسفورد نموذج النماذج ىذه ومن ذلك عمى تعمل
 من كحالة إلييا النظر يمكن الجديدة المعمومات اكتساب ميمة أن لىإ أشار الذي

 لتحسين دليالً  بوصفو نموذجلا ىذا أىمية وشتاين برانسفورد وأوضح، المشكمة حاالت
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 نموذجال ىذا ىظيح كما بنجاح، المشكالت حل عمى الطالب ومساعدة والتعمم التفكير
 خطواتو استخدام وسيولة وصياغة تحميل إلمكانية وذلك المعرفين النفس عمماء باىتمام
  .(021، 9001أنعام إبراىيم ونجم أحمد، )التربوية المواقف في وخاصة

 حل مراحل إحدى المناسبة ستراتيجيةاال اختيار أن وشتاين برانسفورد ويرى
 تنظيم، المالئمة ستراتيجيةاال اختيار، المشكمة تحديد، المشكمة تعرفتبدأ ب والتي ،المشكمة

، التطور عممية مراقبةالمتاحة،  المعمومات مصادر اكتشاف ،المشكمة حول عموماتالم
 .(92، 9001محمد سميمان، )لممشكمة النيائي الحل تقويم

أحد النماذج المشيورة المعبرة لبرانسفورد وشتاين  IDEALويعد نموذج ايديال 
حل المشكالت  عن االتجاه المعرفي في حل المشكالت، حيث يري المعرفيون أن ميارة

دماغ في حل مشكمة تجسد نظريتيم المعرفية وتوضح المراحل التي يسير وفقيا عمل ال
نموذج ايديال وفق ترتيب يراعي بداية كل حرف من كممة ايديال  ما. وتسير خطوات

IDEAL د إلى حد، فالحرف األول يشيرIdentify ف عر ، والحرف الثانيDefine ،
 والحرف األخير لتعمم ،Actذ ، والحرف الرابع نفExploreوالحرف الثالث اكتشف 

Learn ويمثل لذلك بقراءة عبارة غير مفيومة في نص )مشكمة محددة(، ثم تعرف .
 عمى الكممة التي جعمت العبارة غير واضحة)تعرف(، ثم اكتشف الحمول الممكنة

 رة ثانية)االكتشاف عبر سؤال اآلخرين عن معني الكممة(، ثم العمل بإعادة القراءة م
)تنفيذ(، ثم النظر إلى آثار النشاط الذي قام بو، ىل ساعده في بناء المعني 

 (.  022، 9002ىاين ياسين، )صحيحال
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 مشكمة الدراسة:
 عمى تعمل إنيا حيث الدراسية، المواد أىم من واحدة الرياضيات مادة تمثل

 التفكير مىع قدراتيم تنمية خالل من المشكالت حل عمى التالميذ قدرة تنمية
دراك واالستدالل  الخبرات توظيف في مياراتيم وتقويم والمنطقية، الكمية، العالقات وا 
 حياتيم في يمارسونيا التي األنشطة مختمف في وتعميميا الرياضية والقوانين والحقائق
 تقف الرياضيات بدراسة المقترنة العقمية والعمميات األنشطة معظم كانت ولما .اليومية
 مكانة الرياضيات مادة تمتحا فقد لذا األخرى، األكاديمية األنشطة من دعدي خمف
 .التعميمية المراحل مختمف في متميزة

ويري برانسفورد أىمية دمج ميارات التفكير داخل المقررات الدراسية، وكجزء 
من خطط الدروس التي يحضرىا المعممون كل حسب تخصصو؛ حيث إن تعميم 

الدراسية يعزز تعمم العمميات العقمية من خالل تعمميا ضمن  التفكير من خالل المواد
 .(19، 9001)صالح عبدالعزيز، محتوى المواد الدراسية المقررة

غير قادرين وغير إن التالميذ الذين يؤدون بشكل ضعيف في الرياضيات 
الدافعية، ومع ذلك أظيرت العديد من الدراسات التي أجريت عمى  تنقصيممنظمين كما 

ميذ منخفضي التحصيل أن الفشل في الرياضيات تحول إلى نجاح عندما تم تعميم التال
)محمد أحمد،  ىؤالء التالميذ من خالل طرق تستجيب لتفضيالت أساليب التعمم لدييم

 . (922، 9001وشيرين محمد، 

 تعمممال حياة في مةميال بويةر الت دافىاأل من الدراسي التحصيل تنمية تعتبرو 
 الحياة إلى ذلك وأىميت وتتعدى، ألخرى مرحمة منو وانتقال ودراست فيو دمتق معيار فيو

 في وتواجي التي تشكالمالة مواجي فيو ومعارف وحصيمت يستخدم حيث لممتعمم العامة
 المحددات أىم كونيا من تنبع االتجاىات دراسة أىمية نإ .حميا في يروالتفك الحياة
 ذات الرياضيات نحو األفراد اتجاىات بمعرفة بالسموك خالليا من التنبؤ تستطيع التي
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 عن األفراد عزوف في يمتس أخط أفكار تكوين أو ليا الفعمي باالستعمال عالقة
 .(9000،02ت )عبدالحسين شاكر، الرياضيا

عمى الطالب/المعممين لباحث خالل إشراف ا ما سبق، ومنوفي ضوء 
لتربية رات الميدانية لمكتب اتخصص رياضيات بمدارس المرحمة الثانوية أثناء الزيا

في مادة الصف العاشر طالب تحصيمي لمستوى الال لضعف ، ومالحظتوالعممية
بيا، مما انعكس بالسمب عمى اتجاىيم  ، ومواجيتيم لبعض الصعوباتالرياضيات

ايديال من خالل سعييا لبيان أثر استراتيجية  نحوىا، نبعت مشكمة الدراسة الراىنة
IDEAL ة الرياضيات لدى طالب الصف مادواالتجاه نحو تحصيل في تنمية ال
 بدولة الكويت. العاشر 

 ويمكن بمورة مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي:

  ايديال ما فاعمية استراتيجيةIDEAL مادة واالتجاه نحو تنمية التحصيل  في
 ؟ طالب الصؼ العاشر بدولة الكويت الرياضيات لدى

 سة:أسئمة الدرا
 في العممية التعميمية ؟ IDEALما خطوات استراتيجية ايديال  -
التحصيل في مقابل األسموب التقميدي عمى ايديال استخدام استراتيجية  أثرما  -

 بدولة الكويت ؟ الرياضيات لمصف العاشر مادة في

االتجاه في مقابل األسموب التقميدي عمى ايديال استخدام استراتيجية  أثرما  -
 بدولة الكويت ؟الرياضيات لمصف العاشر نحو مادة 

 :أهداؼ الدراسة
 في العممية التعميمية . تطبيقيا استراتيجية ايديال و خطوات رف تع -
في مقابل األسموب التقميدي عمى ايديال تعرف فعالية استخدام استراتيجية  -

 بدولة الكويت. ضيات لطالب الصف العاشرمادة الريا فيتحصيل الدراسي ال
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ايديال في مقابل األسموب التقميدي عمى رف فعالية استخدام استراتيجية تع -
 بدولة الكويت.االتجاه نحو مادة الرياضيات لطالب الصف العاشر 

 فروض الدراسة:
الضابطة  ئية بين متوسطات درجات المجموعةال توجد فروق ذات داللة إحصا -

 . بمادة الرياضيات صيميبيق القبمي لالختبار التحالتجريبية في التط المجموعةو 
داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة   وق ذاتوجد فر ال ت -

 والمجموعة التجريبية في التطبيق القبمي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات .
الضابطة  ئية بين متوسطات درجات المجموعةتوجد فروق ذات داللة إحصا -

بمادة الرياضيات  لتحصيميختبار االعدى لالتجريبية في التطبيق البالمجموعة و 
 لصالح المجموعة التجريبية . 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة  وق ذاتوجد فر ت -
والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدى لمقياس االتجاه نحو الرياضيات 

 لصالح المجموعة التجريبية. 

 أهمية الدراسة: 
الصف تحصيل طالب ضعف ي تتصدي ليا، وىي مشكمة أىمية المشكمة الت -

، وكذلك عزوفيم عن الدراسة بيا نتيجة التجاىيم بمادة الرياضيات العاشر
السمبي نحوىا، والعمل عمى مواجية المشكمة من خالل تبني طرائق 

 .ايديالاستراتيجية واستراتيجيات تدريس حديثة، مثل 
، وأثرىا في تنمية ايديالمى فعالية استراتيجية قد تقدم نتائج الدراسة الحالية دلياًل ع -

، ومن ثَم رفع كفاءة واالتجاه اإليجابي نحو مادة الرياضيات الدراسي التحصيل
 العممية التعميمية بصفة عامة. 

توجيو أنظار مخططي برامج إعداد وتدريب المعمم بدولة الكويت إلى  -
 .لالستفادة منيا في ذلك ديالومنيا استراتيجية اي ات التدريس الحديثة،استراتيجي
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 :حدود الدراسة
( التابعة ناصر عبدالمحسن السعيدالعاشر بمدرسة) الصف عينة من طالب -

 دولة الكويت.( التعميمية بحوليمنطقة )ل
واالتجاه نحو  التحصيل الدراسيفي تنمية ايديال استخدام استراتيجية  -

 .الرياضيات

 .9002/ 9002لمعام  اسي الثانيالرياضيات لمصف العاشر الفصل الدر  كتاب -
 منهج الدراسة:

وفًقا لطبيعة الدراسة الحالية فإن المنيج شبو التجريبي يعتبر من أنسب المناىج 
التقميدي  والتدريس، ايديالالبحثية لمدراسة الحالية، حيث تتم المقارنة بين استراتيجية 

تجريبية المجموعة الالل من خ، واالتجاه نحو الرياضيات ىما في التحصيل الدراسيوأثر 
 ضابطة.المجموعة الو 

 الدراسة: أداتا
 ا:موتطبيقي راسة الحالية عمى تصميم األداتين اآلتيتينتعتمد الد

 من إعداد الباحث. بمادة الرياضيات اختبار تحصيمي -

 من إعداد الباحث. االتجاه نحو مادة الرياضيات مقياس -

 :مصطمحات الدراسة
 اآلتية:تتضمن الدراسة المصطمحات 

 :(IDEAL)ايديالنموذج  -

أحد النماذج الواسعة لحل المشكالت وفق خطوات متسمسمة )عمميات تفكير( 
حل وتطبيق األفكار ووصف المشكمة  واستكشاف إستراتيجية المنيا: تحديد المشكمة 

 .(Bransford. J.D & Stein. B.S,1984,101) البحث عن النتائجإليجاد الحل و 
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ساعده في ت التدريس التي يخطط ليا الباحث لتإجراءا ىنا: إجرائًيا ويقصد بو
لتنمية التحصيل  ايديالمن خالل استراتيجية لمصف العاشر تنفيذ دروس الرياضيات 

 لدى الطالب. الرياضيات  واالتجاه نحو

  : Achievementالتحصيل  -

 ليص أو يحرزه الذي النجاح مستوى أو التمميذ يحققيا التي االكتساب درجة ىو
 .(012، 9000)إسماعيل حسن،  معين تدريبي أو تعميمي مجال أو دراسية مادة في إليو

التي يحصل عمييا طالب الصف العاشر  بأنو: الدرجةوتعرفو الدراسة الحالية إجرائًيا 
 باالختبار التحصيمي المعد ليذا الغرض.

 :   The Attitudeاالتجاه -

 استجابتو أو وشعوره الفرد اتمعتقد: بأنو الرياضيات نحو االتجاه فعر ي  

حنان عبداهلل، ) الرياضيات نحو السمبي أو اإليجابي وسموكو يتخذىا، التي االنفعالية
9009 ،022.) 

جرائًيا تعرفو الدراسة الراىنة بأنو  طالب الصف العاشر بدولة  استجابات مجموعةوا 
 عميياالطالب  يحصل يالت بالدرجة ويقاس الرياضيات، مادة نحو الرفض أو بالقبولالكويت 

 .الغرض ليذا المعد المقياس في

 الدراسات السابقة: 
في ايديال لتعرف فعالية استراتيجية الحظ الباحث ندرة الدراسات التي سعت 

سواء في الوطن العربي عامة أو البيئة الكويتية  حل والمستويات التعميميةمختمف المرا
تتعرض الدراسة الحالية ىنا ألىم لذا ، خاصة التي خمت من مثل ىذه الدراسات

حدث ألخالل عرضيا تاريخًيا من ا الدراسات وثيقة الصمة بمجاليا البحثي، وذلك من
 . لألقدم
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 (: 0253، وآخرون مرزة دراسة )جنان 

 مادة تحصيل في وشتاين نسفوردابر  نموذجأ أثر تعرفدراسة إلى ال تىدف
. استخدمت دبياأل الخامس الصف الباتط لدى الناقد التفكير وتنمية وربياأل التاريخ

 الدراسة المنيج التجريبي . 

 وفق عمى درسن الالتي التجريبية المجموعة طالبات تفوقدراسة ال نتائجأظيرت 
 بالطريقة درسن الالتي الضابطة المجموعة طالبات عمى التعميمي( (IDEAL نموذج
 . المشكالت وحل العممي تفكيرال تنمية في وفعاليتو التحصيمي، االختبار في التقميدية

 (:0252أحمد،  ونجم إبراهيم دراسة)أنعام 

 الصف طالب تحصيل في وشتاين برانسفورد نموذج أثر تعرفدراسة إلى ال تىدف
 . استخدمت الدراسة المنيج التجريبي . التأممي تفكيرىم، و الفيزياء لمادة المتوسط األول

 باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوقدراسة ال نتائج أظيرت
 بالطريقة درسوا الذين الضابطة المجموعة طالب عمى وشتاين برانسفورد أنموذج

 طالب تفوق النتائج أظيرت. كما الفيزياء لمادة التحصيمي االختبار في االعتيادية
 طالب عمى وشتاين برانسفورد أنموذج باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة

 .التأممي التفكير اختبار في االعتيادية بالطريقة درسوا الذين الضابطة وعةالمجم

  ،(:0251دراسة)محمد خميل 

( في قدرة IDEALنموذج برانسفورد )امعرفة أثر استخدام  إلىدراسة ال تىدف
. استخدمت الدراسة المنيج الطمبة عمى حل المشكالت الصحية في مادة التربية الصحية

 التجريبي. 

تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج برانسفورد دراسة نتائج ال أظيرت
)ايديال( لحل المشاكل الصحية عمى طمبة المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة 
 .التقميدية في مقدرة الطمبة عمى حل المشكالت الصحية في اختبار حل المشكالت الصحية
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 (:0252، دراسة)رنا عباس 

 (IDEAL) أثر تدريس مادة األحياء بأنموذج راسة الحالية إلى تعرفىدفت الد
BRANS FORD  التعميمي في اكتساب طالبات الصف الثاني المتوسط لعمميات العمم
تفوق : وأظيرت نتائج الدراسةاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي . وتنمية وعيين البيئي. 

 BRANS FORD (IDEAL) موذجطالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق أن
بار التعميمي عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية في اخت

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق أنموذجو اكتساب عمميات العمم. 
(IDEAL) BRANS FORD  التعميمي عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست

 .عي البيئياالعتيادية في مقياس الو وفق الطريقة 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

في زيادة ايديال الدراسات السابقة إلى فعالية استخدام استراتيجية أشارت نتائج 
، وذلك في أغمب المواد األخرىتحصيل الطالب مقارنة بطرق وأساليب التدريس العادية 

 الدراسية. 

ليات الواجب إتباعيا حتى تؤتي كما أشارت أغمب الدراسات إلى اآل
ثمارىا المرجوة. وقد استفادت الدراسة الحالية من  -ايديال -مقترحة ستراتيجية الالا

 مرتبط باستراتيجية ايديال، وكذلك في الخطواتبقة في اإلطار النظري الالدراسات السا
 ستراتيجية. الالمتبعة لتنفيذ ا

 : إجراءات الدراسة

والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بيدف االطالع عمى األدبيات  -
، ايديال من حيث المفيوماستراتيجية خطوات تقديم إطار نظري يتناول 
جراءات تنفيذىا، وأىميتيا  .وا 

 ، والتأكد من صدقو وثباتو.تبار التحصيمي في مادة الرياضياتإعداد االخ -

 وثباتو. إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات، والتأكد من صدقو -
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 قبمًيا. ومقياس االتجاه نحو الرياضيات التحصيمي  تطبيق االختبار -

 .ايديالمن خالل استراتيجية  ةالمحدد تدريس الوحدة -

 تطبيق االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات تطبيًقا بعدًيا. -

 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائًيا، والتأكد من صحة فروض الدراسة. -

 النظػري:  اإلطػار
من  ايديال ليات المرتبطة باستراتيجيةتتناول الدراسة الحالية ىنا أىم اإلشكا

جراءات تطبيقيا. وأسسيا، االستراتيجية، وأىميتيا،تطبيق  لخطواتخالل التعرض   وا 
وكذلك العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، والدور الذي يؤديو االتجاه نحو مادة 

 .الرياضيات في تحصيميا

 ايديال: خطوات استراتيجية 
لحل المشكالت بشكل كبير في التدريب األكاديمي ايديال  استراتيجيةستخدم ت

تطبيقيا في المدارس يعمل عمى تحريك المناىج  ستراتيجياتلتعاوني وىذا النوع من االوا
ويقترح برانسفورد بعض اإلجراءات التي يمكن   د إلى مناىج جديدة.وبالمقابل تقو 

ميا في أثناء تدريس حل المشكمة، وىي : دراسة جوانب المشكمة، تعرف الصورة استخدا
العامة الكاممة دون العناية بالتفاصيل، عدم إبداء الحكم إال بعد جمع البيانات، تبسيط 
المشكمة باستخدام الكممات والرموز وطرح األسئمة والتنويع في صياغتيا، التعديل في 

مي التعامل المرن مع المعالجة واختبار صحة الفروض)طريقة وأسموب عرض المشكمة و 
  (.20، 9001حمد، 

 :(22 - 20، 9002سائدة جمال، ) يفي ستراتيجيةأما خطوات اال

 

 

 



              التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصؼ العاشرفي IDEAL  أثر نموذج ايديال
 د/ مشعل بدر المنصوري                                                 في دولة الكويت

 - 05-  9102ابريم                                                                     ثالثوننوا انتاسعانعدد 

 :Identify the problem  تحديد  المشكمة-5

 :تثار فييا األسئمة اآلتية

ماذا يحدث في ىذه الخطوة؟ ويكون فييا التكمم عن المواقف مع نفسك  -
 ستحضار أحاسيسك ومشاعرك وأيضًا أحاسيس ومشاعر اآلخرين.با

 ىل ىي انفعالية؟ -
 ىل تحتاج أواًل إلى اليدوء وربط الجأش؟     -

ويقصد بالمشكمة في ىذا المجال الصعوبة التي يواجييا المتعمم ويشعر أنو في 
ا، أو غيرىا حاجة إلى حميا أو أنيا ظاىرة طبيعية أو اجتماعية يشاىدىا وال يستطيع فيمي

من األمور التي تثير في نفس المتعمم استفسارات يبحث عن إجابات ليا. ومن ىنا نعمم أن 
تكون المشكمة ميمة لممتعمم ذاتو، ومبنية عمى اختياره ورغبتو في المعرفة. ومن الميم أيضا 

مكنا، وأن أن تكون المشكمة التي ينتقييا المتعمم تتناسب وقدراتو اإلدراكية، وأن يكون حميا م
ومن جانب آخر فإن عمى المعمم أن يراعي أن  تكون عمى عالقة مباشرة بالمنيج الدراسي.

 ينوع المتعممين من القضايا التي يختارونيا كمشكالت تحتاج إلى حمول.
 Define the يها واستخالص المعموماتتعريؼ المشكمة من خالل التفكير ف-0

problem: 

وتتحدد مع أصدقائك المقربين أو والديك أو وىنا يجب أن تناقش المشكمة 
 خالل مساعدة الخبراء والمختصين. معممك لنحصل عمى أفكارىم وجمع المعمومات من

ن وصف وتحديد المشكمة من العوامل الميمة المساعدة عمى إدراك المتعمم لممشكالت إ
ت تمكنو من تحديدىا وصياغتيا في عبارات واضحة. ويفضل تحديد ووصف المشكال

عمى نحو يبين عناصرىا ويحول دون اختالطيا بمشكالت أخرى، وبذلك يسيل توجيو 
الجيود كميا. وقد بينت الخبرة العممية أنو يستحسن أن يتعود المتعممين عمى كتابة 
المشكالت بعد تحديدىا بمغتيم الخاصة، كي يتدربوا عمى صياغة المشكالت بمغة 
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مة الميمة المتعممين وضع خطوط تحت الكمواضحة سميمة، ومن المفيد أن يطمب من 
 في المشكالت.

و تحديد المشكمة ىناك بعض الشروط يجب توافرىا لتساعدنا عمى وصف و 
 بشكل دقيق منيا:

صياغة المشكمة صياغة دقيقة ومحددة، بحيث تتضمن متغيرات الموقف أو القضية  -
 بصورة واضحة لممتعمم.

 لدى المتعممين. استخدام كممات دقيقة وسيمة ومفيومة -
تتضح العالقة بين العناصر بوصفيا عمى صورة عالقة عمى أن تكون مجموع  -

  العالقات بسيطة وسيمة وقابمة لمفيم من قبل المتعممين.
 بعد صياغة المشكمة يجب عرضيا عمى اآلخرين لمحكم عمى وضوحيا. -

ات نظر حث والتفتيش عن وجهاكتشاؼ الحمول من خالل عصفها لمدماغ والب -2
 :Explore Solution متعددة

يجابية أو أي فرضية تناسب ما إلكل فرضية سمبية كانت أو  تقييم النتائج
 بشكل جدي وىام؟  تعتقده أنت أو ما تفكر فيو

وتتم بدفع المتعممين عمى تذكر أكبر كمية من المعمومات واألفكار من خالل 
غة الفروض المناسبة بشكل تشجيعيم عمى تحميل ىذه المعمومات بعد جمعيا وصيا

وتحتاج عممية جمع المعمومات أحيانًا إلى تقسيم المتعممين إلى . اضح وبسيط و 
المشكمة لغرض تسييل مجموعات لتختص كل مجموعة بجمع معمومات معينة تتعمق ب

سموب يعتمد عمى طبيعة المشكمة وصعوبتيا والمصادر الموجودة حميا وىذا األ
ثم تأتي إلى تنظيم ىذه المعمومات واستخالص األحكام العامة،  والمتوافرة في المكتبات

جماعيًا ينبغي أن  ممييا المتعممين سواء انفراديًا أألن ىذه المعمومات التي حصل ع
 تناقش وتنتقد وتحمل، ومن ثم تمخص وتنظم عمى ىيئة أحكام عامة منجزة.
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 :Act on Strategy  ستراتيجية لمحلاختيار اال-2

خطوة تجرب الحمول، عن طريق تنفيذىا، أي قيام كل مجموعة في ىذه ال
بتبادل األمثمة ومناقشتيا مع زمالئيم في مضامينيا ومن ثم العمل معيم عمى الربط 
والموازنة بين المتشابو في األمثمة، وصواًل إلى صياغة قانون أو قاعدة ثم التطبيق عمى 

  القانون أي توظيفو في مواقف جديدة.            
 :Look back النظر إلى الخمؼ وتقييم التأثيرات الفاعمة -1

ىل ىذا الحل يعمل؟ ولماذا وما ىي الفرضيات األخرى التي ممكن أن 
ىذه الخطوة مشتركة بين المعمم والمتعممين حيث يقوم المعمم  تستعمميا؟ وماذا تعممت؟

ي ىذه العممية. ثم بإعداد اختبار ثم يصحح ىذا االختبار وقد يشرك بعض المتعممين ف
يستخرج عدد اإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة عمى كل سؤال ليصل ىو والمتعممين 

 إلى مدى تطابق النتائج مع الفرضيات التي فرضت. 

 العوامل التي تؤثر في حل المشكالت: 
 :من أىمياىناك عدة عوامل تؤثر في حل المشكالت  

 طريقة تقديم وعرض المشكمة. -

 لة/ المشكمة وفيميا.استيعاب المسأ -

 الكفاءة المغوية. -

 االتجاه نحو التفاعل مع المسألة. -

 معتقدات التالميذ عن مدى قدرتيم عمى حل المسألة. -

 الفروق الفردية واألسموب المعرفي والقدرات العقمية. -

 الخمفية المعرفية. -

حصيمة الطالب من الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة في  -
 ف الحل.اكتشا

 العمميات االنفعالية: الدافع، الممل، القمق، والالمباالة. -
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 مستوى النمو. -

االنتباه: واليقظة واالندفاع من العمميات النفسية التي تؤثر في القدرة عمى حل  -
المسائل/ المشكالت. حيث إن األطفال الذين يعانون دائًما من عدم القدرة عمى 

باىي في القدرة عمى حل المشكالت، يتأثروا بالضعف االنتحل المشكالت 
فعندما يطمب منو حل مشكمة ولم يكن منتبًيا لعناصرىا فإنو يفشل في الحل، 

 ويتراكم لديو اإلحساس المستمر بالعجز والصعوبة.

اإلدراك: من خالل جمع وتفسير المنبيات الواردة من الخارج عبر الحواس  -
ية الذىنية لمفرد عمى مدى المختمفة في ضوء الخبرات السابقة. وتؤثر الوج

ونوع التنبييات المدركة، فكمما كانت شديدة الضيق والتحديد فإنيا تستبعد 
عناصر أساسية في المنبو، مما يؤثر سمًبا عمى حل المشكالت، عمى عكس 

   .   (10 -9002،11)فاتح الدين شنين،  إن كانت شديدة االتساع

 المشكالت حلل والنفسية التربوية األسس: 
 في الوثوق عمى تساعدهو  التعمم، إلى الفرد يدفع جيد دافع الجيدة المشكمة نإ

 وذلك النفسية، الفرد لصحة بالنسبة مؤكدة قيمة وليذا بنفسو، شؤونو تصريف عمى قدراتو

 باعتبارىا الصعوبات إلى النظر وجوب النفسية لمصحة األساسية المبادئ من ألنو

وتتمثل أىم األسس  .تجنبيا يجب طارئة مفاجآت باعتبارىا وليس حميا، يجب مشكالت
 التربوية والنفسية الستراتيجيات حل المشكالت في :

 لدى يوجد أن تقضي التي التعميم طبيعة مع المشكالت حل ستراتيجيةا تتماشى -

 .لتحقيقو يسعى ىدف المتعمم

 العممي والبحث االستقصاء روح تنمي فيي لذلك العممي، البحث مواقف مع تتفق -

 .  الطمبة دىل

 فالمعرفة وطريقتو التعمم ستراتيجيةا وبين التعمم محتوى بين واحد إطار في تجمع -
  .نفسو الوقت في لو ونتيجة العممي، التفكير وسيمة ستراتيجيةاال ىذه في العممية



              التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصؼ العاشرفي IDEAL  أثر نموذج ايديال
 د/ مشعل بدر المنصوري                                                 في دولة الكويت

 - 22-  9102ابريم                                                                     ثالثوننوا انتاسعانعدد 

 والمكتشف والمفكر الباحث فيو التعممية التعميمية العممية محور المتعمم تجعل -
   .والعالم والمجرب

 منشغالً  المتعمم جعل في واضح أثر من ليا لما المتعمم لدى االستطالع حب تثير -

  .والحيرة لمشك المثير الموقف في

  .المتعمم وعقل ذىن في تدور التي العقمية العمميات عمى تركز -

 التعميم جعل في تسيم مما المختمفة والحياتية الواقعية بالمشكالت المحتوى تربط -
  .المتعمم ةوحيا بواقع امرتبطً 

 المتعمم يعيد الذي والشرح السرد أسموب عن ابعيدً  حياتية مواقف عمى المنيج يقوم -

   .التعمم في التقميدي األسموب إلى

 التفكير بتنمية تيتم والتي المعرفية، النظرية عمى المشكالت حل ستراتيجيةا تركز -

 .(10، 9002)محمد كامل،  المتعمم لدى العقمية والقدرات

 سياالدر  التحصيل أهمية : 
 قدراتو حقيقة يعرف الطالب يجعل إذ كبرى أىمية الدراسي إن لمتحصيل

مكاناتو، فوصول  ويعزز الثقة، نفسو في يبث مناسب تحصيمي مستوى الطالب إلى وا 

لفشمو. وفيما يمي يمكننا تبيان  بالنسبة والعكس والمثابرة، المواصمة إلى ويدعوه قدراتو،
 سي في النقاط اآلتية:أىمية التحصيل الدرا

 أىم من كونو التربوية التعميمية العممية في كبيرة أىمية ذو الدراسي التحصيل يعد -

 . المتعممون إلييا يسعى التي التعميم مخرجات

 اآلباء باىتمام حظيت التي مةميال االتلمجا من الدراسي التحصيل ويعتبر -

 بالعموم الفرد تزويد إلى ىتسع التي التربوية األىداف حدأ باعتباره والمربيين

 والواقع اصحيحً  انموً  لتنمو لشخصيتو للمجاا وتفسح مداركو تنمي التي والمعارف
 ذلك من بعدأ ىو ما إلى تتعدى التعميمي النظام إلييا يسعى التي األىداف تمك أن

 .الشعوب وتربية يجابيةاإل القيم غرس وىو
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 وفي الدارسون إلييا يسعى التي سيةالنف الحاجات من حاجة يشبع الدراسي والتحصيل -

 عنو ينتج الذي باإلحباط الطالب شعور إلى تؤدي فإنيا ىذه الحاجة إشباع عدم حالة

 . الدراسي النظام إلى اضطراب تؤدي قد التمميذ قبل من عدوانية استجابات

 كمعيار يعالج كونو في التعممية العممية في الدراسي التحصيل أىمية تكمنكما  -

 المواىب مختمف تنمية في اتيكفاء ومدى, التعممية العممية كفاءة دىم لقياس

 . القدرات ىذه الستغالل يميد مما تمعلمجا في المتوفرة والقدرات

 األمنية المشكالت في الوقوع لعدم الوقائية اإلجراءات من الدراسي التحصيل ويعد -

 الدراسي المستوى انحطاط نتيجة تمعاتلمجا من كثير منيا تعاني التي والتخريبية

رابح مدقن ونعيمة لعور، )الدراسة من التالميذ من كثير وتسرب، التحصيل وقمة
9002 ،99). 

 سياالدر  التحصيل في المؤثرة واملالع : 

فقد  التربوية، األىداف تحقق مدى لمعرفة األساسي المعيار سياالدر  التحصيل يعتبر
 تؤثر قد التي العوامل في والتحكم حسينوت وطرق سياالدر  التحصيل بموضوع التربويون اىتم

 في المؤثرة العوامل أىم بين ومن والتعمم، التعميم لعممية الحسنة السيرورة تعيق فيو أو

 (:21-21، 9000الشايب خالد، سي)االتحصيل الدر 
 :مثل بالمتعمم المتعمقة العوامل في وتتمثل الشخصية: العوامل -

 والتفكير واالنتباه كاكاإلدر  العقمية عممياتال طبيعة في وتتمثل: النفسية الحالة 

 عمى خمل وأي التعمم، عممية في بالغة أىمية ليا العمميات ىذه ،...والتذكر والذكاء

 العمميات ىذه أن كما سي،االدر  التحصيل مستوى انخفاض إلى يؤدي مستواىا

 .تئاباالك أو الخوف أو كالقمق لممتعمم النفسية بالحالة تتأثر بدورىا العقمية

 يكون كأن لممتعمم الصحية بالحالة سياالدر  التحصيل تأثر: يالصحية الحالة 

 النظر نقص أو السمع، أو المتكرر، الغياب عميو تحتم مزمنة ضابأمر  امصابً 

 .تاوالميار  المعارف اكتساب عممية يعيق الذي
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 كان فإذا لمتمميذ، سياالدر  التحصيل في واالتجاىات الميول تؤثر: والميول االتجاىات 

 والنشاطات المخبرية األعمال في تحصيمو فإن مثالً  اليدوي العمل إلى يميل التمميذ

 أنيا يرى التمميذ يجعل مثالً  الرياضيات نحو السمبي االتجاه أن كما يرتفع، التقنية

 .فييا سياالدر  تحصيمو ينخفض وبالتالي تعمميا يمكن وال صعبة مادة

 الثقافي ومستواىا األسرة رااستقر  في األسرية لالعوام تتمثل: األسرية العوامل -

 سياالدر  تحصيمو يتأثر مفككة أسرة في يعيش الذي فالطفل واالقتصادي،

 قد فقيرة أسرة في يعيش الذي الطفل أن كما منيا، يعاني التي األسرية بالمشاكل

 عن لمغياب يضطر وقد، المدرسية والوسائل األدوات بعض ءاشر  عن يعجز

 فيو اآلخر األسري العامل أما سي.االدر  تحصيمو ينخفض التاليوب المدرسة

 ، مثال التعميم نحو الطفل اتجاىات عمى يؤثر الذي لموالدين الثقافي المستوى
 .سياالدر  تحصيمو ينخفض وبالتالي المدرسية بالواجبات اىتمامو عن ويؤثر

 من بالمدرسة مقيتع ما وكل والمعمم الصفية البيئة في وتتمثل: المدرسية العوامل -

 .تعميمية ووسائل تدريس وطرق مناىج

 سيادر  موضوع أي لتدريس المناسبة الطريقة اختيار سوء إن: التدريس ئقطرا 

 طريقة نالتربوي. إ اليدف تحقيق دون ويحول سي،االدر  التحصيل عمى يؤثر

 في المؤثرة العوامل أىم من طالبو مع التعامل في وسموكو التدريس في المعمم

 .سياالدر  حصيلالت

 العممي وتكوينو واعداده المينية خبرتو في بالمعمم المتعمقة العوامل تتمثل: المعمم 

 التالميذ مشكالت فيم عمى يساعده وتأىيمو المعمم إعداد نإ حيث وشخصيتو،

 .المعرفية مكتسباتو من وتزيد فييا والتحكم والسموكية النفسية

 استخداميا سوء أو المساعدة التعميمية ئلالوسا توفر عدم إن: التعميمية الوسائل 

 انخفاض وبالتالي المعرفة واكتساب التعمم عممية حدوث يعيق المعمم طرف من

 راسي.الد التحصيل
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 مالءمتو عدم عند سياالدر  بالمنيج التالميذ تحصيل يتأثر: سياالدر  المنيج 

 التي بالبيئة محتواه ارتباط عدم وعند التالميذ، واتجاىات وميول ورغبات تالقدر 

 طول أن كما ، منطقيا تنظيما محتواه تنظيم عدم وعند التالميذ، فييا يعيش

 التالميذ، تحصيل عمى سمبا يؤثر قد لو المحدد الوقت مع مقارنة جالمني محتوى

 التدريس، وطرق المحتوى،)عناصره كانت إذا بالمنيج يتأثر التحصيل أن كما

 . البعض بعضيا مع تناسقةوم متكاممة غير( لتقييماو  اوألىداف،

 : االتجاه نحو الرياضيات 
 عقمية قدرات اهلل حباه الذي فالطالب التعمم، عممية في اميمً  ادورً  االتجاىات تمعب

 الصعوبات بعض تواجيو قد الحياة، مجاالت من مجال أي في النجاح والزمو عالية،
 يجدر ومما الدراسية، المادة أو الدراسة نحو السمبية اتجاىاتو بعض بسبب وذلك التعميمية؛

 صمة لو من وكل األمور وأولياء المعممين متي التي الموضوعات من االتجاىات أن ذكره

 المكان في الحياة في الناجحين األفراد وضع يمكن االتجاىات طريق فعن بالتربية والتعميم،

 تعزيز عمى وتعمل االتجاىات، تراعي التي الجادة والمناىج البرامج المناسب وتصميم

 أىداف أىم من اإليجابية االتجاىات تكوين عممية وتعد السمبي، منيا، وتالفي اإليجابي

 في رئيًسا دوًرا االتجاىات تمعب ألبنائو. وبذلك إكسابيا إلى التي يسعى التربوية المجتمع

 الإ ىو ما واالتجاه واالجتماعي، الشخصي التكيف والتوافق عمى وتساعده الفرد سموك توجيو
 ىذه تثير التي البيئة في شيء أي أو معين تجاه موضوع لالستجابة نزعة أو استعداد

 يصدر يجعمو مما الفرد، يمر بيا معينة مواقف مثيرات أو عمى بناء معين بشكل االستجابات

 يكون أن إما االستعداد وىذا االستجابات، نحو تمك اتجاىو عمى خالليا من يحكم سموكات

 ليذه يجعل مما ببيئتو، الفرد واحتكاك الخبرة دوًما نتيجة االتجاه ىذا ويتكون ا،مستمرً  أو وقتًيا

رائدة )االتجاه موضوع ىي التي واألشياء الفرد لممواقف استجابات توجيو في كبيًرا أثًرا الخبرة
 .(020، 9001محمد، 
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 أن ليا يمكنة، و وراثي وليس ةومتعمم ةمكتسب ياأن: اتاالتجاى خصائصومن 

 واالستمرار بالثبات تتسم، كما ابي ترتبط التي والمثيرات المتغيرات حسب وتختمف دتتعد

 لالتجاىات الخصائص ىذه. و فييا ؤثرتو  الفرد بخبرة تأثر، تتعديميا يمكن ولذلكالنسبي، 

 إيجابية اتجاىات تتكون وحتى التربوية، البيئة في وخاصة األىمية، من قدر عمى جعميات

 في الحديثة لمطرق المعمم وتبني الداعمة، التربوية البيئة توفير نم بد ال الطالب لدى

 االتجاىات تتغير وبذلك والتعميمية، التربوية العممية محور الطالب تجعل التي التدريس

 تتسم التي الرياضيات مادة في وخاصة الدراسي، التحصيل ويرتفع األفضل نحو

 وتتكون دراستيا من ينفرون الطالب من رالكثي يجعل مما بالتجريد، الغالب في مواضيعيا

 .(01، 9000عبدالممك مسفر، )نحوىا سمبية اتجاىات لدييم
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 إجراءات الدراسة الميدانية:
 يتناول الجزء التالي اإلجراءات الخاصة بالجانب التطبيقي لمدراسة. 

 لمتطبيؽ: ةالمحدد إعداد الوحدة

 ،فق استراتيجية ايديالو  ادىإعداالمطموب  ىذه الخطوة تحديد الوحدةيتم في   
ب المطبق عمى طال ، من مقرر الرياضياتوتم اختيار الوحدة السابعة " المصفوفات"

 . 9002/9002عام الدراسي فصل الدراسي الثاني من الخالل الالصف العاشر 

 موضوعات التالية: الوحدة ال تتضمنو 

 تنظيم البيانات في مصفوفات. -
 جمع المصفوفات وطرحيا. -
 ضرب المصفوفات . -
 مصفوفات الوحدة والنظير الضربي) المعكوسات(. -
 حل نظام من معادلتين خطيتين.  -

 :وحدة وفؽ استراتيجية ايديالإعداد موضوعات ال

الوحدة  –المختارة كل موضوع من موضوعات الوحدةبإعداد قام الباحث 
مع تقديم نفس  ،ايدياللتدريسو لممجموعة التجريبية وفق استراتيجية  -السابعة

مع التي اعتادىا الطالب  لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية موضوعات الوحدة
 .المعمم بالفصل

 :العينة

ب من طال( طالًبا 20وائية قواميا )تم إجراء الدراسة وتطبيقيا عمى عينة عش
بمدرسة)ناصر عبدالمحسن السعيد( التابعة لمنطقة بدولة الكويت  الصف العاشر

ق الدراسة بيا؛ لقربيا من محل عمل ؛ لسيولة تطبيي( التعميمية بدولة الكويت)حول
 .الباحث
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 :التصميم التجريبي لمدراسة

شبو التجريبي من خالل يتضمن تصميم تجربة الدراسة الحالية التصميم  
 م ىنا تقديم موضوعات الوحدة السابعةالتجريبية والضابطة(، حيث يتالمجموعتين)
مع ستخدم استراتيجية ايديال ن تفي حي ،لطالب المجموعة الضابطة يديةبالطريقة التقم

 الدراسة الحالية عمى أفراد عينة الدراسة. لمجموعة التجريبية. مع تطبيق أداتياطالب 
 إعداد االختبار التحصيمي: 

في عاشر الصف اليدف إلى قياس تحصيل طالب لما كانت الدراسة الحالية ت
من وحدة السابعة الوبعدًيا؛ بيدف تعرف أثر تدريس موضوعات  قبمًيامادة الرياضيات 
فقد تطمب األمر ايديال عمى تحصيل الطالب باستخدام استراتيجية  مقرر الرياضيات

قبل الرياضيات في مقرر اس مستوى تحصيل الطالب إعداد اختبارين متكافئين لقي
استراتيجية ايديال  –مقترحة التدريس الالسير في إجراءات التدريس باستخدام استراتيجية 

 وبعد استخداميا. -

من  الوحدة السادسةوتم إعداد االختبار التحصيمي القبمي عمى موضوعات 
 "، وتضمن الموضوعات التالية:وعنوانو " ىندسة الدائرة ،مقرر الرياضيات

 .الدائرة -

 .مماس الدائرة -

 األوتار واألقواس. -

 الزوايا المركزية والزوايا المحيطية.  -

 لدائرة: األوتار المتقاطعة، المماس.ا -
 . حيث تم لطالب الصف العاشر دراسة موضوعات ىذه الوحدة

 ،إعداده عمى موضوعات الوحدة السابعة أما االختبار التحصيمي البعدى فتم
، مع الحرص عمى تكافؤ ايديال المقترحةسيتم تدريسيا باستخدام استراتيجية  التي

التي  المياريةوجدانية و المعرفية و ، وترتيبيا والجوانب المةاالختبارين من حيث عدد األسئ
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وزمن  ،درجة (20اختبار درجة كمية قدرىا )وتوزيع الدرجات. وحدد لكل تقيسيا، 
 .خصص لإلجابة بمغ مقداره ساعة ونصفم

 صدؽ االختبارين:

ن المتخصصين في لمتحقق من صدق االختبارين تم عرضيما عمى مجموعة م
بيدف التأكد من أن كل اختبار يقيس ما وضع  ؛الرياضياتيس تدر مناىج وطرق 

والتأكد أيًضا من تكافؤ أسئمة  مع سالمة الصياغة لمفردات كل اختبار، لقياسو،
ن في صورتيما اء المحكمين بعين االعتبار استقر االختباراوبعد أخذ آر  االختبارين،

 النيائية الصالحة لمتطبيق.
 :ثبات االختبارين

ثبات االختبارين قام الباحث بحساب معامل ثبات كل اختبار  لمتأكد من
ريتشاردسون لتقدير االتساق الداخمي لمفردات كل اختبار.  -باستخدام معادلة كيودر

(، في 0.02وبعد تطبيق المعادالت كان معامل ثبات االختبار التحصيمي القبمي ) 
     (.0.20حين كان معامل ثبات االختبار التحصيمي البعدى ) 

 إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات: 

 تم بناء مقياس االتجاه وفق الخطوات التالية:

طالب يتذمرون من أن كثيًرا من ال من خالل تجربة الباحث في التدريس وجد -
 ، وقد يرجع ىذا إلى صعوبة مفرداتيا وطريقة التدريس. دراسة الرياضيات

 مفتوًحا لو عالقة  بموضوع ؤاالً بعمل دراسة استطالعية تتضمن س قام الباحث -
بالتطبيق عمى  )حدد موقفك من مادة الرياضيات(، وقد قام الباحث دراسةال

، ثم ج معت األساسيةعينة من طالب الصف العاشر من غير عينة الدراسة 
 شكل عبارات أخرى.في وصيغت ، االستجابات، وحمل محتوى اإلجابات

 ، واستخمصدراسةي ليا عالقة بموضوع اليات التبمراجعة األدب كما قام الباحث -
 منيا بعض العبارات المتعمقة بموضوع االتجاه نحو الرياضيات . 
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عادة صياغة العبارات في ضوء النتائج التي أسفر عنيا  - تم تعديل وحذف وا 
 التحميل العممي.

فضاًل عن صياغة عبارة( ، 01) تمت صياغة عبارات المقياس بصورة نيائية -
فية اإلجابة ووضع وأىميتو وكي مقياستعرف الطالب بيدف ال مات التيالتعمي

( ، وتم تقدير ثالث الحد ما، إلى ، نعم)لمموافقة ثالثة بدائل أمام كل عبارة 
ة لحد ما ، ودرجة واحدية، ودرجتين عن االستجابة درجات لكل استجابة إيجاب

حصل ، وبذلك تكون أعمى درجة ممكن أن يالموضوععن  لكل استجابة سمبية
 ( درجة.01، وأقميا )(21عمييا الطالب)

 صدؽ  المقياس:

لمتحقق من صدق المقياس تم عرضو عمى مجموعة من المتخصصين في 
ع ، ملتأكد من أنو يقيس ما وضع لقياسو؛ بيدف االرياضيات لتدريسالمناىج وطرق ا

قر ، وبعد أخذ آراء المحكمين بعين االعتبار استسالمة الصياغة لمفردات المقياس
 المقياس في صورتو النيائية الصالحة لمتطبيق.

 ثبات المقياس: 

بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة  أكد من ثبات المقياس قام الباحثلمت
وىو معامل  0.20وجد أن معامل ثبات المقياس  SPSSالنصفية باستخدام برنامج 

 ارتباط مرتفع. 

 الدراسة:  ألداتي التطبيؽ القبمي

ما ، قام الباحث بتطبيقياما وثباتيملدراسة والتأكد من صدقيا أداتيبعد إعداد 
 بيدف:لمصف العاشر عينة الدراسة قبمًيا عمى طالب 

مادة الصف العاشر عينة الدراسة، واتجاىيم نحو الب تعرف مستوى تحصيل ط -
 .الرياضيات
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 نتائج التطبيؽ القبمي: 

لتحصيمي ومقياس االتجاه نحو : االختبار اددراسةبتطبيق أداتي ال قام الباحث
بات وحساب الرياضيات عمى أفراد عينة البحث )التطبيق القبمي(، مع تصحيح اإلجا

( 0والجدول ) ( لبيان داللة ىذه الدرجات .z، وقيمة )متوسط درجات كل مجموعة
 يوضح ذلك.

 

 (5) جدول

 في االختبار التحصيمي )التطبيؽ القبمي( دراسةراد عينة النتائج أف

 مستوى الداللة (z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد مجموعةال

 290.10 99.22 90 الضابطة
- 111. 110. 

 201.10 90.22 90 التجريبية

متوسطي درجات طالب ( يتضح التقارب في 0) ومن الجدول السابق
الضابطة في االختبار التحصيمي ودرجات طالب المجموعة  التجريبيةالمجموعة 

(، أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية zطبيق القبمي(، مع عدم داللة قيمة ))الت
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق القبمي لالختبار 

في تفسير أي تغيرات حادثة في  ه، وتساعديمي . وىي نتيجة مطمئنة لمباحثالتحص
رجاعيا  . المقترحة الحًقا ستراتيجيةالاستخدام اإلى  مستوى طالب المجموعة التجريبية وا 

ال توجد فروق ذات  ، والذي ينص عمى "وبذلك تتأكد صحة الفرض األول
التجريبية في  المجموعةالضابطة و  ئية بين متوسطات درجات المجموعةداللة إحصا

 . "بمادة الرياضيات بيق القبمي لالختبار التحصيميالتط

( 9القبمي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات يبين الجدول ) وفيما يتعمق بنتائج التطبيق
 ذلك. 
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 (0) جدول

 في  مقياس االتجاه نحو الرياضيات )التطبيؽ القبمي( دراسةنتائج أفراد عينة ال

 مستوى الداللة (z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 221.00 90.91 90 الضابطة
-0.091 910. 

 211.00 02.21 90 التجريبية

ة مجموعالمتوسطي درجات طالب ( يتضح التقارب في 9ومن الجدول السابق)
)التطبيق القبمي(، مع في مقياس االتجاه نحو الرياضيات الضابطةالمجموعة التجريبية و 

(، أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين z) عدم داللة قيمة
قياس . وىي نتيجة مطمئنة ي درجات التطبيق القبمي لممالتجريبية والضابطة في متوسط

ه طالب المجموعة التجريبية ، وتساعد في تفسير أي تغيرات حادثة في اتجا لمباحث
رجاعيا إلى االرياضيات مادة نحو   . ايديال المقترحةستخدام استراتيجية وا 

ال توجد فروق ذات ، والذي ينص عمى " وبذلك تتأكد صحة الفرض الثاني
داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 

 ."التطبيق القبمي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

 :التطبيؽ البعدى ألداتي الدراسة

وفق "،  ا " المصفوفات، وعنوانيد االنتياء من تدريس الوحدة السابعةبع
بالطريقة  السابعة ذاتيا وتدريس الوحدة ة،المجموعة التجريبيستراتيجية ايديال لطالب ا
قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيمي البعدي  المجموعة الضابطة،تقميدية لطالب ال

مجموعتي الدراسة ف المستوى النيائي لطالب عمى أفراد عينة الدراسة؛ بيدف تعر 
 المجموعتينات داللة إحصائية بين وما إذا كانت ىناك فروًقا ذ التجريبية والضابطة،

 .ي يوضح ذلكول التالفي التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات. والجد
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 (2جدول)

 في  االختبار التحصيمي )التطبيؽ البعدي( لدراسةنتائج أفراد عينة ا

 مستوى الداللة (z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 900.00 00.10 90 الضابطة
-1.210 000. 

 100.00 92.20 90 التجريبية

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2من الجدول السابق )
المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق البعدى لالختبار 

، وىي فروق لصالح المجموعة التجريبية التي (0.01التحصيمي عند مستوى داللة )
إلى إرجاع ىذا االرتفاع في الباحث يدفع  . وىو ماايديالدرست من خالل استراتيجية 

المقترحة تدريس المستوى تحصيل طالب المجموعة التجريبية إلى استخدام استراتيجية 
؛ حيث حققت االستراتيجية أىدافيا من خالل ارتفاع مستوى -استراتيجية ايديال  –

طريقة طالب المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة الضابطة التي درست بال
 التقميدية المعتادة.

تفوق أظيرت التي و ، (0252، )رنا عباس ةنتائج دراسمع  وتتفق ىذه النتيجة
 BRANS FORD (IDEAL) طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق أنموذج

التعميمي عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية في 
أظيرت ، التي (0251)محمد خميل،  دراسةونتائج  عمم.بار اكتساب عمميات الاخت

تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج برانسفورد )ايديال( لحل المشاكل 
الصحية عمى طمبة المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة التقميدية في مقدرة 

ونتائج  .الطمبة عمى حل المشكالت الصحية في اختبار حل المشكالت الصحية
 المجموعة طالب تفوق أظيرتالتي ، (0252أحمد،  ونجم إبراهيم دراسة)أنعام

 المجموعة طالب عمى وشتاين برانسفورد أنموذج باستخدام درسوا الذين التجريبية
. الفيزياء لمادة التحصيمي االختبار في االعتيادية بالطريقة درسوا الذين الضابطة
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 طالبات تفوقوالتي أظيرت نتائجيا ، (0253، وآخرون مرزة دراسة )جنانو 
 طالبات عمى التعميمي( (IDEAL نموذج وفق عمى درسن الالتي التجريبية المجموعة
 .التحصيمي االختبار في التقميدية بالطريقة درسن الالتي الضابطة المجموعة

توجد فروق ذات داللة  "ة الفرض الثالث، والذي ينص عمى وبذلك تتأكد صح
متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق  إحصائية بين

 ".المجموعة التجريبية  البعدى لالختبار التحصيمي بمادة الرياضيات لصالح

وأثرىا عمى نمو االتجاه نحو  ايديالقة بين استراتيجية وفيما يتعمق بطبيعة العال
 ( ذلك.2الرياضيات، يوضح الجدول)

 (2جدول)

 في  مقياس االتجاه نحو الرياضيات )التطبيؽ البعدي( دراسةاد عينة النتائج أفر 

 مستوى الداللة (z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 900.00 00.11 90 الضابطة
-1.902 000. 

 102.00 91.21 90 التجريبية

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 2يتضح من الجدول)
لتجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق البعدى لمقياس االتجاه نحو ا

(، وىي فروق لصالح المجموعة التجريبية التي 0.01الرياضيات عند مستوى داللة )
. وىو ما يدفع إلى إرجاع ىذا االرتفاع في نمو  ايديالعن طريق استراتيجية درست 

ايديال استخدام استراتيجية التجريبية إلى االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المجموعة 
أظيرت ، التي (0252، )رنا عباس دراسة . وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج المقترحة

 BRANS (IDEAL) تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق أنموذج

FORD  التعميمي عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة
، (0253، وآخرون مرزة )جنان دراسةونتائج  .عي البيئيمقياس الو  االعتيادية في
 نموذج وفق عمى درسن الالتي التجريبية المجموعة طالبات تفوق التي أظيرت
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IDEAL) )التقميدية بالطريقة درسن الالتي الضابطة المجموعة طالبات عمى التعميمي 
 .المشكالت وحل العممي التفكير تنمية في

توجد فروق ذات داللة  ة الفرض الرابع، والذي ينص عمى "وبذلك تتأكد صح
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق 

 ".اضيات لصالح المجموعة التجريبيةالبعدى لمقياس االتجاه نحو الري

 :ومقترحاتها توصيات الدراسة
نظري ونتائج الجزء التجريبي من أدب الحالية في ضوء ما تضمنتو الدراسة 

واالتجاه نحو في تنمية التحصيل  ايديالوالمذان أشارا لمفاعمية اإليجابية الستراتيجية 
 :صي الباحث بما يميعينة الدراسة، يو الصف العاشر لدى طالب الرياضيات 

 المعممين قبل من الرياضياتوتعمم  تعميم في ايديال ةتيجيااستر  استخدام ضرورة -
 والتي المرجوة العممية التربوية األىداف من العديد لتحقيق بوالطال نوالمشرفي

  الرياضياتواالتجاه نحو حصيل الت تنمية منيا
موضوعات تطبق من خالليا  يتضمن بحيث الرياضيات محتوى تنظيم إعادة -

  .ايديال ةتيجيااستر استراتيجيات التدريس الحديثة ومنيا 
باألنشطة والتدريبات  بالمرحمة الثانوية ياضيات وخاصةضرورة تضمين كتب الر  -

 .الموجية لتنمية التحصيل واالتجاه اإليجابي لدى الطالب نحو الرياضيات
 تيجياتاستر اال استخدام عمى لتدريبيم لممعممين تدريبية تادور  عمل ضرورة -

 والطرق األساليبإن  حيث التدريس فيايديال  تيجيةااستر  وخاصة الحديثة
 .التقميدية الطرق ىي لاتز  ال المستخدمة

لدى  حل المشكالت ميارات بتنمية التعممو  تعميمال قفامو  في ماالىتما ضرورة -
 القدرات عمى ااعتمادً  المعمومات، تمقين عمى االقتصار وعدم اعمومً  الطالب
 .وحدىا العقمية



              التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصؼ العاشرفي IDEAL  أثر نموذج ايديال
 د/ مشعل بدر المنصوري                                                 في دولة الكويت

 - 23-  9102ابريم                                                                     ثالثوننوا انتاسعانعدد 

 في أنفسيم عمى االعتماد عمى الحصص أثناء يمبطال تدريبب معممينالقيام  -
 في بيم المحيطة البيئة عناصر من االستفادة مع واقعية تالومشك مميا حل
دراك وعي وزيادة تعزيز في مييسمما  ؛ذلك  الرياضيات تعمم ألىمية بالالط وا 

 ،محببة لمطالب تدريس بأساليب الرياضيات تدريس لخال من ذلك ويكون
 . نتيالرو  عن والبعد والفائدة الجدة فييا ونيستشعر 

طالب المرحمة الثانوية بصفة عامة وطالب الصف  وخصائص حاجات مراعاة -
 .رياضياتال تدريس عندالعاشر خاصة 

 المعرفية البنى استخدام عمىطالب ال قدرة بقياس الرياضيات يمعمم امىتما -
 مييلد الوجدانية الجوانب بعض قياسو  واقعية، عممية مواقف في المفاىيمية

 . كاالتجاىات
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 مراجع الدراسة: 
 تنمية المتعددة في الذكاءات عمى قائم تعميمي برنامج الوليمي: فعالية ييمف حسن إسماعيل

 التعمم صعوبات ذوي التالميذ الرياضيات لدى نحو واالتجاه الدراسي التحصيل

، كمية التربية، جامعة 0، ج 09التعميم األساسي، مجمة كمية التربية، ع  بمرحمة

 . 9000المنصورة، 

 تحصيل في وشتاين برانسفورد أنموذج اهلل: أثر عبد أحمد ونجمالرزاق  عبد إبراىيم أنعام

 العممي التأممي، المؤتمر وتفكيرىم الفيزياء لمادة المتوسط األول الصف طالب

والعالمية"، الجمعية المصرية لمتربية  المصرية بين العموم " مناىج عشر الثامن

 . 9001يوليو 91 -92العممية، كمية التربية، جامعة عين شمس، 

 األوربي التاريخ مادة تحصيل في وشتاين برانسفورد أنموذج حمزة وآخرون : أثر مرزة جنان

 التربية كمية األدبي، مجمة الصف الخامس طالبات لدى الناقد التفكير وتنمية

 . 9000بابل،  ، جامعة22واإلنسانية، ع  التربوية لمعموم األساسية

 تنمية فى المعممات لمطالبات الرياضية القوة خلمد استخدام أثرحنان عبداهلل أحمد رزق: 

، مجمة العموم المتوسطة بالمرحمة لطالباتين الرياضيات نحو واالتجاه التحصيل

 . 9009، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة، 2، ع 90التربوية،مج 

 أولى السنة يذتالم لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتو بالرغبة رابح مدقن ونعيمة لعور: التوجيو

بورقمة، كمية العموم  المصالحة ثانوية تالميذ من عينة عمى ميدانية دراسة ثانوي

 . 9002ورقمة،  -اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح

رائدة محمد رشيد: عالقة اتجاىات الطالبات المعممات تخصص الرياضيات والتربية الخاصة 

ة التدريس بتحصيمين الدراسي في مقررات في كمية التربية بالجبيل نحو مين
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اإلعداد التربوي التخصصية الرياضية، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 

 .9001، رابطة التربويين العرب، القاىرة، أبريل 09ع 

 BRANS FORD (IDEAL) أثر تدريس مادة االحياء بأنموذجرنا عباس فاضل: 

ثاني المتوسط لعمميات العمم وتنمية التعميمي في اكتساب طالبات الصف ال

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية األساسية، الجامعة وعيين البيئي

  .9002المستنصرية، 

 واالتجاه اليندسية المفاىيم بعض تحصيل في النشط التعمم استخدام أثر سامية صدقة حمزة:

، المكرمة مكة دينةبم االبتدائي الخامس الصف تمميذات لدى الرياضيات نحو

 العممية الجمعية ،0، ع 0، مج التربوي واإلشراف المناىج في دراسات مجمة

 . 9002، القرى أم التربية جامعة كمية، التربوي شرافواإل لممناىج السعودية

 وعالقتو بغزة العميا المرحمة األساسية طمبة لدى واالجتماعي النفسي النمو :سائدة جمال محمد

المشكالت االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  حل عمى بقدرتيم

 . 9002التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 دراسة والرياضية البدنية التربية لطالب الدراسي بالتحصيل النفسية الصالبة الشايب خالد: عالقة

لة ورقمة، رسا بجامعة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم بمعيد ميدانية

، جامعة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموم ماجستير غير منشورة، معيد

 .9000قاصدي مرباح ورقمة، 

 عمى وأثره الكورت برنامج وفق الفيزياء مادة تدريس فاعميةصالح عبدالعزيز المحيميد: 

 بالمممكة الرياض مدينة في ثانوي األول الصف لطالب الدراسي التحصيل



              التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصؼ العاشرفي IDEAL  أثر نموذج ايديال
 د/ مشعل بدر المنصوري                                                 في دولة الكويت

 - 12-  9102ابريم                                                                     ثالثوننوا انتاسعانعدد 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الخرطوم، وديةالسع العربية

9001. 

 التربية كميات لطمبة البيتية الواجبات إعطاء في اإلنترنت فاعميةعبد الحسين شاكر حبيب: 

 لمبنات التربية كمية ، مجمةالرياضيات مادة نحو واالتجاه بالتحصيل وعالقتو

التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية، جامعة ، كمية 2، ع 1اإلنسانية، مج  لمعموم

 . 9000الكوفة، 

 بعض معممي الرياضيات إكساب عمى مقترح تدريبي برنامج عبدالممك مسفر حسن : فاعمية

الرياضيات، رسالة  نحو طالبيم تحصيل واتجاىات وعمى النشط التعمم ميارات

 .9000 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القري،

اتح الدين شنين: فاعمية التدريس بأسموب حل المشكالت في التحصيل الدراسي في مادة ف

الرياضيات دراسة تجريبية عمى عينة من تالميذ السنة السادسة أساسي بمدينة 

ورقمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة 

 .9002قاصدي مرباح ورقمة، 

 التعمم أساليب تفضيالت عمى قائم برنامج فاعميةي وشيرين محمد أحمد : محمد أحمد دسوق

 الفوضوي والسموك نحوىا واالتجاه الرياضيات مادة في الدراسي التحصيل في

، مجمة كمية التربية، التعمم صعوبات ذوي االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى

 . 9001)أ(، كمية التربية، جامعة عين شمس، 2، ج22ع 

 مقرر من وحدة تدريس في ويتمي نموذج استخدام أثرمد برجس مشعل الشيراني: مح

 السادس الصف طالب لدى نحوىا واالتجاه الدراسي التحصيل عمى الرياضيات
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، والمعرفة لمقراءة المصرية الجمعية، 002، ع والمعرفة القراءة مجمة ،االبتدائي

 .9000كمية التربية، جامعة عين شمس، 

ثر استخدام أنموذج برانسفورد)ايديال( في قدرة الطمبة عمى حل أ براىيم:محمد خميل إ

الجامعة ، 21، ع 90المشكالت الصحية، مجمة كمية التربية األساسية، مج 

 .9001المستنصرية، 

 بالتحصيل لمتنبؤ المشكالت وحل الذات لتنظيم التنبؤية محمد سميمان الحيدري : القيمة

سعود، مجمة العموم  الممك بجامعة لمعممينا كمية طالب لدى األكاديمي

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 22اإلنسانية واالجتماعية، ع 

9001. 

 تدريس فى المزيج اإللكترونى التعميم استخدام أثرمحمد صنت الحربي وخالد عمر العتيبي: 

 طالب دىل اإللكترونى التعميم استخدام نحو واالتجاه التحصيل عمى الرياضيات

، كمية 0، ع 1، س التربوية لمعموم طيبة جامعة مجمة، المتوسط األول الصف

 . 9000التربية، جامعة طيبة، 

دراسة مقارنة بين  المشكالت حل باستراتيجيةعالقتيا و  العقل محمد كامل محمد عمران: عادات

شورة، غزة، رسالة ماجستير غير من – األزىر بجامعة والعاديين المتفوقين الطمبة

 . 9002كمية التربية، جامعة األزىر بغزة، 

 عمم في مادة الطمبة تحصيل في المشكالت حل استراتيجية استخدام مي حمد أبو عواد: أثر

 الثاني الصف طمبة عمى تجريبية نحوىا " درسة واتجاىاتيم واألرض األحياء

مية ، رسالة ماجستير غير منشورة،ك"دمشق ريف محافظة في العممي الثانوي

 . 9001التربية، جامعة دمشق، 
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 الرياضى التحصيل تنمية فى العقل عادات فى تدريبية وحدة فعالية ميرفت محمد كمال:

، الجامعيات الطالبات لدى الرياضيات ونحو نحوىا واالتجاه بداعىاإل والتفكير

، العرب التربويين رابطة، 9 ج ،22 النفس،ع وعمم التربية في عربية دراسات

 .9002ة، القاىر 

ىاين ياسين : استراتيجية التخيل وأثرىا في تحسين قدرتي الكتابة اإلبداعية وحل المشكالت 

لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم 

 . 9002، 9اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد لمين سطيف 

Bransford. J.D & Stein. B.S,: The IDEAL problem solver, 2n edition, 

New York, Freeman,1984. 


