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 :مقدمة ومشكلة الدراسة
يعد التعليم قاطرة التنمية ألى دولة، ويتوازى إهتمام الدول مباشرة بتدريس المواد        

وأهمية أن طبقًا لمحدثات  –وبخاصة مادة الرياضيات  –للمراحل المختلفة الدراسية 
العصر الحالى، والتطور التكنولوجي، والتقنى السريع، وفى ضوء إستراتيجيات التدريس 

 .الحديثة
التدددى ( مدددااا ا؟دددرذا، مدددااا أريدددد ا؟دددرذا، مددد اا تعلمدددتا) KWLوُتعدددد إسدددتراتيجية 

حددى إسدتراتيجيات مدا وراء المعرفدة الحديثدة م، وهدى إ6891؟دام  Donna Ogalوضعها 
فددى التدددريس التددى تهدددذ إلددى تنشدديط معرفددى الطددفة وربطهددا بالمعرفددة الجديدددة، وتعزيددز 

حيد  تبندى . العمل الجما؟ى، وزيادة ثقة الطفة بأنفسهم، وشعورهم باالستفادة مما تعلمدو 
، فقدددد أكددددت نتدددا   هدددا  ارسدددتراتيجية ؟لدددى مفهدددوم مركدددزى هدددو معلومدددات الطدددفة السدددابقة

ن تعلددم معلومددات  العديددد مددن الدراسددات ؟لددى أهميددة معلومددات ومعددارذ الطددفة السددابقة، وا 
جديدددة أسددهل بكثيددر ؟ندددما يددتم ؟ندددما يقددوم الطالددة بددربط تلددم المعلومددات بمددا لددديهم مددن 

 (956، 9008،  ة؟طي) .معارذ ومعارذ ؟ن الموضوع

ة من االشترام مع بعضهم اات فا دة كبيرة تمكن الطف KWLف ستراتيجية 
البعض، وتبادل المعلومات التى يعرفونها ؟ن الموضوع، كما تمكنهم من وضع أهدافهم 

 (.695، ص9005العليان،)للتعلم مما يعزز ؟ملية الفهم واالستيعاة لديهم 

: من المميزات منها K.W.Lوأكدت العديد من األدبيات السابقة أن رستراتيجة 
العملية التعليمية، وتؤكد مبدأ التعلم الااتى، واال؟تماد ؟لى النفس، تجعل المتعلم محور 

ويمكن إستخدامها مع الطلبة فى بداية العام . وتمكنه من تحقيق تقدم كبير فى بنية التعلم
الدراسى لتحديد ما يريدون تعلمه، وموازنة الم بما تعلمو  فى نهاية الدراسة، كما أنها 

ير فضول الطلبة فى التفكير، وتمكنهم من تعلم الموضو؟ات تنشط المعرفة السابقة، وتث
 (.89، ص9060؟بد اهلل، )الدراسية مهما كانت درجة صعوبتها 
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تمكن الطلبة من تقرير ما يتعلمونه، وقيادة  K.W.Lفضًف ؟ن أن إستراتيجة 
فهى بالم تسا؟د الطفة (. 952-959، ص9008؟طية، )أنفسهم فى ؟ملية التعلم 

ج المعلومات السابقة ؟ن الموضوع، وتوضيح الغرض من الموضوع، ومراقبة ؟لى إستخرا
فهمهم وتقويمه، وتوسيع أفكارهم فيما بعد الموضوع، من ثم تنمية الكثير من المهارات من 

 .أهمها مهارات الربط الرياضي

دراسة : وهنام العديد من دراسات التى تناولت موضوع الترابط الرياضي، ومنها
هدفت الدراسة إلى الكشذ ؟ن التطبيقات الحياتية والعملية ، حي  (2114)أحمد منير 

ومن  الموجودة فى مناه  الرياضيات فى الحلقة األولى من التعليم األساسى فى فلسطين،
، والمعلمات معتقدات إيجابية حول ربط الرياضيات والعلوم لدى المعلمينأن : أهم نتا جها
 .قات تحول بين ربط المادتين منها بنية المناه وجود مجمو؟ة من المعو فضًف ؟ن 

وتواجه كتة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت العديد من المشكفت 
والتى تنعكس بدورها ؟لى المنه  الدراسى المحدد؛ وبالتالى ؟لى قدرات ومهارات الطلبة، 

تحليل كتة ، والتى هدفت إلى (2104)عامر العنزى وهو ما أشارت إليه دراسة 
الرياضيات فى المرحلة المتوسطة بالكويت فى ضوء معايير المجلس القومى لمعلمى 
الرياضيات فى أمريكا، ودلت نتا   الدراسة إلى وجود ضعذ ؟ام فى توظيذ واستخدام 

أحمد الهالل وفى دراسة حديثة أجراها . التكنولوجيا التعليمية فى الكتاة المدرسى
مستوى مقرونية كتة الرياضيات للصذ الثانى ؟شر هدفت إلى معرفة  (2102)

بالمرحلة المتوسطة فى الكويت، وأوصت نتا   الدراسة بأهمية تزويد معلمى الرياضيات 
فى كل مرحلة دراسية بأهم المهارات واالستراتيجات المف مة لتدريس المسا ل مع أهمية 

أهمية إشرام متخصصى اللغة مرا؟اة المستوى العمرى واللغوى للطلبة ؟ند إ؟داد الكتة و 
 .العربية والمهتمين بكتابة القصص ؟ند تأليذ كتة الرياضيات

ومن خفل ها  هاتين الدراستين يتضح أهمية تنمية مهارات ؟دة تخص مادة          
الرياضيات من أهمها الترابط الرياضيى الرياضى، كما الحظ الباح  أثناء قيامه بتدريس 
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قصور فى بعض مهارات الترابط الرياضى لدى طفة المرحلة مادة الرياضيات وجود 
المتوسطة والصذ التاسع ؟لى وجه الخصوص، من خفل درجاتهم فى بعض االختبارات 
الشهرية التى تضمنت مهارات الترابط الرياضي؛ وقد يرجع الم إلى األسلوة التقليدى فى 

بيق العلمى لها، وقلة استخدام تدريس المادة،والاى يعتمد ؟لى الحفظ والتلقين دون التط
 .أسالية ووسا ل تكنولوجية حديثة فى التدريس نتيجة لقلة ارمكانيات المتاحة

وقد ظهرت فى السنوات األخيرة ؟دة نظريات، تعد كل منها أساس للعديد من          
 طرا ق واستراتيجيات التدريس التى يمكن من خفلها تنمية مهارات التفكير الرياضى لدى
المتعلم وتوفر لديه تعلم او معنى، بحي  يتولد ؟ن هاا التعلم قدرة للمتعلم ؟لى تكوين 
أفكار مترابطة وقدرة ؟لى المقارنة والتمييز وفهم األفكار المتناقضة ومنها إستراتيجة 

KWL . أن إستراتيجية  (2102)عبد الرحمن عطية حي  أكدت نتا   دراسةKWL  لها
ات الفهم القرا ى، والكلمات واستبقا ها فى ضوء االتجاهات نحو دور فعال فى تحسين مهار 

 .اللغة ارنجليزية

بناء ؟لى ما وصلت إليه نتا   وتوصيات ومقترحات الدراسات السابقة، جاءت 
فى تنمية  KWLفكرة ها  الدراسة والتى سوذ تسعى إلى معرفة فا؟لية إستراتيجية 

 .لمتوسطة فى دولة الكويتمهارات الترابط الرياضى لطلبة المرحلة ا

فى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البح  الحالى ضعذ مستوى مهارات الترابط      
 .الرياضى لدى طلبة المرحلة المتوسطة فى دولة الكويت

 :تساؤالت الدراسة
ما هى مهارات الترابط الرياضى التى ينبغى تنميتها لدى طلبة المرحلة المتوسطة فى   -أ

 دولة الكويتا
فى تنمية مهارات الترابط الرياضى لطلبة المرحلة  KWLما هى ما فا؟لية إستراتيجية  -ة

 المتوسطة فى دولة الكويتا
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 :فرضيات الدراسة
ال توجد فروق اات دالة إحصا ية بين متوسط درجات طفة المجمو؟ة الضابطة  .6

ى فى ومتوسط درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياض
 .التطبيق القبلى

ال توجد فروق اات دالة إحصا ية بين متوسطات درجات طفة في القياس القبلى  .9
 .والبعدى للمجمو؟ة الضابطة فى اختبار مهارات الترابط الرياضى

توجد فروق اات دالة إحصا ية بين متوسط درجات طفة المجمو؟ة الضابطة  .2
ختبار مهارات الترابط الرياضى ومتوسط درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى ا

 .لصالح درجات طفة المجمو؟ة التربية فى التطبيق البعدى

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى      

التعرذ ؟لى مهارات الترابط الرياضى التي تتناسة مع طفة الصذ التاسع  -6
 .المتوسط في دولة الكويت

نمية مهارات الترابط الرياضى لطلبة فى ت KWLالتعرذ ؟لى فا؟لية إستراتيجية  -9
 .المرحلة المتوسطة فى دولة الكويت

 :أهمية الدراسة
تأتى ها  الدراسة استجابة لما ينادى به التربويون فى الوقت الحاضر من ضرورة        

 :استخدام االتجاهات الحديثة فى التدريس، ويمكن توضيح أهمية البح  فى النقاط اآلتية
الحالى فى تدرية طلبة المرحلة المتوسطة بصفة ؟امة وطفة قد يسهم البح   -6

 .KWLالصذ التاسع بصفة خاصة للترابط الرياضى بواسطة إستراتيجية 
الطلبة ؟لى التفكير فى بداية الدرس وأثناء الدرس  KWLقد تسا؟د إستراتيجية  -9

ى فهم وبعد ، وتسا؟دهم فى ربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجديد، وارسهام ف
 .المعلومات وتاكرها لفترة طويلة، وجعل الرياضيات مادة حيوية
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المعلم من أن للمتعلمين معالجة أى موضوع مهما كانت  KWLقد تمكن إستراتيجية  -2
ثارة فضولهم  .درجة صعوبته، والم من خفل تنشيط معرفتهم السابقة، وا 

فى الرياضيات لتدرية لفت انتبا  القا مين والمس ولين ؟ن العملية التعليمية ومشر  -8
 .المعلمين ؟لى إستخدام إستراتيجية جديدة فى تعلم الرياضيات فى الدورات التدريبية

من المأمول أن يسهم البح  الحالى فى تنبيه واضعى المناه  الدراسية رثراء وتعزيز  -5
مناه  الرياضيات بالمرحلة المتوسطة باستخدام إستراتيجيات تدريس حديثة 

 .KWLك ستراتيجية 
إ؟داد بطاقة مفحظة مهارات الترابط الرياضى والتى يمكن استخدامها فى الحكم ؟لى  -1

 .مستوى أداء الطلبة
تقديم بعض التوصيات والمقترحات التى يمكن أن تفيد المهتمين ب ؟داد المعلم فى  -7

معالجة نواحى القصور بما يسا؟د ؟لى رفع مستوى المعلمين فى تلم المهارات 
 .التدريسية

 :لحات الدراسةمصط
 :تتحدد مصطلحات الدراسة الحالية ؟لى النحو التالى      

هى إستراتيجية نمواج المعرفة السابقة والمكتسبة فى التدريس : KWLإستراتيجية  -0
KWL والاى ، الاى استمدت من أفكار بياجية وقد سميت ب ستراتيجية تكوين المعرفة

وحيد حافظ، )نمااج التعليم المعرفية  طور من يعد يندرج هاا النمواج التدريسى تحت
إستراتيجية تعلم تهدذ إلى : "بأنها KWLوتعرذ إستراتيجية (. 68، ص9009

 ,Mary)" التعرذ ؟لى البنية المعرفية السابقة للمتعلم وربطها بالعرفة الجدييدة
2002,p.31). 

رة يمكن من مها"الترابط الرياضى بأنه  (م2114)وليم عبيد ؟رذ : الترابط الرياضى -2
خفلها أن يدرم المتعلمين فى جميع مراحلهم التعليمية، أن الرياضيات أداة مفيدة من 
خفل قوانينها، وأساليبها المنطقية والتنظيمية،وأنشطتها فى كل فرو؟ها فى خدمة 
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العلوم األخرى وفى خدمة األنشطة الحياتية المتنو؟ة، إضافة إلى خدمة بعضها 
 (.79ص ")البعض من داخلها

الدرجات التى يحصل "بأنه : ويعرذ الباح  مستوى الترابط الرياضي إجرا ياً 
 ".؟ليها الطفة فى االختبار  مهارات الترابط الرياضى قيد البج 

  :منهج البحث
استخدم الباح  وفقًا لطبيعة البح  الحالي المنه  الشبه التجريبي، وتم استخدام 

  الحالي، والمتمثل في التعرذ ؟لى فا؟لية هاا المنه  ألنه يتناسة مع هدذ البح
 فى تنمية مهارات الترابط الرياضي المرحلة المتوسطة فى دولة الكويت KWLإستراتيجية 

 :متغيرات الدراسة
 .KWLالمتمثل في استراتيجية إستراتيجية : المتغير المستقل –
 .  المتمثل في مهارات الترابط الرياضي: المتغير التابع –
( KWLاستراتيجية )لباح  المتغير المستقل في هاا البح ، وهو وقد أخضع ا  

 (.مهارات الترابط الرياضي)للتجربة؛ لقياس أثر  ؟لي المتغير التابع، وهو 

 : تصميم الدراسة
أتبع الباح  في هاا البح  المجمو؟ات المتكاف ة او القياسين القبلي والبعدى، ثم 

للتجربة، وقياس أثر  ؟لي المتغير ( KWLة استراتيجي)قام ب خضاع المتغير المستقل 
، لدي طفة المجمو؟ة التجريبية للصذ التاسع (مهارات الترابط الرياضى)التابع، وهو 

المتوسط بدولة الكويت، أما المجمو؟ة الضابطة فقد درست بالطريقة المعتادة المتبعة فى 
 .المدارس

 : مجتمع الدراسة
ذ السادس المتوسط بمحافظة تكون مجتمع البح  من جميع طفة الص

م، والبالغ ؟ددهم ؟لي حسة إحصاء 9069/9068األحمدي بدولة الكويت للعام الدراسي 
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سنه، ويتعلم ( 65: 68)طالبًا وطالبة، وتتراوح أ؟مارهم ( 4587)إدارة التخطيط والمتابعة 
 .حصص أسبو؟ياً ( 5)جميعهم مادة الرياضيات بمعدل 

 : عينة البحث
تم تقنين األدوات المستخدمة في البح  الحالي بعد تطبيقها  :دواتعينة تقنين األ (0)

مف )؟لي ؟ينة من طفة الصذ السادس المتوسط بمحافظة األحمدي بمدرسة 
( 65-68)طالبًا تتراوح أ؟مارهم من ( 20)قوامها ( حسن الكندري المتوسطة بنين
سنه، ( 0.81)سنه، وانحراذ معياري قدر  ( 68.90)سنة، بمتوسط ؟مري قدرة 

 .التالي( 6)م، كما هو موضح في جدول 9069/9068خفل العام الدراسي 
 (0)جدول 

 عينة تقنين أدوات البحث والعدد المستبعد منها
 المجموع عدد العينة م
 34 العدد الكلي 0
 4 (بسبب الغياب وعدم استكمال التطبيق)العدد المستبعد  2

 31 ـــالياإلجمـــــــ
 

تم تطبيق أدوات البح  الحالي ؟لي ؟ينة تم اختيارها من : ألساسيةعينة البحث ا (2)
طفة الصذ السادس المتوسط بمدينة األحمدي، من فصلين دراسين مختلفين من 

( 80)، بلغ ؟ددهم (مف حسن الكندري المتوسطة بنين)الصذ السادس بمدرسة 
: 68)بين م، حي  تراوحت أ؟مارهم ما 9069/9068طالبًا خفل العام الدراسي 

 سنه،( 0.88)سنه، وانحراذ معياري قدر  ( 68.21)سنة، بمتوسط ؟مري قدر  ( 65
التالي العدد النها ي لعينة الدراسة األساسية، وكالم العدد ( 9)ويعرض جدول 

 .المستبعد نتيجة الغياة و؟د استكمال التطبيق
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 (2)جدول 
 عدد عينة البحث األساسية والعدد المستبعد منها

 المجموع العينة عدد م
 42 العدد الكلي 0
 2 (بسبب الغياب وعدم استكمال التطبيق)العدد المستبعد  2

 41 اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي
 

وقد تم تقسيم ؟ينة الدراسة األساسية إلي مجمو؟تين، تمثل إحداهما المجمو؟ة  
 :اليالتجريبية، وتمثل األخري المجمو؟ة الضابطة ؟لي النحو الت

بالصذ التاسع  8/6طفة فصل )تمثل المجمو؟ة التجريبية  :المجموعة األولي –
، وهي التي تم التدريس لها باستخدام (المتوسط بمدرسة مفحسنالكندريالمتوسطةبنين

 .طالباً ( 90)، وبلغ ؟ددهم KWLاستراتيجية 
بالصذ السادس  8/9طفة فصل )تمثل المجمو؟ة الضابطة  :المجموعة الثانية –

، وهي التي تم التدريس لها الطريقة (المتوسط بمدرسة مفحسنالكندريالمتوسطةبنين
 .طالباً ( 90)، وبلغ ؟ددهم (لم تتعرض ألي تدخل في التجربة البحثية)التقليدية 

 :مواد وأدوات البحث
لإلجابة ؟ن أس لة البح ، والتحقق من فروضه قام الباح  ب ؟داد المواد واألدوات 

 :األتية
 (.دليل المعلم، كتية الطالة للمجمو؟ة التجريبية: )البحث، تمثلت فيمواد  (0)
 (اختبار مهارات الترابط الرياضي: )أدوات البحث، وتمثلت في (2)

 : فيما يلي توضيح لكيفية تصميم ومواد وأدوات البح 
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 (:األدوات التعليمية)مواد البحث  -أوالا 
 :دليل المعلم  (0)
ع يستمد منه المعلم مقترحات وأفكار، ليقوم دليل المعلم هو مرج: محتوي الدليل ( أ

: ، وتضمن الدليلKWLبتدريس الوحدة الُمعاد صياغتها باستخدام استراتيجية 
،ومهارات KWLجزء تنظيري ؟ن استراتيجية  قا مة بالمحتويات، أهداذ الدليل،)

( ةأ، )الخطة الزمنية لتدريس الوحدة الخامسة أهداذ تنظيم الوحدة، الترابط الرياضى،
؟ناصر )من كتاة الرياضيات للصذ التاسع المتوسط للفصل الدراسي األول 

حصص، ًتدرس في ( 9)تضمن الدليل الخطة الزمنية لتدريس الوحدة بواقع  ،(الهندسة
 (. حصص أسبو؟ياً ( 5)خفل أسبو؟ين تقريبًا، بواقع 

مواد والوسا ل تم تزويد الدليل بمجمو؟ة من األدوات وال: )الوسائل واألدوات واألنشطة ( ب
 (.التي يمكن من خفلها القيام باألنشطة المختلفة

 :وضعت خطة لتدريس كل درس من دروس الوحدة، واستملت ؟لي: خطة التدريس ( ج
 (.أهداذ كل درس مصاغة بطريقة إجرا ية، خطوات السير في الدروس)

ق ملح -قام الباح  بعرض دليل المعلم ؟لي مجمو؟ة من المحكمين: صالحية الدليل ( د
األهداذ المرجو تحقيقها، ودقتها، ) :، والم للتأكد من مدي مناسبة األتي(0)

وارتباطها بموضو؟ات الوحدة، صحة المعلومات الواردة بمحتوي الدليل، مف مة 
وقد أبدي المحكمون  (.KWLإجراءاته التدريسية لتف م التدريس باستخدام استراتيجية 

أثناء شرح  KWLستخدام استراتيجية بعض المفحظات، أهمها توضيح خطوات ا
الدرس، وقام الباح  ب جراء التعديفت التي اقترحها المحكمون، وبالم أصبح الدليل 

 .(2)ملحق  -في صورته النها ية
 

 :كتيب الطالب للمجموعة التجريبية (2)
قام الباح  ب ؟داد كتية الطالة للمجمو؟ة التجريبية، وهدفه مسا؟دة الطفة 

بكتاة الرياضيات للصذ التاسع المتوسط من خفل ( ؟ناصر الهندسة) ؟لي تعلم الوحدة
،لتحقيق أهداذ KWLالتركيز ؟لي تنمية مهارات الترابط الرياضي لديهم، واستراتيجية 
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البح  في تنمية مهارات الترابط الرياضى لدي الطفة، فمحتوي كتية الرياضيات 
ة التقليدية، والتي تؤدي إلي إصابة بالمرحلة التاسعة بوضعها الراهن تقوم ؟لي الطريق

الطفة بالملل، و؟دم القدرة في االستمرار في ؟ملية التعلم لفترة زمنية طويلة، وتم اتباع 
 .الخطوات التالية في إ؟داد كتية الطالة للمجمو؟ة التجريبية

 :اختيار المحتوي الدراسي ( أ
الجزء )يات من كتية الرياض( ؟ناصر الهندسة والقياس)اختار الباح  وحدة 

ر؟ادة صياغتها ( م9069/9068العام الدراسي )للصذ التاسع المتوسط ( األول
 :، وجاء اختيار ها  الوحدة لألسباة األتيةKWLوتنظيمها باستخدام استراتيجية 

ثراء المحتوي العلمي للوحدة بكم كبير ومتنوع للمفاهيم العلمية، والتي يمكن صياغتها  –
 .KWLباستخدام استراتيجية 

موضو؟ات الوحدة شيقة ومتنو؟ة ومترابطة، وهاا يتيح إمكانية صياغتها باستخدام  –
، فضًف يمكن تطبيق العناصر الهندسية والقياس في الحياة العملية، KWLاستراتيجية 

 .وأيضًا هاا يشجع ؟لي تعليم خارج أسوار المدرسة
ن مجمو؟ة من ُتعتبر وحدة ؟ناصر الهندسة والقياس وحدة مستقلة مما تتضمنه م –

المستفيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة، الوجهات )المفاهيم المترابطة بمفهوم 
 (ثفثية األبعاد، مساحة سطح المجسمات وحجمها

حصصيتضمنصغبرنسبيًا من المفاهيم ولكن تتمتع تلم ( 9)يبلغ ؟دد الحصص  –
 .  اع ؟ديدة من الحياةالمفاهيم بالترابط الرياضى، فضًف ؟ن ترابطها وتمثيلها بأنو 

 

 :تحديد األهداف السلوكية بالوحدة ( ب
تمثل األهداذ نقطة البداية سواء من الناحية التخطيطية أو الناحية التنفياية، 

اختيار وتنظيم المحتوي وتتابعه، حسن : )فتحديد األهداذ بصورة إجرا ية يسا؟د ؟لي
توقع من الطفة أن يحققو  من اختيار الوسا ل واألنشطة وأسالية التقويم، معرفة ما ي

ومن هنا تظهر أهمية تحديد األهداذ بطريقة إجرا ية بحي  يكون الهدذ محددًا (. نتا  
وواضحًا، يمكن مفحظته وقياسه، وأن يناسة مستوي الطفة، لاا قام الباح  بتحديد 
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لوكية األهداذ العلمية وارجرا ية للوحدة موضوع الدراسة، والم من خفل األهداذ الس
التعرذ ؟لي : )، ومن ها  األهداذ أن يكون الطالة قادرًا ؟لي(3)ملحق . بدليل المعلم

المستقيمات والمستقيمات المتعامدة، وسمها، تمثيل األشكال الثفثية األبعاد فى الرسم، 
ايجاد المساحة السطحية للمنشور واألسطوانة، ايجاد المساحة السطحية للهرموالمخروط، 

 (.المنشور واألسطوانة، ايجاد حجم الهرم والمخروطايجاد حجم 
 :تحليل محتوي الوحدة ( ج

 :تحديد الهدف من تحليل المحتوي .0

كان ال بد من  KWLمن أجل إ؟ادة تنظيم وصياغة الوحدة باستخدام استراتيجية 
إجراء تحليل المحتوي العلمي للوحدة للتعرذ ؟لي المفاهيم العلمية المكونة للوحدة، و؟ن 

عفقات بين المفاهيم تُبني بقية المستويات من تعميمات وقوانين ومبادئ، والتزم طريق ال
مجمو؟ة من الحقا ق والمعلومات العلمية المترابطة مع : الباح  بالتعريذ األتي للمفهوم

 . بعضها بسمات مشتركة
 :تحديد ثبات التحليل .2

الدراسية المراد  ولحساة ثبات التحليل قام الباح  بتحليل المحتوي العلمي للوحدة
، وتكرار التحليل من قبل أحد المعلمين الاين يقومون KWLتدريسها باستخدام استراتيجية 

بتدريس نفس الوحدة، وحساة ثبات تحليل المحتوي، والم من خفل تحديد بنود ارتفاق 
 :واالختفذ، وباستخدام معادلة كوبر

 
 1712 =ـــــــــــــــــــــــــــ  =ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ثبات التحليل 

 
 .وهي نسبة مرتفعة يمكن الوثوق بها

 :إعادة صياغة الوحدة باستخدام استراتيجية بوسنر ( د
ية المراد تدريسها، واطلع ؟لي ؟دد من بعد أن قام الباح  بتحليل الوحدات الدراس

، وكالم KWLمشرو؟ات المناه  والوحدات الدراسية، والتي أ؟دت باستخدام استراتيجية 

 ؟دد مرات االتفاق

 االختفذدد مرات ؟+ االتفاق  ؟دد مرات

 

66 

 68 
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ارطفع ؟لي الكتة المتخصصة في مجال الرياضيات، قام الباح  ب ؟ادة صياغة 
 :، ورا؟ي الباح  ؟ند إ؟ادة الوحدة ما يليKWLالوحدات باستخدام استراتيجية 

 .تكون محتوي موضو؟ات الكتية هي نفس موضو؟ات الكتاة المدرسي أن –
؟رض المحتوي العلمي بشكل أدق في توضيح العفقات بين المفاهيم، وبشكل شيق  –

 .وجااة
أن تشتمل الوحدة ؟لي بعض األس لة التي تثير اهتمام التفميا، وتدفعهم إلي المزيد  –

 .من التعلم
 :تحديد الوسائل واألنشطة ( ه

كطريقة تدريس للوحدة محل الدراسة، وحي  أن استخدام KWLاستراتيجية ًتستخدم 
يحتاج إلي ؟رض المفاهيم بطريقة شيقة لتوضيح العفقات بينها، قام KWLاستراتيجية 

لعرض الدرس بصياغة العرض ( الداتا شو)الباح  باستخدام جهاز العرض فوق الرأس 
ال الهندسية رحساس الطالة باألشكال التقدمي، بجانة استخدام ورق مقوى لتمثيل االشك

والمجسمات، وهاا بجانة استخدام السبورة والطباشير لحل بعض المسا ل وتحقيق التفا؟ل 
 .الطفة مع الدرس

 :إجراء تقويم البنائي ( و
بعد ارنتهاء من إ؟داد كتية الطالة للمجمو؟ة التجريبية، قام الباح  بعرض 

التاسع المتوسط، ليسوا من ؟ينة البح   الوحدات كأجزاء ؟لي خمسة طفة بالصذ
األساسية، لتعرذ ؟لي الصعوبات التي قد تواجههم ؟ند قراءتهم لكل جزء من الكتاة، وتم 

بعض األنشطة لم تكن مفهومة للطفة، فقام : التعرذ ؟لي أهم تلم الصعوبات ومنها
 .الباح  بصياغتها مرة أخري بطريقة و؟بارات أسهل يفهمها الطفة

 :ض كتيب الطالب علي مجموعة من السادة المحكمينعر ( ز
، للتأكد من (6)ملحق  -تم ؟رض كتاة الطالة ؟لي مجمو؟ة من المحكمين 

 : صفحيته من حي 
 .مدي صدقه ومناسبة محتوا  لتحقيق األهداذ المرجوة من دراسته –
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 .مدي التزام الباح  بأساسيات المادة العلمية، كما هي مقررة بكتاة الوزارة –
 .دى شمول الكتاة لموضو؟ات الوحدة محل الدراسةم –
 .التأكد من سفمة ووضوح المادة العلمية، ومدي منطقية تسلسل الموضو؟ات –

وقد أبدي المحكمون بعض المفحظات، أهمها إضافة المزيد من األنشطة، وقام 
 الباح  ب جراء التعديفت التي اقترحها السادة المحكمين، وبالم أصبح كتية الطالة

 (.3)ملحق  -الخاص بالمجمو؟ة التجريبية في صورته النها ية 
 

 :أدوات البحث -ثانياا 
 :اختبار مهارات الترابط الرياضى (1)

وهى الوحدة التى تم اختيارها من كتاة الرياضيات للصذ : تحديد المادة الدراسية -
، وهى مقسمة إلى ستة دروس (وحدة ؟ناصر الهندسة)التاسع للمرحلة المتزسطة، 

لمستقيمات والمستقيمات المتعامدة، ورسمها، تمثيل األشكال الثفثية األبعاد فى ا)
الرسم، المساحة السطحية للمنشور واألسطوانة، المساحة السطحية للهرم والمخروط، 

 (.حجم المنشور واألسطوانة، حجم الهرم والمخروط
الترابط يهدذ االختبار إلى قياس مستوى مهارات : تحديد الهدف من االختبار -

، لدة طلبة الصذ التاسع المتوسط، والمتمثلة فى KWLالرياضى وفقًا الستراتيجية 
مهارة التعرذ ؟لى الروابط بين األفكار الرياضية واستخدامها، مهارة فهم كيفية )

ارتباط األفكار الرياضية، وكيذ تبني بعضها البعض كي تنت  كف متكامًف مترابطًا، 
، والم (اضات، واستخدامها فى سياق خارج الرياضياتمهارة التعرذ ؟لى الري

 .للتمكن من ارجابة ؟لى تساؤالت البح 
قام الباح  بالرجوع إلى العديد من األدابيات : تحديد مهارات الترابط الرياضي -

، (9008)، دراسة ؟باس والعبسي (9007)دراسة بدوى : والدراسات السابقة، منها
، دراسة (9060)، دراسة بدر (9060)أبوزينة  ، دراسة(9009)دراسة البركاتى 

، لتحديد مهارات الترابط الرياضي، وتم استخفص ثف  مهارات (9069)الصعيدى 
أساسية للترابط الرياضي، وتم ؟رضها ؟لى مجمو؟ة من المحكمين من اوى 
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مدى شمولية المهارات، مدى مف مة ) :االختصاص، والم الستطفع آرا هم حول
 (.جرا ي للمهارة، الصحة العلمية واللغويةالتعريذ ار

وبعد األخا برأى المحكمين، فقد ا؟تمد الباح  مهارات الترابط الرياضية، والمكونة  
مهارة التعرذ ؟لى الروابط واألفكار : )من ثف  مهارات، وهى ؟لى النحو التاليى

يذ تبنى بعضها الرياضية واستخدامها، مهارة فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية، وك
البعض؛ كى تنت  كًف متكامًف مترابطًا، مهارة التعرذ ؟لى الرياصيات واستخدامها فى 

 .سياق خارج الرياضيات كالحياة اليومية

يوضح المهارات األساسية للترابط الرياضي والمهارات الفر؟ية ( 2)والجدول 
 .إليها مسبقاً المنبثقة منها، والم كما ورد فى األدبيات التى تم ارشارة 

 (3)جدول 
 مهارات الترابط الرياضي األساسية والمهارات الفرعية المنبثقة منها

 المهارات الفرعية المنبثقة منها، مهارات الترابط الرياضي األساسية م
 والتى تتميز عنها بطريقة سلوكية

مهارة التعرف على الروابط بين - 0
 األفكار الرياضية واستخدامها

 .فة السابقةتحديد المعر 
التعرف على العالقات الرياضية بين الموضوعات 

 .السابقة
 .حل المشكالت الحالية من خالل المعلومات السابقة

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية - 2
وكيف تبني على بعضها على 
البعض لكى تنتج كالا متكامالا 

 ومترابطاا 

 .التكامل واالرتباط بين المغفاهيم واإلجراءات
 –العمليات  –األعداد )ارتباطاخل الموضوعات الرياضية 

 (.حل المشكالت –القياس  –الهندسة 

مهارة التعرف علي الرياضيات - 3
واستخدامها فى سياق خارج 

 الرياضيات

 :ارتباط الرياضات بالعلوم األخرى
 :ارتباط الرياضيات فى الحياة اليومية

 .ارتباط الرياضيات وتطبيقها فى الحياة -
 .ائد استخدام الرياضيات فى حل المشكالتفو  -
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 :صياغة فقرات االختبار
أس لةمتنو؟ة منها ( 5)قام الباح  ببناء اختبار مهارات الرياضي المكون من 

بندًا، حي  تم تقسيم االختبار ككل إلى ( 27)األختيار المتعدد والمقالية، وتضمن االختبار 
ابط بين األفكار الرياضية واستخدامها، فهم مهارة التعرذ ؟لى الرو :)ثف  مهارات، وهى 

كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيذ تبني ؟ل ىبعضها ؟لى البعض لكى تنت  كًف 
متكامًف ومترابطًا، مهارة التعرذ ؟لي الرياضيات واستخدامها فى سياق خارج 

ات ، ولكل مهارة خصصت بعض الفقرات، وقد را؟ي الباح  ؟ند صياغة فقر (الرياضيات
الدقة العلمية للغة، الفقرات محددة وواضحة وخالية من الغموض، :)االختبار ما يلى

مناسبة الفقرات لمستوى الطفة، ممثلة للمحتوى واألهداذ المرجو قياسها، فقرات موظفة 
 (.لمهارات الترابط الرياضي المراد قياسها، مدى وضوح التعليمات لتنفيا االختبار

 :ارالصورة األولية لالختب
قام الباح  ب ؟داد اختبار مهارات الترابط الرياضي فى صورته األولية بحي  

فقرة، بعض الفقرات لها بدا ل، أغلبها واحد منها الصحيح، وبعد ( 27)اشتمل ؟لى ؟دد 
كتابة فقرات االختبار ثم ؟رضها فى صورتها األولية ؟لى مجمو؟ة من المحكمين من 

صفحية ؟دد بنود االختبار، : )ا هم حول مدىاوى االختصاص، والم الستطفع آر 
تمثيل الفقرات لمهارات الرابط الرياضي المراد قياسها، تغطية فقرات االختبار للمحتوى، 
صحة فقرات االختبار لغويًا و؟لميًا، دقة صياغة البدا ل لكل فقرة من فقرات االختبارات، 

مدى كفاية ووضوح .ع المتوسطمدى مناسبة أس لة االختبار لمستوى طالبات الصذ التاس
 .التعليمات

ضافة  وقد أشار المحكمون إلى تعديل بعض فقرات االختبار، وحاذ البعض، وا 
فقرات أخرى، وقام الباح  بتعديل ما أوصى به المحكمون، وبناء ؟لى رأى المحكمين 

 .سؤااًل طبقًا لمهارات الترابط الرياضي( 5)أصبح ؟دد األس لة 
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 :ة لالختبارالمعامالت العلمي
 :صدق االختبار –أوالا 

قام الباح  بالتحقق من صحة االختبار ؟ن طريق ؟رض  :صدق المحكمين -
ختبار في صورته األولية ؟لي مجمو؟ة من الخبراء والمختصين في المناه  اال

، حي  قاموا ب بداء آرا هم ومقترحاتهم، ومفحظاتهم حول (6)وطرق التدريس ملحق 
مناسبة فقراته ووضوح صياغتها اللغوية ومدي انتماء الفقرات لكل بعد من أبعاد 

جراء التعديفت الفزمة ليصبح وفي ضوء الم تم األخا بآراء المحك. االختبار مين وا 
 .بنداً ( 27)؟دد من أبعاد االختبار 

قام الباح  بتطبيق االختبار ؟لي ؟ينة االستطف؟ية من طفة : تجريب االختبار -
من غير ؟ينة البح  األساسية، وتكون العينة األستطف؟ية  –المتوسط الصذ التاسع

إيجاد معامل ) :لعينة االستطف؟ية إليطالبًا من نفس المدرسة، وقد هدفت ا( 20)من 
الصعوبة والتمييز، حساة زمن االختبار، حساة معامفت االتساق الداخلي، حساة 

 (.صدق وثبات االختبار
 :معامل الصعوبة -

يقصد بمعامل الصعوبة النسبة الم وية لعدد الطفبالاين أجابوا؟لي كل سؤال من 
محكيتين العليا والدنيا، حي  تمثل كل مجمو؟ة االختبار إجابة صحيحة من المجمو؟تين ال

 (905:9065ملحم، : )طالبًا، ويحسة بالمعادلة اآلتية( 9)

 

 %011 ×ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الصعوبة  معامل
 

وبالم ف ن معامل الصعوبة يفسر ؟لي كل فقرة بأنه كلما زادت االختبار، 
 .يوضح الم( 9)والجدول 

 صحية عدد الطالب الذين اجابوا اجابة
 اجابوا اجابة عدد الطالب الذين+ عدد الطالب الذين اجابوا اجابة صحيحة 
 خاط ة 
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 :     معامل التمييز -
يقصد بمعامل التمييز الفرق بين نسبة الطفة الاين أجابوا ؟ن فقرة السؤال بشكل 

؟ن الفقرة بشكل صحيح من الف ة صحيح من الف ة العليا، ونسبة الطفة الاين أجابوا
الدنيا، حي  قام الباح  بحساة معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة 

 (9065: 908ملحم، )                                                         :التالية
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد=   معامل التمييز

 .؟دد الاين أجابوا ؟ن فقرة من المجمو؟ة العليا صحيحة = 0ن
 ؟دد الاين أجابوا ؟ن فقرة من المجمو؟ة الدنيا صحيحة = 2ن
 .؟دد الطفة في إحدى الف تين =  ك

فقرة من فقرات االختبار، قام  ولكي يحصل الباح  ؟لي معامل التمييز لكل
الباح  بترتية درجات الطفة تنازليا بحسة ؟فماتهم، وتقسيم الطاالة إلي مجمو؟تين، 

من مجموع الطفة، وهم الطفة الاين حصلوا ؟لى ؟لي %( 97)مجمو؟ة ؟ليا ضمت
وبتطبيق . طالباً ( 9)أدني الدراجات في االختبار، وقد بلغ ؟دد الطفة كل مجمو؟ة 

عادلة السابقة تم حساة معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، وبتجرية تطبيق الم
،وبها  النتا   تأكد %(16% :90)االختبار تبين أن جميع معامفت الصعوبة تتراوح بين 

الباح  ؟لي جميع فقرات االختبار،والم لمناسبة مستوي صعوبة الفقرات، حي  كانت 
وكان الهدذ من حساة درجة (.0.90)ثر، وأقل من فأك( 0.90)معامفت الصعوبة

، أو %(90)الصعوبة لفقرات االختبار هو حاذ الفقرات التي تقل درجة صعوبتها ؟ن 
 (670،9009:أبو دقة%(. )90)تزيد صعوبتها ؟ن 

:  0.96)كما يتضح أن جميع معامفت التمييز لفقرات االختبار تتراوح بين 
ويقبل ؟لم القياس والتقويم )تقع ضمن الحد المقبول، ، وهى معامفت مناسبة ، و (0.90

وبالم كان الهدذ من حساة معامل التمييز (. 0.90)معامل التمييز إاا بلغ أكثر من 

 9ن  – 6ن 
 م
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ألنها تعتبر  0، 90لفقرات االختبار هو حاذ الفقرات التي يقل معامل تمييزها ؟ن 
 (670، 9009: أبو دقة. )ضعيفة

؟لي ( العينة االستطف؟ية)ختبار بعد إجابة الطفةتم تصحيح اال: تصحيح االختبار -
( 85صفر و)فقراته، حي  تكون الدرجة التي حصل ؟ليها الطفة محصورة بين 

 .درجة
بدأت ؟ملية التطبيق ؟لي العينة االستطف؟ية، وترم الوقت : تحديد زمن االختبار -

تسجيل الوقت الاي  مفتوحًا أثناء التطبيق لجميع الطفة العينة االستطف؟ية، حي  تم
تمكن فيه أول طالة من ارجابة ؟لي أس لة االختبار قبل زمف ه، وقد بلغ حوالي 

دقيقة، ثم حددت الزمن الاي استكمل فيه أس لة االختبارآخر طالة، وقد بلغ ( 80)
 :دقيقة، ومن ثم حساة زمن االختبار باستخدام المعادلة التالية( 10)حوالي 

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد=  بارزمن االخت         
 

والرد ؟لي بعد هاا تم إضافة خمس دقا ق لقراءة تعليماتاالختبار االستعداد لإلجابة، 
 .دقيقة( 55)استفسارات الطاالة، وبالم حدد الزمن الكلي لتطبيق االختبار وهو 

 :صدق االتساق الداخلي -
يقصد بصدق االتساق الداخلي االرتباط بين درجات كل مجال والدرجة الكلية     

 .ختبار بالدرجة الكلية لفختباروكالم درجة ارتباط كل فقرة اال لفختبار،
 (682: 9060جار، الن)      

وجري التحقق من صدق االتساق الداخلي لفختبار ؟لي ؟ينة استطف؟ية مكونة 
طالبًا من مجتمع الدراسة، وتم حساة معامل بيرسون بين كل فقرة من فقرات ( 20)من 

االختبار والدرجة الكلية لفختبار الاي تنتمي اليه، وبتطبيق التجريبي لفختبار تبين أن 
ة ترتبط بالدرجة الكلية لفختبار ارتباطًا او داللة إحصا ية، غالبيتها ؟ند جميع األس ل
، وهاا يؤكد أن االختبار يتمتع (0.06)، وسؤال ؟ند مستوي الداللة (0.05)مستوي داللة 

 .بدرجة ؟الية من الصدق، ويدل ؟لي أن االختبار متسق داخلياً 

 مجموع أألزمنة التى استغرها الطالب فى اإلجابة 

 عدد الطالب
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نفسها تقريبًا إاا أ؟يد تطبيه ؟لي  يقصد به أن يعطي االختبار النتا  : ثبات االختبار -
نفس الطفة مرةأخري، ويعبر ؟نه إحصا يًا بانه معامل االرتباط بين ؟فمات األفراد 

، ولقد قام الباح  (688: 9060النجار، . )وبين مرات إجراء االختبار المختلفة
 .96ريتشارد سون  –بحساة معامل الثبات ب يجاد معامل الثبات بطريقة كودر

 :20ريتشارد سون  –ة كودرطريق
استخدم الباح  طريقة ثانية من طرق حساة الثبات، والم ريجاد ثبات 

للدرجة الكلية لفختبار  96االختبار، حي  حصل ؟لي قيمة معامل كودر ريتشارد سون 
 :ككل طبقًا للمعادلة التالية

 (.692، 9009: أبو دقة)       ( دددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددد  - 6) ( 6-م /م  )       = 20ر 
 

 :يوضح الم( 8)والجدول التباين   :2ع ؟دد الفقرات: ك      المتوسط :م:  حيث أن
 (4)جدول 

 20عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

معامل كودر ريتشارد  م 2ع ك البيان
 20سون 

 0.18 8.82 65.25 95 االختبار الكلي

لفختبار ككل كانت  96أن معامل كودر ريتشارد سون ( 8)يتضح من الجدول 
. ، وهي قيمة مقبولة تطم ن الباح  إلي تطبيق االختبار ؟لي العينة الدراسة(0.182)

وبالم تأكد الباح  من صدق وثبات اختبار مهارات الترابط الرياضي، وفي ضوء أراء 
تتضمن مهارات ( 8)ملحق  -فقرة( 27)صورته النها ية  المحكمين أصبح االختبار في

 .الترابط الرياضي

 

 

 (م–ك )م

 2ك ع
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 :المعالجة اإلحصائية للبحث
استخدم الباح  في هاا البح  األسالية ارحصا ية التالية في معالجة البيانات 

التي تم الحصول ؟ليها بعد تطبيق أدوات البح  ؟لي العينة ( النتا  )
بية وارنحرافات المعيارية، معامل الصعوبة والتمييز، معامل المتوسطات الحسا:)األساسية

 Mann- Whitney، معامل ارتباط بيرسون، اختبار مان ويتي96كودر ريتشارد سون 
للداللة بين فوق ؟ينتين  Wilcoxonللداللة بين فوق ؟ينتين مستقلتين، اختبار ولكوكسن

، ثم ؟رض النتا   (SPSS)رنام  حب  تم تحليل واستخراج النتا   بواسطة ب(. مرتبطتين
ومناقشتها، وتفسيرها في ضوء فروض البج ، وتلي الم وضع التوصيات والمقترحات 

 .المناسبة في ضوء ما أسفرت ؟نه النتا  
 :عرض نتائج البحث

ال توجد  " :الختبار صحة الفرض األول الذي نص علي :نتائج الفرض األول  -
بين متوسط درجات طفة  KWLام إستراتيجية فروق اات دالة إحصا ية ؟ند إستخد

المجمو؟ة الضابطة ومتوسط درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات 
 ".الترابط الرياضى فى التطبيق القبلى

 (2)جدول 
 داللة الفروق بين متوسطى درجات القياسيين القبليين لدى المجموعة الضابطة 

 K.W.Lترابط الرياضي وفقاا إلستراتيجية والتجريبية فى اختبار مهارات ال
 Mann-Whitneyباستخدام اختبار مان ويتي

 االختبار
 المجموعة الضابطة

 21= ن
 المجموعة التجريبية

 (U)قيمة  21= ن
الداللة  .Sig للفروق

 اإلحصائة
 ع م ع م

مهارات الترابط 
غير دالة  0.428 171.00 2.86 14.20 1.88 13.40 الرياضى

 ياا إحصائ

ات داللة إحصا ية بين متوسطى ا؟دم وجود فروق  (2)يتضح من الجدول 
درجات القياس يين القبليين لدى المجمو؟ة الضابطة والتجريبية فى اختبار مهارات الترابط 
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، وبلغت 676.00( U)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lالرياضي وفقًا رستراتيجية 
ا ف ن الفروق غير ا، ل0.05ة داللة أكبر من ، وهى درج0.899( Sig).قيمة الداللة 

 .دالة

ال توجد فروق ": الختبار صحة الفرض الثانى الذي نص علي :نتائج الفرض الثانى
بين متوسطات درجات طفة في  KWLاات دالة إحصا ية ؟ند إستخدام إستراتيجية 

 ".ياضىالقياس القبلى والبعدى للمجمو؟ة الضابطة فى اختبار مهارات الترابط الر 
 (2)جدول 

 للمجموعة الضابطة البعدي داللة الفروق بين متوسطى درجات القياس القبلي والقياس
 K.W.Lفى اختبار مهارات الترابط الرياضي وفقاا إلستراتيجية 

 Wilcoxonباستخدام اختبار ولكوكسن 

 االختبار
 القياس القبلي

 21= ن
 القياس البعدي

 21= ن
( Z)قيمة 

 للفروق
 

Sig. اللة الد
 اإلحصائة

 ع م ع م

غيردالة  225. 1.213- 1.53 13.70 1.88 13.40 مهارات الترابط الرياضي
 إحصائياا 

ات دالله إحصا يا بين متوسطى درجات ا؟دموجود فروق ( 2)يتضح من جدول 
القياس القبلي والقياس البعدي للمجمو؟ة الضابطة فى اختبار مهارات الترابط الرياضي 

( .Sig)، ودرجة داللة 6.962-( Z)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lتراتيجيةوفقًا رس
 .ا ف ن الفروق غير دالةا، ل0.05، وهى درجة داللة أكبر من 0.995

توجد فروق اات : "الختبار صحة الفرض الثال  الاي نص ؟لي: نتائج الفرض الثالث
طفة المجمو؟ة  بين متوسط درجات KWLدالة إحصا ية ؟ند إستخدام إستراتيجية 

الضابطة ومتوسط درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضى 
 ".فى التطبيق البعدى
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 (1)جدول 
داللة الفروق بين متوسطى درجات القياسيين البعديين بين المجموعة الضابطة 

 K.W.Lوالتجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضي وفقاا إلستراتيجية 
 Mann-Whitneyباستخدام اختبار مان ويتي

 االختبار
 المجموعة الضابطة

 21= ن
 المجموعة التجريبية

 21= ن
قيمة 

(U) 
 للفروق

Sig.  الداللة
 اإلحصائة

 ع م ع م

دالة  000. 000. 1.90 36.85 1.53 13.70 مهارات الترابط الرياضى
 إحصائياا 

لة إحصا ية بين متوسطى درجات ات دالاوجود فروق  (1)يتضح من الجدول 
القياس يين البعديين بين المجمو؟ة الضابطة والتجريبية فى اختبار مهارات الترابط 

، وبلغت قيمة 0.000( U)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lالرياضي وفقًا رستراتيجية
 .ا ف ن الفروق دالةا، ل0.05، وهى درجة داللة أصغر من 0.000( Sig).الداللة 

توجد فروق اات دالة :"الختبار صحة الفرض الرابع الاي نص ؟لي: ئج الفرض الرابعنتا
بين متوسطات درجات طفة في القياس القبلى  KWLإحصا ية ؟ند إستخدام إستراتيجية 

 ".والبعدى للمجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضى
 (3)جدول 

 القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية داللة الفروق بين متوسطى درجات القياس
 K.W.Lفى اختبار مهارات الترابط الرياضي وفقاا إلستراتيجية 

 Wilcoxonباستخدام اختبار ولكوكسن 

 االختبار
 القياس القبلي

 21= ن
 القياس البعدي

 21= ن
( Z)قيمة 

 للفروق
 

Sig.  الداللة
 اإلحصائة

 ع م ع م

دالة  000. 3.926- 1.90 36.85 2.86 14.20 مهارات الترابط الرياضي
 إحصائياا 
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ات دالله إحصا يا بين متوسطى درجات اوجود فروق ( 3)يتضح من جدول 
القياس القبلي والقياس البعدي للمجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضي 

ة داللة ، ودرج 3.926 –( Z)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lوفقًا رستراتيجية
(Sig. )0.000 ا ف ن الفروق دالةا، ل0.05، وهى درجة داللة أصغر من. 

ما هى ما فا؟لية :"ى نص علىذلإلجابة على التساؤل الثانى للبحث، وال
فى تنمية مهارات الترابط الرياضى لطلبة المرحلة المتوسطة فى دولة  KWLإستراتيجية 
 ".الكويتا

 (2)جدول 
 في درجات طالب المجموعة التجريبية  K.W.Lاتيجية حساب فاعلية استخدام ستر 

 في تنمية مهارات الترابط الرياضى بداللة معدل الكسب لبالك 

 االختبار

 القياس القبلي
 21= ن

 القياس البعدي
 21= ن

النهاية 
العظمي 
 لالختبار

نسبة 
الكسب 
 المعدل

الداللة 
 المتوسط اإلحصائية

 الحسابي
 اإلنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

مهارات الترابط 
 3.28 42 1.90 36.85 2.86 14.20 الرياضي

دالة 
 إحصائياا 

استخدام ستراتيجية فا؟لية أن نسبة الكسة المعدل ل( 8)اتضح من الجدول 
K.W.L وهي (2.99)لدى ؟ينة البح  قد بلغت قيمتها  لتنمية مهارات الترابط الرياضى ،

 .، مما يشير إلي أنها دالة إحصا ياً (6،90)تزيد ؟ن قيمة 

 :يالاي نص ؟ل بح  الحاليس لة الأمن  ثانيل الاالسؤ  ي؟ل تم ارجابةوبالم 
 إستراتيجية فا؟لية ما هى ما:"؟لى نص والاى للبح ، الثانى التساؤل ؟لى لإلجابة
KWL ويتاالك دولة فى المتوسطة المرحلة لطلبة الرياضى الترابط مهارات تنمية فى." 
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 :مناقشة النتائج –ثانياا 
ما هى مهارات الترابط الرياضى التى :"لإلجابة على التساؤل األول ، والذى نص على 

، من خفل الدراسة المسحية "ينبغى تنميتها لدى طلبة المرحلة المتوسطة فى دولة الكويت
عباس  ، دراسة(2111)دراسة بدوى : لبعض األدابيات والدراسات السابقة، منها

، دراسة بدر (2101)، دراسة أبوزينة (2113)، دراسة البركتى (2111)والعبسي 
، دراسة عمر (2102)، دراسة الصعيدى (2100)، دراسة أبو العينين (2101)
 :، لتحديد مهارات الترابط الرياضي، وهى ؟لى النحو التالى(2103)
 .مهارة التعرف على الروابط واألفكار الرياضية واستخدامها -0

 تحديد المعرفة السابقة. 
 التعرذ ؟لى العفقات الرياضية بين الموضو؟ات السابقة. 
 حل المشكفت الحالية من خفل المعلومات السابقة. 

مهارة فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية، وكيف تبنى بعضها البعض؛ كى تنتج  -2
 .كالا متكامالا مترابطاا 

 جراءاتالتكامل واالرتباط بين المغفاهيم وار. 
  حل  –القياس  –الهندسة  –العمليات  –األ؟داد )ارتباط الموضو؟ات الرياضية

 (.المشكفت
  مهارة التعرذ ؟لى الرياصيات واستخدامها فى سياق خارج الرياضيات كالحياة

 .اليومية
 :مهارة التعرف علي الرياضيات واستخدامها فى سياق خارج الرياضيات -3

 خرىارتباط الرياضات بالعلوم األ: 
 ارتباط الرياضيات فى الحياة اليومية: 

ما هى ما فاعلية  -ب: ولإلجابة ؟لى التساؤل الثانى للبح ، والاى نص ؟لى 
فى تنمية مهارات الترابط الرياضى لطلبة المرحلة المتوسطة فى دولة  KWLإستراتيجية 

إحصا ية يتبين ؟دم وجود فروق اات داللة  (2)الكويت؟، بدراسة وتحليل نتائج جدول 
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بين متوسطى درجات القياس يين القبليين لدى المجمو؟ة الضابطة والتجريبية فى اختبار 
( U)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lمهارات الترابط الرياضي وفقًا رستراتيجية 

، لاا 0.05، وهى درجة داللة أكبر من 0.899( Sig).، وبلغت قيمة الداللة 676.00
المجمو؟ة التجريبية )ما يشير إل تكافؤ مجمو؟تي البح  م. ف ن الفروق غير دالة

والمجمو؟ة الضابطة، وقام الباح  من التأكد لتكافؤ بين المجمو؟تي البج  ؟لى الرغم 
من أن استخدام االختبارات غير المعلمية ال تتطلة الم، حي  أكدت خيرية سيذ 

االختبارات غير   أن ًتعد اختبار مان ويتني واختبار ولككسون من( 69ص : 9065)
يكون حجم العينة كبير ، والتى تستخدم ؟ندما  Nonparametric Testsالمعلمية 

30n وبالم تم . ، ال يتطلة استخدامها شرط التكافؤ بين مجمو؟ات ؟ينة الدراسة
ال توجد فروق اات دالة إحصا ية ؟ند : "التأكد من صحة الفرض األول الاى نص ؟لى 

بين متوسط درجات طفة المجمو؟ة الضابطة ومتوسط  KWLتخدام إستراتيجية إس
درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضى فى التطبيق 

 ".القبلى
تبين ؟دم وجود فروق اات دالله إحصا يا بين ( 1)وبدراسة وتحليل نتا   جدول 

لبعدي للمجمو؟ة الضابطة فى اختبار مهارات متوسطى درجات القياس القبلي والقياس ا
، 6.962-( Z)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lالترابط الرياضي وفقًا رستراتيجية

، لاا ف ن الفروق غير 0.05، وهى درجة داللة أكبر من 0.995( .Sig)ودرجة داللة 
ال تأتى بنتا    بالطريق التقليدى" ؟ناصر الهندسة"مما أكد للباح  أن دراسة الوحدة . دالة

مرضية لدى المعلم والمتعلم، لاا كان هنام حاجة ماسة لدراسة تلم الوحدة من خفل 
وبالم يكون الباح  قد تأكد من صحة الفرض . استراتيجيات تدريس حديثة و فعالة 

ال توجد فروق اات دالة إحصا ية ؟ند إستخدام إستراتيجية : "الثانى الاى نص ؟لى 
KWL  درجات طفة في القياس القبلى والبعدى للمجمو؟ة الضابطة فى بين متوسطات

 ".اختبار مهارات الترابط الرياضى
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تبين وجود فروق اات داللة إحصا ية بين  (1)بدراسة وتحليل نتائج جدول 
متوسطى درجات القياس يين البعديين بين المجمو؟ة الضابطة والتجريبية فى اختبار 

( U)، حي  بلغت قيمة الفروق K.W.Lرستراتيجية مهارات الترابط الرياضي وفقاً 
، لاا 0.05، وهى درجة داللة أصغر من 0.000( Sig).، وبلغت قيمة الداللة 0.000

 .  ف ن الفروق دالة
توجد فروق اات دالة : " مما يشير لصحة الفرض الثال ، والاى نص ؟لى

المجمو؟ة الضابطة بين متوسط درجات طفة  KWLإحصا ية ؟ند إستخدام إستراتيجية 
ومتوسط درجات طفة المجمو؟ة التجريبية فى اختبار مهارات الترابط الرياضى فى 

لاا يتضح من ها  النتا   أن تدريس وحدة ؟ناصر الهندسة للصذ ". التطبيق البعدى
وتنمية مهارات الترابط الرياضى  KWLالتاسع المتوسط بدولة الكويت ب ستخدام إستراتيجية 

قد مكنت  K.W.Lابي لدى ؟ينة البح ، ويعزى الم إلى أن إستراتيجة له أثر ايج
الطفة من تقرير ما يتعلمونه، وقيادة أنفسهم فى ؟ملية التعلم، وساهمت فى إستخراج 
المعلومات السابقة ؟ن الموضوع، وتوضيح الغرض من الموضوع، ومراقبة فهمهم 

همت فى تنمية مهارات الربط وتقويمه، وتوسيع أفكارهم فيما بعد الموضوع، كما سا
 . الرياضي

، وتنمير KWLوفى ضوء ماسبق من نتا   تضح أهمية استخدام إستراتيجية 
موضع البح  ، وهاا ما أكدته نتا    –مهارات الترابط الرياضى فى تدريس الوحدة 

، وفا؟لية تنمية مهارات KWLالدراسات السابقة، والتى تناول فا؟لية استخدام إستراتيجية 
الترابط الرياضى، حي  اتفقت نتا   البح  الحالى مع نتا   دراسة هاشم سعيد الشيخى 

، والتى هدفت الدراسة إلى إستقصاء أثر ربط محتوي الرياضيات بحياة الطفة (9000)
اليومية ؟لى تحصيلهم فى الرياضيات و؟لى إتجاهاتهم نحوها، وكان من أبرز نتا   

بين تحصيل طفة ( 0،5)إحصا ية ؟ند مستوى  وجود فروق اات داللة: الدراسة
المجمو؟تين التجريبية والضابطة، والم لصالح المجمو؟ة التجريبية، التى درسن المحتوى 

 .الحياتى
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حي  تبين  (2)جدول ، جاءت نتا   KWLوفيما يختص باستخدام استراتيجية          
لتنمية مهارات الترابط  K.W.Lأن نسبة الكسة المعدل لفا؟لية استخدام ستراتيجية 

، مما (6،90)، وهي تزيد ؟ن قيمة (2.99)الرياضى لدى ؟ينة البح  قد بلغت قيمتها 
مما يدل ؟لى أهمية تنمية الترابط الرياضى لطلبة مدارس . يشير إلي أنها دالة إحصا ياً 

المرحلة المتوسطة بصفة خاصة، ويأتى الم من خفل التدريس بواسطة إستراتيجية 
KWLفى تد؟يم ( تعلمت –أريد أن  –أ؟رذ )ي  يتضح معالم ها  ارستراتيجية ، ح

؟مليات ما وراء المعرفة، كى يحدد الطالة ما يعرفه بالفعل، وما الاى يريد أن يعرفه، 
 . وبعد الم يقرأ الطالة ويفحظ المعلومات ويحدد مااا تعلم بالفعل

 :توصيات الدراسة - ثالثاا 
ر ؟نها البح  الحالي، ومن خفل مناقشة تلم النتا  ، في ضوء النتا   التي أسف

 : أوصي بما يلي
 .KWLارهتمام بتنمية مهارات الترابط الرياضى لدي التفميا باستخدام إستراتيجية  .6
 طفةلدي  KWLارهتمام بتنمية مهارات الترابط الرياضى باستخدام إستراتيجية  .9

 .الصذ التاسع المتوسط بدولة الكويت
 .في حل كافة التمارين الرياضية KWLتبا  المعلمين إلي استخدام إستراتيجية توجيه إن .2
 .توضيح دور الرياضيات في خدمة العلوم اآلخري وتنمية محتواها بأسالية مقننة .8
 من مشكفت في توضيح دور الرياضيات في الحياة اليومية وما يتعرض له الطفة .5

 .والحساة الحياة اليومية، مثل تقدير المساحات والحجوم
 تبسيط المحتويل KWLإ؟ادة صياغة المحتوي الرياضي باستخدام إستراتيجية  .1

 مما الرياضي و؟رضه بشكل يسهل من تاكر المعلومة ويوضح ارتباطها بسابقتها،
 .يساهم في تعميق فهمه وارتباطه ببي ة الطفة

 .KWL؟رض أمثلة حياتية متنو؟ة داخل الكتاة المدرسي، لتوضيح إستراتيجية  .7
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 :الدراسات والبحوث مقترحة
 :في ضوء إجراءات البح  ونتا جه واستكمااًل له، اقترح الباح  ما يلي 
في تنمية متغيرات تابعة آخري  KWLدراسة فا؟لية استخدام استراتيجيات إستراتيجية  .6

التفكير التأملي، ؟ادات العقل، الاكاء الوجداني، الاكاء الرياضي، الحس : )مثل
واصل الرياضي، التفكير الرياضي، مهارات ما وراء المعرفة، التفكير الهندسي، الت

 (.اربدا؟ي، التفكير التحليلي
تدريس باقى وحدات مادة الرياضيات  KWLدراسة فا؟لية استراتيجيات إستراتيجية  .9

 .للصذ التاسع المتزسط بدولة الكويت
تراتيجيات تدريس واس KWLإجراء دراسات مقارنة بين فا؟لية استخدام استراتيجيات  .2

 .حديثة ؟لي متغيرات تابعة للمناه  الدراسية
، KWL؟مل برنام  تدريبي للمعلمين لتمكينهم من التدريس باستخدام إستراتيجية  .8

 .وربطها بتنمية مهارات الترابط الرياضي
إجراء بح  مماثلة للبح  الحالي معتمدًا ؟لي مجتمع أوسع رضافة نقاط تغطي  .5

 .بح وتد؟م نتا   هاا ال
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 المراجع
القياس والتقويم الصفى وارجراءات للتعلم الفعال، الطبعة األولى، : سناء .أبو دقة .6

 .م9009مكنبة دار آفاق للنشر والتوزيع، ؟زة، فلسطين، 
تطوير مناه  الرياضيات المدرسية وتعلمها، الطبعة (: 9060)أبو زينة، فريد كامل  .9

 .األولى، دار وا ل، ؟مان
نمواج مقترح لتكامل مناه  الرياضيات مع المواد األخرى (: 9008)منير أحمد،  .2

فى الحلقة األولى من التعليم األساسى فى فلسطين، رسالة دكتورا  غير 
منشورة، برنام  الدراسات العليا المشترم بين جامعة األقصى وجامعة ؟ين 

 .شمس، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة
ارتجاهات الحديثة فى تقويم المعرفة الرياضية، مجلة (: 9060)محمد بدر، بثينة  .8

 (.9)، العدد (62)التربية العلمية، المجلد 
تدريس الرياضيات الفعال من رياض األطفال حتى (: 9007)بدوى، رمضان مسعد  .5

 .السادس اربتدا ى، الطبعة األولى، دار الفكر، ؟مان
خدام إستراتيجيات الاكاءات أثر التدريس ب ست(: 9009)البركاتى، نفين حمزة  .1
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