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 مقدمة الدراسة
مفيـو جديد لتنمية قدرات وميارات التعمـ لدى األطفاؿ مف سف  سي ماسييعتبر اليو 

يسمى المفيـو العالمي لنظاـ الحساب الذىني والشائع باسـ برنامج وىو سنة.  21إلى  4
ييدؼ البرنامج إلى تعزيز ثقة الطفؿ في قدراتو . و أو الحساب الذىني يوسي ماس

والحفظ وذلؾ باستخداـ طرؽ عممية  الرياضيات اجز الخوؼ مف مادةالتعميمية وكسر ح
يوسي ماس أكثر قدرة عمى التغمب اليصبح طالب و  مؤكدة ثبت نجاحيا عمى مدى قروف.

عمى ضغوط االمتحاف والتميز في جميع المواد بالتسمح بالذاكرة القوية والتركيز والفيـ 
 (21ص  1002)أريج، . ع والثقة بالنفسواالنتباه وسرعة البديية واالستيعاب واإلبدا

حقؽ بالفعؿ نجاح 2991 واعتبارًا مف عاـ ماليزيا تـ تطوير برنامج يوسي ماس فيو 
 ,،آسيا عالمي ضخـ في تنمية تفوؽ شامؿ في الحياة األكاديمية لمالييف األطفاؿ عبر

ويعتمد عمى  مصر.و  أستراليا المممكة المتحدة، كندا، الواليات المتحدة، العربي، الخميج
الجمع بيف المفيـو الصيني القديـ واألبحاث العممية الحديثة إلجراء عمميات حسابية 

والعداد ىو حاسب صيني . سريعة ودقيقة باستخداـ أداة بسيطة جدًا تسمى العداد
، ويستخدـ كأداة يتدرب عمييا األطفاؿ بيدؼ تنشيط وتنمية مواىبيـ الوسطيالقروف  مف

 (99ص  1004)خصاونة وآخروف، .العقؿ خالؿ تنمية وتحفيز الذىنية، وذلؾ مف
مراحؿ ويبدأ بدروس حوؿ استخداـ العداد وبعدىا دروس  20وُيدرس الكورس عمى 

عف الجمع والطرح. وبعد أف يتراجع استخداـ العداد تدريجيًا، يتعمـ األطفاؿ أف يستخدموا 
حؿ. إف الطالب في المراكز المدربة أيدييـ أثناء القياـ بالمعادالت الرياضية الستنتاج ال

غالبًا ما يكونوا أكثر قدرة عمى العمؿ أسرع مف الحاسب، فيقوموا بعمميات جمع وطرح 
مكونة مف عشر أرقاـ في عشرة خطوات وخالؿ فترة زمنية تقؿ عف دقيقة وبدقة متناىية. 

مكونة مف صفوؼ  20           أما أسرع األطفاؿ فيستطيعوف أف يجمعوا في أذىانيـ 
، ويتعمموف القسمة في المرحمة  ثانية 10رقـ مجتمعة كميا في رأسيـ في خالؿ  21

الخامسة إلي جانب الضرب الذي تـ التمييد إليو في المرحمة السابعة، ولقد نجح األطفاؿ 
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 بالفعؿ في زيادة ميميـ لمرياضيات كما نجحوا في االرتفاع عموما بمستويات الثقة لدييـ.

 (22ص  1001)أنور،  
ويتحقؽ اليدؼ مف تدريس الحساب الذىني عندما يستخدـ التالميذ استراتيجيات 
الحساب الذىني بفاعمية ومرونة، وتعتمد ىذه االستراتيجيات عمى الدمج بيف استخداـ 
حقائؽ األعداد مع خصائص نظاـ العد، فمف خالؿ ىذه االستراتيجيات يتضح فيـ 

لقد أكد الباحثوف في مجاؿ الحساب الذىني عمى أىمية و  نظاـ العدد،و  التالميذ لؤلعداد
مناقشتيا مع التالميذ، والتركيز عمى و  التركيز عمى فيـ استراتيجيات الحساب الذىني

تنمية قدرة التالميذ عمى اختيار االستراتيجية المناسبة لؤلعداد والعمميات الواردة في 
 (9ص  1021)مقدادي وآخروف،  .المسائؿ الرياضية

ظرا ألىمية الحساب الذىني تـ إدراج الحساب الذىني في كتب الرياضيات الحديثة ون
، لذلؾ أتت ىذه الدراسة 1002/ 1009في دوؿ الخميج العربي والتي بدأ تطبيقيا عاـ 

لمتعرؼ عمى فاعمية ىذه الطريقة وىذا األسموب في تنمية مستوى تالميذ الصؼ السادس 
امج مقترح قائـ عمى استخداـ تمؾ الطريقة. وكذلؾ في الحساب الذىني بعد تطبيؽ برن

تطرقت الدراسة لمتعرؼ عمى االتجاىات التي كونيا التالميذ نحو مادة الرياضيات بشمؿ 
عاـ والحساب الذىني بشكؿ خاص، حيث إف تكويف اتجاىات إيجابية لدى التالميذ لو 

نيا أف تؤّثر في تحصيؿ دور في إثارة الدافعية نحو دراسة الرياضيات بشكؿ عاـ ومف شأ
كما أف التحصيؿ في مادة الرياضيات مف  التالميذ لتمؾ المادة اليامة بشكؿ خاص،

األىمية بمكانة أف تسمح لممتعمـ االستفادة بالمحتوى الذي يدرسو داخؿ وخارج بيئتو 
وتعد المرحمة االبتدائية مرحمة ىامة في تكويف اتجاىات التالميذ نحو الدراسية. 
ات فيذه االتجاىات تصبح ثابتة في المراحؿ التعميمية التالية ويصعب تغيرىا، الرياضي

 مما يوضح أىمية تكويف االتجاىات اإليجابية في سف صغيرة لدى التالميذ. ولقد أعتبر
أف تكويف اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات ىدؼ ىاـ لتعميـ الرياضيات لما لو  العمماء

 (21ص  1021)مزيود،  مف أىمية في تحصيؿ التالميذ.
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 مشكمة الدراسة وخمفيتها
الميارات األساسية في تعمـ الرياضيات، ، فال تكاد  إف ميارة الحساب الذىني مف

تخمو ممارساتنا اليومية مف الحاجة لحساب فواتيَر أو مبالَغ مالية أو نسٍب لخصومات 
 (11ص  1002)بسومي،  وما إلى ذلؾ مف عمميات يومية.

 ةأهداف الدراس
 تسعي الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

الحساب  أوالنظري العاـ الستخداـ طريقة اليوسي ماس  اإلطارالتعرؼ عمى  .2
 الذىني.

اقتراح وتصميـ برنامج دراسي لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي لموقوؼ عمى  .1
 فاعمية واإلطار العاـ الستخداـ ىذا األسموب.ال

طبيؽ ىذا البرنامج مف حيث فاعميتو في تنمية التحصيؿ الحكـ عمى مخرجات ت .1
 واالتجاه نحو الرياضيات لدى الطالب.

وضع إطار نظري عاـ لمشاكؿ تدريس مادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية  .4
 وأسباب تدني التحصيؿ فييا، كذلؾ اتجاه التالميذ نحو تمؾ المادة.

يمكف أف تتـ في نفس المجاؿ  اقتراح توصيات ومواضع متعمقة بحوث مستقبمية .1
 لتكمؿ خطواتو وذلؾ بعد الخروج بالنتائج.

 أهمية الدراسة
 في النقاط التالية:عمى الجانب النظري والتطبيقي تتمثل أهمية الدراسة الحالية و 
بالبحث  ي تيتـتواكب الدراسة الحالية االتجاىات الدولية والعالمية المعاصرة، والت .2

لجديدة التي ُتمكف المعمـ مف تنمية اتجاه التالميذ نحو عف الوسائؿ والطرؽ ا
 المواد الدراسية والتحصيؿ الدراسي.
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أبرز االتجاىات المعاصرة في بتبصير المسئوليف، وصانعي السياسات التعميمية  .1

 ذلؾ إضافة إلى أىـ الخبرات العالمية في ىذا المجاؿ. 
سي ماس لدى التالميذ وىذا تحاوؿ الدراسة تنمية أسموب الحساب الذىني أو اليو  .1

 ما سوؼ يساعدىـ في حياتيـ المستقبمية بشكؿ كبير.
مف خالؿ البرنامج المقترح في ىذه الدراسة يمكف أف يتـ تعميـ النتائج في حالة  .4

 كونيا ايجابية عمى مستوى المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.
 أدوات الدراسة

 مي:تتضمن أدوات الدراسة ما ي
اختبار قبمي سوؼ يتـ عمي المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لقياس درجة  .0

تحصيميـ في مادة الرياضيات لمصؼ السادس االبتدائي وذلؾ لضماف درجة مف 
 التقارب في المستوي بينيـ حتى تصبح النتائج ذات داللو. 

ني )التطبيؽ البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ اليوسي ماس أو الحساب الذى .7
 عمى المجموعة التجريبية فقط(.

اختبار بعدي يتـ عمي المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لقياس درجة تحصيميـ  .3
في مادة الرياضيات وذلؾ عمى الوحدة التدريبية التي تـ تدريسيا باستخداـ الطريقة 

المجموعة التقميدية في حالة المجموعة الضابطة وباستخداـ اليوسي ماس في حالة 
 التجريبية. 

 مقياس االتجاه نحو الرياضيات )المجموعة التجريبية فقط(. .4
 حدود الدراسة

 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية، وتشمؿ:
  أوالحدود الموضوعية: يقتصر ىذا البحث استكشاؼ فاعمية استخداـ اليوسي ماس 

نمية التحصيؿ فييا لدى الحساب الذىني عمى تنمية االتجاه نحو الرياضيات وت
 المرحمة االبتدائية. تالميذعينة مف 
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 الصؼ  حدود العينة: يقتصر البحث عمى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية(

 .السادس االبتدائي(
  :عمر بف العاصمدرسة  سكاكامدينة  -المممكة العربية السعودية الحدود المكانية  
 بحث بإذف اهلل في الفصؿ الدراسي األوؿ الحدود الزمنية: سيتـ تطبيؽ أدوات ال

 (. 2419/  2411لمعاـ الدراسي )
 فرضيات الدراسة

الصؼ السادس االبتدائي  تالميذتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ  .0
بيف المجموعة الحساب الذىني  أولمادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس 

 الضابطة والمجموعة التجريبية. 
ؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاه تالميذ الصؼ السادس االبتدائي نحو توجد فرو  .7

مادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو الحساب الذىني بيف المجموعة 
 الضابطة والمجموعة التجريبية. 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي  .3
اـ اليوسي ماس أو الحساب الذىني بيف المجموعة لمادة الرياضيات عند استخد

 الضابطة والمجموعة التجريبية. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاه تالميذ الصؼ السادس االبتدائي  .4

نحو مادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو الحساب الذىني بيف 
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. 

 اسةمجتمع الدر 
يشمؿ مجتمع الدراسة مجموعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، بالمممكة 

( سوؼ يكوف قواـ العينة سكاكابمدينة ) (عمر بف العاصالعربية السعودية مدرسة )
تمميذ ومجموعة  10( تمميذ وسوؼ يتـ تقسيميا إلى مجموعة تجريبية وعددىا 90)
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بطريقة عشوائية سواء لمعينة التي  تمميذ. سوؼ يكوف االختيار 10ضابطة عددىا 

 تشكؿ المجموعة التجريبية أو الضابطة. 
 عينة الدراسة

( تمميذ مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي 90سوؼ تتكوف عينة الدراسة مف )
 وسيتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف:

  تمميذ 10المجموعة الضابطة وعددىا 
  تمميذ 10المجموعة التجريبية وعددىا 

 الدراسةمصطمحات 
 اليوسي ماس أو الحساب الذهني

UC MAS (Universal Concept of Mental Arithmetic System)  
  ىي عممية يتـ مف خالليا الوصوؿ إلى نتيجة صحيحة لعممية حسابية، وىذه

 القمـ.و  العممية تجري ذىنيا بدوف استخداـ وسائؿ خارجية لممساعدة مثؿ الورقة
(Baek, 1998 P 86) 

الباحث إجرائيا بأنيا تمؾ الطريقة التي يتعمـ مف خالليا التالميذ الحساب  ويعرفيا
مف خالؿ االعتماد عمى عقوليـ فقط بدوف أي استخداـ ألدوات خارجية وتساعد في 

 تنمية التحصيؿ في مادة الرياضيات وتنمية االتجاه نحوىا.
 Attitudeاالتجاه 

 معتقدات التي يعتقدىا الفرد، نحو ىو تنظيـ مكتسب، لو صفة االستمرار النسبي لم
 موضوع أو موقؼ، ويييئو لالستجابة، باستجابة تكوف ليا األفضمية عنده.

(Smith et al, 2013 P 36) 
  ىو نزعة الفرد أو استعداده المسبؽ إلى تقويـ موضوع ما أو رمز يرمز لو بطريقة

 (Lo et al, 2012 P 13) معينة.
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النظرة والشعور الذي يشعره التمميذ نحو مادة  ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو تمؾ

الرياضيات وأىميتيا وفائدتيا لو عمى المستوي العممي والتطبيقي ويمكف تنميتو مف 
 خالؿ استخداـ طريقة اليوسي ماس أو الحساب الذىني.

الفرد  المعرفة التي يحصؿ عميياوىو  Academic achievementالتحصيؿ الدراسي 
 منيج مدرسي بيدؼ تكيفو مع الوسط والعمؿ المدرسي.مف خالؿ برنامج أو 

(Jacobs, 2013 P 32) 
ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في مادة الرياضيات 

مدى نجاح استيعابو لحقائؽ ومفاىيـ وعمميات تمؾ المادة الدراسية ويمكف  إلىوتشير 
 ماس أو الحساب الذىني.تنميتو عف طريؽ استخداـ طريقة اليوسي 

 اإلطار النظري
 المحور األول: اليوسي ماس )الحساب الذهني(

الحساب الذىني ىو عمـ يعتمد عمى حؿ العمميات الحسابية المعقدة دوف بذؿ مجيود 
جراء العمميات بنسبة نجاح عالية جدا وتعريؼ  األعداد عمى الدماغ لحميا وذلؾ بتخيؿ وا 
صيني منذ أالؼ السنيف حيث كانت بدايتو العد بأصابع  الحساب الذىني أنو ىو عمـ

اليديف، بحيث تكوف اليد اليمنى لآلحاد واليسرى لمعشرات. بحيث يكوف إبياـ اليد اليمنى 
واليد اليسرى اإلبياـ يمثؿ  2واألصابع التي أسفؿ منو تمثؿ كؿ إصبع ب  1يمثؿ العدد 

ثـ تطور األمر وأصبح العد  ،20واألصابع التي أسفؿ منو كؿ إصبع ب  10العدد 
ثـ تطور وذلؾ بوضع أحباؿ بيا أحجار  .بوضع حجر عمى األرض بنفس طريقة اليديف

مثقوبة بنفس الطريقة، وتطور األمر إلى أف وصؿ إلى إطار بالستيكي أو خشبي توضع 
 (11ص  1001فاروؽ وآخروف، (بو الخرز بنفس طريقة اليد.

عمميات الحسابية ذىنيا دوف المجوء لمكتابة أو أي والحساب الذىني ىو عممية إجراء ال
 : وسيمة خارجية أحرى. ولنجاح تمؾ العممية يجب مراعاة التالي

 توضيح مفيـو الحساب الذىني بطريقة مبسطة ومحببة لمتالميذ. 
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  الذىنيالبد مف تعميـ التالميذ طرؽ الحساب. 
 يشتمؿ عمى مسائؿ في  التقدير التقريبي بيدؼ قياس ميارة التقدير التقريبي وىو

 (21ص  1004)قصي،  .عمميات الجمع والطرح والضرب والقسمة والنسبة
ويجب أف تنمي مناىج الرياضيات المدرسية المفاىيـ المتضمنة في العمميات 
الحسابية والتقدير التقريبي في مختمؼ المجاالت )بالنسبة لمصفوؼ مف الخامس إلى 

 (91ص  1024)عرفات،  الثامف(.
أف تجري العمميات الحسابية عمى األعداد الطبيعية والكسور االعتيادية  ويجب

كما يجب اختيار أساليب مناسبة إلجراء  العشرية وكذلؾ األعداد الصحيحة والنسبية
العمميات مستخدمًا أيًا مف اآلتي )الحسابات الذىنية، والحسابات التحريرية، واآلالت 

الحسابية والتقدير التقريبي في حؿ المشكالت  الحاسبة(. كما يجب استخداـ العمميات
 (Foxman et al, 2002 P 53) .النتائجوالتأكد مف معقولية 

وقد أوصى العديد مف الباحثيف بتدريس الحساب الذىني والتقدير التقريبي في 
ألف  الجامعية،الرياضيات في المرحمتيف األساسية والثانوية، وفي المساقات الرياضية 

 .اص يستخدموف الحساب الذىني والتقدير التقريبي في حياتيـ اليوميةمعظـ األشخ
(Ghazali et al, 2010 P 15) 

إلى أف ميارة الحساب الذىني تتطمب مف الطالب استيعاب العمماء أيضا كما أشار 
تعطى لمطالب المرونة في التعامؿ مع االستراتيجيات  ، كماوفيميا فيمًا واعياً  المفاىيـ،
 (19ص  1002)أريج،  .متاحة أمامو لحؿ مسألة ماالعديدة ال

وتتجمى أىمية الحساب الذىني في شعور الطالب بالثقة بالنفس، وكذلؾ بميارتو في حؿ 
المسائؿ الرياضية، فال يشعر بأنو مقيٌد بأدوات القياس واآللة الحاسبة، بؿ يشعر أنو 

يطر عمى حساباتو وأف يس مرونة،يستطيع أف يفكر، وأف يتعامؿ مع األرقاـ بكؿ 
دراكو  ، يعمؿالشخصية، فالطالب الذي لديو عمميات حسابية ذىنية عمى زيادة فيمو وا 

جراءلؤلعداد فاليدؼ األساسي مف تدريس ميارة الحساب  ؛ ولذلؾالعمميات عمييا ، وا 
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الذىني ىو اإلسياـ في إعداد أفراد قادريف عمى توجيو تفكيرىـ وجيدىـ ووقتيـ بشكؿ 

واجيتيـ لمواقؼ حياتية مختمفة، سواء أكاف ذلؾ داخؿ المدرسة أـ أفضؿ أثناء م
 (99ص  1021راجح وآخروف، )خارجيا

اليوسي ماس أكثر قدرة عمى التغمب عمى ضغوط  مما سبؽ يتضح أف طالب
 بالذاكرة القوية والتركيز والفيـ واالنتباه االمتحاف والتميز في جميع المواد بالتسمح

 (Heirdsfield, 2005 P 23) .عاب واإلبداع والثقة بالنفسسرعة البديية واالستيو 
 وتتجمى مراحؿ اليوسي ماس في الخطوات التالية:

 استخداـ العداد  
 دروس عف الجمع والطرح والضرب والقسمة  
  ًبعدىا يتراجع استخداـ العداد تدريجيا. 
 ستنتاج الحؿيتعمـ األطفاؿ أف يستخدموا أيدييـ أثناء القياـ بالمعادالت الرياضية ال. 

(Heirdsfield et al, 2004 P 53) 
لمرياضيات حوؿ العالـ كما نجحوا في  ولقد نجح األطفاؿ بالفعؿ في زيادة ميميـ

وىذا النظاـ الجديد أثبت قدرتو الفائقة في  .االرتفاع عموما بمستويات الثقة لدييـ
ما أنو يزيد القدرات الذكائية لدى اإلنساف. ك تحفيز الدماغ عمى إنماء القدراتو  تطوير

الدقة وسرعة الفيـ والتمييز. وبال شؾ يزيد مف القدرة عمى التخيؿ و  الفكرية في التركيز
 (Ineson, 2007 P 15) االبتكار.و  واإلبداع

 أهداف اليوسي ماس
 رفع معدالت التركيز واالنتباه. 
 االرتقاء بالقدرة عمى الفيـ واالستيعاب بسرعة فائقة. 
 تنمية الذاكرة. 
 لتصرؼ بدقة وسرعةا. 

 



 
 

67 

 أحمد بن سالم بن سممان أ.م.د .             اليوسي ماس وتنمية االتجاه نحو الرياضيات

 المحور الثاني: االتجاهات
استجابة غير ظاىرة نتيجة لحافز، وتعد ذات مغزى ىو بأنو  االتجاهويعرؼ 

 (Salomon et al, 2011 P 31) اجتماعي في مجتمع الفرد.
 وظائؼ االتجاىات

 .االتجاه يحدد منحى السموؾ ووجيتو 
 معرفية حوؿ بعض الموضوعات االتجاه ينظـ العمميات الدافعية واالنفعالية وال

 الموجودة في المجاؿ الذي يعيش الفرد فيو.
 فكر ويسمؾ بطريقة أو طرائؽ محددة.تحمؿ الفرد عمى أف يشعر ويدرؾ وي 

(Saunders, 2014 P 5) 
 المحور الثالث: التحصيل الدراسي

 تحصيؿ الدراسي أىداؼ منيا:ل
 .تقرير نتيجة الطالب النتقالو إلى مرحمة أخرى 
 د نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقؿ إليو الطالب الحقا.تحدي 
 .معرفة القدرات الفردية لمطمبة 
 .االستفادة مف نتائج التحصيؿ لالنتقاؿ مف مدرسة إلى أخرى (Niepel et al, 

2014 P 83) 
وقد أكدت البحوث عمى وجود عالقة وظيفية بيف التحصيؿ الجيد واالتجاىات 

س كذلؾ عمى سموؾ الطمبة نحو المدرسة والتعميـ ويسيـ الموجبة نحو المدرسة وينعك
في تعديؿ التوافؽ النفسي واالجتماعي لمطمبة. كما أف لموضع االجتماعي واالقتصادي 
لمطالب األثر الكبير في التوجو نحو التحصيؿ الدراسي وكذلؾ موقع المدرسة ونوعيا 

 (Jung, 2012 P 24) مدرس.الذي يؤثر ايجابيا في العالقة بيف الطالب والمعمـ أو ال
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 الدراسات السابقة
ومف  الحساب الذىنياليوسي ماس أو أجريت كثير مف الدراسات التي تناولت 

 أىميا:
 7112دراسة هيردسفيمد وآخرون  .0

قامت تمؾ الدراسة ببناء برنامج لتدريس الحساب الذىني بالتعاوف مع معممة 
ع كؿ أسبوع حصة دراسية واحدة تركز الفصؿ في استراليا، مدة البرنامج ثمانية أسابي

عمى الحساب الذىني واستراتيجياتو، وقبؿ البدء بالبرنامج تمت مقابمة تمميذيف لمتعرؼ 
عمى مستوى الدقة لدييما في الحساب الذىني، وبعد تدريس البرنامج تمت مقابمة 

اب التمميذيف مرة أخرى، ودلت نتائج الدراسة عمى تحسف مستوى التمميذيف في الحس
الذىني ولقد استطاعا أف يستخدما استراتيجيات أكثر بعد البرنامج، كما أف إجراء 

 عممية الجمع ذىنيا كاف أسيؿ بالنسبة ليما.
 7112دراسة انسون  .7

جديد في المرحمة االبتدائية في  معرفة تأثير تدريس برنامجتمؾ الدراسة إلى ىدفت 
ركز  ،(The National Innumeracy Strategy) المدارس البريطانية سمي

لقد طبؽ الباحث اختبار عمى التالميذ بعد سنة و  البرنامج عمى ميارة الحساب الذىني،
مف تطبيؽ ىذا البرنامج ثـ أعاد تطبيؽ االختبار بعد ست سنوات وتمت المقارنة بيف 

، وتوصؿ الباحث إلى أف ميارات التالميذ في الحساب الذىني قد االختباريفنتائج 
كف التالميذ مف استخداـ استراتيجيات مختمفة كما أف مياراتيـ الحسابية تمو  تطورت

  في إجراء العمميات األربعة تطورت أيضا.
 7101دراسة غزالي وآخرون  .3

استراتيجيات الحساب الذىني التي يستخدميا تالميذ  تعرؼ عمىىدفت الدراسة ال
ع وطرح لؤلعداد الكمية، الثالث في ماليزيا في إيجاد نواتج جمو  الثانيو  الصؼ األوؿ
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وتوصؿ الباحثوف أف التالميذ يستخدموف استراتيجيات مختمفة لـ تدرس في مناىج 

أكد الباحثوف أف تدريس الحساب الذىني يجب أف ال يقتصر و  الرياضيات الماليزية،
عمى تدريس استراتيجيات الحساب الذىني بؿ يتضمف كيفية اختيار االستراتيجية 

 الرياضية.  المناسبة لممسألة
 7112دراسة أريج  .4

عمى تقييـ فاعمية تطبيؽ برنامج تدريبي لتعميـ استراتيجيات تمؾ الدراسة ركزت 
قدرة الطالب في الرياضيات الذىنية في األردف. تكونت عينة  الحساب الذىني في رفع

طمبة الصؼ السادس وأربعة معمميف مف كال  طالبًا وطالبة مف 299الدراسة مف 
دلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ُتعزى لطريقة الجنسيف، 

الجنس بشكؿ عاـ. كما دلت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة  التدريس ولمتغير
عمى الحساب الذىني لصالح المجموعة التجريبية لكال  إحصائية في مقدرة الطمبة

ناثًا.   الجنسيف ذكورًا وا 
 ابقة تعقيب عمى الدراسات السال

 مما سبق يمكن استخالص أهم النتائج من هذه الدراسات: 
عمى الرغـ مف وجود تبايف في أداء التالميذ في الحساب الذىني إاّل أف أداء  .2

  لالنخفاض.التالميذ في كثير مف دوؿ العالـ يميؿ 
لقد و  الذىني،استخداـ التالميذ لعدد قميؿ مف االستراتيجيات الفعالة لمحساب  .1

االستراتيجيات غير الفعالة استخدامًا ىي إجراء خطوات العمميات  كانت أكثر
 القمـ ذىنيا. و  الحسابية التي يستخدـ فييا الورقة

أداء التالميذ في الحساب الذىني يتحسف مف خالؿ برامج تدريس تركز عمى  .1
 استخداـ استراتيجيات متنوعة. 
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ت رياضية محددة خاصة ندرة الدراسات التي تناولت اتجاىات التالميذ نحو ميارا .4

 الحساب الذىني. 
 إجراءات الدراسة

 ،تـ حصر المواد واألدوات التي يتطمبيا تنفيذ تجربة البحث مف واقع دليؿ المعمـ
ونظرًا ألف  ،ثـ مقارنتيا بما ىو موجود في معمؿ المدرسة لتوفير ما ينقص منيا

عة التجريبية إلى في التدريس يتطمب تقسيـ الطالب في المجمو  اليوسي ماستطبيؽ 
مجموعات فقد تـ تقسيـ المجموعة التجريبية إلى خمس مجموعات عمؿ صغيرة كؿ 

حيث قاـ الباحث بتوفير المواد واألدوات التي ال تتوافر في  ،طالب (9 – 1)مجموعة 
وذلؾ  ،كما تـ تجييز لوحات بأسماء المجموعات الخمس ،المختبر بالعدد المناسب
 –طاولة كؿ مجموعة وىي )مجموعة أبو بكر الصديؽ  بطباعتيا وتعميقيا عمى

 ،مجموعة عمي بف أبي طالب ،مجموعة عثماف بف عفاف ،مجموعة عمر بف الخطاب
وتـ إعطاء نبذة عف كؿ الخمفاء  ،مجموعة عمر بف العزيز( رضي اهلل عنيـ أجمعيف

ريبية بطالب المجموعة التج االلتقاءكما تـ ابقيف وما قدموه لمبشرية جمعاء. الس
عطائيـ فكرة عف الطريقة التي سوؼ يدرسوف بيا  )وحدة الحجـ  العاشرةالوحدة وا 

طريقة اليوسي ، وتعريفيـ عمى كيفية العمؿ أثناء دراسة الوحدة مف خالؿ والمساحة(
  .وحثيـ عمى التعاوف والعمؿ معاً التجربة ، والتأكيد عمى أىمية مشاركتيـ في ماس

 ضبط العينة والمتغيرات
قاـ الباحث بضبط عدد مف المتغيرات  ،البدء بتنفيذ اإلجراء العممي لمدراسة قبؿو 

الخارجية المتعمقة بأفراد عينة الدراسة، وبإجراءات تنفيذ التجربة في المجموعتيف، وذلؾ 
يجاد نوع مف  بيدؼ زيادة تحقيؽ التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة وا 

بعض المتغيرات عمى وقد تمت عممية الضبط  ،التجانس بيف أفراد المجموعتيف
اإلطالع عمى سجالت قيد الطالب  مف خالؿ المتعمقة بأفراد العينة في المجموعتيف
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المرتبطة في مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية تمكف مف ضبط المتغيرات 

 .بالتحصيؿ الدراسي والسف )عدـ وجود سنوات رسوب(
( سنة 21ي المجموعتيف التجريبية والضابطة )كما بمغ متوسط أعمار الطالب ف

تقريبًا، وقد تـ الحصوؿ عمى العمر الزمني لكؿ طالب مف واقع السجالت الرسمية في 
المدرسة، وتـ استخداـ اختبار )ت( لحساب الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف متوسطي 

فروؽ  أعمار طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة وكانت النتائج ىي عدـ وجود
ذات داللة إحصائية بيف متوسطي أعمار طالب المجموعتيف مما يدؿ عمى تكافؤ 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة بالنسبة لمعمر الزمني.
 (2جدوؿ رقـ )

يوضح عدد طالب عينة الدراسة في مجموعتي الدراسة بعد استبعاد الطالب  
 الرياضياتالمعيديف منيـ في االختبار واالتجاه نحو 

 الفصؿ المجموعة
العدد الكمي 
لطالب 
 الفصؿ

عدد المعيديف 
 في الفصؿ

عدد 
المستجديف في 

 الفصؿ

عدد طالب 
 عينة الدراسة

 12 12 1 40 9/1 الضابطة
 12 12 1 41 9/2 التجريبية

 24 المجمػػػػػوع الكمػػي

 تطبيق االختبار القبمي
والحصوؿ عمى المعمومات  ،ابطةلمتعرؼ عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والض

تـ تطبيؽ أدوات  ،القبمية التي تساعد في العمميات اإلحصائية الخاصة بنتائج البحث
وىو اختبار  قبميًا عمى الطالب مجموعتي البحث فقط( االختبار التحصيمي)البحث 

تحصيمي عمى محتوى الوحدة التاسعة وىي الوحدة السابقة لموحدة التي سوؼ تتـ 
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وقد تـ تقسيـ األسئمة الخاصة باالختبار التحصيمي إلى ثالثة  ،ة التجريبية لياالمعالج

 أنواع ىي:
 أسئمة قياس مستوى التذكر 
 أسئمة قياس مستوى الفيـ 
 أسئمة قياس مستوى التطبيؽ 
مقارنة نتائج القياس القبمي لممجموعتيف التجريبية والضابطة لمتعرؼ بعد ذلؾ تمت ثـ 

وذلؾ باستخداـ  ،لمفرؽ بيف متوسطات درجات أفراد المجموعتيف عمى الداللة اإلحصائية
  (.1)رقـ  وكانت نتائج القياس القبمي لممجموعتيف كما في الجدوؿ ،اختبار )ت(

 (1جدوؿ رقـ )
يوضح قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( لدرجات أفراد 

عمى محتوى  ختبار التحصيميالالقبمي ل المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
 الوحدة التاسعة مف كتاب الطالب

 المتوسط المجموعة المستوى
االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة 

 اإلحصائية

 التذكر
 1.29 1.41 تجريبية

 غير داؿ 0.901
 1.04 1.12 ضابطة

 الفيـ
 1.41 1.21 تجريبية

 غير داؿ 0.192
 1.21 1.42 ضابطة

 تطبيؽال
 2.19 4.29 تجريبية

 غير داؿ 2.129 -
 2.21 4.11 ضابطة

 االختبار ككؿ
 1.22 21.11 تجريبية

 غير داؿ 0.242
 1.22 21.11 ضابطة

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 1يتضح مف الجدوؿ )
مما يؤكد  ،االختبار التحصيميدرجات كؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة في 
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حيث  ،ونظرًا لعدـ داللة االختبار القبمي لجميع فروض الدراسة ،تكافؤ المجموعتيف

بدأت المجموعتيف مف قاعدة واحدة وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
ولكف  ،(ANCOVA)المجموعتيف فإنو ال حاجة الستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب 

  .لمعينات المستقمة T-testاختبار )ت(  ينبغي في ىذه الحالة استخداـ
 مف خالؿ البرنامج المحتوى الدراسيتطبيؽ 

ولكف بتنظيـ  ،درس طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة المحتوى الدراسي نفسو
الرياضية المرتبطة بالوحدة مختمؼ، حيث درس طالب المجموعة التجريبية المفاىيـ 

بينما درس طالب  ،اليوسي ماسفقًا لنموذج و العاشرة )وحدة الحجـ والمساحة(، 
المفاىيـ الرياضية المرتبطة بالوحدة العاشرة )وحدة الحجـ المجموعة الضابطة 

سادس االبتدائي لمصؼ ال الرياضياتمقرر )كما ىي في الكتاب المدرسي والمساحة(، 
ؿ دراسية لك حصص( 9ستمرت عممية التدريس )بالطريقة التقميدية. وا فصؿ ثاني( –

( حصص أسبوعيًا لكؿ 1( دقيقة بواقع )41مف المجموعتيف، مدة كؿ حصة )
 . ساعتيف ونصؼ تقريبا في األسبوعمجموعة أي لمدة 
 البعديالتحصيمي تطبيق االختبار 

كأداة لقياس التحصيؿ  ،بإعدادهالباحث تـ استخداـ اختبار التحصيؿ الذي قاـ 
 ،الرياضياتطة ومقياس االتجاه نحو المعرفي لطالب المجموعتيف التجريبية والضاب

قياس االتجاه لطالب وقد تـ توحيد زمف التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ وم
عد االنتياء مف تدريس موضوعات الوحدة المختارة لممجموعتيف قاـ المجموعتيف. وب

 عمى طالبالرياضيات الباحث بإعادة تطبيؽ اختبار التحصيؿ ومقياس االتجاه نحو 
نموذج اليوسي )المجموعتيف التجريبية والضابطة بيدؼ معرفة أثر المتغير المستقؿ 

وعمى المتغير التابع الثاني ( التحصيؿ الدراسي) األوؿ عمى المتغير التابع (ماس
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ثـ قاـ بتصحيح كراسات االختبار ورصد درجاتيا واالحتفاظ ( االتجاه نحو الرياضيات)

 .جية وفرغت تمييدًا لمعالجتيا إحصائياً بيا وفؽ نموذج اإلجابة النموذ
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ تالميذ ينص الفرض األوؿ عمى أنو: 

الصؼ السادس االبتدائي لمادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو الحساب 
 عند مستوى التذكرعة الضابطة والمجموعة التجريبية الذىني بيف المجمو 

تـ استخدـ اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروؽ بيف  ،حة ىذا الفرضلمتحقؽ مف صو 
 ،متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى التذكر

  .( يوضح ممخص النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا1والجدوؿ رقـ )
 (1جدوؿ رقـ )

ند مستوى التذكر ممخص نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ في التحصيؿ البعدي ع
 بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة

 المتوسط العينة
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت(

 2.20 21.90 التجريبية
10.291 0.002 

 1.42 9.92 الضابطة

( أف قيمة )ت( الختبار الفرؽ بيف متوسطي درجات 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى  ،(التجريبية والضابطة)مجموعتي الدراسة 
 ،(0.01(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عف مستوى داللة )10.291)التذكر( بمغت )

مما يعني وجود فروؽ ذات داللة  ،وىذا يؤدي إلى رفض الفرض الصفري األوؿ
مستوى  إحصائية بيف متوسط مجموعتي الدراسة، في اختبار التحصيؿ البعدي عند

  .)التذكر(
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ تالميذ ينص الفرض الثاني عمى أنو: 

الصؼ السادس االبتدائي لمادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو الحساب 
 عند مستوى الفيـالذىني بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

دـ اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروؽ بيف تـ استخ ،لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
 ،متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى الفيـ

 .( يوضح ممخص النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا4والجدوؿ رقـ )
 (4جدوؿ رقـ )

ممخص نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ في التحصيؿ البعدي عند مستوى الفيـ بيف 
 أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة

 المتوسط العينة
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت(

 2.44 21.92 التجريبية
12.219 0.002 

 1.09 9.21 الضابطة

( أف قيمة )ت( لمعرفة الفرؽ بيف متوسطي درجات 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ي اختبار التحصيػؿ البعػدي عنػد مستػوى ف (التجريبية والضابطة)مجموعتي الدراسة 

وىذا  ،(0.01وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ،(12.219الفيـ بمغػت )
مما يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ،يؤدي إلى رفض الفرض الصفري الثاني

ًا ووفق .بيف متوسط مجموعتي الدراسة، في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى الفيـ
وقبؿ بالفرض البديؿ لذلؾ  ،لتمؾ النتيجة، رفض الفرض الصفري الثاني لعدـ تحققو

توجد فروؽ ذات داللة  :تائج مؤيدة لو والذي ينص عمى أنوحيث جاءت الن ،الفرض
إحصائية بيف تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي لمادة الرياضيات عند استخداـ 

عند المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية اليوسي ماس أو الحساب الذىني بيف 
 مستوى الفيـ، وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية.
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ ينص الفرض الثالث عمى أنو: 

تالميذ الصؼ السادس االبتدائي لمادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو 
 عند مستوى التطبيؽبطة والمجموعة التجريبية الحساب الذىني بيف المجموعة الضا

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ استخدـ اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروؽ بيف 
متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى 

 .( يوضح ممخص النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا1التطبيؽ، والجدوؿ رقـ )
 (1جدوؿ رقـ )

خص نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ في التحصيؿ البعدي عند مستوى التطبيؽ مم
 بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة

 المتوسط العينة
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت(

 2.44 21.92 التجريبية
12.219 0.002 

 1.09 9.21 الضابطة

ة )ت( لمعرفة الفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي ( أف قيم4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الدراسة )التجريبية والضابطة( في اختبار التحصيػؿ البعػدي عنػد مستػوى التطبيؽ بمغػت 

(، وىذا يؤدي إلى رفض 0.01(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12.219)
ية بيف متوسط مجموعتي الفرض الصفري الثاني، مما يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائ

الدراسة، في اختبار التحصيؿ البعدي عند مستوى التطبيؽ. ووفقًا لتمؾ النتيجة، رفض 
( يوضح ممخص النتائج التي تـ 9والجدوؿ رقـ ) الفرض الصفري الثالث لعدـ تحققو

 الحصوؿ عمييا بخصوص كامؿ محاور االختبار التحصيمي.
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 (9جدوؿ رقـ )

لمعرفة الفروؽ في التحصيؿ البعدي الكمي بيف أفراد المجموعتيف ممخص نتائج اختبار )ت( 
 والضابطةالتجريبية 

 المتوسط العينة
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت(

 1.90 42.90 التجريبية
19.194 0.002 

 1.29 22.21 الضابطة

 تطبيؽ مقياس االتجاه البعدي )المجموعة التجريبية والضابطة(
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاه تالميذ الفرض الخامس عمى أنو:  ينص

الصؼ السادس االبتدائي نحو مادة الرياضيات عند استخداـ اليوسي ماس أو الحساب 
 الذىني بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. 

وؽ بيف تـ استخدـ اختبار )ت( لمعرفة داللة الفر  ،لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرضو 
والجدوؿ رقـ  ،الرياضياتمتوسطي درجات مجموعتي الدراسة في االتجاه البعدي نحو 

 .( يوضح ممخص النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا2)
 (2جدوؿ رقـ )

بيف  الرياضياتيوضح ممخص نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروؽ في االتجاه نحو 
 أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة

 سطالمتو  العينة
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت(

 2.22 211.12 التجريبية
22.09 0.002 

 2.92 92.21 الضابطة

( أف قيمة )ت( الختبار الفرؽ بيف متوسطي درجات 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
بمغػت  الرياضياتفي االتجاه نحو  (التجريبية والضابطة)مجموعتي الدراسة 
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وىذا يؤدي إلى  ،(0.01ة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وىي قيم ،(22.09)

مما يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  ،رفض الفرض الصفري
 في االتجاه البعدي الكمي.  ،مجموعتي الدراسة

 طريقة اليوسي ماسجم تأثير قياس ح
ف مدى يرتكز مفيوـ حجـ التأثير عمى الفرؽ أو حجـ االرتباط بصرؼ النظر ع

في التجربة عمى إيجاد قيمة  (d)يعتمد حجـ التأثير و الثقة التي نضعيا في النتائج 
التي تمثؿ نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع والذي يمكف أف يرجع  (n2)مربع إيتا 

ويتحدد حجـ التأثير وما إذا كاف كبيرًا أو صغيرًا أو متوسطًا  ،إلى المتغير المستقؿ
 :كالتالي
 ة قيم(d)  =0.1 حجـ التأثير صغير.  
  قيمة(d)  =0.1 حجـ التأثير متوسط.  
  قيمة(d)  =0.2 حجـ التأثير كبير.  

 (n2)تـ إيجاد قيمة مربع إيتا  (d)لمتدريس لطريقة اليوسي ماس ولحساب حجـ التأثير 
 كما في الجدوؿ التالي : 

 (2جدوؿ رقـ )
 الرياضياتتحصيؿ واالتجاه نحو عمى اللطريقة اليوسي ماس يوضح حجـ التأثير 

 مقدار حجـ التأثير (d)قيمة  (h2)قمية  العامؿ التابع العامؿ المستقؿ

 طريقة اليوسي ماس
 كبير 1.01 0.29 التحصيؿ الدراسي

 كبير 1.99 0.20 االتجاه

طريقة اليوسي ماس )( أف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
كبير  (الرياضياتاالتجاه نحو  ،امؿ التابعة )التحصيؿ الدراسيعمى العو  (لمتدريس

وتدؿ ىذه النتيجة عمى وجود داللة عممية  ،0.2أعمى مف  (d)نظرًا ألف قيمة 
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المادة عمى التحصيؿ واالتجاه نحو  الرياضياتفي تدريس اليوسي ماس الستخداـ 

 لطالب الصؼ السادس االبتدائي.
 نتائج الدراسة

في تدريس  طريقة اليوسي ماسرجة بشكؿ عاـ عف أف استخداـ كشفت نتائج الد
قد أدت إلى  ،السادس االبتدائيلطالب الصؼ  الرياضياتبعض موضوعات مقرر 
 (التطبيؽ ،الفيـ ،التذكر)عند المستويات المعرفية الثالثة  ،رفع مستوى التحصيؿ لدييـ

 ،التقميدية في تدريسيا مقارنة بنتائج التحصيؿ المعرفي الناتج عف استخداـ الطريقة
 :حيث أظيرت النتائج ما يمي

دلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي 
( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التطبيؽ -الفيـ  – عند مستوى )التذكر

الذيف )ة التجريبية حيث أثبتت النتائج تفوؽ طالب المجموع ،أفراد المجموعة التجريبية
عمى أقرانيـ في  (طريقة اليوسي ماسباستخداـ  الرياضياتدرسوا موضوعات 
في  (الذيف درسوا الموضوعات نفسيا باستخداـ الطريقة التقميدية)المجموعة الضابطة 

تفوقًا دااًل  ،والفيـ والتطبيؽ متوسط درجات التحصيؿ البعدي عند مستوى التذكر
( لممستوى المعرفي 21.90)( بمتوسط مقداره 0.01اللة )إحصائيًا عند مستوى د

  .المذكور
وقبؿ بالفرض البديؿ  ،ووفقًا لتمؾ النتيجة، رفض الفرض الصفري األوؿ لعدـ تحققو

حيث جاءت النتائج معبرة عنو ومؤكدة لو والذي ينص عمى أنو : توجد  ،لذلؾ الفرض
الذيف )جموعة التجريبية فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب الم

ومتوسط درجات طالب  (طريقة اليوسي ماسباستخداـ  الرياضياتدرسوا موضوعات 
في  (الذيف درسوا الموضوعات نفسيا باستخداـ الطريقة التقميدية)المجموعة الضابطة 

وذلؾ  ،والفيـ والتطبيؽ التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي عند مستوى التذكر
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وقد اتفقت ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات  .ب المجموعة التجريبيةلصالح طال

والتي أكدت عمى  ،الرياضياتفي تدريس  طريقة اليوسي ماسالتي تناولت استخداـ 
 يؤدي إلى زيادة تحصيؿ الطالب عند مستوى التذكر طريقة اليوسي ماسأف استخداـ 

 .لصالح المجموعة التجريبية والفيـ والتطبيؽ
دلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو  كما

 ،بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية الرياضيات
حيث أثبتت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى أقرانيـ في المجموعة 

دااًل إحصائيًا عند مستوى داللة  الضابطة في متوسط درجات االتجاه البعدي تفوقاً 
  .الرياضيات( لالتجاه نحو 211.12( بمتوسط مقداره )0.01)

وقبؿ بالفرض البديؿ  ،ووفقًا لتمؾ النتيجة، رفض الفرض الصفري الخامس لعدـ تحققو
حيث جاءت النتائج معبرة عنو والذي ينص عمى أنو : توجد فروؽ ذات داللة  ،لذلؾ الفرض

وسط درجات طالب المجموعة التجريبية )الذيف درسوا موضوعات إحصائية بيف مت
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  ،(طريقة اليوسي ماسباستخداـ  الرياضيات

وذلؾ  ،في االتجاه البعدي الكمي (الذيف درسوا الموضوعات نفسيا باستخداـ الطريقة التقميدية)
ب في تفوؽ طالب المجموعة التجريبية في ويعزى السب .لصالح طالب المجموعة التجريبية
إلى أف زيادة التحصيؿ الدراسي أدى إلى تنمية  الرياضياتتنمية االتجاه نحو دراسة مادة 
ويمكف تفسير تفوؽ أداء أفراد المجموعة التجريبية  .الرياضياتاالتجاىات نحو دراسة مادة 

زيادة أف في  الرياضياتمادة عمى أداء أفراد المجموعة الضابطة في تنمية االتجاىات في 
التحصيؿ الدراسي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بنظرائيـ في المجموعة الضابطة 

تقانيـ لممادة العممية ربما أدى إلى تنمية اتجاىات إيجابية نحو  ، كذلؾ الطالب الرياضياتوا 
طالب ذوي التحصيؿ ذوي التحصيؿ العالي نقموا اتجاىاتيـ اإليجابية نحو المادة إلى ال

  .المتوسط والمنخفض
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 التوصيات
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي: 

  (طريقة اليوسي ماسمثؿ )توظيؼ النظريات المعرفية الحديثة ونماذجيا التدريسية، 
 الرياضيات.في تدريس  مختمفةذج التعمـ الاونم

 الرياضيات مجاؿ تدريس  عقد الندوات والدورات التدريسية لممعمميف والمشرفيف في
وتوضيح مزاياه وأىميتو في )طريقة اليوسي ماس( لمتعرؼ عمى ىذا النموذج 

  .عممية التعمـ
  في كميات التربية الرياضيات ضمف محتوى مادة طرائؽ تدريس  اليوسي ماسإدراج

في الجامعات وكميات المعمميف وتدريب الطالب المعمميف عمى استخدامو في 
  .التدريس

 د أعضاء ىيئة التدريس مف المتخصصيف في التربية العممية بدليؿ إرشادي تزوي
ومراحمو وكيفية استخدامو في  اوخطواتيطريقة اليوسي ماس يوضح فمسفة 

  .الطالب عميو وتدريب االتدريس وكيفية بنائي
  في تدريس طريقة اليوسي ماس تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى استخداـ

  .رات تدريبية تعقد ليـبيـ مف خالؿ دو الط
  اىتماـ الميتميف بشؤوف التربية والتعميـ والمناىج وطرائؽ التدريس خاصة بوزارة

  الرياضيات.وتطبيقاتيا في تدريس بطريقة اليوسي ماس التعميـ 
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