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 املقدمة...
على أشرف االنبياء واملرسلللني نبي للا امللد اال للني والسالم الصالُة و احلمُد هلِل ربِ  العاملني، 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.... وبعد.
حثني أن يفرحوا بكل كلمة تكتب وكل مجلللة َللُالس والسلليما حللني هتملل      ريللة لبايليق اب

أحبللاع علميللة واراسللاة نفيسللة فهللجم اموعللة ة(. يلل قرائعللة اولللوان ع واجمللا جلالللة اعا عللة العرا
علميللة رصللي ة لتإللرك با  كتبللاة اعا عللاة وأروقتهللا  حلللى صللورة  مب هجيللةو عللارف   تةللاة 

و للجم ما عللة ملإتلللو العلللوم االنسللانية الل للة والتفسللن والفةلله والةللانون واالعللالم وأهبللى حلللة، 
  ما عت للا و للله واسللها ا  لللو وفائللدة علوذلللخ مد للة ل  بويللةالدراسللاة ال  العلوم و و   واالقتصاا

  رفلللد البلللاحثني ابعديلللد  لللد البحلللوع والدراسلللاة   املللار اعلللو املسلللنة العلميلللة   عراق لللا 
 .العزيز
  (يلللو آ جل أن نللزف للةللراء الكللرام وملبللة العلللو عللدا البحللوع والدراسللاة يسللريف    ركللزو 
 لل ا  ا لل ه أن يتةبل  ل   عال م او ملئلني ااسة يقاالعر   د الة اعا عة  (56/1جل  2022لس ة  

 .اخلن والسداا للجمي العمل ويوفة ا ملا فيه 
 

 أمر اعوايف أن احلمد هلل رب العاملني. و 
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 مجلة الجامعة العراقية

 



 شروط النشر يف اجمللة
 

  رها م يسبق نش، والتي لنيةانسال ا  مجاالت ال  ة في صيل االو  مة قيال  علمية لا  البحوث شر  نب   جلة الم  ص تخصت (1)
منهجية  ب  بشرط االلتزام   المجلة   محاور( ضمن  )بتعهد خطي من صاحب البحث جهة أخرى    ى لأو تقديمها إ

  ة النكليزيا   اوية  عربلابإحدى اللغتين    وتقبل البحوث   عالمياً،ا و ليمحها  يلته المتعارف عا البحث العلمي وخطو
 ة(. دد مح بنسبة )
 . لباحث االجور المالية ا لمويتح Turnitinااللكتروني   االستاللمج نابرل ستلمة ث الماألبحع اتخض (2)
ا  تخضع  (3) لفحص  جميعها  المجلة  الى  المرسلة  التحرير  البحوث  هيئة  قبل  من    ا مناسبته   تقرير لولي 

لالمجلة،    لتخصص  للتحكيمبيان  ثم  تعتذ   ير حر الت  يئةه لويحق    ،اهليتها  قبوع   ران  ان  أو املبالك  حث لب ل   ،  
 . ساله إلى المحكمين ار قبلالمجلة سة ناسب وسيايت بماتعديله   حث باالعلى ط تشتر

  ن أعلى    . فكرةال  حضووو ضرورة تحقق السالمة اللغوية مع مراعاة عالمات الترقيم، ومتانه األسلوب   (4)
 .ية(يز نجلواال   ةيب تين العرلغال)ب  قدم ملوال عن السالمة اللغوية للبحث االباحث مسؤ  كوني
الرصانة    منللتأكد  ،  اره شنقبل  ص  االختصامن ذوي  سري  لاحكيم العلمي  لت ل  المقبولةث  والبح   سلتر (5)

سماء  عن أ  فشالتحرير بالك  ة ال تلتزم هيئو  (معتمدة)وفق استمارة    العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق 
 ث. باحية الو ه  تكشف عن ات ارا إشاهي االبحوث المتضمنة في ثن وترفض ،  كميهامح
الباحثين في الصفحة  حث أو  ابالهوية  خاصة بالمعلومات التكون  تحكيم  الة  لي املة لعملكا  السرية لضمان   (6)

 االولى من البحث فقط. 
 بحث.  للمن المحكمين  ةيلتزم الباحث بإجراء التعديالت الجوهرية المقترح  (7)
ها ما فاكتشاد  عنقبال  ستث مالباح  عمالتعامل  م  عد ار بقرلارفض البحث واتخاذ  يحق لهيئة تحرير المجلة   (8)

 .ذلك التثبت من بعد المطلوبة  انة العلمية ماألو فىيتنا
  ل وال يجوز النق،  ار صاحب البحث بقبوله للنشرطبع للبحث ونشره الى المجلة عند اخط تنتقل حقوق ال (9)

باإل إال  إلشعنه  مجلارة  جهةو،  تناى  ألي  أو  البحث  لصاحب  يجوز  إع أخر  ال  أو  ب  اتكفي    هنشرة  اد ى 
 . فقة خطية من رئيس التحريروام  لىع  يحصلعد أن بإال  ية ور د أو  فةصحي

تقدم هيئة التحرير مكافأة  و عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة. للباحثين    افأة مكال تدفع   (10)
 . ينكمللمحخاصة 

،  هاحة نفسالصفالمتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش )سواء في  آلية التوثيق    تعتمد المجلة  (11)
 . APA)ريقة المتعارف عليها عالميا بـ ) طلابتقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن كما  ، ث(بحأو في نهاية ال

كذلك (12) المجلة  المعملية   تقبل  أو  الميدانية  أ  البحوث  الب  ن بشرط  طبيعة  يورد  فيها  يبين  مقدمة  احث 
اليه الحاجة  البحث في هيئ  ، البحث ومدى  ثم يحدد مشكلة  او ومن  تساؤالت  المفا،  رضيات ف  ة  م  هيويعرف 

ب  ،والمصطلحات  خاصاً  قسماً  بعدها  وأدواتها ويقدم  وعينته  ومجتمعه  البحث  خطة  فيه  يتناول    ، إلجراءات 
 قائمة المراجع.   ورد اخيراً وي ، اج ومناقشتهئ ا تفضال عن قسم خاص بالن 

نش (13) يجوز  فيال  للباحث  بحث  من  أكثر  سوا  ر  المجلة  من  الواحد  منفرد قد   ءالعدد  بحثه  أو  ا  م 
 باالشتراك. 

 ة من بحثه مستال. م مختو بنسخة واحدة –عند نشره  -احب البحث ص يزود  (14)
ر  ظر االعتباتأخذ بن   ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يردها من موضوعات  (15)

المجلة، واألسبقية   التقويم، واعتبارات أخرى، في تسلتوازن  البحث معدال بعد  البح ويخض  يم    وث ع ترتيب 
 خطة التحرير. عايير الفنية المعتمدة في لمفي العدد الواحد ل

في    عن هيئة التحريربالضرورة  بحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر  لا (16)
 .مجلةال
 للمجلة البريد ن عنواال عبر لمتعلقة بالمجلة  لمراسالت اا (17)
(E-mail: aliraqiajournal@aliraqia.edu.iq)  (dr_salam1977@yahoo.com ) 

 



االلتزام بالبحث الموضوعي الحر الهادئ البعيد عن كل    ضرورة   على  هيئة التحرير تؤكد    راخيوأ (18)
لك  نشر الموضوعات التي تمس المقدسات أو ت  عن وتنأى    الشخصيات. الرموز وب و المساس  لتهجم أ أشكال ا

 . السلم المجتمعي ويهدد ئوية والطائفية وكل ما يوجب الفرقة  العصبيات الف إلى  التي تدعو

 : (Author Guidelines)  لمؤلفا ل  لي د 
الى   .1 البحث  المجلةااد يقدم  ا  مختومرسمي    طلب من خالل    رة  جهة  اعن  بناءنتساب  على طلب لباحث  ا 

 (معتمدةمارة خطي من قبله )است
نسخ   .2 ثالث  الباحث  ورق  بوسة  مك بوعة  طمية  ورقيقدم  واحد   (A4) على  وجه  إعدادات ،  على  وتكون 

  16و، للهامش  12للمتن و   14بحجم  ( Simplified Arabic)   ط بخ نب سم من كل جا 2.5  حة فالص  حواشي 

ل الرئيسي  غامق  اللغامق    15و  لعنوان  االنكليواذ   لفرعي. عنوان  باللغة  البحث  كان  بخط  ا  فيكون  زية 
(Times New Roman ) 
ي .3 علاال  البحث  والجداول    صفحة   وعشرين   خمسى  زيد  والحواشي  المراجع  ذلك  في  االشكال  وبما 

صفحة كحد    خمس وثالثينن كل صفحة زائدة إلى  ل الباحث ما قيمته ثالثة آالف دينار ع ميتحو   والمالحق.
 أعلى. 

نه لن يقدم  وا  أخرى،ولم يقدم للنشر الى جهات    ، شرهالبحث لم يسبق ن  بكون  الخاص التعهد  حث  البا  قع يو .4
 ه حتى انتهاء اجراءات التحكيم. ت نفسفي الوقلنشر ل

( بعد اجراء جميع التعديالت  CDمن البحث على قرص حاسوب )  ة ونيترنسخة إلك  بجلب احث  بيتعهد ال .5

 لمجلة. لوبة وقبول البحث للنشر في اطالم
 . ه واحدة زيد عن صفحت  ال  لغتين العربية واإلنكليزية على أنبال  بحث خالصة وافية ودقيقة يرفق مع ال .6
 .المالي للقسم ةمد معت ت قانونيةجراءاعلى وفق إنقدا  أجور الخبراء والنشردم مع البحث يق .7
 تمت. باإلجراءات التي    يبلغ تباعاثم  ث.اريخ تسلم البح تضمن تب  رقم تسلسلي لبحثه يستلم الباحث  .8
خة كاملة  فعليه ان يقدم نس   جمع البيانات و  البحث في االختبارات أت  من ادوا  واحدة ستخدم الباحث  اذا ا .9

 مالحقه. ث او في صلب البح لم تنشرتلك االداة اذا من  
على ان    ة(عتمد م  استمارة  -ف )بخطاب تكلي  2عدد   مقومين  بأرسال البحث الى  ر المجلةييئة تحر ه  تلتزم .10

يكون   عندماو ،  دم الخبير اعتذاره خالل اسبوعقوبخالفه ي  ،خمسه عشر يومها  ي مدة اقصايم البحث فويتم تق 

 غوي لتقييمه لغويا. لمقوم الالال البحث الى يح ل()باتفاق اثنين من المقومين على األق  المي ايجابييم العو التق
 الف دينار( خمسون و  مئة 150000)  حث الب اجور نشر .11
التخصيصات  بسبب قلة    رعبشكل تب  حوث في المجلة تكون على حساب الباحث لبر طبع وتنضيد ااجو .12

 .  المالية في الموازنة
 

 : ( idelinesewer GuRevi)  دليل المقوم 

 المرسلة وم للبحوث قبل المق منجب مراعاتها ت الواأدناه الشروط والمتطلبا •

 ( تتضمن االتي: المرفقة 4 رقم رة ايم البحوث )استموة تقرداد استمااعيتم  .1

من   -أ دراسته  سبقت  هل  البحث  بموضوع  تتعلق  اقتباس فقرة  يوجد  وهل  علمكم؟  بحسب  قبل 

 ل. ( أو استالل مع تحديد مكان االستالأن وجد قتباس)اإلشارة إلى اال حرفي؟

تقويمي  جدو -ب عبرت   فنيل  )  فصيلي  بـ  محددة  24عنه  فقرة  على  (  لكيرت   مقياس  فقوصيغت 

)ث الثال )3ي }جيد  مقبول   ،)2)  ،( الخبير({  1ضعيف  من  ويقوم  واحد  اختيار  على  تبعاً  بالتأشير  ها 

 .ةاجاب ترك اية فقرة بدون، وعدم بمحتوى الفقرة هلقناعت

)علمية أو منهجية(   ته العامةيابأساسأو    ،حثيل الب الخاصة بتفاص   الخبير  مالحظاتخاص ل  مكان -ت

 الباحث. تفيد منهاكي يس

التقوي -ث النشر على وفق ثالثة خيارات    مخالصة  للنشرالمتعلقة بصالحية  أو صالح بعد ،  )صالح 

 . مارةي االستددة فق المعايير المحوفعلى ( غير صالح للنشرأو ، اء التعديالتاجر



 حكم بذلك. ا حية للنشر إذالصال عدم مسوغاتمكان محدد لتثبيت  -ج

تط  على .2 من  التأكد  وتوافالمقوم  الع  ق ابق  الخالصتين  واقتراح  رعنوان  لغويا  واالنجليزية  بية 
 التعديل المناسب.

 ومعبرة.ول واالشكال التخطيطية الموجودة واضحة يبين المقوم هل أن الجدا أن .3
 يح. الباحث اتبع األسلوب االحصائي الصحهل أن  لمقوميبين ا أن .4
 ؟ ة ومنطقيةاقشة النتائج، هل هي كافيأيه في منر يوضح المقوم أن .5
 الباحث المراجع العلمية.  استخدام ىالمقوم تحديد مد على .6
 . الت األساسية التي يقترحها لقبول البحثللمقوم أن يوضح بورقة منفصلة التعدي يمكن  .7
عل  .8 الخبير  االتوقيع  بتقتمثل  ستمارة  ى  قام  بأنه  البوتعهد خطي  علميم  ايا  حث  وفق  عايير  لمعلى 

يل اسمه كامال على وفق ما  ج، ومطلوب تسحاصل عليهليم االتقويستحق  وان البحث    ،وضوعيةالم

 رة. مثبت باالستما
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 يمة االشتراك قس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ار  ( الف دين150للمؤسسات ) ( الف دينار. 100لإلفراد )   داخل العراق: 

 يد . البر أجور ا و ما يعادله( دوالر أمريكي أ200) العراق:  خارج

 عتماد اشتراك : ا 
 (    كل سنوي وبعدد نسخ )     ة بشعراقيالجلة الجامعة ي في مارجو اعتماد اشتراك

 
 . ______________________:__   مساال 

 __. ____________________ الوظيفة : / هنة  الم 
 ________.____________ __ :_  العنوان

 _________________. :______ تروني البريد االلك                                   

 



 

 

 

 

 

 
 المجلة تعبر عن رأي الكاتب وال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير أو وجهة نظر مجلة الجامعة العراقيةجميع اآلراء الواردة في 

 ه 1444/ م2022 ( 56/1) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 13-1 أ.م. ناصر يوسف عبدللا  دراسة موضوعية  -ُسنَّة األذى في القران الكريم    .1
 28-14 المدرس المساعد زينب مكي نعمة  فلسفة االبتالء في المنظور القرآني واثره في بناء الشخصية   .2
 41-29 د احمد خورشيد رؤوف موضـوعية مباركة القرآن في القرآن دراسة   .3
 58-42 د. سلمى معيوض زويد الجميعي نظام التفاضل في القرآن الكريم دراسة موضوعية ألحد السنن الكونية   .4
امي  .5  72-59 د.تغريد أبوبكر سعيد الخطيب  اختالف الوقف على ما انفرد به العدُّ الشَّ
 82-73 أ.م.د. مثنى أحمد وكاع "جمع ودراسة تحليلية"  هـ( في سنن أبي،داود 257أخزم )ت  مرويات اإلمام زيد،بن  .6
رة على اإلماِم ابِن    .7 بيِدي رحمه للا في كتابه اإليضاح لمتن الدُّ اْستدَراكاُت اإلماِم الزَّ

 الجزريِ  رحمه للا واعتذاراُته له جمًعا ودراسةً 
 95-83 هويدا أبوبكر سعيد الخطيب. د

 108-96 خالد بن عبدالقادر بن صالح   جمعا وتخريجا ودراسة  مرويات سهل بن معاذ بن أنس الجهني عند أهل السنن  .8

 122-109 قيس رشيد عليد.  هـ( دراسة وتحقيق 911لإلمام السيوطي المتوفى ) رسالة في ذم المكس  .9

الفروع   .10 في  فيه  الخالف  وأثر  اإلجماع،  مسائل  في  أكثر  أو  ثالث  قول  إحداث  حكم 
 الفقهية)دراسة أصولية تطبيقية( 

هجاد  بن  سلمي  بن  مسلم  د. 
 المطيري 

123-152 

 162-153 أ.م.د. حاتم هذال عبدالحميد  الفقهية المتعلقة بقواعد الميراث التطبيقات   .11
واألماكن  .12 واألزمنة  األحوال  في  للعموم  مستلزم  األشخاص  في  تأصيلية   العموم  »دراسة 

 تطبيقية«
 178-163 د. بندر بن عبد للا بن سالم العنزي 

 184-179 الحميدم. ساهرة هذال عبد  بيع فاقد االهلية))من ال يعقل((   .13
 193-185 د. رياض سعيد لطيف تاريخ مدرسة المتكلمين في اصول الفقه  .14
اإلسالمية  .15 التربية  أهداف  إلى  وأدوارها   المدخل  ومجاالتها،  مفهومها،  في  جديدة  قراءة 

 التربوية.
العزيز بن مسفر عايض   عبد

 الحارثي
194-210 

بن    .16 أحمد  الضمائر  لتفكيك  المعقودة  )الرسالة  باشا  كمال  بن  دراسة  940سليمان  هـ( 
 وتحقيق

 225-211 أ.م.د. رافع ابراهيم محمد 

الشيرازي   .17 الدين  لصدر  العقلية  على    المنظومة  ونظرياته  براهينه  والعرفان  الفلسفة  في 
 -دراسة تحليلية تحقيقية أصيلة  -التوافقات بين الفلسفة والدين وثناء والعلماء عليه

 صديق محمد  عبدالرحمن
 الدكتور جوانبور عزيز الهروي 

226-237 

 246-238 م.د عمر منير حمود  زكاة الفطر وأثرها في االقتصاد اإلسالمي  .18
 266-247 د. علي بن عبد العزيز الخضيري  حج الفريضة عن الميت    .19
دراسة فقهية    في المعيار المعرب  للونشريسيي  من تزوج امرأة بشرط أن ال يتزوج عليها  .20

 مقارنة
 276-267 مدرس مساعد فائق موسى إبراهيم 

 293-277 م.د. زياد عفتان حماد  وأثرها في فتاوى المعاصرين  األحكام الفقهية المستنبطة من آيات اللعان في سورة النور  .21
 301-294 م.م. صدام حسين ضيف  ه( 729الحسبة في نظر إبن األخوة القرشي )ت  .22
 313-302 م.د. محمد هاتو عزيز البنية وسلطة الخطاب المعرفي عند ميشيل فوكو   .23



 

 

 

 

 

 
 المجلة تعبر عن رأي الكاتب وال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير أو وجهة نظر مجلة الجامعة العراقيةجميع اآلراء الواردة في 

 ه 1444/ م2022 ( 56/1) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 319-314 م. علي خضير عباس  الخيار عند سيبويه بين العطف والمعية انموذجا  .24
 336-320 د. أسيل رعد تحسين هـ()للجموع(626المباحث الصرفية في مفتاح العلوم للسكاكي )ت  .25
 354-337 أ.م.د. كريم مراد عاتي  1979 -1970تطور الدراسات األولية و العليا في جامعة بغداد للمدة   .26
دين)    .27 الُمَوحِ  َزَمَن  المصريِ ين  أدب  في  األندلسيَّة  -1147هـ/    635-542الُمَؤثِ رات 

 م ( 1237
 364-355 م. غسان حميد ابراهيم 

 388-365 د. أروى خالد علي مصطفى  .أ 1939  -1938لتشيكوسلوفاكياموقف بريطانيا من احتالل ألمانيا   .28
 401-389 م . حسام بردان عايش  األساس القانوني لتجريم االتجار بالبشر   .29
 416-402 م.د رقية فالح حسين مدى توافر السلوك االجرامي في الجريمة االلكترونية  .30
 425-417 قصي مجبل شنون .  م م معوقات تسليم المجرمين االرهابين واثرها على االمن الدولي   .31
 435-426 أ.م.د حسين جبر حسين معيار المعقولية في القضاء الدستوري  .32
الية التحسين المستمر إلدارة الموارد البشرية واثره على أداء العاملين  )دراسة    .33

 ة في شركة التأمين العراقية العامة( *استطالعية آلراء عين
 446-436 غروب كامل محمد م م .

 466-447 الوهابم. بلقيس جبار عبد  أثر األنشطة المتدرجة في تحصيل طالبات الثاني المتوسط في مادة التاريخ   .34
اثر برنامج تعليمي مقترح قائم على المدخل المنظومي في تنمية القوة الرياضية في مادة    .35

 االحصاء واالحتمالية لدى طلبة الجامعة
 م.د.  بشار احمد سلطان 

 م.م هند ابراهيم محمد   
467-480 

 499-481 مصدق دلفي د. مي  التدفق وعالقته بالكبرياء َلــدَى طلبة المرحلة المتوسطة   .36
37.  Nature poetry as a form of  Psychological therapy: A Study in 

Mary Oliver’s Selected Poems 
Asst. Inst. Asma Fuad 

Ahmed 
500-513 

38.  Exploring Iraqi EFL Learners’ Recognition and Use of English Verb 
Complementation 

Asst. Lect. Reem 
Abduljabbar Yahya 

514-524 

39.  A Critical Stylistic Analysis of Maya Angelou’s Identity Poem 
“When I Think of Myself” 

Aws Nasri Hamad Al-
Shajlawi 

525-531 

40.  The Diaspora of Iraqi Identity in Western Exile: A Cultural Study of 
Batoul Al- Khudairi’s A Sky So Close 

By: Dr. Zainab Abdullah 
Hussein 

532-538 

41.  Die Temporaladverbien im Deutschen und Arabischen 
anhand des Korpus des Korans 

Abdulnassir Neamah 
Tuma  
Hilal Abdul Hamza Abbas 

539-550 



 

 
 

اثر برنامج تعليمي مقرتح قائم على املدخل املنظومي يف تنمية 
 القوة الرياضية يف مادة االحصاء واالحتمالية لدى طلبة اجلامعة

 
 م.د.  بشار امحد سلطان

 م.م هند ابراهيم حممد    
 جامعة دياىل/ كلية تربية املقداد / قسم الرياضيات

 
The Effect  of A Pedagogical  Program Based on The 

Systematic Access  in Developing The Components of The 

Mathematical Powered for The Third Stage Students in 

University 

Dr . Lecturer Bashar Ahmed Sultan  (1),Ass. lecturer Hind Ibrahim 

Mohammed (2) 
 (1)basharalsultan147@gmail.com     

hindimohammed83@gmail.com(2)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:basharalsultan147@gmail.com
mailto:hindimohammed83@gmail.com


   

         

 اثر برنامج تعليمي مقرتح قائم على املدخل املنظومي يف تنمية القوة الرياضية     

  

  

 لخصامل

دراسي  اقتصر البحث الحالي على الوحدات االربعة من المنهج المقرر لمادة االحصاء واالحتمالية  للمرحلة الثالثة في قسم الرياضيات  للعام ال
ي  ( ، وهي : الوحدة االولى    ) مقاييس التمركز ( ، الوحدة الثانية ) مقاييس التشتت ( ، الوحدة الثالثة ) العرض الجدول 2021  –   2020)  

ومعرفة   قائم على المدخل المنظومي  تعليمي  برنامجهدف البحث الى بناء  للبيانات ( ، الوحدة الرابعة ) نظرية االحتمال وقوانين االحتمال ( ، و 
واالحتمالية    تنمية القوة الرياضية وتشمل المكونات ) الفهم المفاهيمي ، المهارة االجرائية ، الكفاءة االستراتيجية ( في منهج االحصاءاثره في  

الرياضيات قسم  في  الثالثة  المرحلة  طلبة  ،    لهدف  وإنجازا،    لدى  التجريبي  المنهج  الباحث  اعتمد  التجريبي   واستعملالبحث  التصميم شبه 
ي  طلبة المرحلة الثالثة ف من    ةطالبطالب و (  60عينة البحث من )   تكونت  .   (البعدي  – )القبلي  لمجموعتين تجريبية وضابطة ذات االختبار  

( طالب  30على مجموعتين ) المجموعة التجريبية ، المجموعة الضابطة( ، بواقع ) قسمت العينة  ثم  ،    ، وتم اختيارها قصديا  قسم الرياضيات
وقام الباحث ،   ( اختبار القوة الرياضيةالعمر الزمني ،   ) منها تم اجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيراتو وطالبة لكل مجموعة ، 

ربط ما تم تعلمه سابقا بالمعلومات والمفاهيم تساعد على    كونه من المداخل الحديثة التي  ،قائم على المدخل المنظومي    تعليمي  برنامجببناء  
اختبار لمكونات القوة الرياضية المعرفية االربعة وهي ) الفهم المفاهيمي ، المهارة البحث المتمثلة ببناء    ة دا أتم بناء    الجديدة . وايمانا بذلك

من صدق   الباحث تحققمقاليه ، مثلت المحتوى الرياضي المحدد ، وقد ( فقرة 32من ) االجرائية ، الكفاءة االستراتيجية (، وقد تكون االختبار
 بعديا على عينة البحث . القوة الرياضية  اختبار طبق انهاء التجربة ،وبعد االختبار ،  وثبات

  نتائج البحث : واظهرت     
على وفق البرنامج  التي تم تدريسهاالمجموعة التجريبية  طلبة ( بين متوسطي درجات0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  •

، ولصالح درجات   القوة الرياضية البعديفي اختبار    المعتادةعلى وفق الطريقة  التي تم تدريسها  المجموعة الضابطة    لبةالتعليمي ودرجات ط
 . طلبة المجموعة التجريبية 

البعدي(   –المجموعة التجريبية في نتائج االختبار )القبلي  طلبة  ( بين متوسطي درجات  0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  •
 .  الرياضية القوةالختبار 

  –( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة في نتائج االختبار )القبلي  0.05جد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )ال يو   •
 الرياضية .                  القوةالبعدي( الختبار 

       This study has been conducted in the first course of the school year                (2020-2021 ) , It is limited 

on the first four sections of the text book , which are(measures of central ) , (measures of dispersion ) , 

(tabular presentation data) the fourth one is (elementary probability theory) . 

    This Study aims at building a pedagogical program based on the systematic access and showing its effect 

in developing the components of the mathematical powered. The third components are (the conceptual 

understanding , the procedural fluency , the strategic proficiency ) . 

     To achieve the aims of the study , the researcher has used the empirical method for two groups which are  

a controlling group and an empirical one that has a test for the third components of the mathematical Power.  

    The sample of the study consists of (60) students of the third stage .The Sample was divided into two 

groups , they are   (empirical and controlling groups ), each group has (30) students  , the balance has taken 

into to consideration , such as ( the age , the test of the mathematical powered ). The researcher has built a 

pedagogic program based on the systematic access which is one of the modern methods which helps to 

connect what the students have learnt before with the new concepts.  

   The researcher has built  a test of the four cognitive components of the mathematical powered , the test has 

(32) items  that represents the mathematical content , the researcher has applied the test on the sample of the 

test .  

The Results as Follows : 

1-There is a statically functional difference at the level (0.05)between the marks the students of the empirical 

group who learnt according to the new pedagogical program with the students of the controlling group who 

learnt according to the normal method , the result was for the empirical group . 

2- There is a statically functional difference at the level (0.05)between the marks the students of the empirical 

group of the results  , before and after the test of the four components of the mathematical proficiency . 
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3- There is  no a statically functional difference at the level (0.05)between the marks the students of the 

controlling  group of the results  , before and after the test of the four components of the mathematical 

proficiency . 

 مشكلة البحث •
وغير قادرة على مواجهة التطور العلمي والتكنولوجي الذي ينادي بأن يكون التعليم مخططا   المعتادة ، اصبحت قاصرةبنظرتها    العملية التعليمية

كل من ُيدرس مادة الرياضيات الضعف الواضح لدى كثير من المتعلمين في ادراكهم للبناء    يعلم  اذوفق اسس علمية وسيكولوجيه سليمة ,  
كما قد يكون من أحد اهم اسباب الضعف في فهم الموضوعات الرياضية  ياضية ،  قوتهم الر ضعفا في    أسفرمما  ،    المعرفي للمادة الرياضية

الرياضية ومكوناتها    القوةفي التدريس حيث ال تؤكد على    االعتياديةسين يتبعون االساليب  يدر تهو طريقة تدريسها للمتعلمين , لكون اغلب ال
المتعلمين ويجعل غايتهم النجاح فقط ومع التقدم  في المراحل الدراسية يصعب  وهذا بطبيعة الحال يؤثر في نمو    ،منذ المراحل الدراسية االولى

القوة  اذ يصبح التعلم الالحق تعلم آلي يتم بالحفظ والتلقين وال يصحبه أي تنمية في مكونات    عليهم ادراك وفهم ما تعلموه في المراحل السابقة ,
،  (  2012ودراسة )الجيزاني ،  ،    (2005،عبيد( ودراسة ) 2003،  بدردراسة كل من )وهذا ما أكدته  ،    يكون عرضة للنسيانحيث    الرياضية

،   تمكنهم من تنمية القوة الرياضية لديهم  على بناء المعرفة الرياضية بصورة ذات معنى  الطلبةاالعتماد على برامج حديثة تساعد  لذلك يجب  
هل للبرنامج التعليمي المقترح   ز مشكلة البحث في االجابة عن السؤال اآلتي :تبر   اذوهذا ما دفع الباحث الى تجريب احد المداخل الحديثة ,  

 ؟  طلبة الجامعةلدى  القوة الرياضية القائم على المدخل المنظومي اثر في تنمية 
 اهمية البحث •

كثير   في في السنوات االخيرة    توسعاتشهدت مناهجها    اذ   الدراسي لدى طلبة الجامعة ،    المقرر في    مكون اساسي   المواد العلمية الرياضية تعد  
 ( Lew, 1999: 219)  لتأتي متماشية مع حاجات مجتمعاتها نحو التقدم والرقي.  تلك المواد الدراسيةالنظر في مناهج   تعاد، اذ ا من الدول 

، بل ال بد من استخدام القدرات العقلية لتحقيق   بناء مجرد ال يمكن فهمه عن طريق العرض التقليدي فحسب  ة الرياضيالمواد  بأن    وجميعنا نعلم
  ابراز (ان  20:     2009ن طريق اكتشاف العالقات التي تربط بين المفاهيم الموجودة في الموقف المعروض . )المولى ،  يتم ع، وهذا    فهمه

يتمكن من خاللها ان   لمتعلمل رياضية سليمةالعالقات التي تربط بين المفاهيم الموجودة في المحتوى الرياضي يساعد على تكوين بنية معرفية 
يؤكد على الحفظ وإتقان المهارات   جامعاتناولكن التعليم في غالبية    (2:  2006. )المالكي ،  المشكلة او الموقف الرياضي الذي يواجهيدرك  

الفهم يكون افضل من التعلم الذي يعتمد على  بفالتعلم    ( 2:  2005)الجميلي,الكفاءة ألي موضوع دراسي .ويهمل بشكل واضح عملية الفهم و 
يتطلب التعليم معرفة منظمة   لك التذكر كونه يساعد على تعلم الموضوعات ذات العالقة عن طريق القدرة على تنظيمها ثم استرجاعها , لذا

المواد  ولكي يكون تعليم  (284: 2004زند,) ال بأصوله واساليبه واستراتيجياته مع التخطيط له ليحقق اهدفا محددة بدرجة عالية من االتقان .  
  الفهمالرياضية التي تتمثل في    القوةبشكل ناجح ينبغي توظيف جميع جوانب الخبرة والكفاءة عن طريق التركيز على مكونات    العلمية الرياضية

ني القيام بالعمليات االجرائية من خوارزميات االجرائية : وتع  والمهارةونعني به فهم المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية ,    :المفاهيمي   
وتعني القدرة على صياغة المسائل    ومهارات رياضية بمرونة ودقة وكفاءة , وبطريقة سليمة مالئمة للموقف الرياضي اما الكفاءة االستراتيجية :

المتعلمين    قدراتمع    تنسجم  بل البدء بعملية التدريسمن خالل برامج حديثة تنظم المحتوى ققديم المحتوى  ، لذلك يجب تالرياضية وتمثيلها وحلها  
  ، من البرامج الحديثة في تنظيم المحتوى الرياضي.و   (87:  2010  ) الهويدي ،  المواد العلمية الصرفة .وتعمل على شد انتباههم نحو تعلم  

بان المدخل    ناإيما( 119:  2011قرني،    ).  بجوانبها المختلفة  بنفسه  دفعه لبناء معارفه  يذهن المتعلم ، و     ينشط   الذيبرنامج المدخل المنظومي  
  ، اذ يألمالدراسي بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية بفعالية وكفاءة بشتى مستوياتها    الفصل يطور التفاعل داخل    توظيفهالمنظومي عند  

 وقد ركزت(  4:  2006السعيد ومحمد ،    )  .ليم في اي مجال من مجاالت المعرفة  جميع مراحل التعليم لتحسين نوعية التدريس وجودة التع
( على  30/11/2005( الى )    2/2002/ 19العديد من المؤتمرات والندوات العربية التي عقدت في مختلف دول الوطن العربي للمدة من ) 

والتي أكدت جميعها على  الشمس  عة جنوب الوادي وجامعة عين  دور المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ومنها الندوات التي عقدت في جام
 (لذلك تظهر اهمية البحث في االتي :193-188:   2006. )السعيد والنمر ،  دور المدخل المنظومي في التدريس

كونه يسهم في    في ميدان المعرفة من خالل االهتمام باستخدام مداخل حديثة في التدريس كالمدخل المنظومي  المستمرالتطور    مواكبة .1
 .بصورة منظومية  الدراسي تنظيم محتوى منهج المقرر
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سهل وأعمق من خالل الربط بين الخبرات السابقة و الخبرات الالحقة لمادة الرياضيات االمتعلم على معالجة المعلومات بنحو    يساندقد   .2
 . بصورة منظومية

 . للمواد العلمية الرياضية    نسيير التدوكيفية قياسها وتقويمها مما تفيد الباحثين و   ومكوناتها،  القوة الرياضيةاضافت دراسة علمية تقدم مفهوم  .3
 اهداف البحث •

 للتعرف على :   يهدف البحث الحالي
 لدى طلبة الجامعة.  مادة االحصاء واالحتماليةبناء برنامج تعليمي على وفق المدخل المنظومي في  .1
  .  الجامعة لبةلدى ط القوة الرياضية  التعرف على اثر البرنامج التعليمي القائم على المدخل المنظومي على تنمية .2
 فرضيات البحث  •

 للتحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية : 
على وفق البرنامج    ستدرس  التيالمجموعة التجريبية    طلبة( بين متوسطي درجات  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1

 اختبار القوة الرياضية . على وفق الطريقة االعتيادية في   ستدرس التيالمجموعة الضابطة   طلبةالتعليمي ودرجات 
 –)القبلي  اختبارالمجموعة التجريبية في نتائج    طلبة( بين متوسطي درجات  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2

 القوة الرياضية .  البعدي(
  – )القبلي    اختبارفي نتائج    الضابطة المجموعة    طلبةوسطي درجات  ( بين مت0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .3

 ( القوة الرياضية . البعدي
 : تحدد البحث باالتي :  حدود البحث •
 .محافظتي ديالى وبغداد  الحكومية النهارية فيقسم الرياضيات في الكليات التربية  في الثالثة  المرحلة طلبة .1
التمركزوهي : )العرض  االربعة    الوحدات .2 للبيانات ، مقاييس  النظرية االحتمالية وقوانين االحتمال  الجدولي  التشتت ،  ( من    ، مقاييس 

 .    2021  - 2020للعام الدراسي    المقرر لمادة االحصاء واالحتمالية للمرحلة الثالثة في قسم الرياضيات المنهج
 .   2021 / 2020الفصل الدراسي للعام الدراسي  .3
   تحديد المصطلحات •
 برنامج التعليمي , عرفه كل من :ال .1
"مخطط لمجموعة  الموضوعات والنشاطات والفعاليات التي تهدف الى اكساب المعرفة وتطوير المهارات في مدة    :   ( بأنه2000)حسن ,  •

 ( 16:  2000زمنية محددة ". )حسن ، 
: "مجموعة االجراءات الكفيلة بتخطيط الموقف التعليمي ضمن سقف زمني محدد وخطوات محسوبة قابلة للقياس بأنه  (2004)الزند , •

   38:   2004يق نتائج ذات ابعاد موضوعية واسعة" . ) الزند,  تهدف الى تحق
اجرائيا  الباحث  التي  من    تشكيلة  بأنه:     ويعرفه  واالجراءات  مادة    يصممهااالنشطة  في  المنظومي  المدخل  وفق  على  االحصاء الباحث 

 . القوة الرياضية لديهم تنمية بهدف مدة التجربة  طوالالمجموعة التجريبية  طلبةالمقررة للبحث ويدرس بها  واالحتمالية
 المدخل المنظومي ، عرفه كل من : .2
وذلك بواسطة عمل    مكننا من التقدم نحو االهداف التي سبق تحديدها ،ي تحليلي للتخطيط ونظامي    منهج"    ( بأنه2001)عبد الصبور ،  •

 ( 2001منضبط ومرتب لألجزاء التي يتألف منها النظام كله " .)عبد الصبور، 
" دراسة الموضوعات من خالل منظومة متكاملة تتضح فيها كل العالقات بين أي مفهوم او موضوع وغيره من   ( بأنه2002)الشريف ، •

 ( 3: 2002" .) الشريف ، يدرسه  ق دراسته مع ما سوف المفاهيم والموضوعات مما يجعل الطالب قادرًا على ربط ما سب
من المنهج المقرر لمادة االحصاء واالحتمالية لدى طلبة المرحلة االربعة    الوحدات بأنه مدخل  تعليمي لمحتوى    :  ويعرفه الباحث اجرائيا  •

كافة العالقات بين تلك   حتتوضشبكية تفاعلية , إذ  منظومية متكاملة ومترابطة فيما بينها تتسم بعالقات    الثالثة في قسم الرياضيات بأشكال
 .المكونات والعمليات عليها 

 :  القوة الرياضية ، عرفها كل من .3
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• (Patrice ,2011    : )الفهممعا المتمثلة بكل من :    الثالثعند دمج المكونات    من ابرز ما تحققه برامج تعليم وتعلم الرياضيات  بأنها 
 (   Patrice ,2011 , 11. ) االجرائية , والكفاءة االستراتيجية والمهارةالمفاهيمي , 

( : بأنها المهارة عند تنفيذ االجراءات بمرونة ودقة عالية , واستيعاب المفاهيم والعمليات والعالقات , وذلك من   2014) ابو الرايات ,   •
ة الرياضيات كمادة مفيدة ذات قيمة ويكتسب الثقة في اعتمادها  خالل التفكير المنطقي وتمثيل وحل المشكالت الرياضية حتى يصل المتعلم لرؤي

 ( 56: 2014.) ابو الرايات , 
المعرفية في مكوناتها    المرحلة الثالثة وتنميتها  طلبة  الرياضية لدى  القوةبأنها عملية قياس مستوى  :    اجرائيا  القوة الرياضيةويعرف الباحث  

 القوة الرياضية .اختبار تمثلت بتم اعدادها اداة  عن طريق( وذلك  االجرائية , والكفاءة االستراتيجية والمهارةالمفاهيمي ,  الفهم) الثالث
 جوانب نظرية ودراسات سابقة 

 االطار النظري 
تخدام  تظهر مكانة البرنامج التعليمي المقترح في محاولته بناء جسر يربط بين العلوم النظرية )نظريات التعلم( من جهة والعلوم التطبيقية )اس

التقنيات التربوية في عملية التعلم ( من جهة اخرى ،   وسيعرض الباحث جوانب عن متغيرات البحث في ثالثة محاور اساسية وهي : )  
 مج التعليمي , المدخل المنظومي , القوة الرياضية ( , وكالتي :البرنا

 البرنامج التعليمي .1
، لكونه صار فنًا وعلمًا يتطلب معرفة لم تبصر الى التعليم من خالل الحفظ و التلقين  ان معظم دول العالم في القرن الحادي والعشرون ,  

التخطيط له ليحقق أهدافا محددة بدرجة عالية من اإلتقان ، ليتالءم مع خصائص المتعلم  منظمة بأصوله وأساليبه واستراتيجياته ، وأسلوب  
وطرائقه في التفكير والحفاظ على تفاعله النشط ، لذلك ينبغي تصميم المادة تعليمية وفق أسس ومعطيات علمية وعملية سليمة . )الزند ،  

تحسين األداء المطلوب  من المتعلم والمعلم ، وتطبيق أكثر  تتمثل ب  التعليمية  ( وايمانا بذلك فأن الجدوى من تصميم البرامج  284:   2004
 الطرائق التدريسية المالئمة للحصول على تغير في السلوك ، ودقة في األداء ، لتتناسب مع قدرات المتعلمين واستعداداتهم .

 تصميم الربنامج التعليمي 

 ابه في مراحل بنائها وتشمل المراحل االتية :البرامج في تنظيمها ولكنها تتفق وتتش نتتباي  
)    الحاجات والمشكالت وتحلل خصائص المتعلمين وتحلل المصادر وتحلل المعوقات وتحلل المهام والمسؤوليات .د فيها  يدتحالتحليل  :   .1

 ( 71: 1999عبد القادر ، 
وضع المخططات و تحضير المواد التي يراد تعليمها، واختيار الوسائل التعليمية المناسبة ، وتحديد اساليب التدريس   فيهايتم  : و   التصميم  .2

 (  142: 2004) الحموز ،  . التي تحقق االهداف التعليمية، اي تتضمن صياغة اهداف المادة او البرنامج التعليمي
ى مواد تعليمية حقيقية واستراتيجيات عرضها , والوسائل التعليمية المتوفرة , وتنظيم االنشطة  البرنامج التعليمي ال  شرح  هايتم فيو التطوير :     .3

ين قبل وعملية التقويم , ويفضل اجراء عملية تقويم للمادة التعليمية عند تطويرها او انتاجها من اجل تحديد درجة فاعليتها ومناسبتها للمتعلم
  ( 30:   2011,  التطبيق النهائي. ) العدوان والحوامدة

تنظيم التنفيذ الفعلي للبرنامج وبدء التدريس الصفي باستخدام المواد التعليمية المعدة مسبقًا وضمان سير جميع النشاطات   ويتم فيهاالتنفيذ :   .4
 بكل جودة وطريقة نظامية .         

التعلم لتحديد مواقع الضعف كي يتمكن المصمم من تحسين : ويتم فيها    التقويم .5 معرفة مقدار ما تم تحقيقه من االهداف , وتشخيص 
لى مواقع  البرنامج التعليمي وتعديله عن طريق تقويم البرنامج نفسه والقائمين عليه , وتقويم المتعلمين ومعرفة مدى تقدمهم واستمرار المحافظة ع

 (  191 -189:  2000القوة . ) قطامي  وآخرون ، 
مرحلتي التصميم والتطوير بمرحلة واحدة في اغلب البحوث والدراسات السابقة , وعليه ستكون مراحل التصميم التي يعتمدها    اجوقد تم إدم 

 . الباحث في بناء برنامجه ) تحليل , تصميم , تنفيذ , تقويم ( مع استعمال التغذية الراجعة في كل مرحلة 
 المنظومي :  المدخل  .2

بدراسة العمليات العقلية وتفسير السلوك    ييرتكز المدخل المنظومي في التعليم والتعلم بشكل أساسي على نظريات علم النفس المعرفي التي تعتن 
وتخزينها في ذاكرته,  اإلنساني, ودراسة العمليات العقلية الداخلية التي تحدث داخل عقل المتعلم نفسه, من حيث كيفية اكتسابه للمعرفة وتنظيمها  
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من بناء المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ,     ة(  وان الفائد50:  2003وكذلك كيفية استخدامها في تحقيق المزيد من التعلم . )داوود ,
اء أكثر من االشياء نفسها تعزى الى كونه يحد من ثقافة الذاكرة ، ويؤكد على تنمية التفكير, وإنماء قدرة المتعلم على رؤية العالقات بين األشي

(    وهنا يبرز اساس عمل المدخل المنظومي من خالل ربط المفاهيم بصورة  27:  1997، أي رؤية االجزاء في إطار كلي مترابط . )كوجك ،
اغ أكبر الستيعاب  مخططات منظوميه بينها عالقات شبكية بحيث تشغل حيزًا أقل من ذاكرة المتعلم ، فيقل الحمل على الذاكرة، ويكون هناك فر 
وتتم  (   84:  2009مزيد من المعلومات وتخزينها واسترجاعها وتوفير الجهد العقلي المبذول لهيكلية هذه المفاهيم داخل الذاكرة . ) احمد ،  

 عملية تنظيم المحتوى منظوميًا وفق االتي : 
 تحديد المادة الدراسية أو الموضوع المقصود ليتم وضع المخطط المنظومي له . .1

 حصر األهداف المراد تنميتها لدى المتعلمين . .2

 تحليل محتوى المادة الدراسية أو الوحدة أو الموضوع المطلوب بناؤه بالمدخل المنظومي . .3

 تعيين مدلول كل مفهوم وفقًا لما ورد في المقرر أو الموضوع أو الدرس . .4

 تخصيص المفاهيم السابقة المطلوبة لدراسة هذه الوحدة أو الموضوع . .5

 ترتيب المفاهيم والمبادئ في مخطط منظومي ، بحيث تظهر العالقات بينها . .6

 وضع روابط بين المفاهيم والمبادئ إلظهار نوعية العالقة بينها ، باستخدام خطوط وأسهم تشير الى اتجاه العالقة . ) فهمي وعبد الصبور   .7
،2001   :47 )   
  أهداف االخذ بالمدخل المنظومي  •
 يهدف المدخل المنظومي الى تحقيق الكثير من االهداف من أهمها : 
 كفاءة التعليم والتعلم وتطوير العملية التعليمية بصورة منظومية شاملة . دامتدا. 1
 مواد جاذبة للطلبة بداًل من كونها مواد منفرة لهم .وجعلها المواد المختلفة ب العناية. 2
 , بحيث يراعى فيه كل من المدى والتتابع والتكامل, ويظهر المحتوى في صورة مترابطة ومتكاملة ومتناغمة .  التعليميمحتوى ال ترتيب. 3
العالقات واالشياء بإطار كلي متكامل ومترابط. )   يتمكن المتعلم من رؤية  القدرة على رؤية العالقات بين العناصر واألشياء بحيث    . تنمية4

 ( 599: 2000،  فهمي وجوالجوسكي
 :  تشمل ااالتيالرياضية  القوةمكونات .مكونات القوة الرياضية  3

  تعميمات للمفاهيم الرياضية وما يرتبط بها من    الدقيقة  المعاملة  ونعني به  (Conceptual Understanding)المفاهيمي    الفهم  . أوال  
المعرفة بشكل عميق وواضح   بناء  المؤشرات    ان نستدلمكن  يو   ،وعمليات  بعدد من  الرياضي    فهم:    منها عليها  المفهوم  ورموزه    ،معنى 

  2017) عبيدة ،  .  مكن تطبيقه في المواقف الحياتية  ي  متىوالعمليات المرتبطة به ، واستنتاج التعاميم الرياضية المرتبطة به ، و   ،   وخصائصه ،
 :29    ) 

يات العمليات الرياضية والمهارات والخوارزم  على استخدام  القدرةاالجرائية    بالمهارةويقصد  (  Procedural Fluency)االجرائية    المهارة  .ثانيا  
للفهم   االخوارزميات في الحسابات التي تكون اساساستخدام  ، من خاللالمتعلم  يقابلبشكل سلس ودقيق ومرن وبطريقة مناسبة للموقف الذي 

يجعل المهارات   فالفهم،    والطالقة االجرائية  المفاهيمي  الفهم  كما يوجد تداخل بين مكوني    (6:  2012  ) المصاروة ،.  الجيد للعالقات الرياضية
   2001:122,)  .االجراءات المناسبة بشكل صحيح    ينفذوااالجرائية عندما    مهاراتهم  ون علمتالم  ، اذ يظهرسهلة التعلم واقل عرضة للنسيان  

NRC ). 
 (  ( Strategic Competenceالكفاءة االستراتيجية  .ثالثا 

فالمشكالت الرياضية التي تعطى للمتعلمين في داخل المدرسة  صياغة المسائل الرياضية وتمثيلها وحلها ،    علىالمتعلم    ةمدى قدر   ونعني بها  
في المواقف التي يعترضوها ، لذلك يحتاجون الى معرفة    فيها جزء من الصعوبة  في خارج المدرسة فيكون ، أما  تكون ذات حلول محددة  

   ( Kilpatrick & other,2001:124.)اضياً صياغتها رييعيدوا  حتىبالضبط  مضمون المشكلة
 الرياضية  القوةتنمية 
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،   الذي سيتعلمونه  المحتوى التعليميلمتعلمين الذين يتم تدريسهم مع دراسة  حاجيات اومكثفة ل  معمقةدراسة    من خالل  البراعة الرياضية تنمى   
  فعندما تتآزر هذه العناصر  المتاحة ،في ظروف البيئة    التعليميمحتوى  الالمتعلم والمعلم و   كل من  بينمشترك  إلى حدوث تفاعل    يفضي هذا  اذ
حل المشكالت    عن طريقالرياضية    القوةتنمية    ويمكننا  (450:  2013،    ) قطامي  .  الرياضياتتعلم    يتوصل المتعلم الى تحقيق النجاح فيس

في تنمية الكفاءة االستراتيجية   بارز  التي لها دور  المناسبة  الطرائقواتباع  ،    بفهمم  بحل المشكالت كل من التعل  اذ يتصل،    االعتياديةغير  
 (  58  :2014 ) ابو الرايات ،. اإلجرائية والمهارة

 دراسات سابقة )عربية واجنبية(  •
 (    Kanai & Norman , 2000دراسة )  .1

اتجاهات   تدعيم المنظومي في    اإلصالحالتعرف على دور    خاللمن  المنظومي    اإلصالحبعض جوانب    تصحيح الدراسة الى  هذه  هدفت   
العليا ( في ثالث ، و   المتوسطةو   ،  ) االبتدائيةدراسية مختلفة  مراحل    منالعينة بطريقة عشوائية  اختيار    تم،  نحو العلوم والرياضيات    الطلبة
واستخدم  ،    ( طالبا من الذكور واالناث815)   بواقع   ، ( مدرسة54بلغ عدد المدارس ) ، اذ  من المدارس التي طبق فيها االصالح المنظومي    فئات
 : االتية   نتائجوأظهرت ال   .  العينةطلبة ، واستفتاءات من جميع   اختبارات تحصيليةكذلك  و، الدراسة مقياس ليكرت لقياس االتجاه في 
 االناث . الطالبات من بدرجة اكبراتجاهات  ايجابية نحو العلوم والرياضيات لطالب الذكور امتالك ا -

 في جميع المدارس التي تم التطبيق فيها . ، االناث الطالبات   الرياضية من قدراتهمالذكور اكثر ثقة في  الطالب  ان  -

 ( 2012دراسة ) الجيزاني،  .2
الرياضيات على    المنظومي في تدريس  المدخل  التعرف على اثر استخدام  الى  بالعاصمة بغداد ، وهدفت  الدراسة في العراق  أجريت هذه 

 واستبقاء   تحصيل واستبقاء تالميذ المرحلة االبتدائية ، واعتمد الباحث المنهج التجريبي لمعرفة اثر استخدام المدخل المنظومي على تحصيل
( تلميذ قسمت الى مجموعتين ، فكانت حصة كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة متساوية 68ألفت عينة الدراسة من )ت  .  التالميذ

اعد الباحث اختبارا تحصيليا موضوعيا من نوع االختيار من متعدد ، وبعد االنتهاء من التجربة مباشرة  ( تلميذ لكل منهما .34في العدد بواقع )
واسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار ،  ختبار بعديا  تم تطبيق اال

  (2012) الجيزاني، التحصيلي ، ولصالح تالميذ المجموعة التجريبية، كما اظهرت استبقاء تالميذ المجموعة التجريبية بنتائج تحصيلهم .
 (  2014دراسة ) سالمة ،  .3
فاعلية وحدة مطورة في االنماط والدوال الجبرية الخطية في تنمية الكفاءة الرياضية  ، وهدفت الى التعرف على   مصرأجريت هذه الدراسة في  

ءة الرياضية  فاعلية الوحدة المطورة في تنمية الكفاالمنهج التجريبي لمعرفة    ةالباحث  تاعتمد  لدى طلبة الصف الثاني من المرحلة االعدادية ، وقد 
الثاني اعدادي ، الدراسة من )و   لدى طلبة الصف  ومجموعة    مجموعة التجريبية،  قسمت الى مجموعتين    طالب وطالبة(  100تألفت عينة 

وبعد االنتهاء من التجربة وبطاقة مالحظة للمكون الخامس لها ،  للمكونات االربعة االولى للكفاءة الرياضية ،اختبارا    ةالباحثت  اعد  .  الضابطة
بين متوسطي درجات (  0.01عند مستوى داللة )واسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيًا  ،  بعديا    والمقياس  مباشرة تم تطبيق االختبار

ولصالح  المالحظة للمكون الخامس للبراعة الرياضية ،    وبطاقة  ،المكونات االربعة  ختبار  كل من امجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي ل
 (2014) سالمة ،  المجموعة التجريبية. طالبات

 (2017دراسة ) الغامدي ،   .4
وهدفت الى التعرف على تقويم االداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء ممارسات    اجريت هذه الدراسة في السعودية ، 

( معلم من معلمي مجتمع الدراسة ،  48البراعة الرياضية ، واتبع الباحث المنهج الوصفي في تحقيق هدف الدراسة ، تألفت عينة الدراسة من )
ق هدف الدراسة .واظهرت النتائج توافر معظم ممارسات البراعة الرياضية بشكل منخفض لدى عينة  واعد الباحث بطاقة مالحظة ألجل تحقي

 الدراسة ، فكانت ممارسات مكون الفهم المفاهيمي  بدرجة متوسطة ، وممارسات المكونات االربعة االخرى   تحققت بدرجة ضعيفة . ) الغامدي
 ،2017 ) 
 السابقةمؤشرات ودالالت من الدراسات  •
 منهج البحث  .1
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( ،  2012كدراسة ) الجيزاني ،    المنهج التجريبي  وظفتفبعضها  الذي اتبعته لتحقيق اهدافها ،    منهج البحث  الدراسات السابقة في   اختلفت 
، ومنها ما وظفت المنهجين التجريبي والوصفي   (2017مثل دراسة) الغامدي ،  المنهج الوصفي( وبعضها وظفت 2014ودراسة ) سالمة ، 

 . وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي لتحقيق اهدافها (  ( Kanai & Norman , 2000 كدراسة
 الهدف .2
على متغير تابع كدراسة ) الجيزاني ،  الدراسات التجريبية هدفت معظمها الى دراسة متغير مستقل  فاهدافها ،    الدراسات السابقة في   تباينت  

الى التعرف على تقويم االداء التدريسي ( كانت تهدف  2017الغامدي ،  )( ، اما الدراسات الوصفية كدراسة  2014( ودراسة ) سالمة ،  2012
البراعة الرياضية الى    فهدفت  (   Kanai & Norman , 2000)دراسة  ماعدا    لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء ممارسات 

 . ، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التجريبية لتحقيق هدفها لكونها دراسة تجريبيةالمنظومي  اإلصالحبعض جوانب  تصحيح
 المرحلة الدراسية  .3

( طبقت على المرحلة االبتدائية  ، اما  2012) الجيزاني ،    دراسةك  فالدراسات التجريبيةالمراحل الدراسية في الدراسات السابقة ،    تباينت   
(  طبقت على المرحلة المتوسطة اما بخصوص الدراسات الوصفية ، فتم تطبيق بعضها على المراحل ) ابتدائية ،  2014دراسة ) سالمة ،  

،    ( 2017الغامدي ، ) ة ، والبعض االخر تم تطبيقها   على المدرسين كدراس (  ( Kanai & Norman , 2000 متوسطة ، عليا ( كدراسة
 ولكن الدراسة الحالية  تتفق مع الدراسات التجريبية ، ولكنها ستطبق على المرحلة الجامعية . 

 التصميم التجريبي  •
الجزئي    المتكافئة ذات الضبط  المجموعتين )التجريبية والضابطة(  البحث، وهو تصميم  المالئم ألغراض  التجريبي  التصميم  الباحث  اختار 

                                  . ( 1)  جدولكما موضح في  ،  باختبار قبلي وبعدي
 (: التصميم التجريبي للبحث 1جدول )                                         
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 التجريبية 
برنامج تعليمي قائم على  

 المدخل المنظومي 
 القوة الرياضية 

 
 الضابطة  

 الطريقة االعتيادية
 
 

 مجتمع البحث وعينته  •
في محافظتي ديالى وبغداد  الصباحية  في كليات التربية الحكومية    المرحلة الثالثة في قسم الرياضيات  طلبة   جميعمجتمع البحث    شمل 

الباحث عينة قصدية للبحث   اختار وقد  ،  (  2001)   المرحلة الثالثة  طلبةلمجتمع    , اذ بلغ المجموع الكلي   ( 1202  -2020للعام الدراسي )
 :   لألسباب االتيةديالى،  لجامعة  التابعة  (المقدادكلية تربية )الذين يدرسون في  المرحلة الثالثة في قسم الرياضية طلبةمن 

 االمر الذي سهل عليه اجراء تطبيق التجربة. ،  عمل الباحث كتدريسي في الكلية  .1
درجات  سجالت )ماسترات(مما ساعد على تبسيط بعض الصعاب المحتملة مثل الرجوع الى  ،مع الباحث  قسم الرياضياتادارة  تعاون   .2

 .  الطلبة
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بين   وهذا سهل للباحث تثبيت بعض المتغيرات،    من بيئة متقاربة اجتماعيا، واقتصاديا   المرحلة الثالثة في قسم الرياضياتطلبة    اغلب .3
موزعة بين ثالث شعب ، اختار الباحث شعبتين   وطالبة ( طالب114)  طلبة المرحلة الثالثة عدد  وكانمجموعتي البحث لغرض التكافؤ .

 الطلبة طالبة ، وبالعودة الى قوائم االسماء تم استبعاد  طالب و (  70فيهما )  الطلبةائي و قد بلغ عدد  من هذه الشعب الثالث بشكل عشو 
 .   طالبة طالب و ( 60( ليكون عدد أفراد العينة النهائي )10إحصائيا والبالغ عددهن ) المؤجلين والراسبين

 طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده  عدد:(2جدول )

قبل   الطلبةعدد  الشعبة  المجموعة
 االستبعاد

  الطلبة عدد
 ينالمستبعد

بعد   الطلبة عدد
 االستبعاد

 30 6 36 أ التجريبية
 30 4 34 ب الضابطة 
 60 10 70  المجموع

العمر الزمني محسوبا هي ) أنها قد تؤثر في نتائج البحث و  التي يرى عدة من تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات  الباحث تحققوقد 
 النتائج ان المجموعتان متكافئتان . واثبتت( ،  ،اختبار المعلومات السابقة،  اختبار القوة الرياضيةباألشهر ، 

على االدبيات التربوية والدراسات السابقة ، وجد غالبية البرامج التعليمية كانت معدة بعد اطالع الباحث  مرحل بناء البرنامج التعليمي  
 بأربعة مراحل ، وقد سار الباحث على نهجها ، وهذه المرحل هي :

تعليمية التحليل : اجرى الباحث الخطوات االتية : حدد المحتوى التعليمي الخاص بالتجربة ، وقام بتحليله معرفيا ، ثم حدد االهداف ال .1
الخاصة بالبرنامج ، وكذلك خصائص المتعلمين وحاجياتهم ، وايضا حدد حاجات المعلمين،  وقد تأكد من كل خطوة من هذه الخطوات عن  

 ( . 2طريق عرضها على المحكمين المختصين بالمناهج التربوية وطرائق تدريسها ونال ثقتهم بها، ملحق )
هدفا سلوكيا ، ونظم المحتوى منظوميا ، وصمم كراسا للبرنامج ،    200االتية : بصوغ    التصميم والتطوير : اجرى الباحث لخطوات .2

واعد الخطط التدريسية وفق البرنامج المعد ، وجهز اداة البحث المتمثلة باختبار القوة الرياضية ، وقام بعرض كل خطوة من هذه الخطوات 
 ( . 2م ، ملحق )على المحكمين واخذ بمالحظاتهم وتعديالتهم ونال على ثقته

 التنفيذ : قام الباحث بالخطوات االتية : بتعين انشطة التعلم الخاصة بالمادة الدراسية ، ونفذ الخطط التدريسية  المعدة وفق البرنامج  .3
 التعليمي ، ودرس مجموعتي البحث بنفسه .

المحكمين بعد اكمال اعدده ، وقوم البرنامج بنائيا    التقويم :  قام الباحث بالخطوات االتية : قوم البرنامج تمهيديا من خالل عرض على  .4
من خالل تجربته على عينة خارج عينة البحث للوقوف على جوانب الضعف فيه وقدرته على تحقيق الطلبة لألهداف السلوكية ، وكذلك قوم  

 البرنامج نهائيا من خالل تطبيق االختبار بعديا .
الباحث بتدريس المجموعة التجريبية وفق الخطط التدريسية   ربعد انجاز عملية اعداد البرنامج التعليمي المقترح وفق المدخل المنظومي ، باش
 التي تم أعدادها منظوميا اما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة االعتيادية . 

 اختبار القوة الرياضية •
 مقاييس التشتت،  مقاييس التمركز، وتمثيلها  العرض الجدولي للبياناتلي ، للمادة المحددة بالفصول ) فقرات االختبار بشكل مقا تم اعداد 

بلغت ، و  الرياضية ، وتحليل المحتوى ، والدراسات السابقة  القوةلمؤشرات الدالة على على اعتماد باال ( نظرية االحتمال وقوانين االحتمال، 
قام الباحث بتقسيم فقرات االختبار الى جزأين كما  ة الدراسية المحددة للتجربة ، وكانت فصال دراسيا كامال ،  ( فقرة مثلت الماد32عدد فقراته ) 

(  شملت المادة الدراسية المحددة بالفصلين االول والرابع 16-1اذ احتوى الجزء االول من االختبار الفقرات )  ، معتمدا على الدراسات السابقة  
( شملت المادة الدراسية المحددة بالفصلين الثاني والثالث ، علما بأن الية اختيار 34-17ن االختبار الفقرات )، واحتوى الجزء الثاني م

 . الفصول كانت على اساس الترابط بين مكوناتها
  والثبات :  صدقدالالت ال
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النموذجية على مجموعة من المحكمين والمختصين لألخذ  بعرض االختبار بصورته االولية واجابته  الباحث  قام    :  الظاهري   .الصدق1  
وبهذا االجراء تحقق الصدق  ،./. ( وعدلت بعض فقراته  80سبة اكبر من )نبآرائهم ومالحظاتهم ، اذ بلغت موافقة المحكمين على فقراته ب

 الظاهري لالختبار.
وقد تم ،    طالب وطالبة  (42العية االولى المكونة من )طبق الباحث االختبار على العينة االستط  التطبيق االستطالعي لالختبار :  .2

فتضح ان  ،  لإلجابة عن االختبار بجزأيه االول والثاني    الطلبة   هد الزمن الذي استغرقيالتحقق من وضوح الفقرات وصياغتها ، وكذلك تم تحد
 . ( دقيقة55( دقيقة و بمتوسط قدره )60 -50تراوح بين ) لالختبارالزمن المستغرق 

وبعد تصحيح ،  (  126على العينة االستطالعية الثانية المكونة من )  بجزأيه  طبق الباحث االختبار  ليل االحصائي لفقرات االختبار :التح  .3
 اآلتي:تم ايجاد  االجابات 

 معامل صعوبة الفقرات :  .أ
حساب مستوى صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستعمال معادلة الصعوبة الخاصة بالفقرات المقالية ، فوجد معامل صعوبة الفقرات  تم 

 المسموح بها . ( ، وتعد مقبولة لكونها وقعت ضمن الحدود   0.33–  0.57يتراوح بين )
 معامل تمييز الفقرات :  .ب
معادلة التمييز الخاصة بالفقرات المقالية ، فوجد أن معامل تمييز الفقرات    باستخدام ،ت االختبارحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقراتم  

 . مقبولة التمييزجميعها ( ، وتعد (0.68 – 0.28يتراوح بين 
بطريقة االتساق الداخلي ، التي تجري على اساس تطبيق االختبار من مرة واحدة وعلى  : تم استخراجه    البراعة الرياضية  ثبات اختبار .4

، وبعد التحقق من الصدق والثبات اصبح االختبار  مؤشرا جيدا  ( ويعد0.90االختبار ) ثباتوقد بلغت قيمة معامل ، مجموعة واحدة ايضا 
 ( .3جاهزا للتطبيق ملحق )

 تطبيق التجربة  .5
 راعى الباحث قبل الشروع بتنفيذ التجربة االمور االتية : 

 ادارة قسم الرياضيات تكفلت بتوزيع طالبات المرحلة الثالثة بصورة عشوائية ، واختار الباحث مجموعتي البحث بشكل عشوائي ايضا . .أ

 .   10/2020/ 27طبق الباحث اختبار القوة الرياضية القبلي في يوم الثالثاء  .ب

 2021/ 15/6وحتى يوم الثالثاء  2020/ 2/11تدريس مجموعتي البحث في يوم االثنين باشر الباحث ب .ت

 طبق الباحث اداة البحث على عينة البحث وفق االتي :  .ث

   17/6/2021اختبار القوة الرياضية الجزء االول في يوم الخميس الموافق  .1

 6/2021/ 20اختبار القوة الرياضية الجزء الثاني في يوم االحد   .2

 هاء من تطبيق االختبار ، قام الباحث بتصحيح اوراق االختبارات والحصول على النتائج .وبعد االنت 
 عرض النتائج وتفسيرها 

وتم تحقيق الهدف عن   :  )بناء برنامج تعليمي قائم علًى المدخل المنظومي في الرياضيات لطالبات الرابع العلمي(  اوال. الهدف االول    
 طريق عدد من اإلجراءات المتمثلة في مراحل بناء البرنامج التعليمي والتي تطرق لها الباحث في الفصل الثالث.  

: الثاني  الهدف   . في  ثانيا  المنظومي  المدخل  القائم على  التعليمي  البرنامج  اثر   القوة  تنمية  و   مادة االحصاء واالحتمالية)التعرف على 
 وهي : فرضيات صفرية رئيسة ثالث ، وضع الباحث  من الهدفتحقق الولكي يتم  (طلبة المرحلة الثالثة في قسم الرياضياتلدى  الرياضية

( بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1
اختبار دخل المنظومي ، ودرجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في  البرنامج التعليمي القائم على الم

 البعدي .  القوة الرياضية 

طبق الباحث االختبار على مجموعتي البحث بعد االنتهاء من تطبيق التجربة ، ولمعرفة داللة الفرق    ولكي يتم التحقق من هذه الفرضية ،
( ذلك  3بين نتائج درجات اختبار القوة الرياضية على مجموعتي البحث، أستخدم الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ويوضح الجدول) 

.                                             
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 (: القيمة التائية لدرجات اختبار مكونات القوة الرياضية  لمجموعتي البحث3جدول )

الوسط  العدد  المجموعة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الداللة االحصائية    T  قيمة  

 الجدولية  المحسوبة 

عند  2 3.244 68.533 15.692 30 التجريبية  احصائياً  دالة 

 (  0.05مستوى )
 56.566 12.792 30 الضابطة 

(، مما يدل على وجود فرق ذي 2( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )3.244(  ان القيمة التائية المحسوبة )7نالحظ من الجدول )
( ولصالح طلبة المجموعة التجريبية وذلك في اختبار القوة الرياضية ، ولمعرفة حجم  58( بدرجة حرية )0.05داللة إحصائية عند مستوى )
 .  كبير( ويمثل حجم اثر 0.85كانت قيمته )و ( لمعرفة  حجم االثر ،  dاستعمال معادلة )  تماالثر للبرنامج  التعليمي ، 

 – )القبلي    ختبارالمجموعة التجريبية في نتائج ا  طلبة  ( بين متوسطي درجات0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2
النتائج كما   واظهرتولكي يتم التحقق من هذه الفرضية ، استخدام الباحث االختبار التائي لعينتين مترابطتين،  القوة الرياضية ،البعدي(  

 – ) القبلي    اختبارالقيمة التائية المحسوبة للفروقات بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في  :(4جدول )(  4موضح في جدول )
 مكونات القوة الرياضية البعدي ( 

 نوع االختبار 
العد المجموعة 

 د
المتوسط 
 �̅�الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الداللة   Tقيم 
 الجدولية  المحسوبة االحصائية

 
مكونات البراعة اختبار 

 الرياضية 

بية 
جري

الت
 

 دال  2.045 4.935 17.463 15.733 30
اختبار مكونات البراعة 

 الرياضية 

 

، مما يدل على وجود فرق    2.045) ( وهي أكبر من القيمة الجدولية ) 4.935قيمة التائية المحسوبة )بلغت ال  ( ،4)في الجدول       
اختبار مكونات (  ، لصالح درجات طالبات المجموعة التجريبية في  29( ودرجة حرية )0.05ذي داللة احصائية عند مستوى داللة )

ى  لد رياضية القوة الوبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ، وهذا يؤكد تنمية ،  البعدي البراعة الرياضية المعرفية االربعة
   .  طلبة المجموعة التجريبية

 –)القبلي  اختبارالمجموعة الضابطة في نتائج  طلبة( بين متوسطي درجات 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .3
ابطتين، واظهرت النتائج كما  ولكي يتم التحقق من هذه الفرضية ، استخدام الباحث االختبار التائي لعينتين متر القوة الرياضية ، البعدي( 

) اختبار القيمة التائية المحسوبة للفروقات بين درجات طالبات المجموعة الضابطة في نتائج (:5) دول ج ( .5موضح في جدول )
 مكونات القوة الرياضيةالبعدي (  –القبلي 

 نوع االختبار 
 العدد  المجموعة 

المتوسط 
الحسابي 
�̅� 

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيم 
الداللة   

 االحصائية
 الجدولية  المحسوبة

 
اختبار مكونات 
 البراعة الرياضية 

 غير دال  2.045 1.616 1.237 2 30 الضابطة 
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اختبار مكونات 
 البراعة الرياضية 

، مما يدل على عدم وجود   2.045) ( وهي اقل من القيمة الجدولية ) 1.616قيمة التائية المحسوبة ) بلغت ال  ،  وفي الجدول اعاله     
ورفض فرضيتها البدي، (  ، وهذا يؤكد ثبوت الفرضية الصفرية  29( عند درجة حرية )0.05فرق ذي داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

 وهذا يؤكد ان الفروقات التي ظهرت في نتائج االختبار البعدي سببه طلبة المجموعة التجريبية .
 التفسير  •

االسباب    احدويعزو الباحث هذا التفوق الى  اظهرت نتائج هذه الدراسة بتفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة   
 اآلتية : 

ان عملية تحليل المحتوى الدراسي وتنظيمه في منظومات عامة للوحدات الدراسية ومنظومات لكل درس من دروس اعطى لطلبة المجموعة    -1
 التجريبية صورة التكامل بين أجزاء المادة موضوع التعلم بشكل واضح ، وانعكس ايجابا في تنمية القوة الرياضية لديهم . 

دقيق في التنفيذ على وفق البرنامج القائم على المدخل المنظومي ساعد الطلبة على فهم المادة الرياضية  ان التخطيط المنظم والعمل ال   -2
 بشكل سلس ومبسط واحدث نموا قي قوتهم الرياضية. 

عمل ان عملية توزيع الطلبة بشكل مجموعات ، أعطى الفرصة لهم في البحث والتقصي من أجل اإلجابة عن االسئلة المطروحة في ورقة ال  -3
 بالنسبة لكل درس من الدروس التي درسوها وهذا ساعد على تقبل وفهم المادة التعليمية واحداث نموا في ابعاد القوة الرياضية لديهم   .

 االستنتاجات   -4

 في ضوء نتائج الدراسة التي حصل عليها الباحث ، يمكن استنتاج اآلتي : 
المدخل    التعليمي  البرنامجان   .1 المدرس دورًا    المنظومي ساهمالقائم على  العلمي بعيدًا عن    جديدافي اعطاء  المحتوى  في إعادة تنظيم 

 .  من اهداف تعليمية احرازه يريدبما يتناسب مع ما ، العشوائية 

طلبة المجموعة  أعان البرنامج التعليمي القائم على المدخل المنظومي بما يحتوي من اجراءات وانشطة على تنمية ابعاد القوة الرياضية لدى   .2
 التجريبية ، وظهر ذلك واضحا من خالل تطبيق االختبار بعديا .

 التوصيات   •

 عنها نتائج الدراسة يمكن عرض التوصيات اآلتية :  تفي ضوء النتائج التي أسفر  
 تنمية القوة الرياضية لدى المتعلمين .في  مواد رياضية اخرى لمكانتهفي تدريس   المقترح البرنامج التعليمي توظيف  .1
 تزويد خبراء المناهج بضرورة اعتماد المدخل المنظومي في بناء وتخطيط المناهج الدراسية .  .2

 المقترحات  •

 استكماال لهذه الدراسة، يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية :  
يب اساتذة الرياضيات على كيفية تنمية مكونات القوة الرياضية  تعلمي مقترح قائم على المدخل المنظومي لتدر   -تصميم برنامج تعليمي   .1

 وقياس اثرها في طلبتهم . 

 اجراء دراسة مماثلة تهتم بمتغيرات أخرى مثل الجنس ، والمرحلة الدراسية .  .2
 المصادر العربية واالجنبية  •

 ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، االمارات . 2، ط استراتيجيات تدريس الرياضيات( : 2010الهويدي ، زيد ) .1
البراعة الرياضية لدى  اثر  ( :    2012المصاروة ، مها عبد النعيم ) .2 التدريس وفق استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل الرياضي في 

 ، الجامعة الهاشمية ، الزرقاء ، االردن .  رسالة ماجستير غير منشورةطالبات الصف السادس االساسي ، 

( : اثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس الهندسية المستوية على التفكير الرياضي  2006، عوض بن صالح بن عمر )  المالكي .3
 .  جدة، كلية التربية , جامعة ام القرى ،   اطروحة دكتوراه غير منشورةلطالب الرياضيات بكلية المعلمين بالطائف ، 

 ، عالم الكتب، القاهرة .2، ط  اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس( : 1997كوجك ، كوثر حسين )  .4
 ، المكتبة العصرية ، المنصورة ، مصر  1، ط اتجاهات حديثة للبحث في تدريس العلوم والتربية العلمية( :  2011قرني ، زبيدة محمد ) .5
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 المؤسسة العربية  , االتجاه المنظومي في التدريس والتعلم للقرن الحادي والعشرين( : 0200جوسكي ) فاروق وجوالامين ,  فهمي .6
, دار المسيرة للنشر والتوزيع  1, ط  تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق  ( :2011العدوان , زيد سليمان , ومحمد فؤاد الحوامدة ) .7

 والطباعة , األردن . 

( للصف االول 99اثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس وحدتي االحاد والعشرات والجمع والطرح حتى )( :  2005عبيد ، وليم )   .8
خامس للمدخل المنظومي في التدريس دراسة مقدمة في المؤتمر الالمهارات المعرفية العليا ،    االبتدائي على التحصيل الدراسي ونمو 

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة 2005أبريل 17-16، والتعلم 

،    مجلة دراسات( : تطوير وتقويم نموذج تدريسي في تصميم التقنيات التعليمية وفق منحى النظم ،  1999عبد القادر ، نرجس حمدي ) .9
 ( . 1( ، عدد ) 26مجلد )

المعلومات ،    ( : 2001)منى    عبد الصبور ،  .10 المؤتمر العربي االول حول المدخل المنظومي في التدريس االتجاه المنظومي وتنظيم 
 القاهرة . ،  والتعلم ، مركز تطوير تدريس العلوم ، جامعة عين شمس

المدخل المنظومي في التدريس   المؤتمر العربي الثاني حول( : المدخل المنظومي والبناء المعرفي،  2002الشريف ، كوثر عبد الرحيم ) .11
 فبراير، القاهرة .  18 -17،والتعلم

( : فاعلية وحدة مطورة في االنماط والدوال الجبرية الخطية في تنمية الكفاءة الرياضية لدى طلبة 2014سالمة ، رانيا السعيد محمد ) .12
 .  مصر،  جامعة طنطا ، ةرسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربي الصف الثاني من المرحلة االعدادية ،

، دار العربي   1، ط  تطوير المناهج الدراسية تطبيقات ونماذج منظومية( ،  2006السعيد ، رضا مسعد ، ومحمد عبدالقادر النمر ) .13
 للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر .

 .  الرياض ، ، دار أكاديمية التربية الخاصة 1ط التصاميم التعليمية ، :  (2004) الزند ، وليد خضر  .14

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث حول ،    ( : البنائية في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات2003داوود , وديع مكسيموس ) .15
 ابريل , كلية التربية , جامعة عين الشمس , القاهرة . 6-5 ، المدخل المنظومي في التدريس والتعلم

 . , عمان 1, دار وائل للنشر والتوزيع , ط   دريس تصميم الت( :  2004الحموز, محمد عواد )  .16
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .  1، ط استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية ( : 2013قطامي ، يوسف محمود )  .17
 ، دار المعارف،  المعاصرة والمستقبليةمواجهة التحديات التربوية  المدخل المنظومي في :  (2001) فهمي ، فاروق ومنى عبدالصبور  .18
 ، دار البداية ناشرون   1، )ترجمة : هشام بركات( ، ط تدريس االستدالل الرياضي في المرحلة الثانوية( : 2018بوردي ، كارين ) .19
 القاهرة .  ، مكتبة الدار العربية للنشر والتوزيع ، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي( : 2000حسن ، شحاته )  .20

 اثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات على تحصيل واستبقاء تالميذ المرحلة االبتدائية  ( :2012حيدر كاظم ) ،  الجيزاني   .21
 .  ، بغداد الجامعة المستنصرية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية االساسية ، 

اثر استخدام المدخل المنظومي في تحصيل الهندسة التحليلية لدى طالبات المرحلة المرحلة الثانوية  ( :2006بدر، بثينة محمد محمود ) .22
 ( . 1( ، العدد ) 9، المجلد ) الجمعية المصرية للتربية العلمية ، مجلة التربية العلمية بمكة المكرمة ، 

م لمارزانو على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف  ( : فاعلية استخدام نموذج ابعاد التعل2014ابو الرايات ، عالء المرسي )  .23
 ( ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، مصر . 4( ، عدد )17، مجلد ) مجلة تربويات الرياضياتالثاني االعدادي ، 

31. Kanai, Kunimitsu, & Norman John (2000) : Systemic Reform Evaluation: Gender Differences in Student 
Attitudes Toward Science and Mathematics . Association for the Education of Teachers in Science  
AETS Conference Papers and Summaries of presentations. Lew, H.C. (1999) : New goals and 
directions for Mathematics Education. In: Morgan, H.C. and Woodhouse, G(Eds):Rethinking the 
Mathematics Curriculum, London . 

32. National Research Council (NRC),(2001) : Adding it ub, Helping children lean mathematics , 
Washington , DC : National Acadmy press ,USA . 
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33.  Patrice , D. (2011) : Opportunities to Develop Mathematical Proficiency. How Teachers Structure 
Participation in the Elementary Mathematics Classroom , phD. University of Californi , Los Angeles.  

   المحكمين وطبيعة االستشارة السادة  ( اسماء2ملحق ) 

 طبيعة االستشارة العنوان الوظيفي  االختصاص  االسم واللقب العلمي ت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

هادي جابر  .د. أ 1
  مصطفى

 * * * * * * *  * الكوفة جامعة  رياضيات 

كلية    –الجامعة المستنصرية  ط.ت رياضيات  رياض فاخر الشرع   أ.د. 2
 التربية 

 * * * * * *  * 

 * * * * * *  * * كلية التربية  – تكريتجامعة  العلومط.ت   رائد ادريس محمود أ.د. 3
كلية   –الجامعة المستنصرية  ط.ت رياضيات  عبدالقادر  فائزة  أ.د. 4

 التربية االساسية
  * * *  * * * 

  أ.د. سعيد حسين علي 5
  الثالب

كلية التربية  –جامعة بابل  ط.ت رياضيات 
 االساسية 

*  * * * * * * * 

كلية التربية  –جامعة ديالى  ط.ت رياضيات  أ.د. جاسم محمد علي    6
 المقداد 

*  * * * * * * * 

علم النفس  محمد عباسأ.د.  7
 التربوي 
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