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   الدراسةملخص 

أثر استخدام انموذج بكستون في اكتساب المفاھیم  على تعرفال إلى ھدفتقد  الدراسةھذه  َّإن

  ى طالبات الصف الثاني متوسط.دالریاضیة واالتجاه نحو مادة الریاضیات ل

  :ةت اآلتیاوذلك عن طریق التحقق من الفرضی

متوسط درجات طالبات  ) بین0.05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (- 1

المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن على وفق  أنموذج بكستون ومتوسط درجات طالبات المجموعة 

 الضابطة الالتي یدرسن على وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار اكتساب المفاھیم الریاضیة.

ات ) بین متوسط درجات طالب0.05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (- 2

المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن على وفق أنموذج بكستون ومتوسط درجات طالبات المجموعة 

 الضابطة الذین یدرسون على وفق الطریقة االعتیادیة وفقاً لمقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات.

) بین متوسط درجات طالبات 0.05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى ( - 3

 التجریبیة في مقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات قبل التجربة وبعدھاالمجموعة 

  اآلتي :وكانت حدود الدراسة ك

الرصافة  التابعة إلى مدیریة تربیة ثانویة الزھور للبناتالصف الثاني المتوسط،في  الباتط - 1

  بغداد.  - الثانیة

الخامس(الجمل والرابع( الحدودیات) ول الثالث(العملیات على االعداد النسبیة)الفص - 2

. 2011- 2010المقرر للصف الثاني المتوسط للعام الدراسي الریاضیاتمن كتاب  المفتوحة)

 م2010،األولىالطبعة 

 )2011- 2010الفصل الدراسي االول من العام الدراسي ( - 3

،  الضبط الجزئي(مجموعة تجریبیة واخرى ضابطة)التصمیم التجریبي ذا  ةالباحث تاعتمد

ثانویة الصف الثاني المتوسط من  الباتمن ط ة) طالب56(  الدراسةینة ع الباتبلغ عدد ط

، كما تم بالتعیین العشوائي اختیار الشعبة (أ)  ة) طالب28. تضم كل  شعبة (الزھور للبنات

) لتمثل ب، و الشعبة (انموذج بكستونلتمثل المجموعة التجریبیة التي تدرس  على وفق 

في  ناتى وفق الطریقة االعتیادیة. وكوفئت المجموعالمجموعة الضابطة التي تدرس  عل

للصف  الریاضیاتفي مادة  الباتلطل السابق تحصیلالمتغیرات ( العمر الزمني باألشھر، و

،االتجاه وتحصیل الوالدین،الذكاء، الریاضیاتاألول المتوسط، والمعلومات السابقة في مادة 

  ).نحومادة الریاضیات

 تبعد االنتھاء من التجربة، أعد الدراسة موعتيمجل م اكتساب المفاھیوبھدف قیاس 

) فقرة موضوعیة من نوع 54مكوناً من(یاس اكتساب المفاھیم الریاضیة قل اختباراً  ةالباحث
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 والفھمأ االختیار من متعدد، وكان عدد البدائل أربعة بدائل لكل فقرة تقیس مستوى التذكر

والتطبیق. وتم التحقق من صدق محتواه، بعرضھ على خبراء متخصصین، ثم طبق على عینة أ

، 20-كودر ریتشادسوناستطالعیة للتأكد من وضوح فقراتھ. و تم التأكد من ثباتھ باعتماد معادلة 

القوة التمییزیة لفقراتھ، خصائصھ السایكومتریة %، كما تم التأكد من 81وكان معامل الثبات 

  صعوباتھا، وفعالیة بدائلھا. ومعامل

) 30مقیاساً مكوناً من ( ةالباحث ت، فقد أعداالتجاه نحو مادة الریاضیاتأما بالنسبة إلى قیاس 

فقرة، وتم التأكد من صدق فقراتھ بعرضھ على خبراء متخصصین، ثم طبق على عینة استطالعیة 

  %. 86ریق معادلة ألفا كرونباخ فبلغ للتأكد من وضوح الفقرات. تم إیجاد معامل ثبات المقیاس، عن ط

خمس حصص ، بواقع ایوما فعلی) 40(التجربةاستغرقت ووقامت الباحثة بتدریس  مجموعتي الدراسة بنفسھا

عدد من الوسائل اإلحصائیة منھا االختبار التائي ایضا  ةالباحث تأستخدم      لكل مجموعة. في االسبوع

  وأظھرت النتائج:.لمجموعتین ولمعرفة داللة الفرق بینھما ) لمكافئة اt-testلعینتین مستقلتین (

التي درست   المجموعة التجریبیة  ) بین طالبات0.05حصائیة عند مستوى داللة(عدم وجود دالة ا - 1

المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطریقة طالبات  انموذج بكستون وبینعلى وفق 

  .م الریاضیةاختبار اكتساب المفاھیاالعتیادیة، في 

المجموعة  طالباتعلى انموذج بكستون تفوق المجموعة التجریبیة التي درست على وفق  - 2 

  .مقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیاتالضابطة التي درست على وفق الطریقة االعتیادیة، في 

اه القبلي تفوق المجموعة التجریبیة   في درجات مقیاس االتجاه البعدي  على درجات مقیاس االتج - 3

   نحو مادة الریاضیات.

دراسات للتعرف على فاعلیـة  باعتماد انموذج بكستون وإجراء ةالباحث توفي ضوء ذلك أوص

 -  المیول  -  الدافعیةو –في متغیرات أخرى مثل ( الجنس  الریاضیاتفي مــــادة أنموذج بكستون 

  ).والتفكیر االستداللي–والتفكیر الناقد 
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Abstract 

  The aim of  this study  is to identify   the  effect of Using Buxton Model in 

acquiring The Mathematical  concepts and Attitudes Towards Mathematics 

For The Second Intermediate Students. 

To is achieve this the following hypothesis should be answered: 

1. There is no  statistical difference at level (0.05) between the mean of 

degrees of the pupils of the experimental group who study according to 

the Buxton Model and   the Mean of degrees of pupils of control group 

who study the traditional method in test of acquiring The Mathematical  

concepts . 

2. There is no  statistical difference at level (0.05) between the mean of 

degrees of the pupils of the experimental group who study according to 

the Buxton model and   the Mean of degrees of pupils of control group 

who study the traditional method in the score of attitudes towards 

mathematics. 

3. There is no  statistical difference at level (0.05) between the mean of 

degrees of the pupils of the experimental group in the score of attitudes 

towards mathematics before and after the experiment . 

limits of the study: 

1. The pupils of the second grade in Alzohor secondary school for girls, 

General Directorate of Education in Rusafa-2/ Baghdad . 

2. Chapter 3rd,4th & 5th  mathematic textbook, grade 2, 1st edition 2010. 

3. The first  school term 2010-2011. 

The researcher relied upon the two-group- experimental plan,the number 

of pupils in the research sample was 56 pupils in grade 2, Alzohor secondary 

school 2010-2011, in two sections, each section of (28) pupils. section (A) 

was chosen randomly as the experimental group to study according to the 

Buxton model ,section (B) as the control group to study according the 
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traditional method. The two groups were equal in variables (age by months, 

their achievement in mathematics of the first Grade, their previous 

information in mathematics, the graduation of the parents &IQ). 

For the purpose of the measurement of the acquiring The mathematical 

concepts of the two groups after the end of the experiment, the researcher 

adapted a test for the acquiring the mathematical concepts consist of 50 items 

multiple choice, the number of options were four with indications for each 

item measuring the level of memorization, comprehension or application. The 

Verification of the validity of its contents was inspected by specialist experts. 

Then it was applied upon an exploration sample to certify the clarity of its 

items. They were convicted of its invariability by using Codar Richardson-20 

equation. Invariable measure coefficient was 0,81. Then it was certified of the 

psychometric qualities( differentiation force) of its items and its difficulty 

coefficient, and the vitality of its alternatives. 

For measuring the score of attitudes towards mathematics, the researcher 

adapted a measure of 30 items. Validity of its items was inspected by 

specialist experts, and was applied to an exploration sample to be certain the 

clarity of its items and to calculate the invariable measure coefficient  

according to Alpha Kraunbach method which was (0.86,5).  

The experiment was applied in the first term, 2010- 2011. It lasted 

(40)days, five class periods per week for each group.  

The data ware statistically treated by T- test for two Independent 

samples, and to identify any significant difference between them, the results 

were as follows: 

1. There is no  statistical difference at level (0.05) between  the pupils of the 

experimental group who study according to the Buxton Model and the 

pupils of control group who study the ordinary method in the test of 

acquiring The Mathematical  concepts . 
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2.  the pupils of the experimental group who study according to the Buxton 

model achieved better than the pupils of control group who study the 

traditonal method in the score of attitudes towards mathematics. 

3. Specific to the experimental group degrees of the post-experimental score 

of attitude  achieved better than the pre-experimental ones.    

        In the light of that conclusion the researcher recommends adopting 

Buxton model. She suggests performing studies to define the effects of 

Buxton model in mathematics in other variables such as; Gender, 

reasoning thinking, motivation , interest &critical thinking.   
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