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أثر استخدام استراتيجية التعلم المستند إلى
الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وخفض القلق
لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس عمان

:الملخص
،هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي
) طالباً وطالبة من101(  تكونت عينة الدراسة من،وخفض القلق لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس عمان
 قُسموا عشوائياً إلى مجموعتين،طلبة مدارس عمان للصف الثامن األس اسي ذوي مستويات مختلفة من القلق الرياضي
 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة طوّر الباحث اختباراً في التفكير الرياضي تم. واألخرى ضابطة،إحداهما تجريبية
. كذلك تم التحقق من صدقها وثباتها، وأداة لقياس القلق الرياضي،التحقق من صدقه وثباته
) بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالبα≤0.05( ًأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا
 والضابطة (التي درست،)المجموعتين التجريبية(التي درست باستخدام استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ
 كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة،بالطريقة االعتيادية) في التفكير الرياضي والقلق الرياضي
 وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة استخدام،ارتباطية عكسية بين التفكير الرياضي والقلق الرياضي
.استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات
. القلق الرياضي، التفكير الرياضي، استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ:كلمات مفتاحية

The impact of using the brain based learning strategy in the development of mathematical
thinking and reducing the anxiety of students in the basic stage in Amman schools
Abstract:
The study aimed to investigate the impact of using brain-based learning strategy in the
development of mathematical thinking and to reduce anxiety among students in the basic stage in
the Amman schools. The study sample consisted of (101) students of the eighth grade elementary
school students with different levels of mathematical anxiety, were randomly divided into two
groups, one experimental and the other a control. In order to answer the questions of the study, the
researcher developed a test in mathematical thinking whose validity and stability were verified,
and a measure of mathematical anxiety was verified.
The results of the study showed that there was a statistically significant difference (α≤0.05)
between the two mean scores of the experimental group (studied using the brain-based learning
strategy) and the control (usually studied) in mathematical thinking and mathematical anxiety.
Also showed an inverse correlation between mathematical thinking and mathematical anxiety. In
light of the results of the study, the researcher recommends the use of brain-based learning
strategy in the teaching of mathematics.
Keywords: Developing, Teacher performance, Professional standards.
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المقدمة
يواجو تعميـ الرياضيات في العصر الحالي تحديات تتمثل في ضعف تحصيل الطمبة ،وعدـ قدرتيـ عمى التفكير الرياضي ،وضعف

الدافعية لمتعمـ ،والقمق أثناء تعمـ الرياضيات ،وأثناء تقديميـ لبلتختبارات .وتدؿ االتختبارات الدولية عمى تدني مستوى تحصيل الطمبة

في الرياضيات عمى المستوى العربي ،وتراجع في مستوى تحصيل طمبة األردف في عاـ 2015ـ ،حيث دلت الدراسة الدولية إلى أف

متوسط درجات طمبة األردف في االتختبار األتخير جاء أقل مف المتوسط بفارؽ  114نقطة ،وتراجع مستوى طمبة األردف في

التحصيل في الرياضيات حيث كاف ترتيب طمبة األردف في الصف الثامف  36مف أصل  39دولة متقدمة

لبلتختبار(.)www.iea.nl/timss

وبناءا عمى دراسات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في األردف عمى (المصري وأبو لبدة )2008 ،تحديد جوانب ضعف
الطمبة في الرياضيات ،دل ت عمى عدـ قدرة الطمبة عمى حل المسائل اليندسية ،وضعف في الميارات الحسابية ،وعدـ قدرة التبلميذ
عمى استتخداـ استراتيجيات حديثة في حل المشكبلت ،وفي التمثيل.

ومف أىـ عناصر منياج الرياضيات الحديثة ،استتخداـ أنشطة واستراتيجيات تدريس حديثة متمحورة حوؿ المتعمـ ،بحيث يكوف

المتعمـ نشطا وفعاال  ،ولديو القدرة عمى التفكير الرياضي ،والتعامل مع المواقف الرياضية الجديدة ،وتدريب التبلميذ عمى
استراتيجيات متعددة لحل المشكبلت ،وزيادة قدرتيـ عمى أداء الميارات الرياضية.

وبالرغـ مف التحديث والتطوير في مناىج الرياضيات ،إال أف تدريب المعمميف عمى استتخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريس حديثة ال

زاؿ دوف المستوى المطموب ،فغالبا ما يقتصر تدريس الرياضيات عمى طرح أمثمة مف قبل المعمـ ،ويكوف دور المتعمـ سمبيا وغير
مشارؾ ،ولكف تعميـ وتعمـ الرياضيات يحتاج لنشاط متواصل مف قبل المتعمـ دوف ممل .فتوفير سموكات وعادات عقمية ودراسية

لممتعمـ تجعل منو مفك ار وناقدا ،وبالتالي تقبل الرياضيات وتخمق اتجاىا موجبا عمى المدى الطويل.
وتؤكد معايير تعميـ الرياضيات عمى أىمية تنمية التفكير الرياضي ،فيستطيع المتعمـ أف يعيد تنظيـ تخبراتو في كل موقف جديد

يواجيو ،ويضمف القدرة عمى حل المشبلت والتعمـ المتمثل في تشكيل التفكير مف تداتخل عناصر البيئة التي يجري فييا التفكير،

والموقف ،أو التخبرة ،ويتطور التفكير مف تخبلؿ العمميات العقيمة التي تجري داتخل دماغ اإلنساف ،والذي بدوره يقوـ بحفظ ومعالجة
المعمومات .وفي األوئة األتخيرة تطورت األبحاث المتعمقة بتركيب الدماغ ،وتنوعت وأظيرت نتائجيا ضرورة توافق المحتوى العممي
المقدـ لمتبلميذ مع تخصائص تركيب الدماغ البشري لتحقيق االستفادة القصوى مف ىذه التخصائص بقصد تحقيق أفضل نواتج

ممكنة لعمميات التعميـ والتعمـ ،وأصبح مف غير المنطقي االقتصار عمى تقديـ المادة العممية لمتبلميذ بقالب واحد ثابت يقوـ عمى
فكرة تقديـ المعمـ لممعمومات ،يمييا حفظ واستظيار مف جانب المتعمميف ،بل يجب تنويع طرؽ تناوؿ المعممومات بالمحتوى العممي

المقدـ بكتب التمميذ ،وتنويع طرؽ تقديـ وتدريس وتعميـ ىذه المعمومات لمتبلميذ.

إف فيـ أساليب التعمـ ) (De Vita, 2001يتطمب المعرفة عف كيفية عمل الدماغ ،وكيف يتعمـ؟ وكيفية االستفادة مف وظائف
الدماغ ،كما أف مشاعر وعواطف وتخمفيات األفراد تتختمف عف بعضيا البعض ،فكل شتخص يكتسب ويتعمـ المعمومات بأساليب

متختمفة ،وبالتالي يجب أف يتـ تحديد أساليب التعمـ لؤلفراد استنادا إلى طرؽ عمل الدماغ ووظائفو ،وعميو ينبغي وضع المحتوى
وتصميـ وتقديـ كل أنشطة التعمـ بطرؽ متنوعة تناسب أساليب التعمـ المتنوعة لمتبلميذ.

ويؤكد جنسف ( )Jensen, 2005أف أبحاث الدماغ في التسعينات أنتجت مجموعة مف المعارؼ الفرعية ،وربط المجاالت التي
تبدو غير مترابطة كعمـ الوراثة ،وعمـ الفيزياء ،وعمـ الصيدلة ،لتشكيل مقاالت دورية عممية عف الدماغ ،واستتخبلص مجموعة مف
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المعارؼ التقنية عف الدماغ ،فقد تـ تطوير طريقة تفكير جديدة تماما عف ىذا العضو ،ورغـ أننا النممؾ نموذجا شامبل ومتماسكا
لكيفية عمل الدماغ ،إال أننا نممؾ معمومات كافية إلجراء تغييرات ميمة عمى طريقة تعممنا.

وبالتالي يصبح الميـ البحث عف طرؽ واستراتيجيات التدريس التي تحقق أكبر الفائدة مف االستفادة مف نتائج األبحاث التي توضح
كيفية عمل الدماغ لتصبح عمميات التعميـ والتعمـ سيمة ومقبولة مف المتعمميف ومتناسبة مع تخصائص تفكيرىـ ،واىتماماتيـ ،حيث
أكدت نتائج دراسة بيمو ) (Bello, 2007أف تدريب المعمميف عمى استراتيجيات التعمـ القائـ عمى الدماغ ساعد الطبلب عمى زيادة
تحصيميـ في الرياضيات ،وأظيرت الدراسة أيضا أف أساليب محددة لتدريب المعمميف ىي أكثر تأثي ار لتنمية ميارات التفكير
الرياضي لدى الطبلب ،وأوصت بضرورة تنفيذ المزيد مف تدريب المعمميف وتطوير برنامج التدريب المستمرة ليـ.

وتعرؼ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ( قطامي والمشاعمة )2007 ،بأنيا التعمـ المبلءـ لمدماغ ،واستراتيجيات لجعل
المتعمميف أكثر انتاجا  ،وتستند ىذه النظرية إلى تركيب ووظيفة الدماغ ،فالدماغ وظيفتو التعمـ طالما لـ يمنع مف إنجاز عممياتو
الطبيعية ،وىي مدعومة مف قبل أبحاث عمـ األعصاب وعمـ النفس المعرفي.

ومف مبادىء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ تركيزىا عمى المدتخبلت البيئية ،والتوجيو نحو تخبرات عممية ،والتزويد بالتغذية
الراجعة ،وتوفير األمف والحماية ،حيث يبلحظ أف الطمبة في األردف يواجيوف مشكبلت في التخوؼ مف الرياضيات وعدـ الثقة

بالنفس.
وبذلؾ يمكف تعميـ نظرية العمـ المستند إلى الدماغ في موضوعات الرياضيات مف تخبلؿ إجراء التخطوات اآلتية( Jensen,

:)2005

)1التييئة واالستعداد لمتعمـ) :)Predispositionالتمييد بالتأكد مف االستعداد لمتعمـ واستحضار ما يوجد مف تخزينة المتعمـ مف
تخبرات .ودور المعمـ في ىذه التخطوة ،مراجعة التخبرات السابقة ،تحديد مجاؿ ونوع التعمـ الجديد ،استثارة عمل الدماغ ،مساعدة
المتعمـ عمى تطوير استراتيجية تمثيل ذىني لممعمومات الجديد ،وتوفير بيئة صفية مزودة بتخبرات إثرائية ،وجعل المدتخبلت
لمموضوع الجديد قابمة إلحداث التفكير العميق ،وتوفير مناخ صفي تخالي مف التيديد ،وتتخميصيـ مف مشاعر التخوؼ.

)2االندماج المنظـ)  : (Orchestrated immersionتتطمب ىذه التخطوة ابتكار بيئات تعميمية تساعد المتعمميف عمى االنغماس
الكامل في التخبرات التربوية واالندماج والتكيف معيا ،بحيث توفر المعمـ الفرصة لممتعمميف مف أجل التفاعل مع الموضوع المطروح
بشكل منظـ وسمس.
)3التنبيو اليادىء( :) Relaxed alertnessيحاوؿ المعمـ في ىذه التخطوة أف يزيل متخاوؼ المتعمميف مف تخبلؿ ترسيخ مبدأ

التحدي لممواؼ المطروحة ،ويعمل عل تشجيعيـ لممحاولة في االنتخراط في المواقف التعميمية مف تخبلؿ التعاوف مع اآلتخريف،

بحيث تكوف المواقف التعميمية حقيقية ومرتبطة بالواقع.

)4المعالجة النشطة):(Active Processingويسعى المعمـ في ىذه التخطوة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ وتعميـ المعمومات
والتخبرات التعميمية المكتيبة ،نتيجة التفاعل النشط مف تخبلؿ المشاركة مع أقرانيـ في تحد لممواقف التعميمية ذات المعنى ،ويسمح
المعمـ لممتعمميف في استبصار المشكمة وأساليب دراستيا وحميا ،وربط التخبرات ودمجيا في البنية المعرفية.
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القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عمان

ويمكف تطوير نموذجا تعميميا تعمميا مبني عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كآلتي:

شروط التعلم

االستعداد للتعلم

االندماج المنظم

التنبٌه الواعً

المعالجة
النشطة

التقوٌم

النتاجات

اجراءات التعليم-التعلم

 عرض المتطلبات السابقة
 إثارة الدافعٌة للتعلم
 مفاهٌم ذاتٌة موجبة

 التركٌز على المحتوى ذا
المعنى
 إثراء البٌئة الصفٌة
 العمل التعاونً
 توفٌر خبرات فردٌة
 تقلٌل الخوف
 إثارة التحدي
 مراقبة وتخطٌط ذاتً

 طرح أسئلة ،واستٌعاب
المعرفة
 ترمٌز التعلم
 إعادة تنظٌم المحتوى
 اكتشاف االختالفات
والتشابهات
 تقدٌم التغذٌة الراجعة
 تحلٌل التعلم




دافعٌة مرتفعة
أمن نفسً،
وراحة نفسٌة

 استقصاء المعارف
 اكتساب معلومات جدٌدة

 خفض القلق
 زٌادة الرغبة للتعلم

 التفكٌر بعمق
 ربط المعلومات
 مالحظة العالقات وتحلٌل
الخصائص
 تثبٌت المعرفة
 انتقال أثر التعلم

ومف المبلحظ أف التعميـ المستند إلى الدماغ يركز عمى إثارة الدافعية ،وىذا ما يتطمبة تعمـ الرياضيات ،واثارة عواطف الطمبة
واتجاىاتيـ نحو تعمـ الرياضيات ،والتركيز عمى المتطمبات السابقة البلزمة لمتعمـ الجديد ،بحيث يربط المتعمـ التخبرات السابقة

بموضوعات التعمـ الجديد ،وبالتالي يستتخدـ إجراءات ،وعمميات نشطة مف تخبلؿ عمميات الدماغ ،ومف الميـ في ىذه االستراتيجية
تقميل القمق الرياضي ،وزيادة الدافعية لدى الطمبة لمتعمـ.

ويعرؼ القمق الرياضي بأنو(عقيل  ) 2015 ،التوتر والتخوؼ العاـ مف المواقف التي يتطمب فييا التعامل مع الرياضيات واألرقاـ،

ويعرفو ويمسوف ( )Wilsonبانو حالة مف الذعر ،والتخوؼ ،والرجفة ،والتشتت العقمي الذي يبدو عمى الطمبة عندما يتعرضوف
لممسائل الحسابية ،مما يؤثر سمبيا عمى تعمميـ ،وعمى تحصيميـ األكاديمي.
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ويبدأ قمق الرياضيات(عقيل )2015 ،عادة مف المرحمة األساسية ،ومع تراكـ التخبرات والتجارب غير الجيدة تخبلؿ سنوات الدراسة،

مما يؤثر سمبا عمى ثقة المتعمـ بقدراتو ع مى التعامل مع المسائل الحسابية والذي يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى تجنب الرياضيات
والتعامل معيا مستقببل.
ويشير دينز(  )Deniz& Uldas, 2006إلى أف قمق الرياضيات يعود إلى ثبلثة عوامل رئيسية :بيئية ،وعقمية ،وشتخصية .ويمكف
أف يكوف قمق الرياضيات ( )Shields, 2006نتيجية لعوامل عديدة قد تكوف مجتمعة ،أومنفردة ،وىي :تأثير المجتمع ،تأثير

االسرة ،تأثير المعمـ ،طريقة تدريس الرياضيات وتقويميا ،طبيعة المدرسة ،والصف الدراسي.

وأجرى فيتاساري وآتخروف( )Vitasari, et al, 2010دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العوامل المؤثرة في قمق الرياضيات لدى عينة
مف الطمبة الماليزييف في كمية اليندسة ،أظيرت نتائج الدراسة أف مصدر قمق الرياضيات يعود إلى تخمسة عوامل ىي :االعتقاد في
صعوبة الرياضيات ،والرسوب في مقررات الرياضيات ،والكتابة الكثيرة في حصص الرياضيات ،وصعوبة الفيـ واإلستيعاب ،وعدـ
الرغبة في حل المسائل الحا سابية ،وأف القمق لدى الطالبات أكثر مف الطبلب ،وأف القمق الرياضي يؤثر عمى التحصيل ،وأف الطمبة

الذيف يعانوف مف القمق الرياضي يميموف إلى تجنب القياـ بالميارات الرياضية وحل المسائل.

أما بالنسبة لعبلقة قمق الرياضيات بالتحصيل فييا فقد أثبتت العديد مف الد ارسػات مثػل )أحمد ،(1988، ،و) يعقوب ،(1996،
و) (Hembree, 1990إلى وجود عبلقة عكسية بيف قمق الرياضيات والتحصيل فييا مع تفاوت قوة ىذه العبلقة ،وقد أكدت دراسة
)(Hembree, 1990إلى أف تخفض قمق الرياضيات يرتبط بالتحسف في التحصيل في ىذه المادة .كما أجريت العديد مف

الدراسات لمتعرؼ عمى أثر التتخصص عمى قمق الرياضيات لدى الطمبة حيث أثبتت دراسة عابد ويعقوب(عابد ويعقوب( ،
1994إلى أف طمبة تتخصص العموـ كانوا أقل قمقػا مف طمبة التتخصصات األتخرى ،وأجريت بعض الدراسات لمتعػرؼ عمػى مػدى أثر
قمػق الرياضيات عمى التنبؤ بمستويات الطمبة في المادة ،في حيف أثبتت بعض الدراسات مثل د ارسػة(Liabre & 1985

 ،)Suarez,ودراسة (  )Suydam & Kasten،1988عمى أنو ال يمكف االستعانة بقمق الرياضيات في التنبؤ بمستوى التحصيل
في المادة ،وأنو ال تأثير داؿ لمقمػق فػي مستوى الطالب ،ودرجاتو في مساقات الرياضيات ،وأثبتت د ارسػة( (Ashcraft & Kirk ,

2001أف الطمبة ذوي قمق الرياضيات المرتفع تواجييـ صعوبات في حل المشكبلت ،وأنيـ أبطػأ فػي إجراء العمميات الرياضية

المتختمفة وأداؤىـ أقل كفاءة في الرياضيات.
ويعد التفكير الرياضي( )NCTM, 2000أحد النتاجات الميمة في الرياضيات ،ويؤكد المجمس القومي األمريكي عمى أف التفكير
والتبرير أحد معاير العمميات الرياضية ،وفي األردف جاء منياج الرياضيات لمرحمة التعميـ األساسي بتخطوطو العريضة مػف أسس

وأىداؼ عامة ،متناغما ومتوائما مع التوجيات العالمية ،فمنيج الرياضيات المطور في األردف يستند إلى المعايير العالمية ،فيركز
في نتاجاتو التعميمة عمى تنمية التفكير ،وحل المسائل ،والتمثيل واالتصاؿ والربط.
وفي ىذا الصدد يشير تيرنر و روسػماف)  (Turner and Rossman, 1997إلى أىمية منياج الرياضيات في تكويف الطالب
المفكر رياضيا ،مف تخبلؿ تطوير قدرات الطمبة عمى حل المسائل والتعميل ،والتفكير المنطقي ،وتقػديـ طمبػة الموضوعات الرياضية
بصورة مشوقة وممتعة ،وبحيػث ي ارعػى منيػاج الرياضيات اآلتي :إشعار الطالب بأىمية دوره في تعمـ الرياضيات ،وذلؾ مف تخػبلؿ

جعل الطالب محو ار لعممية التعمـ والتعميـ ،وتشجيع الطمبة عمى تكػويف معػاف لمػا تعمموه بدال مف العمل عمى زيادة معارؼ الطمبة
كما ال نوعػا ،وايػبلء المػسائل الرياضية أىمية تخا صة ،وذلؾ لما يتيحو حل المسألة مف فرص أماـ الطمبة لئلنيمػاؾ في عممية
التفكير مف تخبلؿ استتخداـ اإلستراتيجيات المتختمفة لحل المسألة الرياضػية
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ويػشير مػػارتف)  (Martin,1996إلػػى تخػػصائص منيػػاج الرياضيات الفعاؿ عمى النحو اآلتي :تقديـ الموضوعات الرياضية بشكل
مترابط ،مما سيساعد ذلؾ الطمبة عمى الػربط بػيف الموضػوعات الرياضػية.

وينظر إلى التفكير الرياضي بصفتو ميارة تتطور بالتدريب والنمو العقمي وتراكـ التخبػرة ،ولذا فيو ال يحدث مف فراغ ،أو صدفة ،بل
ال بد مف تخضوع المتعمـ إلى مواقف وأنػشطة تربوية ىادفة ومتعددة تنمي لديو التفكير بمستوياتو المتختمفة (يمينؾ )1998، ،وليذا
فإنو مف الضرورة بمكاف العمل عمى توفير كافة الفرص التربوية التي تػساعد عمػى تنمية التفكير الرياضي لدى الطمبة ،واتباع كافة
الوسائل المتاحة لذلؾ.

وفي ىذا الصدد قاـ عدد مف الباحثيف بالعمل عمى تنمية التفكير الرياضي لدى الطمبة مف تخبلؿ إعداد برامج تخاصة بػذلؾ ،فقػد قػاـ

كػل مػف شػونبيرغر وليمينػغ( (Schoenberger & Liming, 2001بتطوير برنامج يعتمد عمى استتخداـ المصطمحات الرياضية
والعمميات الحسابية لتنمية ميارات التفكير الرياضي لػدى طمبػة الػصفيف السادس والتاسع ،وقد قاـ الباحثاف بتطوير البرنامج بعد
استقصاء العوامل التي تقػف وراء تدني مستويات التفكير الرياضي لدى الطمبة ،ومنيا :ضعف الميارات المغويػة ،تدني المعرفة

السابقة ،وتدني مشاركة الطمبة في تنفيذ النشاطات الرياضية ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلػى نجػاح البرنػامج فػي تحػسيف ميػارات
التفكيػر الرياضػي وتنميتيػا لػدى الطمبة.
وقػاـ كػاظمي( (Kazemi,2000بإعداد برنامج تدريبي لتطوير الفيـ لدى معممي الرياضػيات وتبصيرىـ بطبيعة التفكير الرياضي
لدى طمبتيـ ،وكيف يمكف ليؤالء المعمميف العمل عمى تنمية ىذا التفكير واالرتقاء بو ،ويعتمد البرنامج عمى قيػاـ معمػـ الرياضػيات

بالبحث واإلستقصاء داتخل وتخارج غرفة الصف.

كمػا ىػدفت د ارسػة ىػاريس ( (Harries,2000إلى تنمية التفكير الرياضي لدى الطمبة بطيئي التعمـ فػي مػادة الرياضيات ،وذلؾ مف
تخبلؿ استتخداـ الحاسوب (لغة لوغػو) فػي تػدريس بعػض الموضوعات الجبرية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية الحاسوب في تخمق
بيئة حافزة تعمـ لتعمـ الرياضيات لدى الطمبة بطيئي التعمـ ،مما سيساعد عمى تنمية التفكير الرياضػي لدى الطمبة بطيئي التعمـ.

وىدفت دراسة العيسوي( العيسوي )2001 ،إلػى استقػصاء أثػر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفيػة عمػى

التحػصيل فػي الرياضيات لدى طمبة الصف التاسع األساسي ،وأشارت نتائج الدراسة إلػى وجػود فروؽ في التحصيل لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستتخداـ ميارات التفكيػر فػوؽ المعرفي .

كما ىدفت دراسة الحوراني (الحوراني )2001 ،إلى الكشف عف أثر برنامج تػدريبي لتنميػة القدرة عمى التفكير اإلبداعي في تحصيل
الرياضيات لػدى طمبػة الػصف العاشػر األساسي ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لمبرنامج التدريبي المقتػرح لتنمية

القدرة عمى التفكير اإلبداعي في تحسيف مستوى تحصيل الطمبة في الرياضيات .

ومف الدراسات الحديثة التي دلت عمى فعالية التعمـ المستند إلى الدماغ دراسة أركاف واوزليـ( )Erkan &Ozlem, 2013التي
ىدفت إلى تقصي أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في الدافعية واالتجاىات لدى طمبة الصف الثامف في تركيا ،ودلت نتائج الدراسة
عمى فعالية التعمـ المستند إلى الدماغ في اتجاىات الطمبة ،وزيادة الدافعية لدييـ لمتعمـ في مقررات العموـ.

وأجرى عزيز( ) Aziz, et al , 2010دراسة لتقصي أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات لطمبة الصف التاسع
االساسي ،ودلت نتائج الدراسة عمى فعالية طريق التدريس في تدريس الرياضيات وزيادة تحصيميـ.
وفي األردف قاـ العدواف والتخوالدة (العدواف والتخوالدة )2016 ،بتطوير وحدة تعميممية في ضوء التعمـ المستند إلى الدماغ وقياس
أثرىا في التفكير الناقد في مادة الجغرافيا واتجاىاتيـ نحوىا ،حيث دلت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية في التفكير الناقد،
واالتجاىات عمى المجموعة الضابطة.
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وأجرى كذلؾ البداوي(البداوي  ) 2010 ،دراسة لقياس فعالية برنامج تدريبي مبني عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصل طمبة

الصف التخامس األساسي في مادة المغة العربية ،والدافعية لئلنجاز في مدارس عماف ،أظيرت نتائج الدراسة فروؽ لصالح
المجموعة التجريبية في التحصيل ،والدافعية لئلنجاز .

ودلت العديد مف الدراسات عمى فعالية التعمـ المتسند إلى الدماغ في تدريس الموضوعات المتختمفة في حقل التعميـ في موضوعات
الفيزياء ،والكيمياء ،والعموـ في التحصيل ،والتفكير ،واالتجاىات ()Duman,2006( ،)White ,2004( ،) Tompkin,2007
(( ،) Cengelci, 2005حمش ( ،) 2010 ،الفارسية ( ،)2010،القرني( ،) 201 ،عيد( ،) 2009 ،الغوطي.)2007،

مشكمة الدراسة:

يبلحظ تدني مستوى التحصيل في الرياضيات في األردف ،وكذلؾ قدرة الطمبة عمى التفكير الرياضي ،حيث دلت نتائج االتختبارات

الدولية في عاـ 2015ـ تدني واضح في نتائج طمبة الصفيف الرابع ،والثامف األساسي ،وجاء مستوى طمبة األردف في مرك از متأتخ ار

( .)www.timms.orgوكذلؾ نتائج الطمبة في اتختبار الثانوية العامة لـ يتجاوز  %50في الفرع العممي في عاـ 2016ـ ،وكانت
نسبة الرسوب في مقرر الرياضيات مرتفعة.

وفي دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(المصري وأبو لبدة )2008 ،حوؿ المشكبلت والصعوبات التي يواجييا المتعمميف
في األردف ،يبلحظ أف ىناؾ ضعفا واضحا في امتبلؾ الطمبة لمميارات األساسية ،وعـ قدرتيـ عمى االستقراء ،واالستنتاج،
والتفكير.

وتشير الدراسات أف القمق الرياضي لدى الطمبة يمكف أف يكوف سببا في ضعف التحصيل ،وعدـ قدرة الطمبة عمى التفكير ،فأنظمة
االتختبارات مف الممكف أف تشكل لدى المتعمميف تخوفا وقمقا ،مما يقمل مف قدرة الطمبة عمى التفكير ،والتحصيل.
ومف أىـ متطمبات التعمـ توفير بيئة صفية مريحة ،جذابة ،ومثيرة توفر اتجاىا موجبا ،ودافعية مرتفعة لتعمـ الرياضيات ،فالقمق مف
تعمـ الرياضيات وتقديـ االتختبارات يمعب دو ار ميما في تحصيميـ ،وقدرتيـ عمى التفكير.
ومف مبادىء المجمس القومي االمريكي( ،)NCTM, 2000مبدأ التعميـ الذي يسعى إلى توفير فرص تعميمية لممتعمميف ،واستتخداـ
استراتيجيات تعميمية مناسبة لتعميـ وتعمـ الرياضيات.

وفي الدراسة الحالية يسعى الباحث لتقصي أثر استتخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وتخفض القمق
لدى طمبة األساسية في مدارس عماف.
أسئمة الدراسة:

 .1ما أثر استتخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس
عماف؟
 .2ما أثر استتخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تخفض القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عماف؟
 .3ما العبلقة بيف قدرة الطمبة عمى التفكير الرياضي والقمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عماف؟

أىمية الدراسة :تكمف أىمية الدراسة في ضرورة تخفض قمق الطمبة في الرياضيات في المدارس ،ومعالجة صعوبات التعمـ التي

تواجو الطمبة في موضوعات الرياضيات ،ومنيا موضوع األنماط واإلقترانات ،حيث أف أحد مواضيع الرياضيات الميمة ىو

األنماط واإلقترانات ،ويعد موضوع اإلقتراف مف معايير المحتوى لمرياضيات في المرحمة المتوسطة والثانوية (NCTM,
) ،2000حيث مع بداية الصف الثامف األساسي في األردف يتعمـ الطمبة األنماط واإلقترانات.
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وليذه الدراسة أىمية نابعة مف أىمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ؛ فمف شروط ىذه االستراتيجية تقديـ المتطمبات
السابقة لممتعمـ ،وحفزه عمى التعمـ مف تخبلؿ استثارة دوافعو لمتعمـ ،وكذلؾ توفر ىذه االستراتيجية التغذية الراجعة الفورية،

ويكوف دور المتعمـ نشطا ،ويتـ ربط المعمومات مع بعضيا البعض في بنية المتعمـ بطريقة سمسة ومنظمة.

وتقدـ ىذه الدراسة نماذج مف دروس الرياضيات في موضوع اإلقتراف لممعمميف في برنامج التعميـ العاـ ،والتخاص لؤلتخذ بيا
عند تدريس الطمبة في الرياضيات ،ولعل ىذه االستراتيجية تفيد القائميف عمى تعميـ الرياضيات لمطمبة ذوي القمق الرياضي

المرتفع.
مصطمحات الدراسة:

التعمم المستند إلى الدماغ:

تعرؼ بأنيا النظرة إلى الطرؽ التي يتعمـ فييا دماغنا بشكل أفضل ،مف تخبلؿ العمميات الفسيولوجية التي تتـ بداتخمو ،ويتـ التعميـ
مف تخبلليا بإجراء التخطوات اآلتية(:)Jensen, 2005
)1التييئة واالستعداد لمتعمـ) :)Predispositionالتمييد بالتأكد مف االستعداد لمتعمـ واستحضار ما يوجد مف تخزينة المتعمـ مف
تخبرات .ودور المعمـ في ىذه التخطوة ،مراجعة التخبرات السابقة ،تحديد مجاؿ ونوع التعمـ الجديد ،استثارة عمل الدماغ ،مساعدة
المتعمـ عمى تطوير استراتيجية تمثيل ذىني لممعمومات الجديد ،وتوفير بيئة صفية مزودة بتخبرات إثرائية ،وجعل المدتخبلت
لمموضوع الجديد قابمة إلحداث التفكير العميق ،وتوفير مناخ صفي تخالي مف التيديد ،وتتخميصيـ مف مشاعر التخوؼ.
)2االندماج المنظـ)  : (Orchestrated immersionتتطمب ىذه التخطوة ابتكار بيئات تعميمية ،تساعد المتعمميف عمى االنغماس
الكامل في التخبرات التربوية واالندماج والتكيف معيا ،بحيث يوفر المعمـ الفرصة لممتعمميف مف أجل التفاعل مع الموضوع المطروح

بشكل منظـ وسمس.
)3التنبيو اليادىء( :)Relaxed alertnessيحاوؿ ا لمعمـ في ىذه التخطوة أف يزيل متخاوؼ المتعمميف مف تخبلؿ ترسيخ مبدأ

التحدي لممواقف المطروحة ،ويعمل عل تشجيعيـ لممحاولة في االنتخراط في المواقف التعميمية مف تخبلؿ التعاوف مع اآلتخريف،

بحيث تكوف المواقف التعميمية حقيقية ومرتبطة بالواقع.

)4المعالجة النشطة):(Active Processingويسعى المعمـ في ىذه التخطوة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ وتعميـ المعمومات
والتخبرات التعميمية المكتيبة نتيجية التفاعل النشط مف تخبلؿ المشاركة مع أقرانيـ في تحد لممواقف التعميمية ذات المعنى ،ويسمح
المعمـ لممتعمميف في استبصار المشكمة وأسايب دراستيا وحميا ،وربط التخبرات ودمجيا في البنية المعرفية.
 )5التقويـ ( :)Evaluationوفي ىذه التخطوة يقوـ المعمـ بتقديـ التغذية الراجعة لممتعمميف عف مدى تقدميـ نحو تحقيق األىداؼ

بصورة مكتوبة وشفوية.

القمق الرياضي :التوتر والتخوؼ العاـ والرجفة لممواقف التي يتطمب فييا التعامل مع الرياضيات واألرقاـ ،ويقاس بالدرجات التي
يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس قمق الرياضيات المستتخدـ في الدراسة الحالية(عقيل.)2015 ،

التفكير الرياضي :القدرة عمى بناء الفرضيات ،واستتخبلص النتائج ،ومحاكمتيا باستتخدماـ تخصائص وعبلقات وروابط رياضية،

وتقاس بعبلمات الطالب التي يحصل عمييا في اتختبار التفكير الرياضي الذي أعده الباحث ويتضمف الجوانب اآلتية:
 االستقراء:ىو الوصل إلى األحكاـ العامة أو النتائج اعتمادا عمى حاالت تخاصة أو جزئيات مف الحالة العامة.-

التعميـ :صياغة مبلحظة او منظومة عامة ،يتـ التوصل إلييا عف طريق االستقراء.
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 الترميز :وىو التفكير في االشياء ،والبيانات المحسوسة ،مف تخبلؿ الرموز والمجردات. االستنتاج :وىو الوصوؿ إلى نتيجة تخاصة اعتمادا عمى مبدأ عاـ أو مفروض. التتخميف :وىو الحزر الواعي. النمذجة :ويعني التمثيل الرياضي لمعناصر والعبلقات في نستخة مثالية مف ظاىرة معقدة. التنبؤ :قدرة الطالب عمى قراءة البيانات أو المعمومات المتوفرة في المشكمة أو الموقف ،واالستدالؿ مف تخبلليا عمى ما ىو أبعدمف ذلؾ الموضوع(عبد والعشا.)2009 ،
محددات الدراسة:
-

عينة الدراسة تقتصر عمى طمبة الصف الثامف األساسي في مدرسة التربية الريادية لمعاـ الدراسي  2017 /2016ـ.

-

مظاىر التفكير الرياضي :االستقراء ،االستنتاج ،التتخميف ،الترميز ،النمذجة ،التنبؤ.

أفراد الدراسة :تكوف أفراد الدراسة مف (  )101طالبا وطالبة مف طمبة الصف الثامف األساسي ،المسجميف في مدرسة التربية
الريادية التخاصة في منطقة عماف الرابعة في العاـ الدراسي 2017/2016ـ الفصل الدراسي األوؿ .وتـ تقسيـ أفراد الدراسة إلى

مجموعتيف :المجموعة التجريبية مكونة ()50طالبا وطالبة ،والمجموعة الضابطة مكونة مف ( )51طالبا وطالبة ،كـ ىو موضح في
الجدوؿ اآلتي:
جدول رقم ( :)2توزيع أفراد الدراسة طبقا لممجموعة والجنس
اناث

المجموع

المجموعة

ذكور

التجريبية

24

26

50

الضابطة

24

27

51

المجموع

48

53

101

أدوات الدراسة:

أوال :أداة المعالجة:
تيدؼ ىذه األداة لتطوير مواقف تعميمية تستند إلى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ حسب التخطوات التخمسة التي حددىا

( )Jensen, 2005وىي:

)1التييئة واالستعداد لمتعمـ) :)Predispositionوفي ىذه التخطوة يقوـ المعمـ بمراجعة المتطمبات السابقة ،واستثارة أدمغة الطمبة
لمتعمـ الجديد مف تخبلؿ عرض مواقف مرتبطة بحياتيـ ،وعرض مشكمة مرتبطة بالتعمـ الجديد ،وتوفير الراحة النفسية ،وتوقعات
مرتفعة عف الطمبة بتحقيق األىداؼ.
)2االندماج المنظـ)  : (Orchestrated immersionوفي ىذه التخطوة يقوـ المعمـ بتوفير أنشطة صفية مناسبة ،ويطمب مف

المتعمميف إنجازىا بصورة جماعية أو منفرديف ،واثارة تفكير الطمبة لحل المشكبلت ،ويوفر الفرصة لممتعمميف لمتفاعل مع الموقف

التعميـ وابداء آرائيـ بحرية تامة.
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)3التنبيو اليادىء( :) Relaxed alertnessيحاوؿ المعمـ في ىذه التخطوة أف يزيل متخاوؼ المتعمميف مف تخبلؿ ترسيخ مبدأ

التحدي لممواؼ المطروحة ،ويعمل عل تشجيعيـ لممحاولة في االنتخراط في المواقف التعميمية مف تخبلؿ التعاوف مع اآلتخريف،

بحيث تكوف المواقف التعميمية حقيقية ومرتبطة بالواقع.

)4المعالجة النشطة) :(Active Processingويسعى الممعـ في ىذه التخطوة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ وتعميـ المعمومات
والتخبرات التعميمية المكتيبة نتيجة التفاعل النشط مف تخبلؿ المشاركة مع أقرانيـ في تحد لممواقف التعميمية ذات المعنى ،ويسمح
المعمـ لممتعمميف في استبصار المشكمة وأساليب دراستيا وحميا ،وربط التخبرات ودمجيا في البنية المعرفية.
 )5التقويـ ( :)Evaluationوفي ىذه التخطوة يقوـ المعمـ بتقديـ التغذية الراجعة لممتعمميف عف مدى تقدميـ نحو تحقيق األىداؼ

بصورة مكتوبة وشفوية.

مثال مف موضوع رسـ اإلقتراف:

اليدؼ  :أف يرسـ المتعمـ إقترانا تربيعيا بدقة.

التخطوة األولى :التييئة واالستعداد لمتعمـ
مراجعة المتطمبات السابقة :

2

)1يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة معادالت تربيعية :مثبل س -س=6-صفر
 )2تحميل العبارة التربيعية :س4+2س =3+صفر
س=9-2صفر

 )3رسـ المستوى اإلحداثي والتأكد مف معرفة تحديد نقاط في المستوى اإلحداثي.
عرض مشكمة مف واقع الطمبة وعرضيا عمييـ والطمب منيـ التفكير في الحل:

" مف سطح بناية ارتفاعيا 5ـ قاـ أحمد برمي كرة إلى األعمى حسب العبلقة

ؼ=  -9ف ، 2حيث ؼ  :المسافة باألمتار ،ف :الزمف بالثواني ،جد أقصى ارتفاع تصل لو الكرة"
التخطوة الثانية:االندماج المنظـ:

دور المعمـ :طرح أنشطة وأوراؽ عمل لرسـ إقترانات تربيعية.

يعرض المثاؿ اآلتي :أرسـ ؽ(س)= س16-2

يكوف الطمبة تعمموا في السابق كيفية رسـ اإلقتراف مف تخبلؿ تكويف جدوؿ
5-

س

4--

2-

0

2

4

5

ؽ(س)
ولكف يرسـ المعمـ اإلقتراف الجديد مف تخبلؿ االشارة لعناصره األساسية وىي:
(نقطة الرأس ،مقطع محور السينات ،مقطع محور الصادات).

نقطة الرأس :دور المعمـ :يطمب مف المتعمميف كيفية تحديد نقطة الرأس (العظمى ،الصغرى)
دور الطالب  :يتوصل إلحداثيات نقطة الرأس( -ب2/أ ،ؽ(-ب2/أ)
حيث ؽ(س)= أ س+2ب س+ج

يجد الطالب نقطة الرأس(صفر)16- ،

مقطع محور السينات :دور المعمـ :يدعو الطمبة لمتفكير في كيفية تحديد مقطع محور السينات
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دور الطالب :يتوصل الطمبة إلى أنو يقطع المنحنى محور السينات عندا يكوف
قيمة ص=صفرا.

يحمل :س =16-2صفر ( ،س()4-س=)4+صفر
أي أف أصفار اإلقتراف س=  ،4س=4-

مقطع محور الصادات :دور المعمـ :يدعو الطمبة لمتفكير في كيفية تحديد مقطع محور الصادات

دور الطالب :يتوصل الطمبة إلى أنو يقطع المنحنى محور السينات عندما يكوف
قيمة س=صفرا.

يعوض بقيمة س= صفر  ،يكوف الناتج = 16-

يرسـ الطالب اإلقتراف بمعرفة عناصره األساسية:
وكذلؾ ينبو المعمـ الطمبة إلمكانية رسـ اإلقتراف مف تخبلؿ البرمجيات :جيوجبرا( ،)GeoGebraوبرمجية اكسل ))Excel

التخطوة الثالثة :التنبيو اليادىء :يوفر المعمـ األمف النفسي لمطمبة ويشجعيـ عمى استتخداـ برمجيات متعددة ،ويتأكد مف الحل مف

تخبلؿ التعاوف.

التخطوة الرابعة :المعالجة النشطة :ودور المعمـ في تأكيد المعمومات ،ومساعدة الطمبة عمى دمج المعارؼ والمعمومات الجديدة ،أي

اكتشاؼ الطمبة لطرؽ جديدة لمرسـ.

التخطوة التخامسة :تقويـ تعمـ الطمبة مف تخبلؿ حل ورقة العمل المعدة مف قبل المعمـ ،عمى المشكمة الواردة في بداية الموقف
التعميمي ،واعطاء واجب منزلي وتصحيحة ،وتقديـ التغذية الراجعة وتعزيز التعمـ.
ولمتحقق مف صدؽ أداة المعالجة ،عرضت عمى متتخصصيف في أساليب تدريس الرياضيات ،وأبدو مبلحظات حوؿ أىمية الدافعية،
وتخمق اتجاىات موجبة لمتعميـ لمعالجة الصعوبات التعممية ،وأىمية التغذية الراجعة الفورية والمكتوبة.
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ثانيا :أدوات القياس:

.1مقياس القمق الرياضي :ىدؼ ىذا المقياس إلى قياس مستوى القمق الرياضي لدى عينة مف طمبة الصف الثامف األساسي،
حيث تـ إعداد فقرات االتختبار في ضوء اإلطبلع عمى مقاييس في القمق الرياضي (عقيل،)Deniz& Uldas, 2006( ،)2015 ،

وكذلؾ اإلطبلع عمى األدب النظري المتعمق بالقمق ومكوناتو ،وتعريفو إجرائيا ،وصياغة فقرات تقيس مستوى القمق الرياضي لدى

عينة الدراسة ،وتكوف المقياس مف ( )18فقرة ،ويجيب المفحوص عمى فقرات المقياس ،وتـ تدريج المقياس إلى  5مستويات مف
القياس :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة.

ويتـ تحديد مستوى القمق بناءا عمى الدرجة التي يحصل عمييا الطالب ،حيث يعتبر الطالب ذوي قمق منتخفض إذا كانت عبلمتو
عمى االتختبار ( ،)30-0ويعتبر مف ذوي القمق المتوسط إذا كانت عبلمتو(  ،)60 -31ومف ذوي القمق المرتفع إذا كانت عبلمتو

( .)90-61

ولمتحقق مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف في حقل عمـ النفس ،وطرؽ تدريس الرياضيات ،واإلرشاد
النفسي ،حيث عدلت بعض الفقرات في ضوء المبلحظات.

ولمتحقق مف الثبات تـ تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مف طمبة الصف الثامف األساسي بفارؽ أسبوعيف ،وحساب الثبات

عف طريق اإلعادة ،وكاف معامل اإلرتباط بيف التطبيقيف (.)0.8
.2اختبار التفكير الرياضي :ىدؼ اتختبار التفكير الرياضي إلى قياس قدرة الطمبة عمى التفكير الرياضي في الرياضيات ،حيث تـ
إعداد فقرات االتختبار بعد اإلطبلع عمى الدراسات والبحوث في مجاؿ القدرة عمى التفكير الرياضي ( عبد والعشا ،)2009 ،ومعرفة
المجاالت الفرعية لمقدرة عمى التفكير الرياضي ،حيث تـ تحديد المجاالت الفرعية لبلتختبار ،وقد تكوف االتختبار مف المجاالت

اآلتية:

 .1االستقراء :ىو الوصل إلى األحكاـ العامة أو النتائج اعتمادا عمى حاالت تخاصة أو جزئيات مف الحالة العامة.
 .2الترميز :وىو التفكير في األشياء ،والبيانات المحسوسة ،مف تخبلؿ الرموز والمجردات.
 .3االستنتاج :وىو الوصوؿ إلى نتيجة تخاصة اعتمادا عمى مبدأ عاـ أو مفروض.
 .4التتخميف :وىو الحزر الواعي.

 .5النمذجة :ويعني التمثيل الرياضي لمعناصر والعبلقات في نستخة مثالية مف ظاىرة معقدة.
 .6التنبؤ :قدرة الطالب عمى قراءة البيانات أو المعمومات المتوفرة في المشكمة أو الموقف ،واالستدالؿ مف تخبلليا عمى ما ىو
أبعد مف ذلؾ الموضوع.

ولمتحقق مف صدؽ االتختبار ،تـ عرض االتختبار عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االتختصاص والتخبرة في مجاؿ أساليب
تدريس الرياضيات ،وعمـ النفس ،حيث أبدوا مبلحظاتيـ حوؿ فقرات االتختبار ،وعدلت فقرات االتختبار في ضوء مبلحظاتيـ.

وتـ حساب ثبات االتختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية (مف مجتمع الدراسة) باستتخداـ االتساؽ الداتخمي لفقرات االتختبار،

وحساب معامل ثبات االتختبار باستتخداـ معادلة كرونباخ ( )αحيث وجد أنو يساوي (.)0.81
متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :ىو استراتيجية التدريس ،ولو مستوياف:


استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.



طريقة التدريس المعتادة .
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المتغيرات التابعة :المتغيرات التابعة في ىذه الدراسة ىي:


االقمق الرياضي.



التفكير الرياضي.

إجراءات الدراسة:


تحميل محتوى وحدتي الدراسة لتحديد المفاىيـ ،والتعميمات ،والميارات الرياضية ،وحل المسائل ،وايجاد ثبات التحميل.



إعداد مقياس القمق الرياضي ،وعرضو عمى المحكميف ،وتطبيقو عمى عينة استطبلعية لتحديد زمف تطبيقو ،ومعامل
ثباتو ،وتطبيقة قبميا عمى أفراد الدراسة ،وتصنيف الطمبة إلى ثبلثة مستويات.



إعداد اتختبار لقياس القدرة عمى التفكير الرياضي ،مف تخبلؿ اإلطبلع عمى الموضوعات الجبرية وموضوع األنماط
التختبارت السابقة في ىذا المجاؿ ،وتطبيقو عمى عينة الدراسة
ا
واإلقترانات التي درست لمطبلب مف قبل ،باإلضافة إلى ا
االستطبلعية السابقة ،وعرضو عمى المحكميف ،وحساب ثباتو وصدقو.



إتختيار أفراد الدراسة بطريقة قصدية وتقسيميا عشوائيا إلى مجموعتيف ،إحداىما ضابطة ،واألتخرى تجريبية ،وتحقيق
التكافؤ بينيما مف حيث بعض المتغيرات مثل التحصيل السابق في الرياضيات تخبلؿ العاـ الدراسي السابق ،وتـ توزيع
الطبلب عمى المجموعتيف بالطريقة العشوائية.

تطبيق اتختبار التفكير الرياضي والقمق الرياضي عمى مجموعتي الدراسة.



إعداد دليل المعمـ حسب استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ،وعرضو عمى المحكميف في تتخصص طرؽ تدريس



الرياضيات ،حيت يقوـ المعمـ بالتخطوات اآلتية أثناء تعميـ الرياضيات:
 -يستتير دوافع الطمبة لمتعمـ ،يوفر الراحة النفسية ،يثير التحدي ،يعرض المتطمبات السابقة الضرورية.

 -توفير األنشطة ومواقف تعميمية ،يساعد الطمبة عمى إنتخراطيـ في التعمـ ،ينمي لدى الطمبة روح التعاوف.

 يجعل المتعمميف يربطوا تخبراتيـ ،تقديـ تغذية راجعة ،إعادة تنظيـ المحتوى ،ينمي التفكير ،يكتشف العبلقات.تدريب المعمميف( معمـ تتخصص الرياضيات في المدارس) القائـ بعممية التدريس لطمبة المجموعة التجريبية عمى كيفية



التدريس باستتخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.
تدريس وحدة األنماط واإلقترانات لطبلب المجموعة التجريبية باستتخداـ استراتجية التعميـ المستند إلى الدماغ ،باستتخداـ



دليل المعمـ الذي أعده الباحث ،وتدريسيما في الوقت نفسو لطمبة المجموعة الضابطة باستتخداـ الطريقة المعتادة في

التدريس.


تطبيق مقياس القمق الرياضي ،واتختبار القدرة عمى التفكير الرياضي بعديا عمى طبلب المجموعتيف التجريبية
والضابطة.



تحميل نتائج الدراسة.



تقديـ المقترحات والتوصيات.

األساليب اإلحصائية المستخدمة :استتخدمت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،كذلؾ أستتخدـ في الدراسة تحميل التبايف

الثنائي المصاحب( ،)MANCOVAوتحميل اإلنحدار ،ومعامل اإلرتباط بيرسوف.

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

422

أثر استخدام استراتيجية التعمم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وخفض

بهجت التخاينة

القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عمان

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ىدفت ىذه الدراسة لتقصي أثر استتخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وتخفض القمق لدى طمبة

األساسية ،ومف تخبلؿ استجابات طمبة الصف الثامف األساسي في مدرسة التربية الريادية التابعة لمنطقة عماف الرابعة عمى كل
مف اتختبار التفكير الرياضي ،ومقياس القمق الرياضي:

ولئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ وىو:

.1ما أثر استتخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس
عماف؟

تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في التفكير الرياضي لكل مف المجموعتيف التجريبية ،والجدوؿ
اآلتي يوضح ذلؾ:
جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي في كل من
المجموعتين التجريبية والضابطة

الجنس

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

الذكور

التجريبية

23

58.82

9.92

الضابطة

24

47.95

7.40

التجريبية

27

58.18

11.41

الضابطة

27

45.62

7.79

التجريبية

50

58.48

10.64

الضابطة

51

46.72

7.63

االناث
الكمي

يبلحظ مف الجدوؿ السابق أف المتوسط الحسابي لعبلمات الطبلب في التفكير الرياضي لممجموعة التجريبية ( ،)58.48واإلنحراؼ

المعياري ( ،)10.64بينما المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة(  )46.72واإلنحراؼ المعياري( ،)7.63بزيادة مقدارىا(.)12

ولمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطات عبلمات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التفكير الرياضي ،تـ استتخداـ نتائج
تحميل التبايف الثنائي  MANCOVAما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:
جدول رقم( :)5تحميل التباين الثنائي لداللة الفروؽ بين متوسطات عالمات الطمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التفكير الرياضي
مصدر التبايف

مجموع المربعات

د.ح

التبايف

ؼ

مستوى الداللة

المتغير المصاحب

5007.22

1

5007.22

142.158

0.000

المجموعة

2873.77

1

2873.77

81.588

0.000

الجنس

0.058

1

0.058

0.002

0.968

المجموعة*الجنس

9.399

1

9.399

0.266

0.607

التخطأ

3381.405

96

الكمي

290805

101
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أثر استخدام استراتيجية التعمم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وخفض

بهجت التخاينة

القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عمان

يبلحظ مف الجدوؿ السابق وجود فرؽ ذي داللة إحصائية (  )0.05 ≤αبيف المتوسط الحسابي لعبلمات طبلب المجموعتيف التجريبية

والضابطة لصالح طبلب المجموعة التجريبية في التفكير الرياضي ،حيث بمغت قيمة (ؼ) ( )81.588وىي دالة إحصائيا عند مستوى (≤α

.)0.05
ويمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى فعالية استتخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ،حيث أف ىذه االستراتيجية فعالة في التدريس؛

فاالستراتيجية توفر األمف والراحة والدافعية ،والقدرة عمى إكتشاؼ المعمومات ،وربط المعمومات ودمجيا في البنية المعرفية ،مف تخبلؿ نشاط

المتعمـ وتخبرتو المباشرة ،وتحقيق ذاتو .

ويبلحظ أف ىذه النتيجة تتفق مف دراسة كل مف(،) Cengelci, 2005( ،)Duman,2006( ،)White ,2004( ،)Tompkin,2007

(حمش ( ،) 2010 ،الفارسية ( ،)2010،القرني( ،) 201 ،عيد( ،) 2009 ،الغوطي )2007،في موضوعات الكيمياء ،والفيزياء،
والرياضيات في تنمية التفكير وتحسيف التحصيل واالتجاىات.

ولئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني وىو:

.2

ما أثر استتخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تخفض القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عماف؟

تـ إيجاد المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في مقياس القمق الرياضي لكل مف المجموعتيف التجريبية والضابطة،
والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:

جدول رقم( :)6المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في مقياس القمق الرياضي في كل من المجموعتين
التجريبية والضابط

الجنس

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

الذكور

التجريبية

23

24.95

8.83

الضابطة

24

59.21

9.22

التجريبية

27

35.78

9.87

الضابطة

27

72.70

8.26

التجريبية

50

30.8

10.79

الضابطة

51

66.35

10.99

االناث
الكمي

يبلحظ مف الجدوؿ السابق أف المتوسط الحسابي لعبلمات الطبلب في القمق الرياضي لممجموعة التجريبية ( ،)30.8واإلنحراؼ

المعياري ( ،)10.79بينما المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة( ،)66.35واإلنحراؼ المعياري( ،)10.99بإنتخفاض مقداره

(.)35.55

ولمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطات عبلمات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القمق الرياضي ،تـ استتخداـ تحميل
نتائج تحميل التبايف الثنائي  MANCOVAكما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:
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القمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عمان

جدول رقم( :)7تحميل التباين الثنائي لداللة الفروؽ بين متوسطات عالمات الطمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في القمق
الرياضي

مصدر التبايف

مجموع المربعات

د.ح

التبايف

ؼ

مستوى الداللة

المتغير المصاحب

1292.603

1

1292.603

18.558

.000

المجموعة

32876.634

1

32876.634

472.012

.000

الجنس

759.179

1

759.179

10.900

.001

المجموعة*الجنس

28.751

1

28.751

.413

.522

التخطأ

6686.608

96

69.652

الكمي

283718.000

101

يبلحظ مف الجدوؿ السابق وجود فرؽ ذي داللة إحصائية (  )0.05 ≤αبيف المتوسط الحسابي لعبلمات طبلب المجموعتيف
التجريبية والضابطة لصالح طبلب المجموعة التجريبية في القمق الرياضي ،حيث بمغت قيمة (ؼ) ( ) 472.012وىي دالة

إحصائيا عند مستوى (.)0.05 ≤α

تعزى ىذه النتيجة إلى استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ،حيث أف ىذه االستراتيجية تساعد عمى تخفض القمق الرياضي ،وذلؾ
مف تخبلؿ تييئة التعمـ ،والتنبيو لمتعمـ وتوفير األمف والراحة النفسية ،فالتعمـ المستند إلى الدماغ مف فوائده ،تقميل التخوؼ والرىبة مف
الرياضيات ،ومف مبادىء ىذه االستراتيجية التحدي ،وتركيزىاعمى المدتخبلت البيئية ،والتوجيو نحو تخبرات عممية ،والتزويد بالتغذية

الراجعة ضروري ،توفير األمف والحماية وىو جانب ميـ في تخفض القمق.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة(  )Erkan &Ozlem, 2013في تنمية الدافعية واإلتجاىات مف تخبلؿ استراتيجية التعمـ المستند إلى
الدماغ ،وكذلؾ تتفق ىذه النتيجة مع دراسة العدواف والتخوالدة(العدواف والتخوالدة )2016 ،مف حيث فعالية االستراتيجية في تنمية
اإلتجاىات لدى عينة مف طمبة االردف في موضوع الجغرافيا.

.3ما العبلقة بيف قدرة الطمبة عمى التفكير الرياضي والقمق لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عماف؟

تـ إيجاد العبلقة بيف متغيري التفكير الرياضي والقمق الرياضي ،حيث بمغ معامل ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف(  )0.51ويدؿ عمى
ارتباط عكسي بيف المتغيريف ،أي عندما يزداد القمق الرياضي يقل التفكير الرياضي ،وكذلؾ عندما يقل القمق الرياضي يزداد مقدرة
الطمبة عمى التفكير الرياضي.

ولمعرفة داللة االرتباط ،تـ استتخداـ تحميل التبايف االحادي ،ANOVAكما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي:
جدول رقم( :)8تحميل التباين األحادي لداللة االرتباط بين متغيري القمق والتفكير الرياضي
مصدر التبايف

مجموع المربعات

د.ح

التباين

ؼ

مستوى الداللة

االنحدار

3150.001

1

3150.001

35.433

0.000.

التخطأ

8801.049

99

88.899

الكمي

11951.05

100

يبلحظ مف الجوؿ السابق وجود داللة لعبلقة االرتباط بيف القمق الرياضي والتفكير الرياضي عف مستوى (.)0.05 ≤ α
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بهجت التخاينة

وتتفق ىذه النتيجية مع دراسة بيمو (  (Bello, 2007في أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير الرياضي ،وفي حدود عمـ
الباحث لـ توجد دراسات حوؿ عبلقة القمق الرياضي بالتفكير في األردف ،و دلت بعض الدراسات عمى وجود عبلقة ارتباطية
عكسية بيف القمق الرياضي والتحصيل في الرياضيات مثل دراسة كل مف)أحمد )،(1988، ،يعقوب( Hembree, ( ،(1996، ،
 .1990وكذلؾ دلت بعض الدراسات عمى وجود عبلقة ارتباطية( )Ashcraft &Kirk, 2001عكسية بيف القمق الرياضي وحل
المشكبلت الرياضية.
ويشير عقيل(عقيل )2015 ،إلى أف القمق الرياضي يؤثر عمى مقدرة الطمبة عمى التعامل مع المسائل الحسابية ،وثقة المتعمـ بقدرتو
عمى حل المسائل واكتشاؼ العبلقات الرياضية.

وينظر لمتفكير الرياضي بأنو النشاطات العقمية المتعمقة باالستقراء واالستنتاج والتتخميف والنمذجة والترميز وىي ميارات عقمية تحتاج

إلى متخزوف معرفي ومياري ووجداني ،فالقمق يؤثر سمبا عمى التفكير الرياضي بإعتباره نشاطا عقميا يحتاج لراحة وثقة بالنفس
ودافعية مرتفعة.
التوصيات:

 -استتخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ عند تدريس الطمبة ذوي القمق الرياضي في مقررات الرياضيات.

 تدريب معممي الرياضيات عمى استراتيجيات حديثة تتخفض القمق الرياضي ،وتزيد مف قدرتيـ عمى التفكير الرياضي.المراجع:
أحمد ،شكري .)1986( .قياس اإلتجاىات نحو الرياضيات  :دراسة تربوية نفسية  .المجمة العربية لمتربية.62-30: 2 .

حمش ،نسريف" .)2010(.بعض أنماط التفكير الرياضي وعبلقتيا بجانبي الدماغ لدى طمبة اصف التاسع األساسي في غزة".
رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسبلمية غزة.

الحوراني  ،وفاء".)2001 (.أثر برنامج تدريبي لتنمية القػدرة عمى التفكير اإلبداعي في تحصيل الرياضيات لدى طمبة الصف
العاشػر األساسػي"  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

الرشيدي ،سمطاف" .) 2011(.تحميل كتاب الرياضيات لمصف الحادي عشر مف مرحل التعميـ بعد األساسي في ضوء نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتو.

عبد ،ايماف  ،.والعشا ،انتصار .)2009(.أثر التعمـ التعاوني في تنمية التفكير الرياضيمدى طمبة الصف السادس األساسي
واتجاىاتيـ نحوىا ،مجمة الزرقاء لمدراسات والبحوث االنسانية.86-68 :)1(9 ،

عبيد ،وليـ .)2005(.تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكير .عماف :دار المسيرة.

العدواف ،زيد ،.والتخوالدة ،ماجد .)2016(.تطوير وحدة تعميمية في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وقياس أثرىا في تنمية
التفكير الناقد لدى طبلب الصف العاشر األساسي في مادة الجغرافيا واتجاىاتيـ نحوىا .دراسات العموم التربوية:)2(43 ،

.869-851

عقيل ،عمر .)2015( .مستوى قمق الرياضيات لدى عينة مف طبلب قسـ التربية التخاصة بجامعة الممؾ تخالد ،دراسات العموم
التربوية.86-60 :)2(3 ،

عيد ،أيمف" .) 2009(.برنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير في الرياضيات لدى طمبة الصف
التخامس االساسي بغزة" .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسبلمية غزة.
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بهجت التخاينة

عيسوي ،شادف" .) 2001(.أثر برنامج تدريبي في استتخداـ ميارات التفكير فوؽ المعرفية عمى التحصيل في الرياضيات لدى طمبة
الصف التاسع" .رسػالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردف.

الغوطي ،عاطف".)2007(.العمميات الرياضية الفاعمة في جانبي الدماغ عند طمبة الصف التاسع بغزة .رسالة ماجستير غير
منشورة" .الجامعة االسبلمية غزة.

الفارسية ،مريـ .)2010(.متعقدات معممات العموـ في مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ االساسي نحو االستراتيجيات المتناغمة مع
مبادىء التمعـ المستند الى الدمغ وعبلقتيا بالممارسة الصفية .مجمة رسالة الخميج العربية.306-304 :)11(31 ،
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