جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(23), (2022

اثر استراتيجية  IDEALفي تحصيل ومهارات الترابط الرياضي
لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات
عمر موفق بشير
جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات
قدم للنشر في  ،2021 /9/1قبل للنشر في 2022 /1/4
ملخص البحث :
هدف البحث التعرف على أثر استراتيجية  IDEALفي التحصيل و مهارات الترابط

الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات  ،وتحقيقاً الهداف البحث

أعتمد منهج البحث التجريبي ,طبقت التجربة على عينة بلغت ( )70طالبة بواقع ( )35طالبة

للمجموعة التجريبية و( )35طالبة للمجموعة الضابطة من طالبات الصف الثاني المتوسط في
متوسطة (زبيدة) للعام الدراسي  ، 2020-2019كوفئت المجموعتان في متغيرات )العمر
باالشهر  ،درجات الرياضيات للصف األول  ،اختبار مهارات الترابط الرياضي  ،درجة الذكاء)

وتم إعداد متطلبات التجربة المتمثلة بتحديد المادة العلمية وصياغة األغراض السلوكية والخطط
التدريسية ,ثم تم بناء أداتي البحث اختبار التحصيل في الرياضيات تالف من ( )30فقرة ,

واختبار مهارات الترابط الرياضي تالف من ( ، )16وتم التحقق من الصدق االختبارين من خالل
عرضهما على مجموعة من السادة المحكمين في العلوم التربوية والنفسية وطرائق تدريسها ,فضال

عن حساب معامل ثبات كل منهما ,والتحقق من معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبارين,

وتم التوصل إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05بين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل
الدراسي واختبار مهارات الترابط الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية.
مشكلة البحث :
أن الكثير من طرائق التدريس المستعملة في مدارسنا في الوقت الحاضر كادت تكون

معتمدة على الحفظ فقط ومتجاهلة عمليات الفهم والتفكير الصحيح لدى الطلبة والتي تؤدي رفع

المستوى العلمي وزيادة تحصيله في مادة الرياضيات ,اذ أنهم ال يستطيعون االجابة اثناء
االمتحان عندما يكون هنالك تغيير في االرقام ألنهم اعتمدوا على الحفظ فقط وليس الفهم
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للمواضيع الرياضية ،والسبب في ذلك يعود إلى طرائق التدريس التقليدية التي يعتمد عليها اغلب
المدرسين والتي تكون قاصرة في أغلب األحيان عن تحقيق اهداف الدرس فقط .

ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة في التدريس فقد الحظا أن من اسباب انخفاض

مستوى تحصيل الطلبة بشكل عام والطالبات بشكل خاص .

 -1قلة استخدام االستراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة التي تعتمد على التعلم المبني على
حل المشكالت ،والتي تجعل من الطالب نشطا وفعاال ومفك ار في العملية التعليمة

 -2شيوع الطرائق التقليدية (االعتيادية) التي تعتمد على التلقين والحفظ فقط ،وهذا ما أكدته
نتائج البحوث دراسة (الطائي.)13 :2016 ،
وبناء على ذلك جاءت فكرة البحث النابعة من تحسين طرائق تدريس الرياضيات من

خالل تناول طريقة تساهم في رفع التحصيل الدراسي للطالبات في المرحلة المتوسطة  ،وتنمية
مهاراتهن الترابطية في حل المشكالت التي يوجهونها في العملية التعليمة ،لذا يمكن تحديد مشكلة
البحث بالسؤال اآلتي " :ما مدى فاعلية استراتيجية (  ) IDEALفي تحصيل ومهارات الترابط
الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات ؟ "

اهمية البحث :
شهد مجال تدريس الرياضيات تجديدا ،حيث تبلورت عبر الزمن ومن واقع الخبرة عن
ماهية الرياضيات ،فضال عن ما أكده المهتمون بطرائق التدريس بأن الطريقة الناجحة هي التي
يوصل المدرس من خاللها الدرس إلى طلبته بأيسر السبل ،اال ان النجاح لن يكون حليفه اال إذا
كان لديه طريقة فعالة في التدريس ،فمعيار التعلم في مهنة التدريس هو ان تستطيع توصل
مقدار ما تعرفه على جعل غيرك يعرف ما تعرف ( .االلوسي)8 :2005 ،
وعلى الرغم من كل التطورات الحاصلة والدراسات في مجال الرياضيات من حيت طرائق
التدريس واستراتيجيات واساليب التدريس ،اال ان هناك العديد من المشاكل العالقة في موضوعات
الرياضات والتي من ابرزها تدني التحصيل في هذه المادة وللمراحل الدراسية كافة وخاصة
المرحلة المتوسطة (أبو الحاج والمصالحة )76 : 2016 ،
اذ تعد استراتيجيات حل المشكالت من الموضوعات األساسية في مختلف مجاالت
الحياة المعاصرة ،سواء في التربية والتعليم أو في المجاالت األخرى  ،إذ أصبحت القدرة على حل
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المشكالت ضرورة قصوة

في كل زوايا النشاط االنساني ،وبمان اننا في عصر العولمة

والمعلوماتية قد فرض علينا هذا العصر وأفرز الكثير من المشكالت المعاصرة في مختلف
جوانب الحياة المختلفة (ابو جادو ونوفل)317 :2010،
ويرى الباحث ان الطرائق واالساليب التدريسية الغير شائعة االستخدام عموما
واالستراتيجيات التدريسية خصوصا تعتبر مجاال رحبا للبحث عن حل لمشكالت عصرنا الحالي,
ولعل من هذه االستراتيجيات انموذج ( ) IDEALالذي اقترحه كل من برانسفورد وستين (
 )1984وتتكون هذه االستراتيجية من خمس خطوات بحسب االحرف االجنبية لكلمة IDEAL
وهي )التعرف على الكلمة ,التعرف على المصطلحات ,اكتشف االستراتيجيات  ,تطبيق
االستراتيجية  ,النظر في التأثيرات( ( .الجاللي )22 : 2011،
ومن اجل ضمان تحقيق التحصيل الجيد للطالبات في مرحلة الدراسة المتوسطة  ،اذ
يتميز الطالبات في هذا السن بنموهن وتفكيرهن واستقرار المعلومات واألفكار في اذهانهن لمدة
طويلة فضال عن التغيرات الجسمية العقلية التي تجعلهم مختلفين عن أي مرحلة عمرية ودراسية
 ،لذا يجب االهتمام بالتدريس وتحصيلهم في هذه المرحلة ومراعاة المرحلة العمرية التي هن فيها
والتي يمتازون بحب االستطالع العلمي والمشاركة في التطورات العلمية ( ،الطائي)5 : 2005 ،
لتزيد من قدرتهم على حل مشكالتهم الرياضية ومساعدتهم على تطبيقها في مواقف الحياة اليومية
وتنمية قدراتهن على الترابط بين االفكار الرياضية المختلفة وربطها مع المواد الدراسية األخرى
(إب ارهيم )192 : 2015 ،هذا ما دفع الباحث الهتمام بمهارات الترابط الرياضي لدى الطالبات
المهارت وتنميتها  ،وهناك عدد كبير من الطالبات لديهن ضعف
ا
والسعي من أجل إكسابهن هذه
في مهارات الترابط الرياضي وهذا ما أكدت عليه نتائج كثير من الدراسات السابقة مثل دراسة
(جاسم ) 204: 2005،
ويمثل الترابط الرياضي كما مبين تفاصيله في وثائق اللجنة القومية لمعلمي الرياضيات
عملية رياضية تتضمن إدراك المتعلم العالقات بين محتويات المادة ،سواء على مستوى
الموضوعات أو مجاالت المادة وكذلك الترابط في المادة الدراسية  ،فضال عن إدراك العالقة بين
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محتويات المادة المدرسة وما يربطها بمفردات حياة المتعلم الحقيقية ) .السعيد وعبدالحميد،
)2010 : 220
ويشير ( ,Levav and Leikin (2007إلى أن الترابط الرياضي يمثل شبكة متداخلة
من البناء الفكري الذي تبنى فيه االفكار بعضها مع بعض ،من خالل ربطها بعالقات وقوانين
رياضية ,ويجب أن ال تكون هذه الترابطات عبارة عن مجموعة من مهارات منفصلة بعضها عن
بعض ()Levav & Leikin ,2007 : 350
ومما تقدم تجلت أهمية البحث الحالي من خالل ان هناك حاجة لتطوير العمل على
تحسين الطريقة االعتيادية في تدريس الرياضيات من خالل تطبيقها بعض االستراتيجيات منها
استراتيجية ( ، )IDEALخاصة في ظل التطورات العلمية االيجابية في محتوى مناهج
الرياضيات المعتمدة من قبل و ازرة التربية العراقية  .ومن المتوقع ان تعود نتائج البحث بالفائدة
على مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات والقائمين على تدريب المدرسون اثناء الخدمة ،
وواضعي مناهج الرياضيات.
هدف البحث :
التعر رررف علر ررى اثر ررر اسر ررتراتيجية  IDEALفر رري تحصر رريل ومهر ررارات التر ررابط الرياضر رري لر رردى
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات .
فرضيتا البحث  :وفقا لهدف البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين االتيتين
الفرضييية االول ي  ( :اليوجررد فرررق ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ( )0.05بررين متوسررط
درجررات طالبررات المجموعررة التجريبيررة الترري درسررت وفقررا السررتراتيجية ( )IDEALومتوسررط درجررات
المجموعررة الضررابطة الترري درسررت وفقررا للطريقررة االعتياديررة فرري تحصرريل مررادة الرياضرريات للصررف
الثاني المتوسط )
الفرضييية الثانييية  ( :اليوجررد فرررق ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ( )0.05بررين متوسررط
التنميررة ل ردرجات طالبررات المجموعررة التجريبيررة الترري درسررت وفقررا السررتراتيجية ( )IDEALومتوسررط
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التنمي ررة ل ردرجات المجموع ررة الض ررابطة الت رري درس ررت وفق ررا للطريق ررة االعتيادي ررة ف رري اختب ررار مه ررارات
الترابط الرياضي وبين االختبارين القبلي والبعدي )

حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بطالبات الصرف الثراني المتوسرط فري المردارس المتوسرطة فري مركرز
محافظر ررة نينر رروى للعر ررام الد ارسر رري  2020-2019مر ررن الفصر ررل الد ارسر رري األول وضر ررمن الفص ر ررول
الدراسية (الثاني  ،الثالث  ،الرابع ) المتضمنة في منهج الرياضيات المقرر
تحديد المصطلحات
.1االستراتيجية  :عرفها كل من
❖ الحيلررة ( " )2009مجموعررة مررن االج رراءات التدريسررية المنتقرراة قبررل المرردرس والترري يخطررط لهررا
السررتخدامها فرري اثنرراء تنفيررذ الترردريس  ،بمررا يحقررق االهررداف التدريسررية ا باقصررى فاعليررة ممكنررة
وباعلى درجة من االتقان وفي ضوء االمكانات المتاحة ( ".الحيلة )173 :2009 ،
❖ قط ررامي ( " ) 2013بانه ررا خط ررة محكم ررة البن رراء  ،ي ررتم م ررن خالله ررا اس ررتخدام كاف ررة االمكاني ررات
والوسائل المتاحة بطريقة مناسبة لتحقيق مجموعة كفاءات تتضافر معرا  .وتتضرمن اشركاال مرن
التفاعل بين الطالب والمدرس بشكل فعال ( ".قطامي ) 55 : 2013 ،
 .2استراتيجية ( : )IDEALعرفها كل من
❖ محمررود (  " ) 2006مررن االسررتراتيجيات الحديثررة الترري تسررتعمل فرري ترردريب الطلبررة علررى حررل
المسررائل الرياضررية  ،وتتكررون مررن خمررس خط روات هرري ( التعرررف علررى المسررألة ،التعرررف علررى
المصررطلحات ،اكتشرراف االسررتراتيجيات  ،تطبيررق االسررتراتيجية والنظررر فرري التررأثيرات وفرري هررذه
الخطوة على الطالب تفسير النتائج ومراجعة الحل( .محمود )382 : 2006 ،

310

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(23), (2022

❖ المنص رروري ( " )2019أح ررد االس ررتراتيجيات الواس ررعة لح ررل المش رركالت وف ررق خطر روات متسلس ررلة
(عمليات تفكير) منها  :تحديد المشكلة ووصف المشكلة واستكشاف اسرتراتيجية الحرل وتطبيرق
األفكار اليجاد الحل والبحث عن النتائج ( المنصوري ) 24 : 2010 ،
ويقصييييد هييييا ايرائيييييا  :إجر رراءات الت رردريس الت رري يخط ررط لهر را الباح ررث لتس رراعده ف رري تنفي ررذ دروس
الرياضيات للصف الثاني المتوسط من خرالل اسرتراتيجية  IDEALفري التحصريل ومهرارات التررابط
الرياضي .
 .3التحصيل :
❖ إسماعيل (" )2010هو الدرجة االكتساب التي يحققها الطالب أو مستوى النجاح الذي يحرزه
أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعميمي أو تدريبي معين (إسماعيل )120: 2010،
❖ احمد ( " )2010إنجاز تعليمي للمادة ,ويعني بلوغ مستوى معين من تحصيل المعلومات
والقيام بالمهارات المطلوبة ويحدد ذلك اختبارات مقننة أو تقارير المعلمين أو االثنين معا( ".
احمد )34: 2010،
ويعرفه الباحث ايرائيا  :بانه الدرجة التي تحصل عليها طالبرة الصرف الثراني المتوسرط باالختبرار
التحصيلي المعد لهذا الغرض .
 .4مهارات الترابط الرياضي  :عرفها كل من
❖ " )1993) Wilenskyعملية تجعل الرياضيات ذات أهمية متكاملرة و نسريجا متقاربرا  ,وكرال
متربط ررا ومتناس ررقا  ,وتس رراعد الطلب ررة عل ررى استقص رراء المف رراهيم الرياض ررية وتعميماته ررا وتك رروين
ا
ترابطات بين المعارف الرياضية وتطبيقاتها في الحياة" () Wilensky , 1999 : 3361
❖ حم رردان (" )2005ه ررو رب ررط المعرف ررة الرياض ررية النظري ررة بالعملي ررة افجرائي ررة  ،ورب ررط المف رراهيم
الرياضية مع بعضها  ،وربط الرياضيات مع حقول المعرفة االخرى ،وربط الرياضريات بالحيراة
اليومية" ( حمدان )34 : 2005 ،
ويعرفها الباحث ايرائيا  :افجراءات التي تقوم بها طالبات الصف الثاني المتوسط لربط

الرياضيات بالعلوم األخرى وبالحياة اليومية  ،التي يمكن أن تقاس بالدرجة الكلية التي تحصل
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عليها الطالبة من خالل اختبار مهارات الترابط الرياضي الذي أعده الباحث النجاز متطلبات هذا
البحث.
خلفية نظرية :

أوال  :استراتيجية IDEAL
تعد استراتيجية

 IDEALلبرانسفورد وشتاين  ، 1984أحد االستراتيجيات المشهورة

المعبرة عن االتجاه المعرفي في حل المشكالت ،حيث يري المعرفيون أن مهارة حل المشكالت
تجسد نظريتهم المعرفية وتوضح المراحل التي يسير وفقها عمل الدماغ في حل مشكلة ما.
وتسير خطوات استراتيجية  IEDALوفق ترتيب يراعي بداية كل حرف من كلمة ،IDEAL
فالحرف االول يشير إلى حدد  ، Identifyوالحرف الثاني عرف  ، Defineوالحرف الثالث
اكتشف  ، Exploreوالحرف الرابع نفذ ، Actوالحرف االخير انظر Bransford , ( Look
)1995 :189
واقترح كرل مرن برانسرفورد وسرتين  ،ان هذه االستراتيجية يتكرون من خمرس خطروات وهي :
 .1التعررف علرى الرمشكلة (Identify the problem) :والبرد للطالرب ان يتعررف اوال علرى المشركلة
بشركل جيرد قبرل البردء بحلهرا وهنرا البرد مرن ان يسرأل الطالرب نفسره هرل فعرال فهمرت المشكلة أم
أنني احتاج لتوضيحات من المعلم
 .2التعررف علرى المصرطلحات  ) Define Terms ( :وفري هرذه الخطروة البرد مرن ان يعررف
الطالب ما معنى كل كلمة في المشكلة النها ستساعد على فهم المشكلة بصورة اعمق
 .3اكتشاف االسرتراتيجيات  ) Explore Strategies :وفري هررذه الخطروة يقروم الطالررب بجمع
رارت لررذلك
المعلومات حول المشكلة ،وكذلك تطبيق عدد من الطرق لحل المشكلة ومرن الخي ا
اسررتخدام الرسررومات والمناقش ررات والبح ررث فرري الكت ررب وتجزئ ررة المش رركلة إلررى جزئي ررات ليسهل
حلها
 .4تطبيرق االسرتراتيجية ( Act on the Strategy ) :وفري هرذه الخطروة يقروم الطالرب باستخدام
سترتيجيات التي مر بها مسبقا والتي تكون االصلح لحل المشكلة
احد اال ا
 .5النظرر فري الترأثيرات ( look at the Effects ) :وفري هرذه الخطروة يقروم الطالرب بسرؤال نفسه
هل وصل إلى الحل الصحيح للمشكلة ،المعطاة له؟ (امبو سعيدي وسليمان ) 369 : 2009،
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ثانيا  :مهارات الترابط الرياضي :
نظ ار ألهمية الرياضيات في حياتنا وارتباطها الوثيق في كافة المجاالت الحياتية فقد ورد
معيار الترابط الرياضي في وثيقة المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا ()NCTM
الصادرة عام  2000باسم  ، Connectionsواوصت ان البرامج التعليمية يجب ان تمكن
الطلبة من :
 .1التعرف على العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخدامها .
 .2فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية  ،وكيف تبنى على بعضها البعض كي تصبح كال
متكامال.
 .3التعرف على الرياضيات وتطبيقاتها في سياقات خارج نطاق الرياضيات ( NCTM,2000
):274
ووفقا للنظرية البنائية فان المعلومات تبنى في الدماغ من خالل شبكة مترابطة ،
فالمعلومات ال يتم تسلمها بشكل مباشر ولكنها تبنى بفاعلية بواسطة المواضيع المترابطة ،
فالمواد الرياضية تراتبط مع بعضها ومع المواد األخرى والمشكالت الحياتية اليومية بطرائق
مختلفة (المولى )133 : 2007 ،
وايمانا من الباحث بدور أهمية تحسين التحصيل الدراسي  ،فقد خصص هذا الجانب في
بحثه وعمل على تنمية مهارات الترابط الرياضي من خالل استراتيجية  ، IDEALواعداد خطط
خاصة بالدروس يلبي اهتمامهن العلمية  ،ومشكالتهن المختلفة  ،ويقدم الدرس بطريقة تربوية
ومشوقة وممتعة  ،وبالتالي يجعلهن يشعرن بروعة المادة وقيمة الرياضيات واهميتها .
دراسات سابقة :
هدفت دراسة داؤد وجواد ( )2018إلى معرفة اثر استراتيجية  IDEALفي التحصيل
والثقافة الرياضية لدى طلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات  .تكونت عينة الدراسة
من ( )48طالبا بواقع ( )24طالبا لكل مجموعة ,تم تهيئة مستلزمات الدراسة وتمثلت في اعداد
اختبار التحصيل واعداد االهداف السلوكية الخاصة باختبار التحصيل ,واعداد نماذج تدريسية
على وفق ااستراتيجية  ,IDEALوالخطط التدريسية الخاصة بكل مجموعة ,كما تم تبني مقياس
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الثقافة الرياضية لدى طالب عينة الدراسة  .اظهرت النتائج فاعلية استراتيجية  IDEALفي
التحصيل لدى الطلبة في مادة الرياضيات .
وتناولت دراسة عبداالمير وهذال ( )2018التعرف على مهارات الترابط الرياضي للصف
الثاني المتوسط في العراق  ،اذ اعد الباحثان استبيانا يمثل مهارات الترابط الرياضي تضمن (ربط
مكونات المعرفة الرياضية  ،ربط التمثيالت المختلفة للمفاهيم الرياضية  ،العالقة بين
الموضوعات الرياضية  ،استخدام الرياضيات في مجاالت اخرى  ،استخدام الرياضيات في الحياة
اليومية  ،رؤية الرياضيات ككل متكامل  ،تطبيق التفكير والنمذجة الرياضية في حل المشكالت )
توصل البحث الى ان نسبة الترابط الرياضي المتضمن في كتاب الرياضيات المقرر تدريسه على
طلبة الثاني المتوسط هي ( . )%53ووجود مهارات الترابط الرياضي داخل كتاب الرياضيات
بنسبة ضعيفة واحتل المجال األول بنسبة اكثر من بقية المجاالت في كتاب الرياضيات .

منهجية البحث وايراءاته :
اتبررع الباح ررث عرردد م ررن االج رراءات الترري تطلبهررا البح ررث للوصررول إلررى اهدافرره والتحق ررق
م ررن فرضياته ,وكما يلي:
اوال :منهج البحث وتصميمه
اتبررع الباحررث الم ررنهج التجريبرري فرري بحثرره الحررالي باعتب رراره اقرررب البحرروث لحررل
المشكالت بالطريقرة العلميرة والمردخل االكثرر صرالحية لحرل المشركالت التعليميرة النظريرة
والتطبيقيرة وتطروير بيئة التعليم وانظمته المختلفة (ملحم.(388: 2002،
ولما كان هدف البحث هو التعرف على اثر استراتيجية ( )IDEALفري التحصريل وتنمية
الترابط الرياضي لمرادة الرياضريات ،اي وجرود متغيرر مسرتقل واحرد ومتغيررين ترابعين ,فقرد اختيرر
التصرميم التجريبري ذي الضربط الجزئري ذي المجموعرة التجريبيرة والضرابطة ذي االختبرار البعردي

لمتغيرري التحصريل ومهارات الترابط الرياضي  ،وكما موضح في الشكل ()1
المجموعة
التجريبية
الضابطة

االختبار القبلي
مهارات الترابط الرياضي

المتغير المستقل
استراتيجية IDEAL
الطريقة االعتيادية
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الشكل ( )1التصميم التجريبي للبحث
ثانيا  :تحديد مجتمع البحث وعينته

تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة للبنات

في مدينة الموصل (المركز) للعام الدراسي ( )2020-2019البالغ عددهن ( )7785طالبة
موزعات على ( ) 169شعبة و( )38متوسطة للبنات .
وبعد قيام الباحث بزيارات معينة لعدد من المدارس تم اختيار (متوسطة زبيدة) التابعة

لمديرية تربية نينوى ،البداء ادارتها تجاوبا ورغبة في التعاون فجراء التجربة ،ومن ثم اختيرت
شعبة (ج) ،وبشكل عشوائي لتمثل المجموعة التجريبية ،وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة،
وتم استبعاد الطالبات الراسبات وبهذا يصبح عدد طالبات عينة البحث ( )70طالبة منهم ()35

طالبة للمجموعة التجريبية و( )35طالبة للمجموعة الضابطة بعد أن تم استبعاد ( )3طالبات
بسبب الرسوب  ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
يدول ( )1توزيع طالبات عينة البحث عل المجموعتين (التجريبية والضابطة)
الشعبة

المجموعة

عدد الطالبات

سبب االستبعاد

قبل االستبعاد

المستبعدين

بعد االستبعاد

التجريبية

ج

37

2

35

الرسوب

الضابطة

أ

36

1

35

الرسوب

37

3

70

المجموع
ثالثا  :تكافؤ مجموعتي البحث

أجرى الباحث قبل البدء بالتجربة التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في
عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في المتغير التابع وهي ( :العمر الزمني محسوبا باألشهر،
درجة مادة الرياضيات للصف األول المتوسط ،اختبار مهارات الترابط الرياضي  ،درجات الذكاء)
وتم معالجة البيانات باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين .والجدول ( )1يوضح ذلك
الجدول ( )1يبين التكافؤ ين المجموعتين في المتغيرات
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المتغيرات

متوسط

االنحراف

6.35616

المجموعة

العدد

تجريبية

35

186.384

ضابطة

35

185.131

4.80524

تجريبية

35

71.452

8.714

ضابطة

35

68.753

10.104

اختبار مهارات

تجريبية

35

22.8462

1.26116

الترابط الرياضي

ضابطة

35

25.1053

9.75868

تجريبية

35

21.800

5.074

ضابطة

35

23.800

6.582

العمر باألشهر
درية الرياضيات

للصف األول

درية الذكاء

حسا ي

المعياري

مستوى

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

0.220

الداللة

()0.05
متكافئة

2.025

0.882

عند مستوى

0.254

درية حرية

متكافئة

داللة 0.05

1.048

68

متكافئة
متكافئة

أظهرت النتائج في الجدول المذكور آنفاً بأنه ال توجد فروق ذوات داللة إحصائية بين
المجموعتين عند مستوى داللة ( )0.05إذ إن قيمة التائية المحسوبة أصغر من الجدولية البالغة
( )2.025وهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتان في المتغيرات المعروضة في الجدول
المذكور .

رابعا  :مستلزمات البحث :
 .1تحديد المادة العلمية (تحديد المحتوى)
قبل أن يبدأ الباحث بتطبيق التجربة تم تحديد المادة العلمية  ،وذلك من اجل إعداد

األهداف السلوكية وبناء اختبار التحصيل الذي سيتم في ضوء المادة العلمية المقرر تدريسها
للطالبات ،وحدد الباحث المادة العلمية المشمولة بالبحث في مادة الرياضيات للصف الثاني
المتوسط ضمن المنهج المقرر للعام الدراسي  2020-2019وهي ثالثة فصول ( الفصل الثاني
االعداد الحقيقية  ،الفصل الثالث الحدوديات  ،الفصل الثالث ؟؟؟؟ )
 .2إعداد الخطط التدريسية :
تمثر ررل الخطر ررة التدريسر ررية ترجمر ررة حقيقير ررة ألهر ررداف المر ررنهج الد ارسر رري ومحت ر رواه الر ررى خطر ررة
إجرائية ( عقيالن  .) 209 : 2000 ،ولما كان إعداد الخطط التدريسية يعد واحردا مرن متطلبرات
الترردريس  ،فقررد اعررد الباحررث الخطررط التدريسررية فرري ضرروء المتغيررر المسررتقل (  )IDEALفرري ترردريس
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طالبرات المجموعرة التجريبيررة ،وقرد عرضررت نمراذج مررن تلرك الخطرط علررى عردد مررن المحكمرين فرري
ط ارئررق الترردريس العامررة وط ارئررق ترردريس الرياضرريات الملحررق ( ، )1لغرررض تحسررين صررياغة تلررك
الخطررط وجعلهررا سررليمة تضررمن نجرراح التجربررة ،وعلررى وفررق مررا أبررداه المحكمررين أجريررت التعررديالت
الالزمة وأصبحت الخطط جاهزة للتنفيذ .
خامسا  :أداتا البحث
تطلب هذا البحث إعداد أداتين لقياس متغيراته التابعة وهي (اختبار التحصيل  ,واختبار
مهارات الترابط الرياضي(
 .1إعداد اختبار التحصيل  :وفي ما يلي توضيح لهذه الخطوات :
أ .تحدييد الهيدف مين االختبيار :يهردف البحرث الحرالي إلرى قيراس تحصريل الطرالبات فري مرادة
الرياضيات .
ب .تحدييد عيدد فقيرات االختبيار :اسرتعان الباحرث بآراء عردد مرن المحكمرين بعرد اطالعهرم على
االغراض السلوكية لمحتوى كتاب الرياضيات الجزء االول المقررر وترم االتفراق على تحديد فقرات
االختبار بر(  )30فقرة اختبارية.
ج .إعيداد ييدول المواصيفات :تم بناء اختبار التحصيل بالمادة الدراسية وبما يتالئم مع المحتوى
واال هداف السلوكية للمادة التعليمية في مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط في الفصول الثالث
(االعداد النسبية ،االعداد الحقيقية ،الحدوديات) اذ بلغ العدد النهائي ( )30فقرة اختبارية تتكون
من ( )27سؤال موضوعي (اختيار من متعدد) و ( )3أسئلة مقالية  ،وكما موضح بالجدول ()2
الجدول ( )2يبين يدول مواصفات االختبار التحصيلي
عدد مستويات األغراض السلوكية
تذكر %20

استيعاب %30

التطبيق%50

مجموع األغراض
السلوكية

4

5

11

4

10

4

9

ت

الموضوعات

1

االعداد النسبية

2

2

االعداد الحقيقة

2

4

3

الحدوديات

1

4
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5

12

13

30

 .2اعداد اختبار مهارات الترابط الرياضي :
تمثل أحد المتغيرات التابعة في هذا البحث ،ويتطلب ذلك باعداد اختبار لقياس هذا

المتغير لدى طالبات عينة البحث .ومن خالل إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة
التي تناولت هذا المتغير وجد أنه من المناسب أن يقوم ببناء اختبار يتناسب وطبيعة هذا البحث
وإجراءاته .
أ .تحديد الهدف من االختبار :يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة طالبات الصف الثاني
المتوسط في مهارات الترابط الرياضي

ب .تحديد مهارات الترابط الرياضية  :اعتمد الباحث على الخلقية النظرية لمهارات الترابط
الرياضي ،وتم تحديد هذه المهارات التي تم تبنيها وهي (ربط مجاالت الرياضيات بعضها

ببعض ،وربط الرياضيات بالعلوم األخرى  ،وربط الرياضيات بالحياة).

ج .تحديد المادة العلمية  :اعتمد الباحث على محتوى كتاب الرياضيات للفصول الثالث (الثاني
والثالث والرابع ) للعام الدراسي2020/2019

د .صياغة فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي  :قام الباحث بإعداد اختبار يجمع بين الفقرات
الموضوعية والمقالية ,تمنح الطالبات حرية تناول الموضوع واالبداع من عدة زوايا مختلفة .وإن
هذه الفقرات تستخدم لقياس قدرة الطالبات وقابليتهم على عرض االفكار وبيان التفسيرات.
تكون اختبار مهارات الترابط الرياضي ،من ( )9فقرات من نوع االختيار من متعدد ،
ومن ( )7فقرات من نوع األسئلة المقالية ،وتوزعت هذه األسئلة على مجاالت الترابط في
الرياضيات بالشكل اآلتي :
❖ ربط مجاالت الرياضيات :تكونت فقراته من ( )3فقرات من نوع االختيار من متعدد و ()3
فقرات من نوع األسئة المقالية.

❖ ربط الرياضيات والعلوم األخرى تكونت فقراته من ( )3فقرات من نوع االختيار من متعدد و
( )2فقرتين من نوع األسئلة المقالية
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❖ ربط الرياضيات بالحياة :تكونت من( )3فقرات من نوع االختيار من متعدد و ( )2فقرتن من

نوع األسئلة المقالية  ،وبذلك أصبح مجموع فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي مكونة من

( )16فقرة اختبارية ,ملحق ()2
صدق االختبارين :
للتحقق من صدقهما تم عرضهما على مجموعة من المتخصصين في مجال العلوم
التربوية وطرائق التدريس  ،بهدف التأكد من ان كل اختبار تقيس ما وضع لقياسه  ،مع سالمة
الصياغة لمفردات كل اختبار  ،والتأكد أيضا من تكافؤ أسئلة االختبارين وبعد اخذ اراء المحكمين
بعين االعتبار استقر االختبارين في صورتهما النهائية الصالحة للتطبيق .
ثبات االختبارين :
للتأكد من ثبات االختبارين قام الباحث بحساب معامل ثبات كل اختبار باستخدام معادلة
(كيودر-ريتشاردسون) لتقدير االتساق الداخلي لمفردات كل اختبار  ،وبعد تطبيق المعادالت كان
معامل ثبات االختبار التحصيلي ( )0.79في حين كان معامل ثبات اختبار مهارات الترابط
الرياضي (. )0.82
تصحيح االختبارين :
وضع الباحث إجابات أنموذجية لجميع فقرات االختبار التحصيلي  ,وتم االعتماد عليها
في تصحيح االختبار ,فقد اعطيت لكل فقرة من الفقرات الموضوعية ( )1درجة لالجابة

الصحيحة ,و (صفر) في حالة كون االجابة خاطئة أو في حالة ترك الفقرة بدون إجابة ,لذلك فان

درجات الفقرات الموضوعية تحددت بالمدى( )27-0درجة ,أما فقرات االسئلة المقالية فقد

تحددت بالمدى( )11-1درجة ,إذ توزعت الدرجات على( )3فقرات لكل فقرة ( )5درجات
وبحسب عدد خطوات الحل الصحيح واالهمية بالنسبة لالجابة الكلية التي تم اعتمادها من قبل

الباحث وبهذا فان درجة االختبار الكلية تحددت بالمدى(  ) 42-0درجة .
كما اعد الباحث أجوية أنموذجية لجميع فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي اعتمد

عليها في تصحيحه  ،اذ تم إعطاء( )3درجات لكل فقرة موضوعية والبالغة ( )9وبذلك تكون

درجات الفقرات الموضوعية ( )27درجة ،أما الفقرات المقالية والبالغة ( )7فقرات .تم توزيع

الدرجات على عدد خطوات الحل لكل فقرة وباختالف خطوات الحل لكل فقرة اختلفت درجات
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الفقرات بشكلها الكلي حيث تراوحت بين ( )6-3درجات .وبذلك يكون مجموع درجات الفقرات
المقالية ( )33درجة  .وبذلك فإن الدرجة الكلية لالختيار هي ( )60درجة .
سادسا :التجربة االستطالعية لالختبارين :
طبق االختبارين على عينة استطالعية متكونة من ( )30طالبة من طالبات الصف
ُ
الثاني المتوسط في (متوسطة ؟؟؟؟؟) بتاريخ (  ، ) 2019 /10 /11وذلك لمعرفة مدى وضوح
فقرات االختبارين  ،ثم قام الباحث بتصحيح االختبارين ورتبتها على مجموعتين عليا ودنيا من
أجل حساب معامل الصعوبة والقوة التمييزية  ،إذ تراوح معامل الصعوبة للفقرات االختبار
التحصيلي ما بين ( ، )0,69-0,31أما بالنسبة إلى القوة التمييزية فقد تراوحت ما بين (-0,35
 ، )0,68ومعامل صعوبة اختبار مهارات الترابط الرياضي ما بين (  )0.57-0.27والقوة
التمييزية فقد تراوحت ما بين ( . )0.58-0.41
سابعا  :إيراءات تطبيق التجربة  :تم تطبيق التجربة على وفق الخطوات االتية :
 .1بدأ التدريس الفعلي لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ابتداء من يوم االحد الموافق

 2019/10/20وانتهي في يوم الخميس الموافق  .2019/12/19وبواقع ( )5دروس اسبوعيا

لكل مجموعة .
 .2تم تنظيم جدول الدروس األسبوعي باالتفاق مع ادارة المدرسة ومع مراعاة امكانية تدريس
مجموعتي البحث في اليوم نفسه.
 .3قام الباحث باالتفاق مع مدرسة مادة الرياضيات بتدريس المجموعتين ،وتزويدها بالخطط

التدريسية وتدريبها على كيفية تطبيق استراتيجية ( )IDEALوذلك تجنبا لالختالف الذي قد
يسببه اختالف المدرسين في القدرة واألسلوب واالطالع على طبيعة المتغيرات الخاصة

بالتجربة
طبق اختبار التحصيل في يوم االحد الموافق , 2018/12/15واختبار مهارات الترابط
ُ .4

الرياضي في يوم االربعاء الموافق , 2019/12/18بعد اخبار عينتي البحث قبل فترة مناسبة

وكافية من موعد االختبارين لغرض التهيؤ بالشكل المناسب فضال عن تهيئة القاعات

االمتحانية ,وبنهاية االختبار انتهت التجربة في يوم الخميس الموافق.2019/ 12/ 19
ثامنا  :الوسائل اإلحصائية  :تحقيقا الهداف البحث تم استخدام الوسائل االحصائية االتية :
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- 1معادلة صعوبة الفقرات :استعملت هذه المعادلة لحساب معامل صعوبة فقرات اختبار
التحصيل وفقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي
- 2معادلة القوة التمييزية للفقرات :استعملت هذه المعادلة لحساب معامل تمييز فقرات اختبار
التحصيل و فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي:
 -3معادلة ألفا  -كرونباخ :تم استعمال هذه المعادلة لحساب ثبات اختبار التحصيل ومهارات
(النبهان ) 256-234 : 2004،

الترابط الرياضي.

-4االختبار التائي (  ) T-TESTلعينتين مستقلتين :استعمل للتحقق من التكافؤ بين
(المجموعتين)
 -5االختبار التائي (  )T-TESTلعينتين مترابطتين  :للتحقق الختبار الفرضيتين في نتائج
(البلداوي )236-227 : 2004،

البحث الحالي
عرض النتائج :
أوال  :عرض نتائج اختبار التحصيل :
 -النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األول :

( اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي درست وفقا الستراتيجية ( )IDEALومتوسط درجات المجموعة

الضابطة التي درست وفقا للطريقة االعتيادية في تحصيل مادة الرياضيات للصف الثاني
المتوسط )  ،بعد تطبيق اختبار التحصيل وتصحيح إجابات الطالبات  ,تمت االستعانة بالبرنامج

االحصائي(  )SPSSوباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين للحصول على الوصف
االحصائي للبيانات الخام للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل ,وجدول ( )3
يبين هذا الوصف للمجموعتين التجريبية والضابطة
الجدول ( )3نتيجة االختبار التائي ( )T-TESTلمتوسطي االختبار التحصيلي لدى افراد
المجموعتين (التجريبية والضابطة)

المجموعة

العدد

التجريبية

35

الوسط

االنحراف

القيمة التائية

مستوى الداللة

الحسا ي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

0.05

29.59

5.050

3.518

2.025

دالة
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الضابطة

24.92

35

6.630

يتضح من الجدول ( )3ان القيمة التائية المحسوبة بلغت ( ، )3.518وهي اكبر من القيمة

التائية الجدولية ( )2.025عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ، )68وهذا يعني انه يوجد

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط االختبار التحصيلي لدى افراد المجموعتين ولمصلحة

المجموعة التجريبية  ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  ،ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى أن

استارتيجية ( ، )IDEALتنطلق من النظرية البنائية ,من خالل تزويد الطالبة بالمعرفة السابقة,
وخلق بيئة تعلم تعاوني في الصف الدراسي ,مما يؤدي إلى توفير بيئة للتعلم النشط  ،أدى ذلك

الى زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية .
ثانيا  :عرض نتائج اختبار مهارات الترابط الرياضي :
 النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية :( اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسط التنمية لدرجات
طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفقا الستراتيجية ( )IDEALومتوسط التنمية لدرجات
المجموعة الضابطة التي درست وفقا للطريقة االعتيادية في اختبار مهارات الترابط الرياضي
وبين االختبارين القبلي والبعدي )  ،وللتحقق من هذه الفرضية اتبع الباحث افجراءات السابقة

نفسها مع الفرضية األولى وذلك من خالل حساب المتوسطات الحسابية لالختبارين القبلي

والبعدي والفرق بينهما فضال عن حساب االنحراف المعياري للتنمية (الفرق) لمهارات الترابط

الرياضي ،ثم طبقت االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتي العدد على متوسطي التنمية
وادراج البيانات وكما في الجدول ()4
الجدول ( )4نتيجة االختبار التائي ( )t-testين متوسطي تنمية مهارات الترابط الرياضي
لدى افراد المجموعتين التجريبية والضابطة
المتوسط الحسا ي

المجموعة

العدد

التجريبية

35

22.84

35

25.10

الضابطة

االنحراف
المعياري

القبلي

البعدي

الفرق

44.69

22.21

1.08

38.03

12.93

1.30

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

5.49

2.025

الداللة
دالة

يتضح من الجدول ( )4ان القيمة التائية المحسوبة بلغت ( )5.49وهي اكبر من القيمة

التائية الجدولية ( )2.025عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ، )68وهذا يعني انه يوجد

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى طالبات المجموعتين

التجريبية والضابطة ولمصلحة المجموعة التجريبية  ،ويعزو الباحث هذه النتيجة الى فاعلية
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(استراتيجية  )IDEALفي تنمية مهارات الترابط الرياضي على اعتبار اذ انها تسمح بتنوع
االنشطة الرياضية ,مما ساعد على رؤية المفاهيم الرياضية بصورة مختلفة ,وعلى توظيف
معلوماتهم وفهم العالقات والتعميمات ,وربط الرياضيات بالمواقف الحياتية وبالمعلومات الالحقة .
ان أهم االستنتايات التي توصل إليها الباحث هي:
 .1ان تدريس مادة الرياضيات باستخدام استراتيجية  IDEALزاد من تحصيل طالبات المجموعة
التجريبية وتفاعلهم فيما بينهم ,وهذا ما دلت عليه نتائج البحث .
 .2ان التدريس على وفق استراتيجية  IDEALكان لها األثر في رفع مستوى مهارات الترابط
الرياضي لدى طالبات المجموعة التجريبية .
وفي ضوء النتائج التي توصل اليها البحث ,يمكن تقديم التوصيات اال تية:
 .1حث مدرسو الرياضيات باستخدام استراتيجية  IDEALفي تدريس مادة الرياضيات لما لها اثر
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية مهارات الترابط الرياضي .
 .2ضرورة االهتمام في مواقف التعليم والتعلم بتنمية مهارات حل المشكالت لدى الطالبات عموما
وعدم االقتصار على تلقين المعلومات .
واستكماال للبحث الحالي يقترح الباحث ايراء دراسات مستقبلية منها :
 .1إجراء دراسات حول هذه االستراتيجية ومحاولة المقارنة بين أثر استخدام استراتيجية ، IDEAL
وبعض االستراتيجيات االخرى في التحصيل ومهارات الترابط الرياضي في مادة الرياضيات.

 .2اجراء دراسة لمعرفة اثر استخدام استراتيجية  IDEALفي متغيرات أخرى ( كالدافع المعرفي
واالتجاه نحو الرياضيات واتخاذ القرار وغيرها )

المصادر :
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 .1إبراهيم ,بثينة خالد ( )2015فاعلية استراتيجية المنحن

المبرمج في التحصيل والذكاءات

المتعددة لدى طالبات الصف اال ول المتوسط في مادة الرياضيات( ,رسال ًة
ماجستير)غير منشورة( ,كلية التربية االساسية ,الجامعة المستنصرية.
ً

 .2أبو الحاج  ،والمصالة ( )2016استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية  ،ط، 1
مركز ديبونو لتعليم التفكير  ،عضو اتحاد النشرين األردنيين .

 .3أبو جادو ،صالح و محمد بكر ( .)2010تعليم التفكير النظرية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 .4احمد ,علي عبد الحميد ( )2010التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية  ,مكتبة حسن
العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت ,لبنان.
 .5اسماعيل  ،حسن فهيم الوليلي(  )2010فعالية برنامج تعميمي قائم على الذكاءات المتعددة
في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم بمرحمة التعميم االساسي ،مجلة كلية التربية ،عدد(، )72مجلد( ،)1جامعة
المنصورة.
 .6االلوسي ،اكرم ياسين ))، 2005اثر اربع استراتيجيات قبلية في تنمية التفكير الناقد
واالستبقاء لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات في مادة التاريخ ،اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد ،العراق.
 .7امبو سعيدي ،عبد االله خميس ،وسليمان بن محمد ( )2009طرائق تدريس العلوم ،ط، 1
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،عمان
 .8البصري على مستويات تجهيز المعلومات والتقويم الذاتي ألنماط المعرفة الرياضية المكتوبة
لدى تالميذ الصف االول االعدادي  ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية (167 )7

 .9البلداوي  ،عبدالحميد ( )2004أساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي  ،ط ، 1دار
الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .

 .10جاسم ،زينة ( )2005مهارات التواصل والترابط الرياضي وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة

لدى طالبات الصف الخامس االعدادي(،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية

 ،الجامعة المستنصرية .
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 .11الجاللي ,لمعان مصطفى (  )2011التحصيل الدراسي ,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,
عمان ،االردن.
 .12حمدان  ،فتحي خليل ( )2005أساليب تدريس الرياضيات  ،دار وائل للنشر والتوزيع ،
عمان.
 .13داؤد  ،أسامة سعيد وجواد  ،سندس طارق ( )2018أثر استراتيجية  IDEALفي التحصيل
و الثقافة الرياضية لدى طلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات  ،مجلة
اداب الفراهيدي  ،مجلد( ، )1العدد ( ، )38كلية االداب  ،جامعة تكريت.
 .14السعيد ،رضا ،وعبد الحميد ،ناصر ( )2010توكيد الجودة في مناهج التعليم) المعايير
والعمليات والمخريات المتوقعة ،ط ، 1دار التعليم الجامع للنشر والتوزيع ،
افسكندرية.
 .15الطائي  ،ابتسام عبد الكاظم محمد ( ، )2005اثر استخدام ثالث انواع من التغدية الراجعة
في تحصيل مادة الرياضيات واستبقائها لدى طالبات الصف االول المتوسط  ،رسالة
ماجستير غير منشورة .
 .16الطائي ،تغريد عبد الكاظم جواد ( )2016ناء رنامج إثرائي عل وفق الترابطات الرياضية
وأثره في تحصيل الطالبات المتميزات وثقافتهن الرياضية " ،اطروحة دكتوراه" غير
منشورة" ،جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم.
 .17عبد المجيد ،أحمد ) ( 2013.أثر استخدام الت اربطات الرياضية وبعض استراتيجيات
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