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بعض العمميات  تنمية في التكليدم ـمالتع نمكذج يةمفاع تقصي يت ىذه الدراسة إلدفى  
، تـ اختيار تالميذ المرحمة االبتدائية منخفضي التحصيؿ   لدل ة االنجازدافعيك  الرياضية

( تمميذان بطريقة قصدية كتـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف 06)عينة الدراسة البالغ عددىا 
 المجمكعة كاألخرل ( تمميذان 36)التجريبية المجمكعة ىاإحدا تممث حيثعشكائيان  

 ـ ا. كاستخداختبار لدافعية االنجازك  لمعمميات الرياضية ارباخت. تـ تطكير ( تمميذا  36)الضابطة
 نمكذج يةمفاع. كشفت النتائج فرضيات الدراسة كاالجابة عف اسئمتيالفحص  اختبار)ت( 

تنمية بعض العمميات الرياضية عند المستكيات)التذكر، الفيـ، التطبيؽ،  في التكليدم ـمالتع
 تنمية دافعية االنجاز في التكليدم ـمالتع نمكذج ةيمفاعالدرجة الكمية( ، كما اظيرت النتائج 
 . تالميذ المرحمة االبتدائية لدل

، دافعية االنجاز ،عمميات الرياضيةال التكليدم، ـمالتع نمكذج :المفتاحية ماتملكا
 .منخفضي التحصيؿ

 
The Effectiveness of Using Generative Learning Model for developing 
some mathematics operations and Achievement Motivation of Low-

Achievers primary school Students 
   study aimed at investigating the effectiveness of Generative 

Learning Model(GLM) on some mathematical processes and 

achievement motivation for low-achiever primary stage students. Two 

groups of students (30 each) were selected, one representing the 

experimental group and the other representing the control one. To 

answer the question of the study, a math's processes test and achievement 

motivation test were developed. The researcher concluded that GLM was 

significantly effective on improving some mathematical processes at the 

levels of remembering, knowledge, applying and the total. Finally, the 

results revealed that GLM is effective in developing achievement 

motivation for elementary students. 

 

Key words: Generative Learning Model - mathematical processes - 

achievement motivation- Low Achiever. 
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 :ــةدمــمق

 المعرفي، االنفجار بعصر يسمى حتى أصبح المعرفة بازدياد الحالي العصر يتميز
 عمى التربية عمماء العديد مف أجمع فقد؛ لذا متراكمة كأصبحت المعارؼ كالمعمكمات فازدادت

 مكاجية تحديات  في الحمكؿ أحد مف بداية العممية التعميمية يعد أساسيات المعرفة تعمـ أف
 العصر. ات كمستجدات كتطكر 

تكقؼ عمييا بدرجة عالية مف أىـ المراحؿ التعميمية التي ت مرحمة التعميـ األساسي دتعك 
كتعد المدرسة ، جدان عممية التعمـ كىي الفترة التي يتـ فييا غرس القيـ كاالتجاىات كالعادات
ف الباحثيف في االبتدائية مكضع اىتماـ بالغ، ليس فقط مف السمطات التعميمية، بؿ كذلؾ م

 (2330 :مجاؿ التربية )أنكر الشرقاكم
 تستند الذم العمـ فيي الحالي، عصرنا في أىمية المكاد أكثر فم الرياضيات فأكما 
 رمكز ىإل العا ل ـ يحكؿ الذم التجريدم التفكير ِقمة ُتّمثؿ فيى اأُلخرل، العمكـ إليو جميع
 ما كىذا. الِفكر الفمسفي فيو بما ِبرمتو ينسانال  الِفكر تقدـ في األساس فيي رمزية، كعالقات

 كما أف" إلينا يدُخؿ رياضيان فال فكُ ي لـ مف" أكاديميتو باب عمى يسطِّر أف إلى أفالطكف دفع
 إال ىك ما كالفضاء األرض األخيرة في السنكات في الِعممية ثكرتيا سجمتو كما البشرية تقدـ

 (1663 :)المجيدؿ .األكلى بالدرجة رياضية كمعادالت لعالقات تطبيؽ
ميداف المناىج  يحد المجاالت الحديثة فأ منخفضي التحصيؿيعد التدريس لمتالميذ 

خيرة ربعة األالعقكد األ  في بيذه الفئة، حيث بدأ االىتماـ لذكم صعكبات التعمـ كطرؽ التدريس
ذ، كما حظيت ، كذلؾ بيدؼ تقديـ الخدمات التربكية ليذه الفئة مف التالمييمف القرف الماض

 (.1620 )عبد ربو: مجاالت مختمفة. يباىتماـ كثير مف العمماء، كالباحثيف، كالمتخصصيف ف
لذا تسعى األنظمة التعميمية إلى التطكير كالتعديؿ في أساليبيا عمى جميع عناصر 
منظكمة التعميـ مف مدخالت كمخرجات كعمميات إلى التطكير المستمر لمييكؿ التنظيمي العاـ 

جراءات التعميـ بما يتكافؽ كاألدكار الحديثة التي تضطمع بيا المؤسسات التربكية، لمتع ميـ كا 
مف خالؿ كضع خطط استراتيجية لعدد مف المشاريع كالبرامج كاآلليات التي تيدؼ مف خالليا 
إلى دعـ تكجيات التعميـ كتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية، كالبحث عف استراتيجيات حديثة لمتعمـ 

 (1620: . )عيسىGenerative learningا ما يسمى بالتعمـ التكليدم كمني
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يادة الدافعية ز الخاصة بتعمـ الرياضيات ككذلؾ  التحصيؿ المنخفضجة لكلمتمكف مف معا    
ترتكز عمى نظرية  يالت االستراتيجياتحد أك مالتعمـ التكليد إستراتيجيةيار تنتاج تـ اخلل 

 .يالتعمـ البنائ
 :بححمشكله ال

 دراكيال النمك في بارزان  دكران  متؤد التي األساسية الدراسية دف المكام الرياضيات تعد
مف الدراسات  ككفقان لمعديد ،لو كالدراسي يالمين التكجيو في ساسيان أدكران  تؤدل كما ،لممتعمـ

 ينو ينخفض تحصيمو األكاديمإف ؛الرياضيات تعمـ في صعكبات يكاجو التمميذ نو عندماإف
نيا ميارة أل  األخرل؛ المكاد سائر في نماا  ك  فقط، ىذه المادة في ليس كممحكظ، داؿ بشكؿ
حؿ المسائؿ  يكبسبب تكرار الفشؿ ف خرل.األالمكاد  يداء الطالب فأكترتبط ب ةتراكمي

نحك مادة الرياضيات كتقميؿ دافعية االنجاز  ةدل ذلؾ لتطكير االتجاىات السمبيأالرياضية، 
في الرياضيات، كلذلؾ كاف البد مف التركيز عمى ىذه  حصيؿالت خفضيمن ميذالتكخاصة لم

تساعد عمى تحسيف  يليا كتطكير البرامج كالطرؽ الت ةالفئة كتقديـ الخدمات المناسب
 .العمميات الرياضية يمياراتيـ ف

مف خالؿ مركره عمى  العمميات الرياضية يالحظ الباحث كثرة ظيكر القصكر ف حيث    
جراء بعض المقبالت معـ المعمميف، فضالن عف نتائج العديد مف البحكث التربية الع ممية ، كا 

بشكؿ عاـ  ف تالميذ المرحمة االبتدائيةأ يالحالي ف بحثتتحدد مشكمة ال، ك الدراسات السابقة
تعمـ الرياضيات؛ مما يؤثر عمى  ييكاجيكف صعكبات ف كمنخفضي التحصيؿ بشكؿ خاص

 ياضية ككذلؾ دافعية االنجاز لدييـ. ميارات اكتساب العمميات الر 
 :يالتساؤؿ الرئيس التال يف بحثكتتمخص مشكمة ال

العمميات الرياضية كدافعية االنجاز لدل في تنمية بعض  متعمـ تكليدالتنمكذج  ما فعالية
 منخفضي التحصيؿ؟. تالميذ المرحمة االبتدائية

 :ةالتاليالفرعية  سئمةكيتفرع منو األ
بعض العمميات الرياضية لدل تالميذ المرحمة  ةتنمي يف مالتعمـ التكليد ما فاعمية نمكذج -2

 منخفضي التحصيؿ؟ االبتدائية
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 دافعية االنجاز لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ةتنمي يف مما فاعمية نمكذج التعمـ التكليد -1
 منخفضي التحصيؿ؟

 أهداف البحح: 

 لدل الرياضية العمميات بعض ميةتن في التكليدم التعمـ نمكذج فاعمية التعرؼ عمى  -2
 .االبتدائية منخفضي التحصيؿ المرحمة تالميذ

 المرحمة تالميذ لدل االنجاز دافعية تنمية في التكليدم التعمـ نمكذج فاعمية التعرؼ عمى  -1
 .االبتدائية منخفضي التحصيؿ

 :البحح فزوض

طي درجات (  بيف متكسα ≥ 0,05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )ال  -2
تالميذ المجمكعة التجريبية كدرجات تالميذ المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم 

 لصالح المجمكعة التجريبية.العمميات الرياضية، الختبار 
(  بػيف متكسػطي درجػات α ≥ 0,05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل )ال  -1

الضػػػابطة فػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم تالميػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػة كدرجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػة 
 لصالح المجمكعة التجريبية. للنجازمقياس الدافعية 

 البحح:أهنية 

 :األهنية النظزية

كقدرة لتعمـ التكليدم ا إستراتيجيةيقدـ البحث الحالي دليؿ لمتأصيؿ النظرم لمعالقة بيف  -2
 .التالميذ عمى التغمب عمى انخفاض التحصيؿ في الرياضيات

تربكية عمى قدر كبير مف األىمية في مرحمة التعميـ األساسي كىي  أنو يتناكؿ قضية -1
، نظران العتماد غالبية المعمميف عمى أسمكب اللقاء انخفاض التحصيؿ في الرياضيات

 أثناء الشرح.
 يرجى أف يفيد البحث الحالي: :األهنية التطبيقية

ييـ، كالذم يمكف أف لدالتغمب عمى صعكبات تعمـ الرياضيات مف خالؿ تحسيف التالميذ:  -2
 .، كزيادة دافعية االنجاز لدييـيحسف تحصيميـ األكاديمي
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لتعمـ التكليدم خالؿ الجراءات التدريسية المتبعة في ا إستراتيجيةالمعمميف: في تكظيؼ 
 لدل تالميذىـ.التغمب عمى انخفاض التحصيؿ في الرياضيات الفصؿ، لمحاكلة 

: إرشادىـ إلى ضركرة تخطيط كصياغة برامج تدريبية متخذم القرار في المجاؿ التعميمي -3
لتعمـ التكليدم، كذلؾ لمتغمب عمى المشكالت ا إستراتيجيةلممعمميف تعتمد عمى كيفية 

سبؿ مف خالؿ الالتعميمية التي تكاجييـ في المراحؿ المختمفة، كتساعد عمى تقديـ أفضؿ 
 في خدمة المجتمع.التعمـ التكليدم لتعميـ ىؤالء الطالب لالستفادة منيـ 

 :حدود البحـح

نمكذج التعمـ التكليدم في تنمية بعض العمميات عمى الكشؼ عف فعالية الحالي البحث  اقتصر    
لدل تالميذ المرحمة لدل تالميذ المرحمة  االنجاز لمتالميذ منخفضي التحصيؿ الرياضية كدافعية

لمعاـ  ثانيؿ الدراسي الفي الفص مدارس بمدينة حائؿاالبتدائية منخفضي التحصيؿ ب
 .ىػ2131/2132

 مصلحات البحح:

  :التحصيل منخفطي -
الذيف يتمتعكف بكؿ  الخامسبأنيـ طالب الصؼ  الحاليالبحث  فيالتحصيؿ  منخفضييعرؼ 

مكانيات، كلدييـ قدرة كافية لمتعمـ مع زمالئيـ  العادمما يتمتع بو الطالب  الفصكؿ  فيمف قدرات كا 
 الدراسي4 مف الدرجة الكمية فى اختبارات الفصؿ 06يحصمكف عمى درجة أقؿ مف العادية؛ إال أنيـ 

، كيظير ذلؾ في عدـ قدرة ىذا الطالب عمى بالمدرسة ليـرياضيات ال معمميبجانب تحديد ، األكؿ
  إجراء العمميات الحسابية األساسية.

 التعله التوليدي: -

د عمى عمؽ مستكل معالجة المعمكمات تعمـ نشط لتكضيح المادة المتعممة يعتميعرؼ بأنو 
. )عيسى: مف خالؿ الربط بيف المعمكمات الجديدة كالمعرفة المسبقة لبناء تراكيب معرفية أكثر إتقانان 

1620) 
كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو: عممية بناء لممعرفة الذاتية مف خالؿ أنشطة ذىنية تفاعمية 

لو مف معرفة مف خالؿ تعمـ تشاركي بيف الطالب كتدعيـ تربط المعرفة السابقة لممتعمـ بما يستجد 
 كتعزيز مف المعمـ.
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 دافعية االجناس: -

( الدافع لالنجاز بأنو: "استعداد 1661كما كرد لدل )الزغبي:  (McClland)عرؼ ماكميالند 
ثابت نسبيان في الشخصية، يحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب 

يو نكع مف الرضاء، كذلؾ  في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ نجاح األداء في ضكء مستكل محدد عم
 لالمتياز".

كتعرؼ إجرائيان عمى أنيا رغبة تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي كسعييـ لمتغمب عمى       
 صعكبات كعكائؽ العمميات الرياضية لتحقيؽ النجاح في األداء.

 السابقة: اإلطار النظزي والدراسات

 أواًل: منخفطي التحصيل يف الزياضيات:

 ممف ذك كىـ التعمـ في مف صعكبات يعد التالميذ منخفضي التحصيؿ مف الطالب الذيف يعانكف  
أك فكؽ المتكسط، كربما العالى، كما اف القدرات العقمية لالطفاؿ الذيف يعانكف مف  ،مالذكاء العاد

الدراسى  ـأكثر كعيان بنكاحى فشمي كفيككن وبيعية، كمف ثـ فانيصعكبات التعمـ الطبيعية، أك أقرب لمط
& )السرطاكل، 1621بانعكاسات ذلؾ عمى البيت .)بدر: اكثر استشعاران  كففى المدرسة، كما يككن

 (1662خركف :آك 
 عمى يحصمكف الذيف الطالب بأنيـ التحصيؿ منخفضي الطالب( 1661البمكشى،) يصؼ كما

 مف فئة أنيـ( 1622 ، بدر) كتضيؼ يدرسكنيا، التي لممكاد لكمىا المجمكع مف 064 مف أقؿ
مكانيات؛ قدرات مف العادم الطالب بو يتمتع ما بكؿ يتمتعكف الطالب  في مشكالت مف يعانكف فيـ كا 
 بيئة مع كالتفاعؿ النشاط كعدـ بالسمبية استجاباتيـ تتمثؿ حيث القدرة، في مشكالت كليس أدائيـ
 يعانكف أنيـ إال كالبيئية؛ كالثقافية كالنفسية كالعقمية الجسمية مظاىرىـ جميع يف عاديكف فيـ التعمـ،
 التحصيمي االختبار في 164 مف أقؿ درجة عمى يحصمكف حيث األكاديمي؛ التحصيؿ في ضعؼ مف
. 

مف المجاالت التي بحثت  -صعكبات تعمـ الرياضيات-كيعد انخفاض التحصيؿ في الرياضيات 
بصعكبات تعمـ القراءة، كأف التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات لـ يتمقكا إال بشكؿ قميؿ مقارنة 

القميؿ مف المساعدات كالبرامج العالجية، مما أدل إلى خمؽ الكراىية كعدـ تقبؿ مادة الرياضيات.  
(Carnine: 1997). 

عكبات تعمـ كشيدت السنكات العشر األخيرة مف القرف العشريف اىتمامان كثيران كمتسارعان بص
ف كاف أقؿ اتساعان كعمقان إذا ما قكرف بصعكبات تعمـ القراءة، كيرجع ذلؾ إلى العديد  الرياضيات، كا 



 .......  فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض العمليات الرياضية

 - 232 - 

مف العكامؿ المعرفية كاألكاديمية كالثقافية كالمجتمعية مف ناحية، كالعكامؿ المتعمقة بطبيعة الرياضيات 
 (.1662مف ناحية أخرل )الزيات: 

ألطفاؿ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات يعانكف مف صعكبة أف ا (Montis: 2003)كيرم 
بالغة في فيـ كاستخداـ الرمكز أك العمميات الضركرية الالزمة لمنجاح في الرياضيات كصعكبة بالغة 
جراء عمميات الجمع كالطرح كالضرب  في إنتاج العمميات الحسابية الفعالة كتعمـ الجداكؿ الحسابية كا 

ىيـ الرياضية كعدـ القدرة عمى تككيف مفيـك العدد كالرمكز الرياضية كالقسمة كصعكبة فيـ المفا
 كتحصيؿ أكاديمي ضعيؼ في القراءة كالتيجي كعدـ القدرة عمى حؿ أبسط المسائؿ الرياضية.

كيرل الباحث أنو بالرغـ مف كجكد التطكر كالتقدـ العممي فإف صعكبات تعمـ الرياضيات لـ 
عتماد المعمميف عمى التدريس التقميدل لمادة الرياضيات، كقد سبب ذلؾ تمقى االىتماـ الكافي نظران ال

 تعمؽ صعكبات تعمـ الرياضيات كانعكس أثره عمى التمميذ كاألسرة كالمعمـ.
كىناؾ إجماع تاـ بيف المتخصصيف في المجاؿ أف صعكبات تعمـ الرياضيات ىي األكثر 

ليذه الصعكبة نتائج كعكاقب تعميمية خطيرة، كأف  انتشاران بيف أطفاؿ مدارس المرحمة االبتدائية، كأف
 :.Desoete et al)صعكبات تعمـ الرياضيات غالبا ما تصبح كاضحة في المدارس االبتدائية

كلكنيا تستمر خالؿ سنكات المدرسة الثانكية كما أف األطفاؿ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات   (2004
عيـ في حياتيـ اليكمية كالمينية كالعممية ال يعانكف منيا في المدرسة فحسب بؿ تستمر م

(Lerner: 2000 .) 
كقد تختمؼ معدالت انتشار صعكبات تعمـ الرياضيات حسب الدراسات المختمفة في دكؿ العالـ، 
كىذا االختالؼ ينبع مف اختالؼ المحكات المستخدمة في ىذه الدراسات كاختالؼ المجتمعات التي 

شير إلى كبر حجـ المشكمة مقارنة بالعاقات األخرل )عبد الكاحد: أجريت عمييا، إال أنيا جميعيا ت
1661.) 

تأكيدان ليذا أثارت بعض الدراسات  كجكد نسب كمعدالت مرتفعة نسبيان لحدكث  صعكبات تعمـ 
( التي أجريت في النركيج أظير الباحث أف الخدمات Ostad: 1998الرياضيات، ففي دراسة )

% مف أطفاؿ المدارس االبتدائية يعانكف مف صعكبات 26لى أف حكالي المساعدة المدرسية تكصمت إ
( أكدت كجكد نسبة حدكث Silva: 1988تعمـ الرياضيات كفي دراسة أخرل أجريت في نيكزيمندا )

طالبان في سف الحادية عشرة، كأظيرت الدراسة  113كانتشار صعكبات تعمـ الرياضيات بيف عينة مف 
 (.Zeleke: 2004% )2.1أف نسبو انتشارىا بمغت 
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( في إحدل الدراسات الطكلية Mazzocco et al.: 2004كتذكر دراسة مازككك كآخركف )
شارككا في الدراسة أثبتكا أف  163طالبان مف بيف  11التي تضمنت صعكبات تعمـ الرياضيات أف 

ت خالؿ %، كتناكلت الدراسة حدكث كظيكر ىذه الصعكبا26.1لدييـ صعكبات تعمـ رياضيات بنسبة 
 سنكات المدرسة االبتدائية.  

% مف تالميذ المرحمة االبتدائية 0%، ك3كفي بريطانيا تشير أفضؿ التقديرات إلى أف ما بيف 
لدييـ صعكبات تعمـ رياضيات، كتشير ىذه الحصائيات إلى أف التالميذ الذيف لدييـ صعكبات تعمـ 

 The British Dyslexiaخرل )رياضيات أداؤىـ جيد أك ممتاز في مجاالت التعميـ األ
Assciation:  2006.) 

كيمكف القكؿ أف ارتفاع نسبة التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات في الدكؿ العربية بشكؿ 
%، كتعتبر ىذه النسبة خطيرة تفكؽ التكقع، كترسـ صكرة غير 23.1عاـ، حيث بمغت النسبة 

باحثيف كتربكييف التعاكف كتضافر الجيكد المخمصة مضيئة عف كاقع التعميـ، كىذا يتطمب منا جميعان ك
لمتعرؼ عمى التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات حتى يتسنى لنا تقديـ الخدمة كالرعاية المناسبة 
ليـ، حيث ال يكفي أف ندرس الظاىرة فقط كلكف يجب تشخيصيا ككضع الحمكؿ كضع البرامج 

 مة ليـ.    التدريبية المناسبة، كالستراتيجيات المالئ
إف التطكر اليائؿ الذم يشيده العالـ في المجاؿ التربكم ىذه األياـ يفرض تحديات جديدة فيما 
يتعمؽ بتدريس التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات، كالمتابع ليذا التطكر يالحظ أف ىناؾ كمان 

التالميذ العادييف، بحيث  ىائالن مف التركيز عمى كضع البرامج التدريبية كالستراتجيات لحؿ مشكالت
أصبح التمميذ ىك محكر العممية التعميمية، كأصبح التعميـ التقميدم أقؿ انتشاران، كعمى الرغـ مف 
أىمية البرامج التدريبية كالستراتيجيات المالئمة لمنجاح الدراسي كلمتكيؼ مع متطمبات المجتمع 

إال أف التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات  كلتحقيؽ تقدير ذات مرتفع كاتجاه ايجابي نحك الدراسة،
 قد أىممكا في العديد مف الخطط كالبرامج التي تقدـ ليـ.

 تعزيف صعوبات تعله الزياضيات: 

ال يكجد تعريؼ دقيؽ كمقبكؿ ككاضح لصعكبات تعمـ الرياضيات، كذلؾ نظران لعدـ كجكد اتفاؽ      
دـ الباحثكف كالدارسكف طرقان مختمفة أك معايير تاـ حكؿ تعريؼ صعكبات تعمـ الرياضيات. كيستخ

مختمفة في الكشؼ عف التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات مف بيف مجتمع التالميذ، كيمكف 
تصنيؼ طرؽ كأساليب الكشؼ إلى نكعيف، يتككف النكع األكؿ مف طرؽ تستخدـ التباعد بيف األداء 
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صكران مختمفة تستخدـ التحصيؿ الضعيؼ أساسان كمعيار كالقدرة كمعيار رئيسي، كيتضمف النكع الثاني 
 (.(Zeleke: 2004رئيسي 

عند  Dyscalculia( مصطمح عسر إجراء العمميات الحسابية" 1663كيطمؽ عمييا )أنيس، 
الحديث عف صعكبات تعمـ الرياضيات؛ حيث يشير مصطمح "عسر إجراء العمميات الحسابية إلى 

حسابية أكثر مما يعني عدـ القدرة عمى إجرائيا. كىذا المصطمح يشمؿ الصعكبة في إجراء العمميات ال
الحاالت التي تعاني مف مشكالت في تعمـ الحساب بغض النظر عف األسباب. كباستبعاد حاالت 
العاقة العقمية كالحسية كاالضطراب االنفعالي الذم يندرج تحت ىذا المصطمح، يتـ تحديد األطفاؿ 

 ييـ ذكك صعكبات الحساب. الذيف يمكف أف يطمؽ عم
( صعكبات تعمـ الرياضيات عمى أنيا اضطراب في المقدرة 1661في حيف يعرؼ )القريطي، 

جراء العمميات الحسابية )الجمع كالطرح  عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية األساسية كالعجز عمى فيـ كا 
 كالضرب كالقسمة( كتسجيؿ الحمكؿ.

( The British Dyslexia Assciationاءة )كتعرؼ الجمعية البريطانية لعسر القر 
صعكبات تعمـ الرياضيات بأنيا حالة تؤثر عمى القدرة عمى اكتساب الميارات الرياضية، كالطالب ذك 
صعكبات تعمـ الرياضيات قد يعاني مف صعكبة في فيـ المفاىيـ العددية البسيطة كيجد صعكبة في 

طالب إجابة صحيحة أك حال صحيحان فإنو يفعؿ ذلؾ تعمـ الحقائؽ كالجراءات كحتى لك قدـ ىذا ال
 (.The British Dyslexia Assciation:  2006بشكؿ آلي كبدكف ثقة  )

 في الفصؿ التالميذ مف مجمكعة يصؼ عاـ كمصطمح التعمـ كما يمكف النظر إلى صعكبات
 يتمتعكف أنيـ مع العادييف عف زمالئيـ الدراسي التحصيؿ في انخفاضان  يظيركف العادم الدراسي
بالتعمـ: كالفيـ،  المتصمة العمميات بعض في صعكبة يظيركف إال أنيـ المتكسط، فكؽ عادم بذكاء
 العمميات إجراء أك النطؽ، أك أك التيجي، الكتابة، أك القراءة، أك االنتباه، أك الدراؾ، أك التفكير، أك

 التعمـ ذكك صعكبات حاالت مف كيستبعد السابقة العمميات مف بكؿ الميارات المتصمة في أك الحسابية
 العاقات كذكك كالبصر السمع بأمراض كعيكب كالمصابكف انفعاليان  كالمضطربكف العقمية العاقة

 (1626منيا)مثاؿ:  يعانكف التي لمصعكبات مباشران  سببان  تككف أعاقتيـ قد المتعددة،كأف
مائية المختمفة كغير المتجانسة ( بأنيا: مجمكعة مف الضرابات الن1622كيعرفيا )النكبي: 

المكجكدة لدل بعض األفراد كقد ترجع ىذه االضطرابات إلى خمؿ في الجياز العصبي المركزم يؤثر 
سمبان عمى قدرتيـ في استقباؿ المعمكمات كالتعامؿ معيا كالتعبير عنيا، مما يسبب ليـ صعكبات في 
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كاالستدالؿ، كالحساب. كما تؤثر تمؾ الصعكبات القدرة عمى التحدث، كالقراءة، كالكتابة، كالتيجئة، 
 سمبا عمى جكانب أخرل مثؿ : االنتباه كالذاكرة كالميارات االجتماعية كالنمك االنفعالي.

كتعرؼ بأنيا: عدـ قدرة التمميذ العادم الذم يتميز بذكاء متكسط عمى األقؿ كالذم ال يعاني مف     
مية عمى فيـ كاستخداـ المفاىيـ كالحقائؽ كالنتائج اضطرابات انفعالية أك إعاقات حسية أك عق

كالنظريات اليندسية في حؿ التماريف مما أدل إلى انخفاض مستكل تحصيمو الفعمي عف المستكل 
 المتكقع منو. 
مسػػػتكل التحصػػػيؿ انخفػػػاض بعػػػض األسػػػباب التػػػي تػػػؤدل إلػػػى ( 1661الشػػػيرم: عمى كيشػػػير)

بعػض مشػاكؿ ، مسػتكل قػدراتيـ العقميػة يتػدن لتعمػيـ منيػا:ت سػمـ اتمميػذاك  تالميذالدراسي لمعديد مف 
بعض المشػاكؿ العائميػة ، ت االنتباهيعدـ التركيز كتشت، بعض األسباب العاطفية، في السمع أك الرؤية

 .أك االجتماعية
البيئػة : درجة ذكاء التمميذ، فتحدد العكامؿ التي تؤثر في التحصيؿ في (1661: نصرة جمجؿ)أما 
 . "كجكدة أك نكعية التدريس"السياؽ المدرسي "، لطبقة االجتماعية كاالقتصاديةا"المنزلية 
 درجات عمى يحصؿ الذل ىك التحصيؿ منخفض التمميذ أف( 1660 الفتاح، عبد) كتضيؼ     
 بفاعمية تعميمو كيمكف التشخيصية كاالختبارات المدرسية االختبارات في العادييف زمالئو مف أقؿ
 .كتفضيالتو قدراتو مع تتناسب تدريس تراتيجياتاس تكفير طريؽ عف
 الطالب مف الفئة ىذه بيا تتصؼ التي الخصائص مف مجمكعة( 1661 دنيكر،) حدد كقد    
 يستفيدكف ال ، الحياة مكاقؼ فى كتكظيفيا بالمعمكمات االحتفاظ عمى القدرة لدييـ ليس: في تتمثؿ
 بنية لدييـ ليس أفضؿ، تعمـ عمى تساعد التي كالخطط الطرؽ في قصكر لدييـ السابؽ، التعمـ مف

 . التعمـ بيئة مع كالتفاعؿ لمتعمـ دافعية لدييـ كليس ، منظمة معرفية
 يراعى أف يمكف العمميات الرياضية عبر التعميـ التكليدم تدريس أف الباحث كيرل       

 التحصيؿ مف عاؿ مستكل إلى الكصكؿ فى كيساعدىـ التحصيؿ منخفضي الطالب ىؤالء خصائص
 الفردية التعميمية كاألنشطة التدريس استراتيجيات استخداـ خالؿ الرياضيات مف في الدراسي

تاحة ، كالجماعية   الشخصية كاستعداداتيـ كميكليـ قدراتيـ حسب لمتعمـ ليـ الفرصة كا 
 Generative Learning  ثانيًا: التعله التوليدي:

يس ليا حؿ جاىز كخاصة إذا كانت المشكمة غير ىك نمكذج لتكليد إجابات لمشكمة ما ل -
 مألكفة بالنسبة لمفرد، كليس لديو المقدرة عمى استدعاء الحقائؽ المتصمة بيا

(Chin&Brown: 2000). 
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ىك نمكذج ييدؼ إلى مساعدة الطالب عمى عممية التكليد النشطة لممعارؼ مف خالؿ إعادة  -
مكمات جديدة كتككيف عالقات بينيما كذلؾ في تنظيـ بناء المعارؼ السابقة كالكصكؿ إلى مع

 (.1621سياؽ التفاعالت االجتماعية )سمماف: 
 القدرة تكليد خالؿ مف ل الطالبلد تار ياالم تنمية إلي دؼيت تيجيةاستر إ كيعرؼ أيضا بأنو -

 في ايتكظيف ىمع القدرةو كتكسب بالجديدة السابقة كالمعارؼ تار بالخ ربط ىمع الطالب لدل
 إلي كصكؿمل الطالب ايستخدمي تكالدية ياتمعم ضكء في المعرفة كبناء جديد مكقؼ أم
 (1621. )الفرا : خاطئ كـيمف تعديؿ أك جديد ـكيمف
تعمـ نشط لتكضيح المادة المتعممة يعتمد عمى عمؽ مستكل معالجة كما يمكف كصفو بانو  -

قة لبناء تراكيب معرفية المعمكمات مف خالؿ الربط بيف المعمكمات الجديدة كالمعرفة المسب
 (1620. )عيسى: أكثر إتقانان 

كيعرفو الباحث بأنو عممية بناء لممعرفة الذاتية مف خالؿ أنشطة ذىنية تفاعمية تربط  -
المعرفة السابقة لممتعمـ بما يستجد لو مف معرفة مف خالؿ تعمـ تشاركى بيف الطالب 

 كتدعيـ كتعزيز مف المعمـ.
، دراسة (Shaverien: 2003)الدراسات مثؿ: دراسة اتفقت في ذلؾ العديد مف 

(، في 1663(، دراسة )صالح: 1662(، دراسة )عفانة؛ الجيش: 1661 :)النجدل كآخركف
 أربع مراحؿ أساسية لتنفيذ الدرس بنمكذج التعمـ التكليدم، كما يمي:

ثارة : كفييا يميد المعمـ لمكضكع الدرس بالمناقشة كا  Preliminary: مرحمة التمييد 2
 األسئمة التي تربط مفاىيـ يكمية بمكضكع الدرس بحيث يستجيب ليا الطالب لفظيان أك كتابيان.

: كفييا يكجو المعمـ طالبو لمعمؿ في مجمكعات صغيرة لمتفاكض Focus: مرحمة التركيز 1
 كالحكار داخؿ المجمكعة حكؿ المفاىيـ كاألفكار المرتبطة بالدرس.

: كبيا يقكد المعمـ مناقشة الفصؿ بالكامؿ كتشجيع طالبو Challenge: مرحمة التحدم 3
 عرض مالحظاتيـ كفيميـ لما تعممكه مع تقديـ المعمـ لممساندة كالدعـ المناسب.

: تكظيؼ كتكسيع المفاىيـ كاألفكار لحؿ مشكالت Application: مرحمة التطبيؽ 1
 كتطبيقيا عمى مياـ حياتية مختمفة.  
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مرحمة خامسة كىي مرحمة التقكيـ لمتأكد مف تحقؽ المراحؿ  كأضافت بعض الدراسات    
 (.1620(، دراسة )العجمي: 1621السابقة إلى جانب أىداؼ الدرس مثؿ دراسة )سمماف: 

 :اإلجناس: دافعية ًالجثا

نسانية، كقد برزت الدكافع ال  ةمنظكم يف ةحد الجكانب الميمأ للنجازكيمثؿ الدافع 
كعمـ نفس الشخصية،  يمجاؿ عمـ النفس االجتماع يراسة كالبحث فلمد ةحد المعالـ المميز أك
لما لو مف  ،مطار عمـ النفس التربك إ يف يداء المعممكاأل يمجاؿ التحصيؿ الدراس ييضا فكأ
كبكجو عاـ فقد حظى الدافع  تفيـ الكثير مف المشكالت التربكية كالتعميمية، يىمية بالغة فأ

 (1666: )عبد المطيؼ. خرلبالدكافع االجتماعية األ ةبالمقارن كبرأباىتماـ  للنجاز
 ينالت اىتماـ الباحثيف ف يىذا كيعد مكضكع دافعية االنجاز مف المكضكعات الت

السيطرة عمى البيئة  ييبدك ف مالذ مالفرد بالنجازنو يرتبط كذلؾ أل  خيرة،السنكات األ
تذليؿ العقبات كاالحتفاظ ك  الطبيعية كاالجتماعية كحسف معالجتيا كتطكيعيا كتنظيميا،

القائـ عمى العمؿ كبذؿ الجػػػػػيد، كالتنػػػػػػػػػػػافس مف  يبمستكيات عالية مف االنجاز التػػػحصيم
 (1661 :لى درجػػػػػة مف االمتػػػػػياز. )محمدإ األداء بمستكلجؿ الكصػػػػػػػكؿ أ

إلى  -لتاريخيةالناحية ا -رجع استخداـ مصطمح الدافع لالنجاز في عمـ النفس مف 
ىي دافع تعكيضي مستمد مف ” الحاجة لالنجاز“الذم أشار إلى أف  (Adler) ”ألفرد أدلر“

الذم عرض ىذا المصطمح في ضكء تناكلو   (Liven) ”ككرت ليفف”خبرات الطفكلة ك
لمصطمح الحاجة لالنجاز. كعمى  (Murray) ”مكرام“لمفيـك الطمكح كذلؾ قبؿ استخداـ 

 مكرام“دايات المبكرة فإف الفضؿ يرجع إلى عالـ النفس األمريكي ىنرم الرغـ مف ىذه الب
"(H.Murray) بشكؿ دقيؽ بكصفو مككنا مف   في أنو أكؿ مف قدـ مفيـك الحاجة لالنجاز
كالتي عرض فييا ” استكشافات في الشخصية”كذلؾ في دراستو بعنكاف  ،مككنات الشخصية

بأنيا تشير إلى ” الحاجة لالنجاز؛ حيث يعرفيا لعدة حاجات نفسية كاف مف بينيا ” مكارم”
رغبة أك ميؿ الفرد لمّتغمب عمى العقبات كممارسة القكل كالكفاح أك الجاىدة ألداء المياـ 

  (1666خميفة: ) ”الصعبة بشكؿ جيد كبسرعة كمما أمكف ذلؾ
ألداء  العقبػات تػذليؿ نحػك ميمػو ك الفػرد رغبػة :ىػي للنجػاز الحاجػة أف مػكرام تعػرؼ

 كتتػكافر ىػذه كاسػتقاللية كمثػابرة قػكة مػف لديػو مػا مسػتخدما الكقت مف قدر بأقؿ صعب شيء
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 مػف قػدرا كبيػرا يكسػبكف كمػف المقدمػة، فػي ليككنػكا يكػافحكف مػف لػدل مرتفعػة بدرجة الحاجة
 الػذيف كأكلئػؾ ألدائيػـ، جػدا مرتفعػا معيػارا يمتمسػكف كمػف المسػتحيؿ يحققػكف كمػف المػاؿ،

 كراء مثػؿ السػعي حاجػات عػف االنجػاز دافػع كينشػأ ليػـ، شخصػيان  فاىػد االنجػاز يصػنعكف
 لػيس ضػركريا الػدافع الجسػاـ، كىػذا الميػاـ فػي النجػاح السػامية، األىػداؼ تحقيػؽ التفػكؽ،
 ) 1661يكنس:  محمكد محمد (الحياة في لالستمرار كاضحة بدرجة

حتفػاظ بمسػتكيات معينػة نحك اال يرل فرنكف: أف دافعية االنجاز ىي السمكؾ الذم يتجو مباشرة
 (1661مف االمتياز كالتفكؽ )فتحي الزيات: 

 لالمتيػاز محػدد مسػتكل ضػكء فػي األداء بأنػو االنجػاز دافػع ماكميالنػد": فيعػرؼ"تعريػؼ     
بػأف  1961 سػنو لػو صػدر الػذم كتابػو فػي أكرده آخػر تعريفػا ماكميالنػد لنػا كالتفػكؽ كيقػدـ

 بكفػاءة قبػؿ مػف أنجػزه ممػا أفضػؿ كجػو عمػى بميامػو ـلمقيػا الفػرد حاجػة ىػك للنجػاز الػدافع
 ) 1666خميفة:  محمد المطيؼ )عبد نتيجة. كبأفضؿ ممكف جيد كبأقؿ كسرعة
 نجاز حيث تكصؿ العالـ أكزبؿكقد نصب الباحثكف في كشفيـ عف مككنات الدافعية لال     

 "Ousubel"إلى ثالث مككنات ىي : 
 ّشخصية كحاجاتيا إلى المعرفة، حيث يككف سببان الدافع المعرفي: كينبثؽ مف طبيعة ال 

في الّنجاح كتّجنب الفشؿ فال تنخفض حالة الّتكتر عند الفرد إال بعد تحقيؽ اليدؼ 
المسّطر، كمنو فإف كؿ معرفة جديدة تعتبر اكتشافا تعيف الفرد عمى القياـ ببعض 

 .المياـ أك األعماؿ بدرجة عالية مف الكفاءة
  ىذا التكجيو في رغبة الفرد في زيادة مكانتو كىيبتو كسمعتو كالتي تحقيؽ الذات: يتمثؿ

يحرزىا عف طريؽ األداء المتميز الذم يتناسب مع التقاليد كالقيـ المعترؼ بيا 
 .كىذا يؤدم إلى الشعكر بكفاءتو كاحتراـ كتقدير مفيكمو لذاتو اجتماعيان 

 رؼ النظر عف السبب كراء االنتماء أم في تقبؿ اآلخريف كقد يتـ الشباع مف خالؿ ص
ذلؾ كيظير النجاح مف خالؿ التقدير كاالعتراؼ مف اآلخريف الذيف يعتبركف مصدرا في 

 .حيث يمعباف دكرا في تحقيؽ إشباع الحاجات تأكيد ثقتو بنفسو كمثؿ ذلؾ )الكالداف(
 (2336كامؿ: )
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  أهنية دافعية االجناس:

ا ىدفان تربكيان في حد ذاتو ألف استثارة دافعية تتحدد أىمية الدافعية للنجاز في ككني      
التالميذ كتكجيييا تجعميـ يقبمكف عمى ممارسة نشاطات رياضية كمعرفية خارج نطاؽ 
المدرسة كفي حياتيـ المستقبمية، كالدافعية لالنجاز كسيمة يمكف استخداميا في سبيؿ انجاز 

 رات التمميذ عمى التحصيؿ كاالنجاز.أىداؼ تعميمية معينة ألنيا ـ أحد العكامؿ المحددة لقد
( أف الفرد عندما ينصب دافع االنجاز عمى اىتماـ يشبع إمكانياتو 2336يرم )كاظـ،  

كقدراتو فإنو يصنؼ كدافع لمنمك أما إذا كاف االىتماـ مركزان عمى المنافسة بيف األفراد فيمكف 
 عده في ىذه الحالة دافعان اجتماعيان.

 الدراسات السابقة

( دراسة ىدفت إلى تقديـ برنامج باستخداـ أنشطة الحساب الذىني 1620أجرل )البيشي:    
لعالج بعض صعكبات تعمـ الرياضيات لدل األطفاؿ المتفكقيف عقميا في ضكء خصائصيـ 

كتكصمت الدراسة باستخداـ منيج الكصفي، عمى الدراسة  كاألساليب المناسبة ليـ. كاعتمدت
نامج في عالج بعض صعكبات تعمـ الرياضيات لدل األطفاؿ المتفكقيف األدكات إلى فاعمية البر 

 عقميا.
 ميارات تنمية في األقراف تعميـ أثر عمى التعرؼ( إلى 1620كىدفت دراسة )بنك خالد:    

 في التعمـ صعكبات بفصكؿ الممتحقيف مف الطمبة التعمـ صعكبات ذكم الطمبة بيف الرياضيات
 داللة كجكد إلى الدراسة تكصمتك  التجريبي، شبو المنيج عمى ةالدراس ة، كاعتمدتجد مدينة

 )الضرب الطرح، الجمع،) األقراف تعميـ برنامج عمى التجريبية المجمكعة لصالح إحصائية
 عمى التعمـ صعكبات ذكم الطمبة عند الرياضيات ميارات تحسيف في قرافاأل تدريب كفعالية
 .البعدم االختبار تطبيؽ بعد التدريبي بعاد البرنامجأ جميع
( فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ التعاكني في 1620أما دراسة )العتـك كآخركف:    

 شبو المنيج عمى الدراسة تحصيؿ الطالب ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات، كاعتمدت
ذكم  أظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر لمتعمـ التعاكني في تحسيف تحصيؿ الطالب، ك التجريبي

 صعكبات التعمـ في الرياضيات كلصالح المجمكعة التجريبية كلـ تكجد فركؽ تعزل لمجنس.
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فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ  تقصي إلى دراسة ىدفت( 1620كما أجرل  )قنصكة:     
المستند إلى الدماغ لعالج صعكبات تعمـ الرياضيات لدل تالميذ الصؼ األكؿ العدادم ذكم 

 الكصفي في جمع المعمكمات كالبيانات، المنيج عمى الدراسة كاعتمدتـ. صعكبات التعم
كتكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج في تحسيف تعمـ الرياضيات كتنمية العمميات الرياضية 

 لذكم صعكبات التعمـ.
( كالتي ىدفت إلى استقصاء Yu & Pan, 2014كفي دراسة اجراىا كالن مف  يك كباف )   

د الذاتي لألسئمة المعززة بتقنيات النترنت الفكرية عمى االنجاز األكاديمي، أثر التكلي
، ككشفت النتائج عف التجريبي شبو المنيج عمى الدراسة القمؽ( لمتعمـ؛ كاعتمدت -ك)الرضا

كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التي درست باستخداـ التكليد الذاتي لألسئمة 
ترنت الفكرية، إلى جانب عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف المعززة بتقنيات الن

 في نطاؽ)الرضا كالقمؽ( لمتعمـ. 
التعرؼ عمى الفركؽ في تقدير الذات  إلى دراسة ىدفت( 1623 :الجريسي كاجرل )    

بيف  تحديد العالقةك الدراسي لدل التمميذات ذكات صعكبات التعمـ كالسكّيات،  للنجازكالدافعية 
  الدراسي لدل التمميذات ذكات صعكبات التعمـ كالسكّيات للنجازكالدافعية  تقدير الذات

عدـ كجكد فركؽ كتكصمت الدراسة إلى  االرتباطي: اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي
إحصائية بيف عينتي الدراسة في كؿ مف تقدير الذات كالدافعية لالنجاز الدراسي،   ذات داللة
كد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى اختالؼ نمط صعكبات التعمـ األكاديمية كعدـ كج

كعدـ كجكد عالقة إرتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف تقدير الذات كالدافعية لالنجاز 
 الدراسي لدل عينتي الدراسة.
( دراسة ىدفت إلى قياس فاعمية إستخداـ نمكذج التعمـ 1623كما أجرل ) الشرع: 

لتدريس مادة الرياضيات في ميارات التكاصؿ الرياضي كالتفكير  ".G.L.M"كليدل الت
، التجريبي شبو المنيج عمى الدراسة المنظكمي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط، كاعتمدت

ككشفت النتائج عف تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ نمكذج التعمـ التكليدم 
 ي ميارات التكاصؿ الرياضي كالتفكير المنظكمي.عمى المجمكعة الضابطة ف
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( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ 1621كأجرل )الكبيسي؛ الساعدم: 
نمكذج التعمـ التكليدل في تحصيؿ المفاىيـ الرياضية كاستبقائيا لدل طمبة الصؼ الثاني 

الضابطة في اختبار  المتكسط؛ ككشفت النتائج عف تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة
 تحصيؿ المفاىيـ الرياضية كفي استبقائيا.

( دراسة ىدفت إلى تصميـ برنامج 1663كما أ جرل كالن مف  )أبك زيتكف؛ الناطكر:     
تدريبي لطمبة ذكم صعكبات التعمـ في الميارات الدراسية، كقياس أثر البرنامج في تحسيف 

 شبو المنيج عمى الدراسة فيـك الذات، كاعتمدتمياراتيـ الدراسية كتحصيميـ األكاديمي كم
. كقد أسفرت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا: إف برنامج الميارات الدراسية لو أثر التجريبي

في تنمية التحصيؿ لدل أفراد المجمكعة التجريبية بشكؿ ممحكظ، كىي ذات داللة إحصائية. 
مفيـك الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية إف برنامج الميارات الدراسية لو أثر في تنمية 

 بشكؿ ممحكظ، كىي ذات داللة إحصائية.
( دراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية 1663كما أجرل ) سمماف:    

التعمـ التكليدم في عالج التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ 
، ككشفت النتائج عف كجكد التجريبي شبو المنيج عمى الدراسة تمدتالثامف األساسي. كاع

بيف متكسطي درجات الطالب في  (α≤ 6061)فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
المجمكعتيف التجريبية في اختبار تشخيص التصكرات البديمة البعدم لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
التي ىدفت إلى التعرؼ أثر استراتيجيتيف  Trespalacios: 2008 )زفي دراسة )

الكمي  -لمتعمـ التكليدم عمى االنجاز األكاديمي لدل تالميذ الصؼ الثالث في التمثيؿ الجزئي
،  التجريبي شبو المنيج عمى الدراسة لألعداد النسبية باستخداـ اليدكيات االفتراضية، كاعتمدت

األسئمة( تزيد عف فاعمية إستراتيجية  -باتكأظيرت النتائج كجكد فاعمية الستراتيجية )إجا
األمثمة( في اختبار الفيـ البعدم الُمعجؿ، إضافة إلى عدـ كجكد تفاعؿ داؿ بيف  -)تكليد

إستراتيجيتي التكليد في اختبار الفيـ المؤجؿ، كما أكضحت الدراسة كجكد اختالؼ في درجات 
أف تذكر المعمكمات عند الطمبة الذيف اختبار الفيـ البعدم المؤجؿ بيف المجمكعتيف تعزل إلى 
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األمثمة( كانت أفضؿ نسبيان مف الطمبة الذيف استخدمكا  -استخدمكا إستراتيجية )تكليد
 األسئمة(. -إستراتيجية )إجابات

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دافعية االنجاز (  Robinson:  2001)  ركبنسكفكاجرل    
ريكييف األفارقة )السكد( كمعرفة الفركؽ بيف الطالب لدل تالميذ المدارس االبتدائية األم

مرتفعي كمنخفضي دافعية االنجاز في التحصيؿ األكاديمي كطبيعة العالقة بيف دافعية االنجاز 
. كاعتمدت االجتماعي لمتالميذ، كاختالؼ دافعية االنجاز باختالؼ النكع-كالمستكل االقتصادم

اسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا: كجكد عالقة . تكصمت الدر الدراسة عمى المنيج الكصفي
بالضافة إلى كجكد  ذات داللة إحصائية بيف دافعية االنجاز كالتحصيؿ األكاديمي، إرتباطية

فركؽ دالة إحصائيا بيف الطمبة كالطالبات في دافعية االنجاز لصالح الطالبات، ككجكد عالقة 
االقتصادم كدافعية االنجاز لدل طالب ك دالة إحصائيا بيف المستكل االجتماعي  إرتباطية

 .المدارس االبتدائية
 التعقيب على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة نجد أف بعضيا اىتـ بعالج بعض صعكبات تعمـ باستخداـ    
استراتيجيات مختمفة مثؿ: انشطة الحساب الذىني، التعميـ التعاكني، تعميـ االقراف )البيشي: 

(،  كبعضيا اىتـ 1620؛ قنصكة: 1620؛ العتـك كآخركف: 1620؛بنك خالد: 1620
 & Yuبدراسة خصائص الطالب ذكم صعكبات التعمـ كالدافئة للنجاز، كتقدير الذات ك )

Pan, 2014 ؛ 1623 :الجريسي؛Robinson:  2001  كبعضيا اىتـ بدراسة اثر  )
عة مثؿ ميارات التكاصؿ الرياضي كالتفكير استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم عمى متغيرات متنك 

المنظكمي، ك عالج التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية االنجاز األكاديمي،  
(Trespalacios: 2008  :؛ الكبيسي؛  1663؛أبك زيتكف؛ الناطكر: 1663؛ سمماف

 ( .1623؛ الشرع:  1621الساعدم: 
ية استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تنمية بعض أما الدراسة الحالية فتيدؼ قياس  فاعم   

 العمميات الرياضية كدافعية االنجاز لدل تالميذ المرحمة االبتدائية منخفضي التحصيؿ
مثؿ األساس األكؿ لبناء ت استخداـ إستراتيجية التعمـ التكليدممما سبؽ يتضح أف ك    

رتبطت بمعتقدات الطالب عف كاكتساب الطالب لممفاىيـ المنطقية الجديدة، خاصة إذا ا
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مما كاف لو أثر كبير في تنمية دافعية االنجاز لدل . كخبراتيـ السابقة كفاءتيـ الذاتية
الطالب، كيتضح ذلؾ أف إستراتيجية التعمـ التكليدم تساعد في تنمية بعض العمميات 

 مـالتع نمكذج كفؽ المحتكم الرياضية . كاستفاد الباحث مف ىذه الدراسات في تنظيـ
التكليدم،  التعمـ نمكذج ضكء في الطالب ككتاب المعمـ دليؿ إعداد خطكات التكليدم، كتحديد

 كبناء األدكات ، كتفسير النتائج.
 إجزاءات البحح امليدانية

 منهج البحح: 

 Quazi Experimentalالمػػنيج الشػػبو التجريبػػي ) اعتمػػدت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى    
Designة الدراسػػة، كلككنػػو مػػف أكثػػر المنػػاىج البحثيػػة دقػػة كعمميػػة (، كذلػػؾ لقربػػو مػػف طبيعػػ

( بأنػػو "المػػنيج الػػذم يسػػعى لمكشػػؼ عػػف العالقػػات 3، 1661 :الشػػربيني)كمكضػػكعية، يعرفػػو 
بػػيف المتغيػػرات فػػي ظػػركؼ يسػػيطر فييػػا الباحػػث عمػػى متغيػػرات أخػػرل؛ لمعرفػػة الظػػركؼ التػػي 

ط بالشػػركط المحػػددة لحػػدث مػػا، تسػػبب ظػػاىرة محػػددة، كلػػذلؾ فالتجريػػب تغييػػر متعمػػد مضػػبك 
 كمالحظة التغييرات في الحدث ذاتو".

فعاليػػة نمػػكذج الػػتعمـ عمػػى تعػػرؼ مكاسػػتخدـ المػػنيج الشػػبو التجريبػػي فػػي ىػػذه الدراسػػة؛ ل   
تدائيػة تنميػة بعػض العمميػات الرياضػية كدافعيػة االنجػاز لػدل تالميػذ المرحمػة االب يفػ مالتكليد

 .حائؿمدارس بمدينة ب منخفضي التحصيؿ
 :يمي كما (كضابطة تجريبية (مجمكعتيف عمى المعتمد التجريبي التصميـ الباحث كاتبع

 بعدم قياس                معالجة                قبمي قياس      :التجريبية المجمكعة
 بعدم قياس                                      قبمي قياس :     الضابطة المجمكعة

 ه:بحح وعينتجمتنع ال

بتػدائي الممتحقػيف بالمػدارس خػامس االالصػؼ ال تالميػذتككف مجتمع البحػث مػف جميػع 
ق، 2131/2132التابعة لدارة التعميـ بمدينة حائؿ في الفصؿ الدراسي الثػاني لمعػاـ الدراسػي 

ة، كتمثمػػت فػػي ابتدائيػػة ابػػف الحػػالي بالطريقػػة الطبقيػػة العشػػكائي بحػػثكاختػػار الباحػػث عينػػة ال
 ، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية، كالثانية ضابطة.ية، كابتدائية ابف مبارؾتيم
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 دراست( َىضح تىسَع أفزاد عُنت ان1جدول )

 انفصم انًدرست انعدد انًجًىع انًجًىعت  و

 33 انضابطت 1

 5/1 ابن تًُُت 11

 5/1 ابن يبارن 11

 5/1 انسعىدَت 11

1 

 31 انتجزَبُت 

 5/3 تًُُت ابن 11

 5/3 ابن يبارن 9

 5/1 انسعىدَت 11

 انًجًىع

 
 فصىل 4 ثالث يدارص 46 46

 أدوات الدراسة:

 بالتعله التوليدي:إعداد دليل املعله اخلاص أواًل: 

 تـ إعداد دليؿ المعمـ كفؽ الخطكات اآلتية:
 :  ليؿ المعمـ في صكرتو األكلية عمىكقد احتكل د بناء دليؿ المعمـ:. 2

 عنكاف الدرس.
 جكانب كجدانية(.  –ميارات  – قكانيف -تعميمات –مفاىيـ  –حقائؽ المحتكل )
 أىداؼ الدرس.

 ..إلخ( أمثمة  -صكر –الكسائؿ كاألنشطة التعميمية )رسـك 
 خطوات السري يف الدرس.

 التقويه.
 ، يكجػد فػياسػتوسية الحالية لتطبيؽ ما تـ در ستراتيجية التدرييناسب ال استخدـ الباحث تقكيمان 

أسئمة متنكعة كمياـ منزليػة كفػي بدايػة الفتػرة التاليػة يقػـك  نياية كؿ درس سجؿ نشاط التمميذ
كقياس مػا تػـ تحقيقػو مػف  عمميات الرياضيةالمعمـ بمناقشتيا مع تالميذه لتقييـ تعمـ التالميذ لم

 أساليب التعزيز المناسبة. عطائيـ التغذية الراجعة مستخدمان ا  أىداؼ ك 
 ض دليل املعله على احملكنني:عز

آرائيػـ  لبػداءتـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي صػكرتو األكليػة 
   حكؿ اآلتي:

 التدريس المستخدمة. ةقيمدل اتساؽ دليؿ المعمـ مع طر  -
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بعػػض العمميػػػات الرياضػػية كدافعيػػػة كفايػػة الجػػراءات المتضػػػمنة فػػي الػػػدليؿ لتمنيػػة  -
 بالمحتكل المختار. المتضمنةاالنجاز 

، حتػى ال منية الرسمية لتػدريس ذلػؾ المحتػكلمدل مالئمة إجراءات الدليؿ لمخطة الز  -
منػػو أثنػػاء تنفيػػذه  ميػػذالت، كمػػف ثػػـ ينفػػر العمػػى تػػدريس المقػػرر إضػػافيان  يكػػكف عبئػػان 

 الفعمي.
 المتضمنة فيو كالصحة المغكية لممعمكمات المتضمنة فيو. رياضيةال عممياتصحة ال -
 مف مقترحات خاصة بالدليؿ أك أم مالحظات أخرل. ما يركنو مناسبان  إضافة -

 إعداد دليل املعله يف صورته النهائية :
 في ضكء آراء المحكميف تـ إجراء بعض التعديالت كالمقترحات المتمثمة في اآلتي:

 الصياغة المغكية السميمة لبعض الفقرات التي كردت بالدليؿ. -
 يمكف تحقيقيا في الفترات التعميمية. صكرة صحيحة سمككيان جراءات بتحديد األىداؼ كال -
 تـ إعداد الدليؿ في صكرتو النيائية.  -

 :إعداد سجل نشاط التلنيذ

 كفقان  مادة الرياضياتأعد الباحث سجؿ نشاط التمميذ في صكرة كرقية لكؿ درس مف دركس 
تكل في صكرة أسئمة دكف كتدريب عمى المح يةالتجريب ةالمستخدمة في التدريس لممجمكع ةقيلمطر 

، مع ترؾ مساحة لمتمميذ كي يقـك بتسجيؿ يةإجابة، تكزع عمى التالميذ في بداية كؿ فترة دراس
، كتـ ا بنفسو تحت إشراؼ كتكجيو المعمـالجابات مع ترؾ المالحظة كاالستنتاج لمتمميذ ليتكصؿ إلييم

كركعي أف تحث التمميذ عمى إجراء  ابيةبالعممية الحساحتكاء األسئمة عمى بيانات خاصة مراعاة عدـ 
عمميات عقمية كالتصنيؼ كاالستنتاج كالتفسير كتدكيف نتاج ىذا العمميات في الفراغات المكجكدة  

 بسجؿ النشاط.
 :لبعض العنليات الزياضيةإعداد االختبار التحصيلي ثانيًا: 

 : النحك التالي لبعض العمميات الرياضية عمىتمثمت خطكات إعداد االختبار التحصيمي 
المتضػمنة  لبعض العمميات الرياضيةختبار إلى قياس تحصيؿ ىدؼ اال :تحديد اليدؼ مف االختبار (1

 .لمصؼ الخامس االبتدائي بمنيج الرياضيات
بكضع جميع أسئمة االختبار مػف نػكع االختيػار مػف متعػدد  قاـ الباحث :تحديد نكع مفردات االختبار (1

ف أفراد العينػة أكعي في مفردات االختبار البساطة في المغة حيث ، كما ر حيث أنيا أكثر مكضكعية
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 .الخامس االبتدائيمف تالميذ الصؼ 
 :ىما جزئييفصاغ الباحث مفردات االختبار بحيث يتككف كؿ سؤاؿ مف  :صياغة مفردات االختبار (3
 : كىي تتضمف رأس السؤاؿ كالمطمكب فيو.مقدمةال - أ

 جابة التي يراىا مناسبة لمسؤاؿ.ختار منيا التمميذ ال: كىي عبارة عف أربعة بدائؿ يالبدائؿ - ب
 :عاتيا عند صياغة مفردات االختبار؛ كمنيايجب مراالتي معايير الكتـ مراعاة     
 أف تككف كاضحة كغير غامضة. -                        .أف تككف قصيرة نسبيان  -
 ف أكثر مف فكرة كاحدة.أال تتضم -   .المقساةأف تتعمؽ بجانب ىاـ مف الجكانب  -
 تجنب العبارات التي تكحي بالجابة. -          أف يككف كؿ بند مستقؿ عف اآلخر. -
 :مراجعة مفردات االختبار (6
مراجعة مفردات االختبار لعدة مرات عمى فترات زمنية متفاكتة مف أجؿ الضػافة إلييػا أك تعػديؿ تـ  -

بػالمحتكل  قكيػان  ت التي لـ تكػف مرتبطػة ارتباطػان أك حذؼ ما يظير بيا مف عيكب كتـ حذؼ المفردا
 الدراسي أك غير الكاضحة أك الصعبة.

، كمػػف خػػالؿ ذلػػؾ تػػـ حػػذؼ بعػػض المفػػردات الصػػعبة لغكيػػا ن مفػػردات االختبػػار لغكيػػان  ةاجعػػتػػـ مر  -
 كاستبداليا بأخرل مناسبة.  

 مفردة(. 16)مفردة( إلى  12حذؼ بعض المفردات الصعبة حتى كصمت بنكد االختبار مف )تـ  -
 :تحديد تعميمات االختبار (5

التمميذ فكرة عف مكضكعو كتدريبو عمى كيفية التعامؿ مع مفرداتو  إعطاءىدفت تعميمات االختبار إلى 
، كلػذلؾ أعػدت تمػؾ التعميمػات قبػؿ تطبيػؽ االختبػار، كقػد ؾ بعرض مثػاؿ كطريقػة الجابػة عميػوكذل

 :صياغة تعميمات االختبار ما يأتي ركعي عند
 ديد اليدؼ مف االختبار في بداية التعميمات.تح -
 عميو. الجابةكصؼ االختبار ككيفية  -
 إعطاء نمكذج لمسؤاؿ كنمكذج لطريقة الجابة. -
 ددت تعميمات بدء االختبار التي تيدؼ إلى ضبط عممية بدء االختبار.حُ  -
 :Validityختبار صدؽ اال (4

ر عمى مجمكعة مف الؿ عرض االختبامف خ Content Validityتـ استخداـ طريقة صدؽ المحتكل 
، كقد اشتممت ىذه المجمكعة عمى عػدد مػف األسػاتذة المتخصصػيف فػي المنػاىج السادة المحكميف

 :إبداء الرأم في االختبار مف حيث كقد ُطمب مف السادة المحكميف، تدريسالكطرؽ 
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 .العمميات الرياضيةمطابقة المعمكمات الكاردة بالمفردات ألحدث  -
 مفردة لممستكل الذم تقيسو. مطابقة كؿ -
 كؿ مفردة لمستكل طالب عينة البحث. مالئمة -
- .  حذؼ أك إضافة أك تعديؿ بعض المفردات في ضكء ما يركنو مناسبا ن

كتتمخص ىذه التعديالت فيما ، بار في ضكء آراء السادة المحكميفىذا كقد تـ تعديؿ االخت   
 :يمي

 محؿ الدراسة.بالعمميات عينة كغير المرتبطة مباشرة حذؼ بعض المفردات غير المناسبة لطبيعة ال -
 تعديؿ بعض المفردات مف حيث الصياغة العممية. -
 مفردة(.   16مفردة( إلى ) 12خفض عدد المفردات مف ) -
تـ تطبيؽ االختبار عمػى ك ختبار بعد التجربة االستطالعية، تـ حساب معامؿ ثبات اال:ثبات االختبار (7

كبمػغ عػدد تالميػذ العينػة  مدينػة حائػؿبإحدل مػدارس  الخامسالصؼ عينة استطالعية مف تالميذ 
 16 –كتػػػـ تصػػػحيح االختبػػػار كطبقػػػت معادلػػػة كيػػػكدر ريتشاردسػػػكف  تمميػػػذان ( 11االسػػػتطالعية )

Kuder-Richardson (20) (212، 1666، األنصارم) 
ف ( كىػػي قيمػػة مقبكلػػة كعميػػو فقػػد اطمػػأ0.83ك بمػػغ معامػػؿ ثبػػات االختبػػار التحصػػيمي )   

  .االختبارالباحث إلى ثبات 
 :تحميؿ مفردات االختبار (8

الخػامس مػف تالميػذ الصػؼ  تمميذان  11بعد تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية ضمت    
بة ، قاـ الباحث بحساب معامػؿ السػيكلة كمعامػؿ الصػعك بمدينة حائؿ ابف تيمية،مدرسة ب االبتدائي

( 0.9د المفردات التػي يصػؿ معامػؿ السػيكلة ليػا إلػى )تـ استبعالكؿ مفردة مف مفردات االختبار، 
( فأقػػؿ باعتبارىػػا 0.1، ككػػذلؾ التػػي يصػػؿ معامػػؿ الصػػعكبة ليػػا )فػػأكثر باعتبارىػػا شػػديدة السػػيكلة

مفػػردة مكزعػػة كمػػا بالجػػدكؿ  16كمػػف خػػالؿ ذلػػؾ أصػػبح االختبػػار مككنػػا ن مػػف ؛ شػػديدة الصػػعكبة
 :تياآل
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 ( 1جدول )

 تحهُم يفزداث االختبار

ستىانً

 ي

عدد 

 انًفزداث

 أرلاو انًفزداث

  19، 17،  16،  11، 11، 14،  11،  17،  16،  11،   9،  7،  6،  4،  1 15 تذكز

  18،   12،  19،  18،  17،   11،  12،  19،  14،  11،  11،   8،   1 13 فهى

 42، 14،  11،  11،  16، 11،  11، 18، 11، 12،  1،  1 11 تطبُك

 :فردات االختبار مف خالؿ المعادلةمعامؿ التمييز لكؿ مفردة مف م كقد تـ حساب
 معامؿ الصعكبة   Xيز= معامؿ السيكلة معامؿ التمي

 ( 6.11 – 6.20كتـ استبعاد األسئمة ذات معامؿ تمييز ال يقع في المدل )
 (.دقيقة 10تـ حساب متكسط زمف االختبار فكجد أنو ) :زمف االختبار (9
تـ تحديد الدرجة الخاصة بكؿ مفردة مف مفردات االختبار عندما يجيب  ختبار:تقدير درجات اال (26

ذا كانت الجابة خاطئة تقدر ب، ك ( درجة2إجابة صحيحة بمقدار ) التمميذعنيا   ،( درجة)صفر ػا 
 ( درجة. 16ختبار )ؾ تككف النياية العظمى لدرجات االكفي ضكء ذل

( 16التحصيمي في صكرتو النيائية مف ) االختبارتككف  :ختبار التحصيميالصكرة النيائية لال (22
 :جزئييفكعرض االختبار عمى التمميذ في صكرتو النيائية في  سؤاؿ

 عمى صفحة الغالؼ كصفحة التعميمات كصفحات األسئمة مكتحتك   :كراسة األسئمة. 
 1 – 2ختبار )كىي تتككف مف مجمكعة مف الصفكؼ لتشير إلى رقـ أسئمة اال :كرقة الجابة - 

 .د( -جػ  –ب  –، ككذلؾ مجمكعة مف األعمدة لتشير إلى بدائؿ الجابات )أ (16 –.. .
 :دافعية االجناسبناء مقياس  ثالجًا:

 لما يأتي:طبقا  تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ليالءـ دافعية االنجازتـ إعداد مقياس 
عمى  االبتدائي تالميذ الصؼ الخامسقدرة  لالتعرؼ عمى مد: اليدؼ مف المقياس -

دراؾ المكاقؼ  المرتبطة بدافع االنجاز لمعمميات الرياضية.   تحديد كا 
 إلػى بعػض تـ تصميميا لمرجػكع رياضيان ( مكقفان 12تضمف المقياس ) إعداد المقياس: -

كلقد قػاـ ىػؤالء ( 0202: الجريسي)(، و0222:الصافي) ؿ دراسةمثالدراسات السابقة 
عمػػػى حسػػػب الفئػػػة كالمرحمػػػة العمريػػػة  ة االنجػػػازدافعيػػػالبػػػاحثكف بإعػػػداد مقػػػاييس 

 لدراستيـ.

فػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ تناكلػػو فػػي الطػػار النظػػرم لمبحػػث تػػـ تحديػػد عػػدد مػػف حػػدكد المقيػػاس:  -
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 عينة البحث. ل دافع االنجازمدل  ىلمكقكؼ عم العمميات الرياضية 

 مكاقؼ حقيقيةتـ صياغة مفردات المقياس في صكرة  صياغة مفردات المقياس: -
فييا عف طريؽ االختيار مف متعدد حيث يحدد  الرأمخذ أك  عمميات الرياضيةمف التتض
 مف بيف أربع بدائؿ مختمفة كاالختيار مف متعدد. رأيو تمميذال

( مكقفا كعرض عمى 31صدؽ المقياس: تـ بناء المقياس في صكرتو األكلية مف )  -
 :مجمكعة مف المحكميف ألخذ آرائيـ حكؿ ما يمي

 المكجكدة. بعض العمميات الرياضيةاقؼ المقياس عف مدل مناسبة مك  -2

 .ميذالتمدل مالئمة صياغة المكاقؼ لمستكل ال -1

 مدل مالئمة البدائؿ في كؿ مكقؼ كطريقة صياغتو. -3

كعنػػد اسػػتعراض أراء المحكمػػيف كجػػد اتفػػاؽ حػػكؿ سػػالمة المحػػاكر الرئيسػػية كالمفػػردات 
 .ت الرياضيةعممياالبعض التي يحتكييا المقياس كمناسبتيا لقياس 

كأدخمػػػت التعػػػديالت التػػػي اتفػػػؽ عمييػػػا كحػػػذؼ العبػػػارات المطمػػػكب حػػػذفيا حسػػػب آراء السػػػادة 
 ( مكقفان. 12المحكميف فأصبح عدد المكاقؼ )

كقد اعتمد الباحث لمتحقيؽ مف ثبػات المقيػاس إعػادة تطبيػؽ المقيػاس عمػى ثبات المقياس:  -
كعنػد اسػتخداـ معامػؿ ارتبػػاط مدينػة حائػػؿ، تمميػذان مػف تالميػذ مدرسػػة ابػف تيميػة ب( 11عينػة )

كىػػذا العمميػػات الرياضػػية بمقيػػاس  (6.21 )بيرسػػكف اتضػػح أف معامػػؿ الثبػػات الكمػػى لممقيػػاس
 يدؿ عمى أف المقياس يتصؼ بدرجة عالية مف الثبات. 

بسػػيطة كبعيػػدة عػػف الغمػػكض  بصػػكرة صػػياغة تعميمػػات المقيػػاس تمػػتك  :تعميمػػات المقيػػاس -
 لطريقة الحؿ. يتكضيحيدؼ مف المقياس مع مثاؿ كشممت عمى شرح ال

 نتائج التطبيق القبلي:

 المجمػػكعتيف بػػيف الفػػركؽىػػدؼ التطبيػػؽ القبمػػي إلػػى تكػػافؤ المجمكعػػات مػػف خػػالؿ حسػػاب 

 ،فػػي التطبيػػؽ القبمػػي لكػػؿ مػػف اختبػار العمميػػات الرياضػػية كمقيػػاس دافعيػػة االنجػػاز الضػابطة

 :ذلؾ يكضح (3 (كالجدكؿ

 
انضابطت  انًجًىعتُن الستجاباث افزاد "ث" ولًُت انًعُارَت واالنحزافاث ىسطاثانًت( 3جدول )

 عهً انتطبُك انمبهٍ نكم ين اختبار انعًهُاث انزَاضُت ويمُاص دافعُت االنجاس وانتجزَبُت
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 انًتىسط انعدد يجًىعت 

 انحسابٍ

 االنحزاف

 نًعُارٌا

لًُت 

 "ث"

اندالنت 

 االحصائُت

اختبار انعًهُاث 

 ت انمبهٍانزَاضُ

 29161 19411 1916 9991 11 انتجزَبُت

 1918 8978 11 انضابطت غير دالة

ويمُاص دافعُت 

 االنجاس انمبهٍ

 29164 19116 1912 61912 11 انتجزَبُت

 1912 64922 11 انضابطت غير دالة
 

 (0.05 ) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائيان  دالػة غيػر "ت" قيمػة أف (3) جػدكؿ مػف يتضح       
 يعنػي كىػذاعند التطبيؽ القبمي لكؿ مف اختبػار العمميػات الرياضػية كمقيػاس دافعيػة االنجػاز؛ 

 تكافؤ يعني كىذا كالضابطة، التجريبية المجمكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ
 . المجمكعتيف

 :وحتليلها وتفسريها عزض نتائج البحح

لييػػا الباحػػث عمػػى ضػػكء فركضػػو حيػػث تػػـ تطبيػػؽ تػػـ تنػػاكؿ تحميػػؿ النتػػائج التػػي تكصػػؿ إ    
األدكات كتصػػحيحيا كرصػػد الػػدرجات عمػػى األداءيػػف محػػكر البحػػث )اختبػػار التحصػػيؿ لػػبعض 

 مقياس دافعية االنجاز( كقد تمت معالجة البيانات إحصائيان. –العمميات الرياضية 
 التطبيؽ البعدم ألدكات البحث: 

ف باسػػتخداـ اختبػػار "ت" لمعينػػات المسػػػتقمة للجابػػة عمػػى أسػػئمة البحػػث اختبػػر الفرضػػا
 :Spssكاستخدـ في ذلؾ برنامج 

 :نتائج الفزض األول

د فركؽ ذات داللة ك لمتحقؽ مف مدل صحة الفرض األكؿ كالذم ينص عمى "كج
( بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كدرجات 6.61إحصائية عند مستكل )

لصالح المجمكعة العمميات الرياضية، طبيؽ البعدم الختبار تالميذ المجمكعة الضابطة في الت
المعيارم  كاالنحراؼاستخدـ الباحث اختبار "ت" كتـ حساب المتكسط الحسابي تـ ."التجريبية

المجمكعتيف  تالميذل لمعمميات الرياضية ختبار التحصيمياالداللة الفركؽ في لكقيمة "ت" 
 (:1كؿ )التجريبية كالضابطة، كما ىك مكضح في جد



 .......  فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض العمليات الرياضية

 - 211 - 

 نحزاف انًعُارٌ ولُى "ث" نهدرجت انكهُت فٍ االختبار انتحصُهٍانًتىسط انحسابٍ واال (6) جدول

 انًجًىعتُن انتجزَبُت وانضابطت تاليُذن نهعًهُاث انزَاضُت

 انًتغُز 

 انعدد انًجًىعت انتابع
انًتىسط 

 انحسابٍ

االنحزاف 

 انًعُارٌ

لًُت 

 "ث"

يستىي 

 دالنتان

 1714 1378751 31 تانتجزَبُ انتذكز
77176 

17111 

 دانت 1719 1181857 33 انضابطت

 1753 1483517 31 انتجزَبُت انفهى
11753 

17111 

 دانت 1811 1374971 33 انضابطت

 1861 781833 31 انتجزَبُت انتطبُك
97659 

17111 

 دانت 1761 373571 33 انضابطت

االختبار 

 ككم
 3818 37731 31 انتجزَبُت

14811 
17111 

 دانت 6775 17736 33 انضابطت
 

(، يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 1) النتائج التي يعرضيا جدكؿ باستقرار
عند  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، تالميذ( بيف متكسطات درجات 6.662مستكل )

لفرؽ لصالح المجمكعة اتعكد ىذه ك  االختبار ككؿ كعند المستكيات)التذكر، الفيـ، التطبيؽ(
 التجريبية.

( عمى المتغير إستراتيجية التعمـ التكليدمكلتقدير حجـ التأثير الناتج عف المتغير المستقؿ )
 كميجا( كتحكيمو أ)مربع  w2( تـ حساب كؿ مف تحصيؿ العمميات الرياضية التابع )

 ..تأثير اليكضح حجـ  ي( كالجدكؿ التالالتأثير)حجـ   fإلى
  w2لًُت  تحصُم انعًهُاث انزَاضُتعهً  إستزاتُجُت انتعهى انتىنُدٌحجى تأثُز  ( 5جدول )

 انًمابهت نها  fولًُت 

 حجى انتأثُز fلًُت  w2لًُت  انًتغُز انتابع انًتغُز انًستمم

تحصُم انعًهُاث   إستزاتُجُت انتعهى انتىنُدٌ

 انزَاضُت 

 كبُز 1819 1895

( إسػتراتيجية الػتعمـ التكليػدمثير المتغيػر المسػتقؿ )يتضح أف حجـ تػأ (1مف جدكؿ )     
( 2.13المحسػػكبة ) fألف قيمػػة  ( كبيػػر نظػػران تحصػػيؿ العمميػػات الرياضػػيةعمػػى المتغيػػر التػػابع )

تحصػيؿ العمميػات تػأثير كبيػر عمػى  و( كىذا يعنػى أف البرنػامج المقتػرح كػاف لػ6.16أكبر مف )
   .الرياضية
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كىػػذا يشػػير إلػػى تفػػكؽ السػػالؼ الػػذكر، األكؿ  صػػحة الفػػرض كىػػك مػػا يعنػػي التحقػػؽ مػػف
لمعمميػات المجمكعػة الضػابطة فػي االختبػار التحصػيمي  تالميذالمجمكعة التجريبية عمى  ميذالت

بإسػتراتيجية الذم تناكلو البحث، كيرجع ذلؾ إلى أف المجمكعػة التجريبيػة قػد درسػت "الرياضية 
رشػػاد المعمػػـ لمكمػػا يصػػاحبو مػػف أنشػػطة تعميميػػة كت "الػػتعمـ التكليػػدم ، ممػػا يػػدؿ ميػػذالتكجيػػو كا 

أفضػػؿ مػػف رياضػػية " فػػي تػػدريس العمميػػات ال إسػػتراتيجية الػػتعمـ التكليػػدمعمػػى أف اسػػتخداـ "
، كبيػػذا لتمػػؾ العمميػػاتالتحصػػيؿ تنميػػة الطريقػػة العاديػػة فػػي التػػدريس، كأنيػػا ذات فاعميػػة فػػي 

 يتحقؽ صحة الفرض األكؿ.
(، 1620(، كدراسة )بنك خالد: 1620)البيشي: كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة كؿ مف 

"، كدراسة )رياض الشرع: Yu & Pan, 2014(، كدراسة "1620كدراسة )العتـك كآخركف: 
(، كدراسة )سكداف 1621(، كدراسة )عبدالكاحد الكبيسي؛ عمار الساعدم: 1623
مـ نشطان كفعاالن جعؿ المتعينشط بيئة التعمـ ك ي تكليدمالتي أثبتت أف التعمـ ال( 1622الزعبى:

، كزيادة فيمو لما العمميات الرياضيةتحصيؿ في التعمـ مما ينعكس أثره عمى  كذك إيجابية
 يتعممو، ككثرة استيعابو.

 حػػدث "بتنميػػةأ" الػػذم إسػػتراتيجية الػػتعمـ التكليػػدميرجػػع تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ "كربمػػا 
 " يرجع ذلؾ لألسباب التالية:يةالمجمكعة التجريب ميذالت لدل "العمميات الرياضية تحصيؿب
خػالؿ  مػف خػالؿ مػا يعػرض عمػييـ مػف كليػدمكتشػكيقيـ إلػى الػتعمـ الت ميذالتإثارة اىتماـ ال -

الكتسػػػاب  ميػػػذالتدافعيػػػة ال اثيػػػر يقػػػد  افتػػػمالكالتطبيػػػؽ  التحػػػدم تػػػيكىػػػي مرحم ،السػػػتراتيجية
صػػكؿ للجابػػة عػػف كمػػف ثػػـ دفعيػػـ إلػػى البحػػث، كمحاكلػػة الك  لعمميػػاتالخبػػرات المتضػػمنة با

كالتكصؿ إلييا مف خػالؿ ممارسػتيـ ليػذه العمميػات، كىػك  ستراتيجيةالتساؤالت المتضمنة بال
 .تالميذما يسيـ في تنمية التحصيؿ لدل ال

كػاف لػو  كليػدمبالتعمـ الت رياضيةكجذب انتباىيـ أثناء دراستيـ العمميات ال ميذالتتشكيؽ ال -
المجمكعػػػة التجريبيػػػة عػػػف  ميػػػذالتدة تحصػػػيؿ كزيػػػا ،رياضػػػيةأثػػػر فػػػي فيػػػـ العمميػػػات ال

 المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة المعتادة.
 لمعمميػػات الرياضػػية،المتعممػػيف عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ  ميػػذالتتػػكفير منػػاخ تربػػكم، سػػاعد ال -

كبقػاء ىػذه المعمكمػات بالػذاكرة  ،أدل إلى بقاء أثر التعمـ بالػذاكرة كتحديػد أكثػر لممعمكمػاتك 
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بإسػتراتيجية الػتعمـ زيادة مدة االحتفاظ بيا مما يدؿ عمػى أف الدراسػة " كبالتاليطكيمة، فترة 
 "، أدل إلى قدر كبير مف التحصيؿ عف الطريقة العادية في التدريس. التكليدم

 :جانينتائج الفزض ال

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة "كالػػػذم يػػػنص عمػػػى  ثػػػانيلمتحقػػػؽ مػػػف مػػػدل صػػػحة الفػػػرض ال    
(  بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة كدرجػػات 6.61تكل )إحصػػائية عنػػد مسػػ

لصػػالح المجمكعػػة مقيػػاس الدافعيػػة لالنجػػاز تالميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم 
 ."التجريبية

استخدـ الباحث اختبار "ت" كتـ حساب المتكسط الحسابي الثاني كالختبار صحة الفرض 
تالميذ دل ل مقياس دافعية االنجازت" لداللة الفركؽ في كاالنحراؼ المعيارم كقيمة "

 (:0المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كما ىك مكضح في جدكؿ )
 (4) جدول

انًتىسط انحسابٍ واالنحزاف انًعُارٌ ولُى "ث" نهدرجت انكهُت فٍ يمُاص دافعُت االنجاس ندي 

 تاليُذ انًجًىعتُن انتجزَبُت وانضابطت

االنحرررزاف  انًتىسط  انعدد ًجًىعت ان انتغُز انتابع

 انًعُارٌ

يسررررررتىي  لًُت ث 

 اندالنت 

 انتًُّش تحمُك

 وانتفىق

 17111 انضابطت 38115 37814 31 انتجزَبُت 

 68497 18814 33 انضابطت  دانت

 17111 11815 18718 18891 31 انتجزَبُت األهداف تحمُك

 18818 11811 33 انضابطت دانت

 نمدرةوا انًثابزة

  عهً انتحّدٌ

 راواإلصز

 17111 13816 38195 17894 31 انتجزَبُت

 38611 14841 33 انضابطت دانت

 يع انعاللت

 انشيالء

 17111 9817 18961 19833 31 انتجزَبُت

 18738 11853 33 انضابطت دانت

 17111 13818 58791 113891 31 انتجزَبُت انًجًىع انكهٍ

 48191 47819 33 انضابطت دانت

 يػػتـ قبػػكؿكبػػذلؾ ، (6.662عنػػد مسػػتكل ) إحصػػائيا( أف قيمػػة "ت" دالػػة 1جػػدكؿ)يتضػػح مػػف 
 .دافعية االنجازمقياس  يلمبحث ف يالفرض الثان

( عمػى المتغيػر إستراتيجية التعمـ التكليدمثير الناتج عف المتغير المستقؿ )كلتقدير حجـ التأ   
 ( كتحكيمػػػػػو كميجػػػػػاأمربػػػػػع ) w2حسػػػػػاب كػػػػػؿ مػػػػػف  ( تػػػػػـدافعيػػػػػة االنجػػػػػازمقيػػػػػاس التػػػػػابع )
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  دافعيػةعمػى  إستراتيجية التعمـ التكليدميكضح حجـ تأثير  ي( كالجدكؿ التالالتأثير)حجـ   fإلى
 .االنجاز

  w2لًُت  االنجاس  دافعُتعهً  إستزاتُجُت انتعهى انتىنُدٌحجى تأثُز  ( 7جدول )

 انًمابهت نها  fولًُت 

 حجى انتأثُز fلًُت  w2لًُت  ز انتابعانًتغُ انًتغُز انًستمم

 كبُز 1811 1855 االنجاس  دافعُتيمُاص   إستزاتُجُت انتعهى انتىنُدٌ

( إسػتراتيجية الػتعمـ التكليػدميتضح أف حجـ تػأثير المتغيػر المسػتقؿ ) (1جدكؿ )مف      
( أكبػر 2.11) المحسػكبة fألف قيمػة  ( كبيػر نظػران االنجػاز  دافعيةمقياس عمى المتغير التابع )

   .دافعية االنجازتأثير كبير عمى  و( كىذا يعنى أف البرنامج المقترح كاف ل6.16مف )
تػـ  تػيال إسػتراتيجية الػتعمـ التكليػدميمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى طبيعة      

عمميػات الرياضػية كالمسػائؿ كالبػراىيف كالحػؿ بطريقػة سػيمة عػرض مجمكعػة مػف ال امف خاللي
 عمميػات الرياضػية كاألمثمػةالنػدماج داخػؿ الصكرة مكاقؼ سمككية سمح ليـ با يف ميذالتالأماـ 

ف التعمػيـ أأنشػطة متعػددة كىػذا يؤكػد عمػى  إسػتراتيجية الػتعمـ التكليػدمحتكيو تكذلؾ بسبب ما 
 .دافعية االنجاز تجاه الرياضياتيساعد عمى تنمية  بإستراتيجية التعمـ التكليدم

(، كدراسػة 1666 :مثػؿ دراسػة )الصػافيؽ مع نتائج الدراسػات السػابقة جة تتفيالنت هكىذ
((Robinson: 2001( كدراسػة ،Trespalacios: 20081623 :(، كدراسػة )الجريسػي )
التعمػيـ مراحػؿ منخفضػي التحصػيؿ   تالميػذلػدل  دافعية االنجػازأشارت إلى ضركرة تنمية  يالت

 .ةالمختمف
 :البحح   توصيات

  ميذالتاجتماعي يّدعـ التفاعؿ االجتماعي كاالحتكاؾ بيف الإشاعة مناخ نفسي 
 .المتفكقيف لألخذ بيد ذكم الصعكبات لزيادة دافعيتيـ

  ستراتيجيات إثارة دافعية االنجاز لدل إممارسة تحسيف أسمكب المدرسيف في تبني ك
 .في جميع المراحؿ التعميمية كأثر التعمـ الصفي في ذلؾ ميذالتال

  تالميذصمة باىتمامات الالتضميف البرامج ذات ك يات تدريسية فّعالة ستراتيجإاستعماؿ 
 .كتعزيزىا
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 :بحح ال مقرتحات
 :التالية البحكثك  الدراسات اقتراح يمكف كنتائجو، بحث الحاليال أىداؼ ضكء في
 فػي الرياضػيات دارسػي لػدل الرياضػية لممفػاىيـ البديمػة التصػكرات كتشػخيص دراسػة -

 .مختمفة عمرية كمراحؿ أخرل رياضية مكضكعات
 في الرياضية لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في التكليدم التعمـ إستراتيجية فعالية دراسة -

 .مختمفة تعميمية مراحؿ
 بديمػة تصكرات تككيف عمى تأثيرىا كمدل الرياضيات مناىج لمحتكل تككينية تحميمية دراسة -

 .بالطال لدل الرياضة لممفاىيـ
ية إستراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية ميارات االستنتاج الرياضي كالتفكير دراسة فاعم -

 االبتكارم.
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 زاجعامل

 المعايير ضكء في العمكـ لتعميـ حديثة اتجاىات (.0222) راشد عمي ،الهادي عبد منى؛ النجدي حمدأ  -
 .العربي الفكر دار : القاهرة ، البنائية كالنظرية التفكير كتنمية العالمية

 .القاهرة: دار الفكر العربي ، (. دكافع التفكؽ في النشاط الرياضي0442أسامة راتب )  -
 :القاهرة ،بتدائيةاستبياف العكامؿ المرتبطة بصعكبات التعمـ في المدرسة اال(. 0441أنور الشرقاوي )  -

 مكتبة األنجمو المصرية.
 الحديث.دار الكتاب  :، الكويتقياس الشخصية(.  0222بدر األنصاري )   -
أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ التكليدم في عالج التصكرات البديمة لبعض (. 0224خالد ضهير )  -

، ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الثامف ألساسي
 بغزة.

دار الفكر األردنى  ردن:، األتعميـ كتقكيـ تعمـ الرياضيات يستراتيجيات فإ (.0222) يرمضان بدو   -
 لمطباعة والنشر.

. صعكبات التعمـ لدل عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية في سمطنة عماف (.0442زكريا توفيق )  -
 ، جامعة الزقازيق. 0، الجزء 02دراسة مسحية نفسية، مجمة كمية التربية، العدد 

. المعرفي ي إطار عمـ النفس العصبيالمخ كصعكبات التعمـ: رؤية ف(. 0222سميمان عبد الواحد )  -
 القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.

 التفكير االستداللي تنمية في التكليدم التعمـ نمكذج استخداـ أثر (.0200سماح محمد بن سممان )  -
، ماجستير، كمية المكرمة بمكة الثانكم األكؿ الصؼ طالبات لدل الكيمياء مادة في كالتحصيؿ

  القرى. التربية، جامعة أم
بتبايف بعض المتغيرات  ت(. مدل تبايف انتشار صعكبات تعمـ الرياضيا0222سودان الزعبي )  -

ي: ، جامعة الخميج العرب. رسالة ماجستيرئية بدكلة الككيتالتصنيفية لدل تالميذ المرحمة االبتدا
 .مممكة البحرين

قتو بدافعية االنجاز دراسة عمى عزك النجاح كالفشؿ الدراسي كعال” :(0222)عبد اهلل بن طه الصافي  -
، مجمة جامعة أم القرى لمعموم ”عينة مف طالب الجامعة المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا بمدينة أبيا

التربوية واالجتماعية و واإلنسانية مكة والمكرمة المممكة العربية السعودية، مطبعة جامعة أم القرى 
 .021-32(، 00(، المجمد )0العدد ) 

 غريب. ، القاهرة: دارلالنجاز الدافعية .(0222خميفة ) طيفالم عبد  -
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، الصعكبات الخاصة في التعمـ األسس النظرية كالتشخيصية(. 0222عبد الناصر أنيس )  -
 .لطباعة والنشرادار الوفاء لدنيا  :اإلسكندرية

 دار :ط، عمان بدون ،الجانبيف ذا بالدماغ كالتعمـ التدريس (.0223) يوسف الجيش عفانة، عزو -
 الثقافة

األساليب المعرفية كعالقاتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل ذكل (: 0222الشهري ) يعمى معد -
، جامعة المنصورة، مجمة كمية صعكبات التعمـ كالعادييف مف طمبة المرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ

  يناير. ،ي، الجزء الثان22التربية، العدد 

. سمسمة عمم رفي مداخؿ كنماذج كنظريات الجزء الثانيعمـ النفس المع(. 0220فتحي الزيات ) -
 دار النشر لمجامعات. القاهرة:  النفس المعرفي،

 كميارات المفاىيـ العممية فيـ تنمية في التكليدم التعمـ نمكذج فاعمية(.  0201العجمي ) لبنى -
لمتخصصة، المجمد ، المجمة الدولية اخالد الممؾ جامعة كمية التربية طالبات لدم المعرفة كراء ما
 .0201(، أيمون 4(، العدد )2)

أثر التدريب عمى إستراتيجيتيف مف استراتيجيات التعمـ التكليدم في الفيـ (. 0201) ماجد عيسى -
كمية البنات اإلسالمية ، لدل تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي السمعي كاالستماع االستراتيجي

 .جامعة األزهر، بأسيوط
 العمـ عمميات تنمية بعض في التكليدم التعمـ نمكذج استخداـ أثر (.0224ح )صال مدحت -

 ،"السعكدية العربية بالمممكة الثانكم األكؿ الصؼ طالب لدل الفيزياء مادة في كالتحصيؿ
 .والمعاصرة األصالة بين الدراسية المناهج تطوير والعشرون، الحادي العممي المؤتمر

اعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ التكليدم في تعميـ ف(. 0202محمد بدر الدين صالح الجندي ) -
 .بعض الميارات اليجكمية المركبة في السككاش لمناشئيف

 لمنشر المسيرة دار: ردناأل ،كاالنفعاالت الدافعية سيككلكجية(. 0222) يونس بن محمد محمود -
 .والتوزيع

دراسي لدل التمميذات ذكات عالقة تقدير الذات بالدافعية لالنجاز ال”(.0202) نال الجريسيم -
رسالة ماجستير مودعة بكمية  ،”صعكبات التعمـ كالسكيات بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض

  اإلسالمية.محمد بن سعود  اإلمامالعموم االجتماعية، قسم عمم النفس، جامعة 
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لتعمـ ستراتيجيات اإمف  إستراتيجيتيفأثر التدريب عمى (. 0202منال عمي محمد الخولي ) -
التكليدم في ميارات ما كراء الفيـ كمفيـك الذات األكاديمي لدل الطالبات ذكم صعكبات التعمـ 

 .11 – 00(، 22. بحوث المجمة التربوية، العدد )القرائي بالصؼ الثاني المتكسط
مكتبة النهضة  ،: األسس النظرية كالتطبيقات العمميةيالتعمـ العالج .(0222نصرة جمجل) -

 لقاهرة. ا :المصرية
ضػكء متطمبات المعايير كثقافة  يف –تعػمػيـ الرياضيػػات لجميػع األطفػاؿ .(0222وليم عبيد ) -

 .: دار المسيرة، عمانالتفكير
طمبة  أثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تحصيؿ(. 0200) عمار الساعديياسر الكبيسي؛  -

كمية التربية، جامعة البحرين، المجمد  ،الرياضية كاستبقائيا الصؼ الثاني المتكسط لممفاىيـ
 .(، يونيو0(، العدد )02)
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