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ثرها يف حتصيل َأمنوذج باييب وَأعداد املركبة باستخدام تدريس اأَل

 حيائيالسادس اأَلطالبات الصف 

   محد قبع َأشيماء حكمت  .م.م

 16/9/2019 تأريخ القبول:   30/6/2019 تأريخ التقديم:
 مشكلة البحث :

التي  تعد الرياضيات من العلوم األساسية في أبحاث الفضاء والفلك والتكنولوجيا
دخلت مجاالت الحياة المتنوعة، وبالرغم من أنها مادة مشوقة تميل النفس إلى دراستها والبحث 
فيها، نجد أن الكثير من الباحثين التربويين متفقين على أن دروس الرياضيات تعد من الدروس 
 التي يعاني الطلبة منها كثيرًا لوجود الكثير من المشكالت في عملية إيصال المعلومات
الرياضية إليهم، إذ ما زال درس الرياضيات مرتبطًا بمجموعة من األساليب التربوية التقليدية 
التي تعتمد على التحفيظ اآللي بعيدًا عن الفهم والتطبيق والتحليل واستقاللية 

 (.15: 2005التفكير)حمدان،
ها تعمل على فضال عن ان للرياضيات دور مهم في تقدم الكثير من المجتمعات ، ألن       

حل الكثير من المشكالت التي تعترض المجتمع الذي يسعى ألن يكون مجتمعًا علميًا وتقنيًا 
،وتعتبر احدى المجاالت المعرفية المتميزة ، ألنها تسهم في مجاالت المعرفة االخرى ، اذ تعد 

فة رياضية أم العلوم وذلك ألن تقدم اي مجال من مجاالت المعرفة يجب ان يكون مرتبطًا بمعر 
(. اذ يجد الطلبة صعوبة في فهم متغيراتها ونظرياتها 13:  2009واسعة )عباس و العبسي ، 

واجراءاتها النها تحتاج الى قدرة منه على التعامل مع الرموز واالرقام واستنتاج العالقات 
اسة هذه وتطبيق القواعد والقوانين في مواقف وافكار مختلفة ، مما ادى الى نفور الطلبة من در 

المادة والتي تعّد من المواد المهمة لما لمكانتها الجلية والمؤثرة في العلوم االخرى ، وهذا النفور 
انعكس على مستوى الطلبة ، اذ نجد ان مادة الرياضيات من المواد التي يحصل الطلبة فيها 

سائٍر في السلك  على ادنى الدرجات مقارنة بالمواد االخرى ومعدالتهم العامة ،اذ ال يخفى على
                                                 

 الديرية العامة لتربية نينوى/ العراق . 
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التربوي من مدرسين ومشرفين وحتى اولياء االمور ما يعانيه الطلبة من صعوبات في فهم 
واستيعاب مادة الرياضيات ، وهذا ما شخصته الباحثة من خالل عملها في تدريس الرياضيات 

من على مستوى المرحلة الثانوية وتواجدها في الميدان التربوي ، كما وشخصت هذا دراسة كل 
( والحمداني 2011(، وابو مصطفى )2010(، والحدابي والحمادي )2007النبا وادم )

(2013. ) 
مما تقدم ليس هناك شك ان هذا قد يزيد من هموم المدرس الغيور والمؤسسات 
التربوية الجادة والذي بدورهم يبحثون عن اساليب لمساعدة الطالب ،اذ ان الطالب هو محور 

منظومة التعليم الحديثة ،وبعد اطالع الباحثة على مجموعة من االدبيات  العملية التعليمية في
ودراسات النظرية البنائية أشارت كثير منها الى ايجابية نماذج النظرية البنائية في التدريس 

 بشكل عام .
وهذا يتطلب تطبيقق نمقاذج تدريسقية أكثقر فاعليقة تجعقل القتعلم يبنقى عقن طريقق الفهقم، 

ات يقتضي التعلم ذا المعنى، والققدرة علقى تطبيقق العمليقات الرياضقية بطالققة، وأن تعلم الرياضي
الخوارزميات الرياضية، والتطبيق لما تعلمه الطالب فقي مواققف جديقدة للمهقارات الرياضقية وحقل 

 (  .96: 2006المسائل الرياضية  )العبيدي وآخرون، 
المدرسققية الصققادرة عققن  لقققد نققادت بقق نموذج بققايبي منظمققة معققايير ومبققاد  الرياضققيات

م، ودعققت إلققى أن التققدريس الفعققال 2000( عققام NCTMالمجلققس القققومي لمعلمققي الرياضققيات )
للرياضيات يتطلب فهمًا لما يعرفه الطلبة، وما يحتاجون معرفته، ومن ثقم تقوفير التحقدي والقدعم 

 الالزم لهم من أجل تعلم فعال .
جققة الضققرورية الققى تجريققب وتطبيققق مققن هققذا كلققه تبلققورت مشققكلة البحققث الحققالي بالحا

أنمققوذج تدريسقققي ت مققل الباحثقققة أن تتحقققق فيقققه تعلمققًا فعقققااًل يجعققل الطالبقققات أكثققر مشقققاركة فقققي 
العمليقققة التعليميقققة ويزيقققد مقققن تحصقققيلهن وتفكيقققرهن فقققي اتن واحقققد ، وققققد يكقققون اسقققتخدام أنمقققوذج 

ثققر فاعليققة فققي ازالققة بققايبي مققن بققين هققذه الطرائققق واألسققاليب التققي تسققهم فققي تحقيققق تققدريس أك
 الصعوبات أمام الطالبات واالرتقاء بمستوى تحصيلهن ومستوى تفكيرهن .
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 بالسؤال األتي :مشكلة البحث وبهذا تحدد 
ما أثر استخدام انموذج بايبي في تحصيل طالبات الصف السادس االحيائي لمادة   

 الرياضيات ؟
 :اهمية البحث   

هائاًل في شتى مجاالت المعرفة والمعلومات العلمية  يشهد العصر الذي نعيشه توسعاً   
نتيجة التقدم العلمي والتقني لوسائل العصر المختلفة ،وكان للتغيير السريع واألخذ باالتجاه 
العلمي على نطاق واسع والتطبيق العملي لنتائج العلوم المختلفة أثر واضح في تزايد المعرفة 

لة البد من استجابات متبادلة بين النظم ومنها النظام وتسارعها ،وأمام هذه التغيرات الهائ
: 1999التربوي لإلفادة منها لصالح تطور المجتمع والنهوض به )النجدي وعبد الهادي ، 

11) . 
ومن هنا كان االهتمام بإعداد أفراد المجتمع الستيعاب التطور المعرفي والتكنولوجي   

النظام التعليمي وبرامجه ليواكب الحضارة يشغل اهتمام التربويين ليفرض بدوره تطوير 
 . ( 27:  1989المتجددة        ) نشوان ، 

جر الزاوية ألي تقدم علمي أو تقني، اذ        الرياضيات و تطبيقاتها في الحياة تعّد بمثابة حت
ال ينظر اليها اليوم كعلم مستقل بل هي في كل جوانب المعرفة ، وكل شيء يمكن أن نفكر به 

اضيات، وفي هذا يقول أينشتاين "أن العلم بناء متعدد الظواهر، لكنه في الجوهر بناء هو ري
 . ( 7: 2009)المولى، واحد ال يتغير، إنه رياضيات في أثواب مختلفة"

ويتطلب ذلك التدريس الفّعال للرياضيات التزامًا جادًا بتنمية فهم الطلبة لها ، والن 
ار الجديدة ، لذا يجب ان يفهم المدرسون ما يعرفه طلبتهم الطلبة يتعلمون من خالل ربط االفك

، عندها يستطيعون تصميم خبرات ودروس تتناسب وهذه المعرفة وتبنى عليها الموضوعات 
الجديدة فالمدرسون الفّعالون يعرفون كيفية طرح االسئلة وتخطيط الدرس للكشف عن تلك 

 ( . 89:  2010المعرفة  لطلبتهم ) ابو زينة ، 
لذا بدء التربويون في اعادة النظر في فاعلية طرائق ونماذج التدريس المستخدمة في       

المدارس، كرد فعل لما حدث في السنوات االخيرة في مجال التربية والتعليم، وبيئات التعّلم، 
والطلبة، وعناصر العملية التربوية سواء من حيث التطور الذي فرضته االتجاهات التربوية 

في عصر العولمة والتحول من االهتمام بالمدرس كمحور للعملية التعليمية، الى  الحديثة
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 2009االهتمام بالمتعلم باعتباره فردًا عوضًا عن كونه رقمًا بين مجموعة من الطلبة) الحيلة ، 
 :175. ) 

لهذا شهدت الساحة التربوية نظريات تعلم وتعليم كثيرة، وت ثرت طرائق التدريس بهذه      
نظريات محاولة اإلفادة منها في المجال التطبيقي، وأصبحت هذه النظريات تمثل أدوات ال

مهمة يمكن أن تسهم في رفع مستوى عمليتي التعلم والتعليم، ومنها النظرية البنائية التي القت 
اهتمامًا كبيرًا لدى المنظرين التربويين باعتبارها أحدث نظرية في التربية، تحول التركيز فيها 
من العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم الطالب إلى العوامل الداخلية التي تؤثر في هذا التعلم 
بمعنى التركيز على قدرات ومهارات التفكير لدى المتعلم نفسه، ومن أهم روادها العالم 

علم السويسري )بياجيه( الذي أشار إلى أنه ال يوجد تعلم حقيقي إال إذا انهمك الفرد عقليًا في ت
المعلومات من خالل هذه العملية بحيث يستوعب ويمثل ما يواجهه في البيئة، وبدون ظهور 

: 2005ذلك ف ن المدرس والطالب ينهمكان في تعلم زائف سرعان ما ُينسى )رعد وآخرون، 
80. ) 

وقد تعددت االستراتيجيات والنماذج التدريسية القائمة على النظرية البنائية، والبحث        
لحالي محاولة لتطبيق أحد هذه النماذج وهي دورة التعلم المعدلة ذات الخمس خطوات من ا

( الذي كان قد طور أنموذجًا تعليمًا قائمًا على أفكار Rodger Bybeeمنظور العالم )
(، 1998وفروض النظرية البنائية وقام بتطبيقه في مشروع تدريس العلوم البيولوجية عام )

( وهي)اإلنشغال Eج من خمس مراحل يبدأ كل منها بحرف)ويتكون هذا األنموذ
Engagement  اإلستكشاف،Exploration التفسير،Explanation 

 The five E,S)( لذا أطلق على هذا النموذجEvaluation،والتقويم  Expansions،التوسيع
constructivist learning model  ،280: 2000(       )الزيتون. ) 

مققا يميققز انمققوذج بققايبي هققو تحقيققق العديققد مققن األهققداف اذ يقققدم المققدرس الققدرس  ان اهققم       
كطريقققة بحققث إذ يسققير الققتعلم فيهققا مققن الجققزء إلققى الكققل وهققذا يتوافققق مققع طبيعققة المققتعلم الققذي 
يعتمد على الطريقة االستقرائية عند تعلم مفاهيم جديدة، لذا فخطوات دائرة القتعلم متكاملقة بحيقث 

 وظيفة للخطوة التي تليها فمن ميزاته : تؤدي كل منها 
يسقققاعد علقققى تطقققوير مهقققارات عمليقققات العلقققم لقققدى المتعلمقققين كالمالحظقققة والتفسقققير والتنبقققؤ  .1

 وضبط المتغيرات، ويعود ذلك إلى أن النموذج قائم على االستقصاء.
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 يعطي الفرصة للمتعلمين للمرور بخبرات حقيقية، وكذلك المشاركة فقي األنشقطة العلميقة فقي .2
 مرحلة االستكشاف.

يراعققي القققدرات العقليققة للمتعلمققين عنققد تقققديم موضققوع الققدرس فققال يقققدم للمققتعلم أيققة معلومققة  .3
 جديدة إال بعد أن يتعلم السابقة.

يدفع المتعلم للتفكير وذلك من خالل إستخدام مفهوم فقدان االتزان القذي يعتبقر بمثابقة القدافع  .4
 ة العلمية.الرئيسي نحو البحث عن المزيد من المعرف

 يوفر هذا األنموذج مجااًل ممتازًا للتخطيط والتدريس الفعال للمواد الدراسية. .5
ثارة المتعلمين للتعلم. .6  وأخيرًا يمكن القول إنَّ األنموذج يقوم على التشويق وجذب االنتباه وا 

 (267: 2013(، )قطامي، 246: 2011)إمبو سعيدي والبلوشي، 
موذج البنائي هو أن األفراد الذين يشتركون في تعلم نشط، إن المضمون األساسي لألن      

وفي مجموعات تعاونية بإمكانهم صنع المعنى للمعلومة وبناء المعرفة ب نفسهم، لذا من 
المباد  األساسية أن يركز هذا األنموذج أن يكون التعلم نشطًا، وتعاونيًا واجتماعيًا، وال شك 

 ( .Robert, 2003, P: 14-25أغلب هذه المراحل )أن التعلم التعاوني يكون حاضرًا في 
ووفقات للمنظور البنائي فان االنموذج يساعد الطلبة على بناء مفاهيمهم ومعارفهم       

،وربطها بالمفاهيم والمعرفة السابقة ، وفق خمس مراحل متتالية ،ويتم من خاللها تنمية القدرة 
-Hein,1999,P:15 ة بالمعرفة السابقة )على استراجاع المعلومات وربط المعرفة الجديد

22) . 
وخاصة طلبة المرحلة الثانوية التي تعّد مرحلة اعداد الطلبة للتعلم الجامعي ، وهذا االعداد     

البد من ان يقدم للطالب كل ما هو من ش نه ان يجعل الطالب متفوقًا في دراسته الجامعية ، 
على االلتحاق ب ي كلية علمية تؤهله لها الدراسة في والمتفوق في مادة الرياضيات يكون قادرًا 

الفرع المتقدم) الفرع العلمي ( ، لذلك كان الهدف من تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية 
تعليم الرياضيات على اساس الفهم ، وعلى اساس تكاملها مع المواد االخرى ، وعلى اساس 

 ( . 196:  2011ارتباطها بحلول لمشاكل الحياة ) المولي ، 
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وبهذا تجد الباحثة من االهمية البحث عن الطرائق والنماذج التدريسية التي تحسن      
التحصيل للطلبة في هذه المرحلة العمرية والدراسية المهمة ، ووجدت من المالئم اختيار 

 انموذج بايبي .
 في الجوانب االتية : اهمية البحثومما تقدم تكمن 

لمعظم الدول لتطوير طرائق تدريس مادة الرياضيات باستخدام نماذج  مواكبة التوجه العام .1
 النظرية البنائية ، لما لهذه المادة من اهمية في تنمية المجتمعات التعليمية .

من الممكن ان تكون نتائج هذه الدراسة ذات اهمية لواضعي المناهج والمتخصصين في مجال  .2
وص ، لتطوير تدريس الرياضيات والبحث في التربية والتعليم ومعلمي الرياضيات بالخص

 نموذج بايبي وتحسين التحصيل في مادة الرياضيات .
 يعد انطالقة للباحثين وطلبة الدراسات العليا الجراء دراسات مماثلة  ،  .3

يهدف البحث تدريس االعداد المركبة باستخدام انموذج بايبي واثرها في تحصيل هدف البحث :
 حيائي .طالبات الصف السادس اال

 لتحقيق هدف البحث صاغت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية:فرضيات البحث :
( بين متوسطي تحصيل طالبات 0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -1 

اللواتي درسّن وطالبات المجموعة الضابطة  اللواتي درسّن ب نموذج بايبيالمجموعة التجريبية 
 . ي االختبار التحصيلي لمادة الرياضياتف بالطريقة السائدة

( بين متوسطي تحصيل طالبات 0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -2 
اللواتي درسّن وطالبات المجموعة الضابطة  اللواتي درسّن ب نموذج بايبيالمجموعة التجريبية 

 في مستوى التذكر . بالطريقة السائدة
( بين متوسطي تحصيل طالبات 0،05احصائية عند مستوى ) ال يوجد فرق ذو داللة -3

اللواتي درسّن وطالبات المجموعة الضابطة  اللواتي درسّن ب نموذج بايبيالمجموعة التجريبية 
 في مستوى الفهم . بالطريقة السائدة

( بين متوسطي تحصيل طالبات 0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -4
اللواتي درسّن وطالبات المجموعة الضابطة  اللواتي درسّن ب نموذج بايبيريبية المجموعة التج
 في مستوى التطبيق .  بالطريقة السائدة
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 : على الحالي البحث يقتصرحدود البحث  :  
طالبات الصف السادس االحيائي في المدارس االعدادية والثانوية، الدراسة النهارية في مركز  .1

 ( م .2017 – 2016لدراسي )مدينة الموصل للعام ا
الفصل االول ) االعداد المركبة ( والمقسم الى ) العمليات على االعداد المركبة، الجذور  .2

التربيعية للعدد المركب، الصيغة القطبية للعدد المركب( من كتاب الرياضيات المقرر للصف 
 ( . 42-5:  2017السادس االحيائي/ الطبعة الثامنة  ) حسين و محسن ، 

 تحديد المصطلحات :
 عرفهاواًل :انموذج بايبي : 

  ويهدف إلى أن يبني الطالب معرفته العلمية بنفسه من خالل عملية االستقصاء التي تقؤدي إلقى
 (258: 2006التعلم وتنمية العديد من المفاهيم والمهارات العلمية" )أحمد، 

 ( 2009الكرد:)ت( تدريسقية، يسقتخدمها بانه "أنمقوذج تدريسقي يتكقون مقن خمقس مراحقل )خطقوا
المدرس مع طالبه داخل أو خارج الصف أو المختبر، ويهدف أن يبني الطالب معرفتقه العلميقة 
بنفسقققه، ويعتمقققد هقققذا األنمقققوذج علقققى األشقققغال إلثقققارة الطقققالب وجقققذب انتبقققاههم، واإلستكشقققاف، 

 (91: 2009والشرح والتفسير والتوسيع والتقويم في جميع مراحله" )الكرد، 
أنموذج تدريسي ذات خطوات تدريبية يستخدمه المدرس مع وتعرفه الباحثة اجرائيًا بأنه :      

يقوم االنموذج طلبته ،اذ يتكون من خمس مراحل لكل مرحلة وظيفة تسهم في عملية التعلم، 
ثارة المتعلمين للتعلم مما يدفع الطالب الى بناء معرفته العلمية  على التشويق وجذب االنتباه وا 

 ه النه يكون محور العملية التعليمية وينمي لديه روح التعاون مع أقرانه .بنفس
 عرفه  :ثانيًا  : التحصيل: 

  ( 2008الخالدي   ) ب نه :" احد عوامل التكوين العقلي ،وانه محك اساسي يمكن في ضوئه
 ( .89:  2008تحديد المستوى االكاديمي للطالب " ) الخالدي ، 

محصلة ما اكتسبته طالبة الصف السادس االحيائي من معرفة ًا بأنه :وتعرفه الباحثة اجرائي
ومهارات وحقائق ومفاهيم ومباد  علمية في مادة الرياضيات مقاسة بالدرجة في االختبار 

 التحصيلي النهائي الذي اعدته الباحثة لهذا الغرض .
ايبي في هذا البحث اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات المتعلقة بانموذج بدراسات سابقة:

 :وهي
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 (:2007دراسة البنا وآدم ) -1
أجريت في مصر، وهدفت إلى معرفة أثر فعالية أنموذج بايبي البنائي في تنمية الحس 
العددي، والقدرة على حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، استخدم 

( تلميذًا وتلميذة تم تقسيمهم إلى 56الباحثان المنهج التجريبي ،تكونت عينة الدراسة من )
( تلميذًا وتلميذة  درسوا باستخدام انموذج 28مجموعتين أحدهما مجموعة تجريبية تكونت من )

( تلميذًا وتلميذة درسوا بالطريقة االعتيادية ،وباستخدام 28بايبي ومجموعة ضابطة تكونت من )
عدة نتائج من أهمها: تمكن تالميذ الوسائل االحصائية المناسبة توصلت نتائج الدراسة إلى 

المجموعة التجريبية من مهارات الحس العددي أي أن نموذج بايبي البنائي ساعد في تنمية 
مهارات الحس العددي ،وتفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في 

ي يحسن قدرة التالميذ على قدرتهم على حل المشكالت الرياضية بمعنى أن أنموذج بايبي البنائ
 . (2007حل المشكالت الرياضية )البنا وآدم، 

 ( :2010دراسة الحدابي والحمادي ) -2
أجريت الدراسة في تعقز، وهقدفت القى التعقرف علقى فاعليقة أنمقوذج بقايبي البنقائي فقي التحصقيل 

ية فقي مقادتي العلمي لدى تالميذ الصف الثامن وفق المستويات االدراكية لدراسة التوجهات الدول
،اسققتخدم الباحثققان المققنهج التجريبققي ،تكونققت عينققة الدراسققة مققن ( TIMSSالعلققوم والرياضققيات )

( تلميقققذًا وتلميقققذة تقققم اختيقققارهم مقققن اربقققع مقققدارس مقققن منطققققة الوحقققدة بطريققققة عشقققوائية ، 145)
( بنققات درسققت 35( بنققين و)40قسققمت الققى مجمققوعتين احققدهما مجموعققة تجريبيققة تكونققت مققن )

( بنقققات درسقققت وفقققق 37( بنقققين و)33مقققوذج بقققايبي، ومجموعقققة ضقققابطة تكونقققت مقققن )وفقققق أن
( سققؤال ،وباسققتخدام 42الطريقققة االعتياديققة ، تققم اعققداد االختبققار التحصققيلي  الققذي تكققون مققن )

الوسائل االحصقائية المناسقبة توصقلت نتقائج الدراسقة القى أن انمقوذج بقايبي البنقائي اكثقر فاعليقة 
فقققي التحصقققيل العلمقققي ولصقققالح المجموعقققة التجريبيقققة )دراسقققة الحقققدابي  مقققن الطريققققة االعتياديقققة

 (.2010والحمادي،
 (:2011دراسة أبو مصطفى ) -3

أجريت الدراسة في قطاع غزة، وهدفت إلى التعرف على أثر إستخدام أنموذج بايبي في 
اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف السابع في مادة الرياضيات وميولهم نحوها، 

( طالبًا قسمت العينة إلى 65ستخدم الباحث المنهج التجريبي ، تكونت عينة الدراسة من )ا
( طالبًا ُدرسوا بإستخدام أنموذج بايبي 32مجموعتين أحدهما مجموعة تجريبية تكونت من )

( طالبًا ُدرسوا بالطريقة اإلعتيادية ، قام الباحث بإعداد 33ومجموعة ضابطة تكونت من )
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ي لقياس المفاهيم الرياضية ومقياس الميول نحو الرياضيات، وباستخدام الوسائل إختبار تحصيل
االحصائية المناسبة توصلت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كاًل من اإلختبار 0،05)
ومقياس الميل نحو الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية               التحصيلي للمفاهيم الرياضية 

 ( .2011)ابو مصطفى، 
 ( :2013دراسة الحمداني ) -4

اجريقت الدراسقة فقي العقراق ،وهقدفت القى التعقرف علقى اثقر اسقتخدام انمقوذج بقايبي فقي تحصققيل 
،اسقققتخدمت  طالبقققات الصقققف الخقققامس العلمقققي فقققي مقققادة الرياضقققيات وتنميقققة تفكيقققرهن الشقققكلي

( طالبققة مققن طالبققات الصققف الخققامس 61الباحثققة المققنهج التجريبققي تكونققت عينققة الدراسققة مققن )
العلمققي فققي اعداديققة اليقظققة للبنققات فققي مدينققة الموصققل ،تققم تقسققيمها الققى مجمققوعتين مجموعققة 

( طالبقة درسقوا باسقتخدام انمقوذج بقايبي ومجموعقة ضقابطة تكونقت مقن 29تجريبية تكونت مقن )
بة درسوا بالطريقة االعتيادية ،تطلب البحث أداتقين االولقى اختبقار تحصقيلي بلق  عقدد ( طال32)

( فقققرة قامققت الباحثققة باعققداده امققا االداة الثانيققة فهققو اختبققار جققاهز للتفكيققر الشققكلي 20فقراتققه )
( فققققرة أعقققده المقققولى ،وباسقققتخدام الوسقققائل االحصقققائية المناسقققبة توصقققلت نتقققائج 19تكقققون مقققن )
تفقققوق المجموعقققة التجريبيقققة فقققي التحصقققيل وتنميقققة التفكيقققر الشقققكلي علقققى الطريققققة  الدراسقققة القققى

 ( .2013االعتيادية  )الحمداني ، 
 بعد ان حللت الباحثة الدراسات السابقة وجدت ان:مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :

نماذج النظرية  اهداف الدراسات السابقة متباينة، فمنها ما ركز على اخذ انموذج بايبي ك حد -
البنائية لبيان فاعليته في التحصيل ومتغيرات تابعة ، واخرى ركزت على اخذ انموذج بايبي 
وبيان اثره في التحصيل ومتغيرات تابعة اخرى ، وتاتي الدراسة الحالية للتعرف على تدريس 

 . االعداد المركبة  باستخدام أنموذج بايبي في التحصيل
ختلف من دراسة إلى أخرى وبحسب منهجية الدراسة والغرض منها يالحظ أن حجم العينة ي -

( بسبب  145 – 56وظروفها والمجتمع الم خوذة منه فتراوح عدد العينات في الدراسات بين ) 
طبيعة منهجيتها الوصفية ،وسيعتمد هذا البحث طلبة المرحلة اإلعدادية متمثلين بطالبات 

( طالبة تم اختيارها بنسب مقاربة لمتوسط ما 68الصف السادس االحيائي وبعينة بلغت )
 ذهبت اليه الدراسات السابقة .
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اعتمد الدراسات التي تناولت االختبار التحصيلي ب داة من اعداد باحثيها، وسيعتمد البحث  -
 الحالي إعداد اختبار تحصيلي يتناسب مع المرحلة الدراسية ومحتوى المادة لعينة البحث ،

اسات السابقة في فاعلية التدريس على وفق نماذج النظرية البنائية بصفة اتفقت نتائج الدر  -
عامة وأنموذج بايبي بصفة خاصة وأثره في التحصيل وستستفيد الباحثة من هذه النتائج في 

 مقارنة وتفسير نتائجها مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة .
 إجراءات البحث

المجموعتين ذات الضبط الجزئي لباحثة تصميم وقد اعتمدت ا أوال: التصميم التجريبي:
 ( يوضح ذلك :1كتصميم تجريبي للتحقق من فرضيات البحث، والجدول )

 ( التصميم التجريبي1جدول )

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 

 أنموذج بايبي  التجريبية
 التحصيل 

 الطريقة السائدة الضابطة

ريبية وضابطة أذ تدرس المجموعة التجريبيقة باسقتخدام تطلب تصميم البحث مجموعة تج
انموذج بايبي والتي يعد متغيرًا مستقاًل ،وتدرس المجموعقة الضقابطة باسقتخدام الطريققة السقائدة، 

 ويعد التحصيل في مادة الرياضيات متغيرا تابعا للبحث.
 ادس االحيائيالسحددت الباحثة مجتمع البحث بطالبات الصف ثانيًا: تحديد مجتمع البحث:

من المدارس االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز محافظة نينوى للعام الدراسي 
( ثانوية 15( اعدادية و)23( طالبة والموزعات في)9433(م والبال  عددهن )2016-2017)

 .للبنات
قصديًا  اختارت الباحثة اعدادية حمص للبنات في حي البلديات ثالثًا: اختيار عينة البحث:

لتطبيق تجربتها فيها، وذلك ألبداء أدارة المدرسة رعايتها الجادة في التعاون مع الباحثة في 
انجاح البحث، علما انها تعمل مدرسة رياضيات فيها ،إذ اختيرت عشوائيا الشعبة ) أ ( لتمثل 

وذج بايبي ( طالبة والتي تدرس مادة الرياضيات وفقًا النم33المجموعة التجريبية المكونة من)
( طالبة والتي تدرس مادة الرياضيات 35والشعبة )ب( لتمثل المجموعة الضابطة المكونة من)

وفقًا للطريقة السائدة، وقد تم استبعاد الطالبات الراسبات من مجموعتي البحث احصائيًا، بسبب 
 ( يوضح ذلك :2امتالكهّن خبرًة سابقة، والجدول )
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 ( عدد أفراد عينة البحث2جدول )

 طريقة التدريس الشعبة المجموعة
 عدد الطالبات

 قبل االستبعاد 

عدد الطالبات  
 عدد الطالبات  بعد االستبعاد الراسبات

 33 3 36 انموذج بايبي  أ التجريبية 

 35 3 38 الطريقة السائدة ب الضابطة

 68 6 74 المجموع الكلي للطالبات

على تكافؤ مجموعتي البحث احصائيًا في حرصت الباحثة رابعًا : تكافؤ مجموعتي البحث: 
بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج التجربة اذ حصلت الباحثة على المعلومات عن طريق 

تم استخراج لكل متغير من متغيرات التكافؤ االتية و ،السجالت الرسمية والبطاقة المدرسية
تين التجريبية والضابطة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات كل من المجموع

 ( يوضح ذلك:3)وللمقارنة بين المتوسطين تم تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقلتين والجدول 
 ( نتائج االختبار التائي لمتغيرات  التكافؤ3جدول )

 متغير التكافؤ

 المجموعة

 قيمة ت 

 المحسوبة
 قيمة ت الجدولية 

 35الضابطة العدد      33التجريبية العدد 

 الوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 0،756 12،241 211،521 10،521 209،422 العمر .1

1،998 
 0،171 13،209 75،543 13،208 76،091 المعدل العام .2

 0،805 13،449 70،343 15،609 73،182 تحصيل الرياضيات .3

 0،681 4،823 87،914 4،381 87،152 حاصل  الذكاء .4
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اعقققاله يتبقققين أن قيمقققة ت المحسقققوبة اققققل مقققن قيمقققة ت ومقققن مالحظقققة القيمقققة الجدوليقققة 
( ، وهققذا يعنققي أنققه ال يوجققد فققرق دال 66( ودرجققة حريققة )0،05الجدوليققة عنققد مسققتوى داللققة )

إحصققائيًا بققين متوسققط المجموعققة التجريبيققة عنققد كققل متغيققر مققن متغيققرات التكققافؤ، وبققذلك عققدت 
 موعتان متكافئتين في تلك المتغيرات .المج

لغرض تحقيق هدف البحث وفرضياته تطلب تهيئة عدد من  سادسًا: مستلزمات البحث :
 المستلزمات وهي:

حللققت الباحثققة المققادة العلميققة التققي تقققرر تدريسققها للطالبققات فققي ضققوء  تحليللل المللادة العلميللة:-ا
 مققادة الرياضققيات للصققف السققادس االحيققائيمفققردات الكتققاب المدرسققي للفصققل الدراسققي االول مققن 

مققن حيققث الموضققوعات وعققدد الصققفحات وتققم تقسققيم تلققك الموضققوعات علققى عققدد الققدروس التققي 
اذ شقققققملت الفصقققققل  االول )االعقققققداد المركبقققققة( والمقسقققققم سقققققيتم تنفيقققققذها فقققققي الخطقققققة الدراسقققققية ، 

الصقققيغة القطبيقققة للعقققدد الى)العمليقققات علقققى االعقققداد المركبقققة ، الجقققذور التربيعيقققة للعقققدد المركقققب، 
 ،( الصادر من وزارة التربية 2017المركب( من كتاب الرياضيات ، الطبعة الثامنة لسنة )

اعتمادًا وفي ضوء األهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات و صياغة األغراض السلوكية:-ب
لتصنيف  ( غرضًا سلوكيًا وفقاً 37على تحليل المادة التعليمية ضمن حدود البحث تم صياغة )

بلوم في المستويات الثالثة األولى )تذكر، فهم، تطبيق( على التوالي ، وقد عرضت هذه 
وذلك لمعرفة آرائهم في صحة صياغة الغرض األغراض على مجموعة من المحكمين ، 

وصالحية المستوى المعرفي له ومدى عالقتها بالمادة التعليمية وشموليتها، إذ تم  السلوكي
 راض السلوكية بحسب ما جاء به المحكمون من مالحظات وآراء .تعديل بعض األغ

اعدت الباحثة الخطط التدريسية في ضوء المحتوى واالغراض اعداد الخطط التدريسية :-ج
( 16بحسب الخطوات التدريسية المحددة ألنموذج بايبي والطريقة السائدة بل  عددها)السلوكية و 

، ثم عرضت انموذجًا من كل خطة تدريسية لكل من خطة تدريسية لكل من االنموذج والطريقة
االنموذج والطريقة على مجموعة من المحكمين ، وقد اخذت صيغتها النهائية كما وتم استكمال 

 اعداد باقي الخطط التدريسية في ضوء الخطط النموذجية المعروضة .
يتناسقب مقع الطبعقة  نظرًا لعدم وجود اختبار تحصيلي جاهز سابعًا: اعداد االختبار التحصيلي:

 ( ،اقتضت الحاجة اعدادها ،مرورا بالمراحل التالية: 2017الحديثة لكتاب الرياضيات ) 
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وقد تقم االعقداد علقى وفقق جقدول المواصقفات القذي حقددت مقن خاللقه اعداد اسئلة االختبار: -ا
ات كمقققا حقققدد العقققدد الكلقققي لفققققر نسقققبتي تركيقققز كقققل مقققن المحتقققوى واالغقققراض السقققلوكية المتحقققققة 

في ذلك زمن االجابة عن االختبقار واإلغقراض السقلوكية المقراد تحقيقهقا  ونقوع  وروعياالختبار 
االسققئلة، وبمناقشققة ذلققك مققع عققدد مققن التدريسققيين مققن ذوي االختصققاص ومدرسققي الرياضقققيات 

( فقققرات كليققة لالختبار،بعققدها حققددت عققدد الفقققرات لكققل جققزء مققن 10ذوي الخبققرة  تققم اعتمققاد )
 ( يوضح ذلك :4ليمية، والجدول )المادة التع

 جدول المواصفات لالختبار التحصيلي (4جدول )
 

 االهداف                         

 الفصول           

 عدد
 نسبة األهداف

 المجموع 6التطبيق  23الفهم  8التذكر 

 %100 0،16 0،62 0،22 النسبة الحصص  

 2 0 1 1 0،28 5 العمليات على االعداد المركبة 

 4 1 2 1 0،33 6 الجذور التربيعية للعدد المركب

 4 1 2 1 0،39 7 الصيغة القطبية للعدد المركب

 اسئلة 10 2 5 3 %100 18 المجموع

وفققققي ضققققوء االغققققراض السققققلوكية المحققققددة لالختبققققار التحصققققيلي ،أعققققدت الباحثققققة فقققققرات       
الختيقار مقن متعقدد( مسقتفيدة مقن ميقزات االختبار التحصيلي من نقوع االختبقارات الموضقوعية )ا

 هذا النوع .
تقققم التحققققق مقققن الصقققدق الظقققاهري لالختبقققار التحصقققيلي ومحتقققواه ،اذ صلللدق االختبلللار: -2

عرض علقى مجموعقة مقن المحكمقين والمختصقين فقي مجقال طرائقق التقدريس والعلقوم التربويقة ، 
تذكر، فهم، تطبيق( مقن تصقنيف وبيان حكمهم حول اسئلة االختبار وقياسُه للمستويات الثالثة )

%(  فق كثر معيقارًا لصقالحية الفققرات، وفقي 80( وقد اتخذت الباحثة نسبة اتفاق )Bloom) بلوم
 ضوء آرائهم ومالحظاتهم تم التعديل في بعض من الفقرات من الناحية اللغوية . 



 م,م, شيماء حكمت َأمحد قبع                  تدريس اأَلعداد املركبة باستخدام َأمنوذج باييب وَأثرها يف حتصيل طالبات الصف السادس اأَلحيائي 

 880 

ة المطبققق بعققد تصققحيح اسققتجابات العينققة االسققتطالعيالتحليللل اصحصللائي لفقللرات االختبللار: -3
( طالبقققة مقققن اعداديقققة االنقققدلس للبنقققات، رتبقققت الباحثقققة درجقققات 100علقققيهم االختبقققار والبالغقققة )

( طالبققة فققي كققل 27( طالبققة ودنيققا بواقققع )27الطالبققات تنازليققًا وقسققمتها الققى فئتققين عليققا بواقققع )
النهققا وهققي مقبولققة ( ،0،63 -0،33وتراوحققت قيمتهققا مققن )فئققة، وحسققبت القققوة التمييزيققة للفقققرات،

كمقققا وتقققم حسقققاب مسقققتوى صقققعوبة ( ،100: 1997) امطقققانيوس، ( فققق كثر0،25تجقققاوزات نسقققبة )
( ، وعلقققى هقققذا االسقققاس 0،76 -0،35اذ تراوحقققت بقققين ) ،كقققل مقققن الفققققرات المقاليقققة والموضقققوعية

تقققم حسقققاب فعاليقققة البقققدائل الخاطئقققة لفققققرات كقققان مسقققتوى صقققعوبة فققققرات االختبقققار مناسقققبًا، كمقققا 
نتائج تطبيق معادلة فعاليقة البقدائل لجميقع الفققرات سقالبة وهقذا يعنقي أن البقدائل  االختبار فكانت

 الخاطئة موهت على الطالبات الضعفاء أكثر مما موهت على الطالبات األقوياء .
-تققققققم حسققققققاب ثبققققققات االختبققققققار التحصققققققيلي باسققققققتخدام معادلققققققة كققققققوردثبللللللات االختبللللللار: -4

يس االتسقققاق القققداخلي اي التجقققانس ،أذ طبققققق (، وهقققي احقققد الطرائقققق التقققي تقققق20ريتشاردسقققون)
-11-30( طالبققة فققي اعداديققة االنققدلس للبنققات فققي يققوم الخمققيس الموافققق )30االختبققار علققى )

-(م ، لبيققققان ثبققققات االختبققققار وتققققم تصققققحيح اجابققققات الطالبققققات وتطبيققققق معادلققققة كققققورد2017
وهقققي نسقققبة تعقققّد ( 0،82(، إذ بلققق  معامقققل الثبقققات المحسقققوب بهقققذه المعادلقققة )20ريتشاردسقققون)

 جيدة، وبذلك اصبح المقياس جاهزًا للتطبيق بصيغته النهائية .
: حددت الباحثة بموجب مفتاح التصحيح لفقرات االختبار درجة الية تصحيح االختبار-5 
( لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو المؤشرة ب كثر من بديل لألسئلة 0( لإلجابة الصحيحة و)1)

( 10-من متعدد(، وبهذا تراوحت درجة االختبار التحصيلي )صفرالموضوعية )االختيار 
 درجة .

وقد استخدمت خطوات واجراءات سير الدرس الخاصة بكل  ثامنًا: إجراءات تنفيذ التجربة :
( وعلى وفق 21/11/2017من المجموعتين التجريبية والضابطة في يوم الثالثاء الموافق )

 الخطط المعدة وعلى النحو االتي:
 جموعة التجريبية:الم - أ

(، وكمققا 5E,Sتققم تققدريس طالبققات هققذه المجموعققة وفقققًا ألنمققوذج بققايبي ذات الخمققس مراحققل ) 
 ي تي:
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 :Engagement Phase* الخطوة األولى: المرحلة األولى: مرحلة اصنشغال 
وفيهقققققا تواجقققققه المدرسققققققة الطالبقققققات إن يقمقققققن بتحديققققققد األنشقققققطة األساسقققققية المرتبطققققققة 

عطقققاء أمثلقققة بالموضقققوع وفيهقققا تقققق وم المدرسقققة بشقققرح الموضقققوع أمقققام الطالبقققات بشقققكل مفصقققل وا 
 وأسئلة تخص الموضوع، وتراعي المدرسة في هذه المرحلة الشروط اآلتية:

 .إثارة الدافعية لتعلم موضوع الدرس من خالل مشاركة الطالبات أثناء الشرح وتقديم األسئلة 
  ثققارة حققب االسققتطالع لققديهن مققن خققالل طققرح األسققئلة التققي تحفققزهن جققذب انتبققاه الطالبققات وا 

عالم الطالبات عن أهداف الدرس .  على التفكير باالضافة الى تنويع األنشطة وا 
  توجيقققه الطالبقققات نحقققو اسقققتجابات جديقققدة عقققن الموضقققوع المطقققروح وتققققديم أكثقققر مقققن طريققققة

 للحل.
 اجراءاتها هي(: Exploration Phaseستكشاف )* الخطوة الثانية: مرحلة اص

 ( طالبة لكل مجموعة.5-4توزع المدرسة الطالبات إلى مجموعات متجانسة ) 
  ُتعققققين المدرسققققة ممثلققققة لكققققل مجموعققققة تتققققولى تققققدوين النتققققائج التققققي تتوصققققل إليهققققا طالبققققات

 مجموعتها.
  الحلققول التققي توجققه المدرسققة طالبققات كققل مجموعققة إلققى مواجهققة بعضققهن الققبعض بالنتققائج و

 توصلن إليها ثم تطلب منهن مناقشة السؤال المعلن عليهن.
  تُتابع المدرسة الطالبات وتستمع إليهن أثنقاء تفقاعلهن مقع بعضقهن القبعض مقن خقالل إتاحقة

 الوقت الكافي للتفكير والت مل والمناقشة فيما بينهن.
  تُقققققدم اإلرشققققادات ُتشقققجع العمققققل الجمققققاعي والتعققققاون المتبققققادل بقققين طالبققققات كققققل مجموعققققة و

 والتوجيهات عندما يتطلب األمر ذلك ليتوصلن الطالبات لحلول السؤال موضوع االستكشاف.
 (:Explanation Phase* المرحلة الثالثة: مرحلة التفسير )

  تدمج المدرسة طالبات المجموعات مرة أخرى ثم تطلب من ممثلة كل مجموعة عرض
 النتائج والحلول التي توصلوا إليها .

  تدير المدرسة النقاش الجماعي للوصول بهن إلى ما مطلوب تعلمه وُتشجع الطالبات على
 تفسير وشرح السؤال الموجه إليهن ب سلوبهن الخاص.

  تُثير المدرسة خبرات الطالبات السابقة لإلفادة منها في تفسير النتائج الجديدة وبالتالي
 .مساعدتهن على صياغة النتائج بصورة صحيحة ومنتظمة 
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  تطلب المدرسة من ممثالت المجموعات كتابة النتائج التي توصلن اليها على السبورة 
 .أخيرًا تكتب الُمدرسة الحل النموذجي على السبورة لمقارنة نتائج المجموعات 

 (:Expansions Phase* المرحلة الرابعة: مرحلة التوسيع )
وربطها بالمفاهيم السابقة لديّهن ويبدّئن  هنا يتم توسع الطالبات للمفاهيم التي تعلتْمنتها      

 تطبيق فهمّهن على العالم الواقعي حولّهن، إذ يتم ما ي تي:
  تعطي أسئلة جديدة تخص موضوع الدرس ومناقشة الحلول أمام الطالبات وقياس الوقت

 لإلجابة عنها من خالل السرعة واالتقان في االجابة .
 طالبات على ربط ما تعلموه بخبرات ذات عالقة ُتعطي تغذية راجعة من خالل ُتشجيع ال

 بمفهوم جديد وُتسجل النتائج وتفسيرها مع إعطاء الدالئل العلمية ثم مناقشتها مع األقران.
 (:Evaluation Phase* المرحلة الخامسة: التقويم )

وهي عملية تشخيصية مستمرة تتيح للمدرسة أن تحدد إلى أي مدى تم فهم الطالبات      
ضوع وتكون على شكل إعطاء أسئلة إثرائية متنوعة تخص موضوع الدرس كمراجعة للمو 

 سريعة للموضوع وتكون أسئلة مفتوحة غير محددة:
  تقوم معرفة كل طالبة والمهارات التي تمتلكها ،واعطاء درجة تحفيزية للتي تجاوب ب سرع

ع الثقة بالنفس وقت وتشجع المدرسة الطالبات على تقويم تعلمهن ب نفسهن من خالل رف
 وتحفيز لديهن حب المناقشة والحوار.

 .أخيرًا وبعد االستماع إلى كل اإلجابات تكتب الُمدرسة الحل النموذجي على السبورة 
 ُتكلف المدرسة الطالبات بحل التمارين الخاصة بموضوع الدرس. الواجب البيتي:

 المجموعة الضابطة: -ب 
طريقة االعتيادية ، ولغرض تحديد خطوات التدريس درست طالبات هذه المجموعة على وفق ال

وفقًا للطريقة االعتيادية التقت الباحثة مع عدد من مدرسات مادة الرياضيات لسؤالهّن عن 
الخطوات التي تتبعها المدرسة في التعامل مع مفردات هذه المادة وطريقة تدريسها وطلبت 

لموضوع محدد )العمليات على  منهّن كتابة خطوات سير الدرس على وفق هذه الطريقة
االعداد المركبة( وبعدها حللت الباحثة الخطط التدريسية لتحديد خطوات سير الدرس المشتركة 

 بينها وباعتبارها خطوات التدريس بالطريقة االعتيادية وتمثلت بق:
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إعطاء مقدمة تمهيدية للدرس الجديد من خالل ربط موضوعات الدرس الجديد بالدرس -1
 بطرح مجموعة أسئلة تذكيرية أو شرح مباشر من قبل المدرسة )الباحثة( .السابق 

 كتابة المحاور الرئيسية للموضوع على السبورة من قبل المدرسة )الباحثة( .-2
تشرح المدرسة )الباحثة( موضوع الدرس من خالل األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسي -3

 موضوع يتخللها بعض األسئلة الموجهة للطالبات.والتركيز على النقاط المهمة والبارزة لل
إعطاء ملخص عام عن الدرس من قبل المدرسة )الباحثة( ، والمالحظ أن سير الدرس -4

 يعتمد بالدرجة األساسية على المدرسة )الباحثة( في تعليم المادة الدراسية.
 تاسعًا: التطبيق النهائي ألداتي البحث:

دراسيًا كاماًل قامت الباحثة  تجربة البحث والتي استمرت شهراً  بعد االنتهاء من تطبيق       
بتطبيق االختبار التحصيلي على المجموعة التجريبية والسائدة وذلك يوم الثالثاء الموافق      

 (م .26-12-2017)
 عاشرًا: الوسائل اصحصائية:

نقققققامج االكسقققققيل ( وبر SPSSتقققققم االسقققققتعانة ببرنقققققامج الحقققققزم االحصقققققائية للعلقققققوم االجتماعيقققققة )
(Microsoft Excel:لتحليل البيانات وعلى وفق اآلتي ) 

 .SPSSاواًل: الوسائل االحصائية التي تم معالجتها ببرنامج 
والققذي اسققتخدم لتحقيققق التكققافؤ بققين مجمققوعتي  لعينتللين مسللتقلتين: (t-test)االختبللار التللائي 

 (   202:  2013البحث واختبار الفرضيات، ) واكنر ، 
: قوانين االجراءات السايكومترية التي تم اسلتخدامها فلي اعلداد اداتلي البحلث والمبرمجلة ثانياً 

 . (Microsoft Excel) باستخدام برنامج
 لحساب معامل ثبات االختبار التحصيلي ،(: 20ريتشاردسون)-معادلة كورد -1

 (148: 2011)المياحي،   
 االختبققققققار التحصققققققيليإليجققققققاد مسققققققتوى صققققققعوبة فقققققققرات مسللللللتوى الصللللللعوبة للفقللللللرات:  -2
تققم اسققتخدامها للتحقققق مققن معامققل القققوة التمييزيققة لفقققرات االختبققار القللوة التمييزيللة للفقللرات: -3

 (92-88: 2005)الدليمي والمهداوي،  0التحصيلي 
تم استخدامها للتحقق من فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االسقئلة الموضقوعية فعالية البدائل: -4

 (291:  2002، )عودة،  لالختبار التحصيلي
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 :  فيما يلي عرضا للنتائج المتعلقة بالفرضيات الصفرية عرض النتائج ومناقشتها
 أواًل: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى :

( بللين  0،05ال يوجللد فللرق ذو داللللة احصللائية عنللد مسللتوى ) وتققنص علققى أنققه : ) 
للللواتي درسلللنو بلللأنموذج بلللايبي وطالبلللات متوسلللطي تحصللليل طالبلللات المجموعلللة التجريبيلللة ال

المجموعللللة الضللللابطة اللللللواتي درسللللنو بالطريقللللة السللللائدة فللللي االختبللللار التحصلللليلي لمللللادة 
 الرياضيات(. 

وللتحقققق مققن هققذه الفرضققية اسققتخرجت الباحثققة المتوسققط الحسققابي واالنحققراف المعيققاري 
(  t-testالتقققائي ) لقققدرجات مجمقققوعتي البحقققث فقققي االختبقققار التحصقققيلي ، ثقققم طبقققق االختبقققار 

 ( يوضح ذلك .5لعينتين مستقلتين ، والجدول )
 ( نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي 5جدول ) 

 الوسط العدد المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت( 
 درجة الحرية المحسوبة

 قيمة )ت(
 الجدولية 

 المجموعة
 بيةالتجري 

33 7،3939 1،2232 
5،528 66 1،998 

 المجموعة 
 الضابطة

35 5،2857 1،8403 

( ، وهقذا يعنقي رفقض الفرضقية الصقفرية  0،05( ومسقتوى داللقة )  66درجة حريقة ) 
، ممققا يققدل علققى وجققود فققرق ذو داللققة احصققائية بققين متوسققطي طالبققات مجمققوعتي البحققث فققي 

عة التجريبية ، واتفقت هذه النتيجقة مقع دراسقة كقل مقن تحصيل مادة الرياضيات ولصالح المجمو 
( ، الحمققداني 2011( ، ابققو مصققطفى )2010( ،الحققدابي والحمققادي ) 2007النبقق  وادم     ) 

( ،التققي اظهققرت تفوقققًا النمققوذج بققايبي علققى المجموعققة الضققابطة ، وتققرجح السققبب فققي 2013)
ختبقار التحصقيلي علقى متوسقطات تفوق متوسطات درجقات طالبقات المجموعقة التجريبيقة فقي اال

درجققات طالبققات المجموعققة الضققابطة الققى مققدى فاعليققة انمققوذج بققايبي فققي التحصققيل وذلققك لمققا 
خطقوات منظمقة لحقل المسق لة الرياضقية، أي أن التقدريس باسقتخدام يتمتع بقه انمقوذج بقايبي مقن 

مقققي فقققي البحقققث أنمقققوذج بقققايبي يسقققتدعي المعرفقققة السقققابقة عنقققد الطالبقققات، ويثيقققر فضقققولّهن العل
والتجريب واإلستكشاف والتفسير والمناقشة، مما ساعد في تنظيم المعلومقات وترتيبهقا فقي أذهقان 
الطالبات ومساعدتّهن في تقذكرها واسقتدعائها عنقد الحاجقة خاصقًة )أثنقاء االمتحقان(، بمعنقى أن 
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ان مقا تتمتقع انعكقس علقى تحصقيلهّن، ونجقد األنموذج جعل للطالبقات دورًا أساسقيًا أثنقاء القدرس 
بققه خطققوات انمققوذج بققايبي مققن جعققل المدرسققة قققدوة للطالبققات فققي كيفيققة التفكيققر بصققوت عققال 
وتققدريبهن علققى فهققم وحققل المواقققف الرياضققية وتنظققيم المعرفققة الرياضققية واكسققابهم لهققا ممققا ادى 
الققى تحسققين التحليققل المعرفققي لققديهّن وبققالموازاة لققذلك سققاعدت الطالبققات علققى حققل المشققكلة مققن 

انبهققا المختلفققة فاالسققئلة التققي تسقق لها الطالبققات لنفسققهّن تولققد بنققاءًا انفعاليققًا ، ودافعققًا معرفيققًا ، جو 
ويصبحّن اكثر شعورًا بالمسؤولية عن تعلمهّن مما يجعل حل المشقكلة الرياضقية اسقهل لقديهّن ، 

 وبالتالي زيادة التحصيل المعرفي لديهّن .
 صفرية الثانية :ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية ال

( بللين  0،05ال يوجللد فللرق ذو داللللة احصللائية عنللد مسللتوى ) وتققنص علققى أنققه : ) 
متوسلللطي تحصللليل طالبلللات المجموعلللة التجريبيلللة الللللواتي درسلللنو بلللأنموذج بلللايبي وطالبلللات 

 المجموعة الضابطة اللواتي درسنو بالطريقة السائدة في مستوى التذكر(. 
ت الباحثققة المتوسققط الحسققابي و االنحققراف المعيققاري وللتحقققق مققن هققذه الفرضققية اسققتخرج

لققدرجات مجمققوعتي البحققث لالختبققار التحصققيلي فققي مسققتوى التققذكر، ثققم طبققق االختبققار التققائي      
 (t-test ( لعينتين مستقلتين ، والجدول )يوضح ذلك .6 ) 

 كر( نتائج االختبار التائي لمتوسط تحصيل مجموعتي البحث في مستوى التذ 6جدول ) 

 الوسط الحسابي العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 قيمة )ت( الجدولية درجة الحرية المحسوبة 

 المجموعة
 التجريبية 

33 2،5152 0،87039 
2،930 66 1،998 

 المجموعة
 الضابطة 

35 1،8571 0،97446 

فرضققية الصققفرية ، ( ، وهققذا يعنققي رفققض ال 0،05( ومسققتوى داللققة )  66درجققة حريققة )      
مما يدل على وجود فقرق ذو داللقة احصقائية بقين متوسقطي تحصقيل طالبقات مجمقوعتي البحقث 
فققي مسققتوى التققذكر ولصققالح المجموعققة التجريبيققة ، والتققي اظهققرت تفوقققًا النمققوذج بققايبي علققى 
المجموعققة الضققابطة وتعققزو السققبب فققي مققدى فاعليققة انمققوذج بققايبي فققي مسققتوى التققذكر الققى مققا 

ع بققه خطققوات انمققوذج بققايبي فققي انشققغال واستكشققاف المعلومققات والبيانققات مققن خققالل تقققديم تتمتقق
المدرسقققة للطالبقققات أسقققئلة تجقققذب فيهقققا انتبقققاههن إلقققى موضقققوع القققدرس وتحفقققز الدافعيقققة لقققديهن 
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للمشققاركة فققي مناقشققة المعلومققات والبيانققات ومفققاهيم الققدرس بشققكل تعققاوني مققن خققالل األسققئلة 
علققيهن، ممققا يزيققد انشققغال الطالبققات فققي مهمققة التعلققيم ،وانعكققس ذلققك  والعققروض التققي تعرضققها

علققى تركيققز ذهققن الطالبققات علققى المشققكلة أو الموقققف وكققذلك تسققاعد األنشققطة التققي تقققوم بهققا 
خالل هذه المرحلة على إيجاد ترابطات مع األنشقطة الماضقية والمسقتقبلية وتقذكرهم بمقا تعلمونقه 

ء مفاهيم ومعارف جديدة وربطها بالمفقاهيم والمعقارف السقابقة بناوالذي سيسهم في حل المس لة و 
 ،مما يحسن مستوى التذكر لديهن وبالتالي زيادة مستوى التحصيل المعرفي ،.

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة : 
( بلين متوسلطي  0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصلائية عنلد مسلتوى ) وتنص على أنقه : ) 

صللليل طالبلللات المجموعلللة التجريبيلللة الللللواتي درسلللنو بلللأنموذج بلللايبي وطالبلللات المجموعلللة تح
 الضابطة اللواتي درسنو بالطريقة السائدة في مستوى الفهم (.

وللتحقققق مقققن هقققذه الفرضققية اسقققتخرجت الباحثقققة المتوسققط الحسقققابي و االنحقققراف المعيقققاري      
توى الفهققم ، ثققم طبققق االختبققار التققائي      لققدرجات مجمققوعتي البحققث لالختبققار التحصققيلي فققي مسقق

 (t-test ( لعينتين مستقلتين ، والجدول )يوضح ذلك .7 ) 
 ( نتائج االختبار التائي لمتوسط تحصيل مجموعتي البحث في مستوى الفهم 7جدول )     

 الوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة 

 )ت( الجدولية قيمة درجة الحرية

 المجموعة 
 0،81650 2،6667 33 التجريبية

3،242 66 1،998 
 المجموعة

 الضابطة 
35 1،7714 1،37382 

( ، وهقذا يعنقي رفقض الفرضقية الصقفرية ،  0،05( ومسقتوى داللقة )  66درجة حريقة )        
تي البحقث مما يدل على وجود فقرق ذو داللقة احصقائية بقين متوسقطي تحصقيل طالبقات مجمقوع

فقققي مسقققتوى الفهقققم ولصقققالح المجموعقققة التجريبيقققة ، والتقققي اظهقققرت تفوققققًا النمقققوذج بقققايبي علقققى 
المجموعققة الضققابطة ،وتققرجح السققبب فققي مققدى فاعليققة انمققوذج بققايبي فققي مسققتوى الفهققم الققى مققا 
تتمتع به خطوات انموذج بقايبي مقن مزايقا سقاعدت الطالبقات علقى توظيقف البيانقات التقي لقديهن 

مس لة ومعرفة كيفية ربط المعلومات التي حصلوا عليها مع المعلومات التي لديهن أصقاًل لحل ال
ومققدى اسققتيعابهن للمفققاهيم الجديققدة التققي طرحققت فققي المسقق لة، اذ نجققد ان انمققوذج بققايبي أكثققر 



 
 م2020/هـ1441                                  (                        80العدد ) –                       

 

 
887 

فاعلية في جعل التعلم يبنى عن طريق الفهم ،وساعد في ذلك دور المدرسقة فقي قيقادة الطالبقات 
اقشققة مققا ققاموا بققه ومحققاولتهن للوصققول إلقى األفكققار والمفققاهيم المطلوبققة، والمقارنققة مقن خققالل من

بين الحلول المقترحة، وكذلك اهتمام المدرسة باختيقار العديقد مقن النشقاطات التقي تؤكقد المفقاهيم 
واألفكققار العلميققة السققليمة لققدى الطالبققات وتشققجعهن لكققي يوضققحوا المفققاهيم والتعققاريف بكلمققاتهم 

مما يحسن لديهن التدريب على فهم وحقل المواققف الرياضقية وتنظقيم المعرفقة الرياضقية الخاصة 
 واكسابهم لها .                

 : النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الرابعة :رابعاً 
( بلين متوسلطي  0،05ال يوجد فرق ذو داللة احصلائية عنلد مسلتوى ) وتنص على أنقه : ) 

التجريبيلللة الللللواتي درسلللنو بلللأنموذج بلللايبي وطالبلللات المجموعلللة  تحصللليل طالبلللات المجموعلللة
 الضابطة اللواتي درسنو بالطريقة السائدة في مستوى التطبيق ( .

وللتحقققق مققن هققذه الفرضققية اسققتخرجت الباحثققة المتوسققط الحسققابي و االنحققراف المعيققاري 
الختبققار التققائي     لققدرجات مجمققوعتي البحققث لالختبققار التحصققيلي فققي مسققتوى التطبيققق، ثققم طبققق ا

 (t-test ( لعينتين مستقلتين ، والجدول )يوضح ذلك .8 ) 
 ( نتائج االختبار التائي لمتوسط تحصيل مجموعتي البحث في مستوى التطبيق 8جدول ) 

 الوسط العدد المجموعة
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
 قيمة )ت( الجدولية درجة الحرية المحسوبة 

 المجموعة
 التجريبية 

33 2،2121 0،81997 
2،888 66 1،998 

 المجموعة 
 الضابطة

35 1،6571 0،76477 

( ، وهققذا يعنققي رفققض الفرضققية الصققفرية ،  0،05( ومسققتوى داللققة )  66درجققة حريققة )       
مما يدل على وجود فقرق ذو داللقة احصقائية بقين متوسقطي تحصقيل طالبقات مجمقوعتي البحقث 

ق ولصققالح المجموعققة التجريبيققة ، والتققي اظهققرت تفوقققًا النمققوذج بققايبي علققى فققي مسققتوى التطبيقق
المجموعة الضقابطة وتعقزو السقبب فقي مقدى فاعليقة انمقوذج بقايبي فقي مسقتوى التطبيقق القى مقا 
تتمتقققع بقققه خطواتقققه مقققن مسقققاعدة الطالبقققات علقققى تنظقققيم الخبقققرات التقققي اكتسقققبوها خقققالل إيجقققاد 

قة المشقابهة لهقا، وتقوفير تطبيققات جديقدة لمقا ققد تعلمقوه خقالل عالقات بينها وبين خبراتهم السقاب
اعطققاءهم امثلققة رياضققية ، إذ تقققوم الطالبققات بتطبيققق المفققاهيم والتفسققيرات والتعققاريف والمهققارات 
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فققي مواقققف وحققاالت جديققدة ممققا يققؤدي إلققى توسققيع المفققاهيم السققابقة لققديهن، فضققال عققن تشققجيع 
 موه من مفاهيم ومهارات في مواقف جديدة مشابهة .المدرسة للطالبات على تطبيق ما تعل

وبالتققالي تتقققيح الفرصقققة للمدرسقققة فقققي ُتحديقققد إلققى أي مقققدى تقققم فهقققم الطالبقققات للموضقققوع وتطبيقققق 
المعلومات في مواقف وسياقات تعلم جديدة ، فضال عن الققدرة علقى تطبيقق العمليقات الرياضقية 

لمته الطالبات في مواقف جديدة مقن المهقارات بطالقة، والخوارزميات الرياضية، والتطبيق لما تع
 الرياضية وحل المسائل الرياضية مما زاد ثقتهن ب نفسهن وتحفز لديهن حب المناقشة والحوار ،

 االستنتاجات : 
إمكانية تطبيق انموذج بايبي في تدريس مادة الرياضيات مع طالبات الصف السادس االحيائي  .1

. 
 اسية ممتعة لدى الطالبات والمدرسة معاً أن أنموذج بايبي قد هي  بيئة در  .2
أثبتت نتائج البحث أفضلية أنموذج بايبي على الطريقة اإلعتيادية في التحصيل في مادة  .3

 الرياضيات .
 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي :التوصيات : 

ية وضرورة توجيه مدرسي ومدرسات الرياضيات إلى عدم االقتصار على األساليب التقليد .1
 التدريس على وفق النماذج والطرائق الحديثة لفاعليتها في التعليم .

وكذلك القائمين على تحديث المناهج الجامعية اضافة موضوع نماذج النظرية البنائية الى  .2
منهج مادة المناهج وطرائق التدريس المقررة في الصف الخامس االحيائي وتدريب الطلبة 

 لعملية في الصف السادس .عليها في درس التربية ا
 إستكمااًل لهذا البحث تقترح الباحثة اجراء الدراسات البحثية اآلتية :المقترحات : 

 . أثر إستخدام أنموذج بايبي في تحصيل طالبات الصف الخامس االحيائي لمادة الرياضيات .1
البات تدريس المتباينات من الدرجة االولى باستخدام انموذج بايبي واثرها في تحصيل ط .2

 الصف الرابع العلمي .
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 المصادر العربية واالجنبية
،   1طتطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها ، ( ،  2010ابو زينة ، فريد كامل )   -1

 دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان .
 ( ،أثر استخدام أنموذج بايبي في اكتساب المفاهيم في  2011أبو مصطفى، أيمن عبد اهلل )  -2

،  رسالة ماجستير منشورة،  الرياضيات وميولهم نحوها لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

أثر استخدام بايبي البنائي في تدريس العلوم لتعديل التصورات "( ، 2006أحمد، آمال ) -3
ميذ الصف األول البنائية حول بعض المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم األساسية لدى تال

، المجلد المؤتمر العلمي العاشر للتربية العلمية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، "االعدادي
 األول.

طرائق تدريس العلوم مفاهيم (: 2011أمبو سعيدي، عبد اهلل بن خميس وسليمان البلوشي ) -4
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.2طوتطبيقات تعليمية، 

 منشورات جامعة القياس والتقويم في التربية الحديثة ،( ، 1997انيوس ، ميخائيل )امط  -5
 دمشق ، سوريا .

( ، فاعلية نموذج بايبي 2010الحدابي ، داؤد عبد الملك ، تهاني هزاع احمد الحمادي ) -6
ات البنائي في التحصيل العلمي لدى تالمذة الصف الثامن وفق المستويات االدراكية لدراسة التوجه

، المجلد االول ،  1العددالمجلة العربية لتطوير التفوق ،الدولية في تحصيل العلوم والرياضيات ، 
 القاهرة .

( ، اثر استخدام انموذج بايبي في تحصيل 2013الحمداني ، انتظار عبدالقادر محمد ) -7
جستير رسالة ماطالبات الصف الخامس العلمي في مادة الرياضيات وتنمية تفكيرهن الشكلي ، 

 كلية التربية ، جامعة الموصل ، العراق. غير منشورة ،
الرياضيات للصف السادس ( ، 2017حسين ، زينة عبد االمير، صالح سعد محسن ) -8

 ، المديرية العامة للمناهج قسم التحضير الطباعي ، العراق . 8طاالحيائي ، 
 ل، عمان، االردن.، دار وائ2، طأساليب تدريس رياضيات ( ،2005حمدان، فتحي خليل ) -9

،  2، طسيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي ( ،  2008الخالدي ، اديب محمد )   -10
 دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان .
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، القياس والتقويم في العملية ( 2005الدليمي ، احسان عليوي وعدنان محمود المهداوي ) -11
 ، العراق .، دار الكتب والوثائق الوطنية ، بغداد التعليمية 

، مكتبة 1ط طرائق ونماذج تعليمية في تدريس العلوم،( ، 2005رعد مهدي وآخرون ) -12
 الغفران، بغداد.

تدريس العلوم من منظور ( ، 2000الزيتون، حسن حسين، كمال عبد الحميد زيتون ) -13
 المكتب العلمي للكومبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية .البنائية، 

إستراتيجيات حديثة في التدريس ( ، 2006يم شريف وآخرون )العبيدي، هاني ابراه -14
 عالم الكتب الحديثة، عمان، األردن. والتقويم،

 مناهج واساليب تدريس ( ،  2009عباس ، محمد خليل ، محمد مصطفى العبسي )  -15
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان . 2ط الرياضيات للمرحلة االساسية الدنيا ،

، دار االمل  2، ط ، القياس والتقويم في العملية التدريسية(  2002 عودة ، احمد ) -16
 للنشر والتوزيع ، عمان .

، دار المسيرة للنشر 1، طاستراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية(: 2013قطامي يوسف ) -17
 والتوزيع، عمان، األردن.

، 29، العدد بويةمجلة رؤى تر  ،( ، تعليم العلوم وتوظيف دورة التعلم2009الكرد، هايل ) -18
 .97-91مركز القحطان، غزة، ص

، دار    1طتعليم وتعلم الرياضيات من اجل الفهم ، ( ،  2009المولى ، حميد مجيد )  -19
 الينابيع للنشر والتوزيع ، سورية .

، دار الكتاب  1طالتعليم في عصر المعلوماتية ، ( ،  2011المولى ، حميد مجيد )  -20
 الجامعي ، العين .

، دار  1ط القياس النفسي والتقويم التربوي ،( ، 2011، جعفر عبد الكاظم  )المياحي  -21
 كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

فعالية نموذج بايبي البنائي في تنمية الحس العددي "( ، 2007النب ، مكة وآدم، مرفت ) -22
، مجلة دراسات في امس االبتدائيوالقدرة على حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ الصف الخ

 . 202-149(، المجلد االول، القاهرة ، ص 131، العدد )المناهج وطرق التدريس
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تدريس العلوم في العالم المعاصر  ( ،1999النجدي ، احمد علي راشد ، منى عبد الهادي ) -23
 دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر .المدخل في تدريس العلوم ، 

دار الفرقان للنشر والتوزيع ،  الجديد في تعليم العلوم ،( ،1989سين )نشوان ، يعقوب ح -24
 عمان ، االردن .

،  في طرق البحث واالحصاء االجتماعي SPSSاستخدام الللل ( ،  2013واكنر ، وليم )  -25
 ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان .  1ترجمة ذياب البداينة ، ط

26- Hein.G.E.(1999), Constructivist Iearning CECA conference . the 
museum and he needs of people massachustls, USA 15-22 ,oct. 
27-  Robert, Y- Constructivism and the 5E,S, education policy 
analysis archive, Vol, 33, No, (1),  , P: 14-25 , 2003 . 

 ملحق االختبار التحصيلي 
 جبرية للعدد المركب ............../ يعبر عن الصيغة ال1س

A /             B /            C /        

     D /   
  x , y ف ن قيمة     2x-1+2i = 1+(y+1)i/ اذا كان لدينا المعادلة التالية 2س

 اللتان تحققان المعادلة هما........
A / x=1 , y=3              B / x=2 , y=1                  C / x=3 , y= 2        

      D / x=1 , y=1      
فلبيان مجموع العددين المركبين   (3i) , (i-1)/ اذا كان لدينا عددين مركبين هما 3س

 نستعمل القانون..............
A /               B / 

      C / 

               D / 

     
 / يعبر عن عملية ضرب االعداد المركبة حيث 4س
 من خالل .............. ،
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A /                              

                                  
B /                               

                                
C /                               

                                
D /                              

                         
aحيث   / يعبر عن حل المعادلة 5س  a , b , c  وان   0

∈ R .......من خالل استخدام 
            B /              A /  

C /                             D /                

هي    ف ن     Q ∈ R ,  n ∈ N / اذا كان لدنيا  6س
............... 

B/                                                        
 A/    

D/                                                                 
C/  

 هي ..............  ( c=8+6i )/ الجذور التربيعية للعدد المركب 7س
A/                    B/ 

                       
C/                    D/ 

                          

ف ن المعادلة التربيعية هي      / اذا كان لدينا جذري معادلة تربيعية 8س
................ 

B/             C/            D/            
A/  
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ف ن اليجاد المقياس والقيمة  =Z/ اذا كان لدينا العدد المركب  9س
 هما............ Z االساسية لسعة 

A/ r =                   B/ r 

=                           
C/ r =                   D/ r 

=                          
( ب ستخدام نتيجة مبرهنة ديموافر ف ن الجذور االربعة 16-/ اذا كان لدينا العدد )10س

 هي .................
A/ {              B/ 

{            
C/ {                    D/ 

{           
 ملخص البحث

طالبات تحصيل تدريس االعداد المركبة باستخدام انموذج بايبي في هدف البحث التعرف على  
فرضيات  الصف السادس االحيائي في مادة الرياضيات ،ولتحقيق هدف البحث تم صياغة اربع

صفرية ،اختارت الباحثة عينة قصدية من طالبات الصف السادس االحيائي في اعدادية حمص للبنات 
( طالبة توزعت الى شعبتين احدهما 68(م  بواقع )2017-2016في مدينة الموصل للعام الدراسي)

لمكونة ( طالبة ،وتمثل االخرى المجموعة الضابطة ا33تمثل المجموعة التجريبية المكونة من )
( طالبة ،وأجريت عملية التكافؤ على مجموعتي البحث في متغيرات) العمر، المعدل العام 35من)

وتحصيل مادة الرياضيات للصف الخامس االحيائي، حاصل الذكاء( ،تم تدريس المجموعة التجريبية 
تبارا تحصيليا في وفقًا النموذج بايبي والمجموعة الضابطة وفقًا للطريقة االعتيادية اعدت الباحثة اخ

وقد اتسم من نوع الفقرات الموضوعية،( فقرات اختبارية 10مادة الرياضيات تكون بصيغته النهائية من)
االختبار بالصدق والثبات ، وتم استخراج مستوى الصعوبة والقوة التمييزية لفقراته وفعالية بدائلِه وكانت 

وعتين من يوم الثالثاء جميعها ضمن المدى المقبول، بدأ تنفيذ الدروس للمجم
(م ، حيث طبق 21/12/2017(م واستمر الى يوم الخميس الموافق )21/11/2017الموافق)

(م ، وبعد جمع البيانات وتحليلها احصائيًا 26/12/2017االختبار التحصيلي في يوم الثالثاء الموافق)
ال احصائيا بين متوسطي باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين اظهرت النتائج وجود فرق د
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تحصيل مجموعتي البحث ، ووجود فرق دال احصائيا بين متوسطي تحصيل مجموعتي البحث في 
 المستويات الثالثة )تذكر ،فهم ،تطبيق( لصالح المجموعة التجريبية .

وفي ضوء نتائج البحث خرجت الباحثة بعدد من التوصيات منها توجيه مدرسي ومدرسات الرياضيات 
االقتصار على االساليب التقليدية وضرورة التدريس على وفق نماذج حديثة مثل نموذج بايبي  الى عدم

 واقترحت مجموعة من الدراسات التكميلية لهذا البحث . ،
Teaching compound numbers by using Baiby sample and its impacts on the 

                 results of 6th year preparatory school students   

                                    Shaimaa’ Hikmat Ahmed Quaba’  

Abstract  

          The research aims of the research is to identify the teaching  of the  

complex  numbers reciprocal in the Bybee's model achievement of  the sixth 

grade students in mathematics , Access to this hypothesis has been formulated 

zero and four and to verify , the research hypothesis of the sample was 

selected deliberately the sixth grade students grade in secondary (HOMS) for 

girl in Mosul City in (2016-2017) , the total of students are (68) , division into 

two groups , first of them are (33) and the another are (35). 

        The researcher uses the equivalence process , (the age, the general 

average, the degree of mathematics for fifth-class, the Intelligence) , They 

have been teaching under the Bybee's model of teaching reciprocal and the 

another group under the usual method ,                              The researcher 

prepared an exam in mathematics of (10) variety questions of in sincerity way 

of paragraphs objective , The level of difficulty and strength of power 

characteristic of paragraphs and effectiveness of alternatives , all of them 

were within the acceptable range,                                                                                                                              

Began the implementation of the lessons of the two groups on Tuesday  

21/11/2017 and continued to Thursday 21/12/2017 , where do the exam test 

on Tuesday 26/12/2017 , the datas were collected and analyzed statistically 

using between the (t-test) for two independent  samples , 

 The results showed that a statistically significant difference between the 

average achievement of students and ather in the levels remember to 

understand the application for the benefit of the experimental group, In the 

light of the results , the researcher prepared to numbers of recommendations, 

including ,  

guidance mathematics teachers not to depend on conventional methods 

and the need to depend on modern models such as the Bybee's model 


