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بعض العمليات  تنمية في التوليدي ملالتع نموذج يةلفاع تقصي يت هذه الدراسة إلدفه  
، تم اختيار تالميذ المرحلة االبتدائية منخفضي التحصيل   لدى ة االنجازدافعيو  الرياضية

تلميذًا بطريقة قصدية وتم توزيعهم على مجموعتين ( 06)عينة الدراسة البالغ عددها 
 المجموعة واألخرى تلميذاً ( 36)التجريبية المجموعة هاإحدا تلمث حيثعشوائيًا  

 م اواستخد. اختبار لدافعية االنجازو  للعمليات الرياضية ارباختتم تطوير . تلميذا  ( 36)الضابطة
 نموذج يةلفاعكشفت النتائج . فرضيات الدراسة واالجابة عن اسئلتهالفحص  ( ت)اختبار

التذكر، الفهم، التطبيق، )تنمية بعض العمليات الرياضية عند المستويات في التوليدي ملالتع
 تنمية دافعية االنجاز في التوليدي ملالتع نموذج ةيلفاع، كما اظهرت النتائج ( الدرجة الكلية

 . تالميذ المرحلة االبتدائية لدى
، دافعية االنجاز ،عمليات الرياضيةال التوليدي، ملالتع نموذج :المفتاحية ماتللكا

 .منخفضي التحصيل
 

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
 على التربية علماء العديد من أجمع فقد؛ لذا متراكمة وأصبحت المعارف والمعلومات فازدادت

 مواجهة تحديات  في الحلول أحد من بداية العملية التعليمية يعد أساسيات المعرفة تعلم أن
 . العصرات ومستجدات وتطور 

توقف عليها بدرجة عالية من أهم المراحل التعليمية التي ت مرحلة التعليم األساسي دتعو 
وتعد المدرسة ، جدًا عملية التعلم وهي الفترة التي يتم فيها غرس القيم واالتجاهات والعادات

ن الباحثين في بل كذلك م، االبتدائية موضع اهتمام بالغ، ليس فقط من السلطات التعليمية
 (2990 :أنور الشرقاوي)مجال التربية 
 تستند الذي العلم فهي الحالي، عصرنا في أهمية المواد أكثر نم الرياضيات نأكما 
 رموز ىإل العا ل م يحول الذي التجريدي التفكير ِقمة ُتّمثل فهى اأُلخرى، العلوم إليه جميع
 ما وهذا. الِفكر الفلسفي فيه بما ِبرمته ينسانال  الِفكر تقدم في األساس فهي رمزية، وعالقات

 كما أن" إلينا يدُخل رياضيًا فال نكُ ي لم من" أكاديميته باب على يسطِّر أن إلى أفالطون دفع
 إال هو ما والفضاء األرض األخيرة في السنوات في الِعلمية ثورتها سجلته وما البشرية تقدم

 (1669 :المجيدل) .األولى بالدرجة رياضية ومعادالت لعالقات تطبيق
ميدان المناهج  يحد المجاالت الحديثة فأ منخفضي التحصيليعد التدريس للتالميذ 

خيرة ربعة األالعقود األ  في بهذه الفئة، حيث بدأ االهتمام لذوي صعوبات التعلم وطرق التدريس
ذ، كما حظيت ، وذلك بهدف تقديم الخدمات التربوية لهذه الفئة من التالمييمن القرن الماض

 (.1620 :عبد ربه) .مجاالت مختلفة يباهتمام كثير من العلماء، والباحثين، والمتخصصين ف
لذا تسعى األنظمة التعليمية إلى التطوير والتعديل في أساليبها على جميع عناصر 
منظومة التعليم من مدخالت ومخرجات وعمليات إلى التطوير المستمر للهيكل التنظيمي العام 

جراءات التعليم بما يتوافق واألدوار الحديثة التي تضطلع بها المؤسسات التربوية، للتع ليم وا 
من خالل وضع خطط استراتيجية لعدد من المشاريع والبرامج واآلليات التي تهدف من خاللها 
إلى دعم توجهات التعليم وتحقيق أهدافها االستراتيجية، والبحث عن استراتيجيات حديثة للتعلم 

 (1620: عيسى. )Generative learningا ما يسمى بالتعلم التوليدي ومنه
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يادة الدافعية ز الخاصة بتعلم الرياضيات وكذلك  التحصيل المنخفضجة لوللتمكن من معا    
ترتكز على نظرية  يالت االستراتيجياتحد أك يالتعلم التوليد إستراتيجيةيار تنتاج تم اخلل 

 .يالتعلم البنائ
 :بحثمشكله ال

 دراكيال النمو في بارزاً  دوراً  يتؤد التي األساسية الدراسية دن الموام الرياضيات تعد
من الدراسات  ووفقًا للعديد ،له والدراسي يالمهن التوجيه في ساسياً أدورًا  تؤدى كما ،للمتعلم

 ينه ينخفض تحصيله األكاديمإف ؛الرياضيات تعلم في صعوبات يواجه التلميذ نه عندماإف
نها مهارة أل  األخرى؛ المواد سائر في نماا  و  فقط، هذه المادة في ليس وملحوظ، دال بشكل
حل المسائل  يوبسبب تكرار الفشل ف .خرىاألالمواد  يداء الطالب فأوترتبط ب ةتراكمي

نحو مادة الرياضيات وتقليل دافعية االنجاز  ةدى ذلك لتطوير االتجاهات السلبيأالرياضية، 
في الرياضيات، ولذلك كان البد من التركيز على هذه  حصيلالت خفضيمن ميذالتوخاصة لل

تساعد على تحسين  يلها وتطوير البرامج والطرق الت ةالفئة وتقديم الخدمات المناسب
 .العمليات الرياضية يمهاراتهم ف

من خالل مروره على  العمليات الرياضية يالحظ الباحث كثرة ظهور القصور ف حيث    
جراء بعض المقبالت معم المعلمين، فضاًل عن نتائج العديد من البحوث التربية الع ملية ، وا 

بشكل عام  ن تالميذ المرحلة االبتدائيةأ يالحالي ف بحثتتحدد مشكلة ال، و الدراسات السابقة
تعلم الرياضيات؛ مما يؤثر على  ييواجهون صعوبات ف ومنخفضي التحصيل بشكل خاص

 . ياضية وكذلك دافعية االنجاز لديهممهارات اكتساب العمليات الر 
 :يالتساؤل الرئيس التال يف بحثوتتلخص مشكلة ال

العمليات الرياضية ودافعية االنجاز لدى في تنمية بعض  يتعلم توليدالتنموذج  ما فعالية
 .منخفضي التحصيل؟ تالميذ المرحلة االبتدائية

 :ةالتاليالفرعية  سئلةويتفرع منه األ
بعض العمليات الرياضية لدى تالميذ المرحلة  ةتنمي يف يالتعلم التوليد ما فاعلية نموذج -2

 منخفضي التحصيل؟ االبتدائية
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 دافعية االنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ةتنمي يف يما فاعلية نموذج التعلم التوليد -1
 منخفضي التحصيل؟

 : أهداف البحث

 لدى الرياضية العمليات بعض ميةتن في التوليدي التعلم نموذج فاعلية التعرف على  -2
 .االبتدائية منخفضي التحصيل المرحلة تالميذ

 المرحلة تالميذ لدى االنجاز دافعية تنمية في التوليدي التعلم نموذج فاعلية التعرف على  -1
 .االبتدائية منخفضي التحصيل

 :البحث فروض

طي درجات بين متوس(  α ≥ 0,05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -2
تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 .لصالح المجموعة التجريبيةالعمليات الرياضية، الختبار 
بدين متوسدطي درجدات (  α ≥ 0,05)توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ال  -1

الضدددابطة فددي التطبيدددق البعددددي تالميددذ المجموعدددة التجريبيددة ودرجدددات تالميدددذ المجموعددة 
 .لصالح المجموعة التجريبية للنجازمقياس الدافعية 

 :البحثأهمية 

 :األهمية النظرية

وقدرة لتعلم التوليدي ا إستراتيجيةيقدم البحث الحالي دليل للتأصيل النظري للعالقة بين  -2
 .التالميذ على التغلب على انخفاض التحصيل في الرياضيات

تربوية على قدر كبير من األهمية في مرحلة التعليم األساسي وهي  أنه يتناول قضية -1
، نظرًا العتماد غالبية المعلمين على أسلوب اللقاء انخفاض التحصيل في الرياضيات

 .أثناء الشرح
 :يرجى أن يفيد البحث الحالي :األهمية التطبيقية

يهم، والذي يمكن أن لدالتغلب على صعوبات تعلم الرياضيات من خالل تحسين : التالميذ -2
 .وزيادة دافعية االنجاز لديهم، يحسن تحصيلهم األكاديمي
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لتعلم التوليدي خالل الجراءات التدريسية المتبعة في ا إستراتيجيةفي توظيف : المعلمين
 .لدى تالميذهمالتغلب على انخفاض التحصيل في الرياضيات الفصل، لمحاولة 

إرشادهم إلى ضرورة تخطيط وصياغة برامج تدريبية : متخذي القرار في المجال التعليمي -3
لتعلم التوليدي، وذلك للتغلب على المشكالت ا إستراتيجيةللمعلمين تعتمد على كيفية 

سبل من خالل الالتعليمية التي تواجههم في المراحل المختلفة، وتساعد على تقديم أفضل 
 .في خدمة المجتمعالتعلم التوليدي لتعليم هؤالء الطالب لالستفادة منهم 

 :حدود البحـث

نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض العمليات على الكشف عن فعالية الحالي البحث  اقتصر    
لدى تالميذ المرحلة لدى تالميذ المرحلة  االنجاز للتالميذ منخفضي التحصيل الرياضية ودافعية

للعام  ثانيل الدراسي الفي الفص مدارس بمدينة حائلاالبتدائية منخفضي التحصيل ب
 .هد2131/2131

 :مصلحات البحث

  :التحصيل منخفضي -
الذين يتمتعون بكل  الخامسبأنهم طالب الصف  الحاليالبحث  فيالتحصيل  منخفضييعرف 

مكانيات، ولديهم قدرة كافية للتعلم مع زمالئهم  العاديما يتمتع به الطالب  الفصول  فيمن قدرات وا 
 الدراسي٪ من الدرجة الكلية فى اختبارات الفصل 06يحصلون على درجة أقل من العادية؛ إال أنهم 

، ويظهر ذلك في عدم قدرة هذا الطالب على بالمدرسة لهمرياضيات ال معلميبجانب تحديد ، األول
  .إجراء العمليات الحسابية األساسية

 :التعلم التوليدي -

د على عمق مستوى معالجة المعلومات تعلم نشط لتوضيح المادة المتعلمة يعتميعرف بأنه 
: عيسى. )من خالل الربط بين المعلومات الجديدة والمعرفة المسبقة لبناء تراكيب معرفية أكثر إتقاناً 

1620) 
عملية بناء للمعرفة الذاتية من خالل أنشطة ذهنية تفاعلية : ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه

له من معرفة من خالل تعلم تشاركي بين الطالب وتدعيم تربط المعرفة السابقة للمتعلم بما يستجد 
 .وتعزيز من المعلم
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 :دافعية االجناز -

استعداد : "الدافع لالنجاز بأنه( 1661: الزغبي)كما ورد لدى  (McClland)عرف ماكليالند 
ثابت نسبيًا في الشخصية، يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق أو بلوغ نجاح يترتب 

يه نوع من الرضاء، وذلك  في المواقف التي تتضمن تقييم نجاح األداء في ضوء مستوى محدد عل
 ".لالمتياز

وتعرف إجرائيًا على أنها رغبة تالميذ الصف الخامس االبتدائي وسعيهم للتغلب على       
 .صعوبات وعوائق العمليات الرياضية لتحقيق النجاح في األداء

 :السابقة اإلطار النظري والدراسات

 :منخفضي التحصيل يف الرياضيات: أواًل

 يمن ذو وهم التعلم في من صعوبات يعد التالميذ منخفضي التحصيل من الطالب الذين يعانون  
أو فوق المتوسط، وربما العالى، كما ان القدرات العقلية لالطفال الذين يعانون من  ،يالذكاء العاد

الدراسى  مأكثر وعيًا بنواحى فشله ونيكون هبيعية، ومن ثم فانهصعوبات التعلم الطبيعية، أو أقرب للط
السرطاوى، )& 1621:بدر.)بانعكاسات ذلك على البيت  اكثر استشعاراً  ونفى المدرسة، كما يكون

 (1662:خرون آو 
 على يحصلون الذين الطالب بأنهم التحصيل منخفضي الطالب( 1661البلوشى،) يصف كما

 من فئة أنهم( 1622 ، بدر) وتضيف يدرسونها، التي للمواد لكلىا المجموع من ٪06 من أقل
مكانيات؛ قدرات من العادي الطالب به يتمتع ما بكل يتمتعون الطالب  في مشكالت من يعانون فهم وا 
 بيئة مع والتفاعل النشاط وعدم بالسلبية استجاباتهم تتمثل حيث القدرة، في مشكالت وليس أدائهم
 يعانون أنهم إال والبيئية؛ والثقافية والنفسية والعقلية الجسمية مظاهرهم جميع يف عاديون فهم التعلم،
 التحصيلي االختبار في ٪16 من أقل درجة على يحصلون حيث األكاديمي؛ التحصيل في ضعف من
. 

من المجاالت التي بحثت  -صعوبات تعلم الرياضيات-ويعد انخفاض التحصيل في الرياضيات 
بصعوبات تعلم القراءة، وأن التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات لم يتلقوا إال بشكل قليل مقارنة 

.  القليل من المساعدات والبرامج العالجية، مما أدى إلى خلق الكراهية وعدم تقبل مادة الرياضيات
(Carnine: 1997). 

عوبات تعلم وشهدت السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين اهتمامًا كثيرًا ومتسارعًا بص
ن كان أقل اتساعًا وعمقًا إذا ما قورن بصعوبات تعلم القراءة، ويرجع ذلك إلى العديد  الرياضيات، وا 
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من العوامل المعرفية واألكاديمية والثقافية والمجتمعية من ناحية، والعوامل المتعلقة بطبيعة الرياضيات 
 (.1661: الزيات)من ناحية أخرى 
ألطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات يعانون من صعوبة أن ا (Montis: 2003)ويري 

بالغة في فهم واستخدام الرموز أو العمليات الضرورية الالزمة للنجاح في الرياضيات وصعوبة بالغة 
جراء عمليات الجمع والطرح والضرب  في إنتاج العمليات الحسابية الفعالة وتعلم الجداول الحسابية وا 

هيم الرياضية وعدم القدرة على تكوين مفهوم العدد والرموز الرياضية والقسمة وصعوبة فهم المفا
 .وتحصيل أكاديمي ضعيف في القراءة والتهجي وعدم القدرة على حل أبسط المسائل الرياضية

ويرى الباحث أنه بالرغم من وجود التطور والتقدم العلمي فإن صعوبات تعلم الرياضيات لم 
عتماد المعلمين على التدريس التقليدى لمادة الرياضيات، وقد سبب ذلك تلقى االهتمام الكافي نظرًا ال

 .تعمق صعوبات تعلم الرياضيات وانعكس أثره على التلميذ واألسرة والمعلم
وهناك إجماع تام بين المتخصصين في المجال أن صعوبات تعلم الرياضيات هي األكثر 

لهذه الصعوبة نتائج وعواقب تعليمية خطيرة، وأن  انتشارًا بين أطفال مدارس المرحلة االبتدائية، وأن
 :.Desoete et al)صعوبات تعلم الرياضيات غالبا ما تصبح واضحة في المدارس االبتدائية

ولكنها تستمر خالل سنوات المدرسة الثانوية كما أن األطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات   (2004
عهم في حياتهم اليومية والمهنية والعملية ال يعانون منها في المدرسة فحسب بل تستمر م

(Lerner: 2000 .) 
وقد تختلف معدالت انتشار صعوبات تعلم الرياضيات حسب الدراسات المختلفة في دول العالم، 
وهذا االختالف ينبع من اختالف المحكات المستخدمة في هذه الدراسات واختالف المجتمعات التي 

: عبد الواحد)شير إلى كبر حجم المشكلة مقارنة بالعاقات األخرى أجريت عليها، إال أنها جميعها ت
1661.) 

تأكيدًا لهذا أثارت بعض الدراسات  وجود نسب ومعدالت مرتفعة نسبيًا لحدوث  صعوبات تعلم 
التي أجريت في النرويج أظهر الباحث أن الخدمات ( Ostad: 1998)الرياضيات، ففي دراسة 

من أطفال المدارس االبتدائية يعانون من صعوبات % 26لى أن حوالي المساعدة المدرسية توصلت إ
أكدت وجود نسبة حدوث ( Silva: 1988)تعلم الرياضيات وفي دراسة أخرى أجريت في نيوزيلندا 

طالبًا في سن الحادية عشرة، وأظهرت الدراسة  119وانتشار صعوبات تعلم الرياضيات بين عينة من 
 (.Zeleke: 2004% )1.1أن نسبه انتشارها بلغت 
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في إحدى الدراسات الطولية ( Mazzocco et al.: 2004)وتذكر دراسة مازوكو وآخرون 
شاركوا في الدراسة أثبتوا أن  169طالبًا من بين  11التي تضمنت صعوبات تعلم الرياضيات أن 

ت خالل ، وتناولت الدراسة حدوث وظهور هذه الصعوبا%26.1لديهم صعوبات تعلم رياضيات بنسبة 
 .  سنوات المدرسة االبتدائية

من تالميذ المرحلة االبتدائية % 0، و%3وفي بريطانيا تشير أفضل التقديرات إلى أن ما بين 
لديهم صعوبات تعلم رياضيات، وتشير هذه الحصائيات إلى أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم 

 The British Dyslexia)خرى رياضيات أداؤهم جيد أو ممتاز في مجاالت التعليم األ
Assciation:  2006.) 

ويمكن القول أن ارتفاع نسبة التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في الدول العربية بشكل 
، وتعتبر هذه النسبة خطيرة تفوق التوقع، وترسم صورة غير %23.1عام، حيث بلغت النسبة 

باحثين وتربويين التعاون وتضافر الجهود المخلصة مضيئة عن واقع التعليم، وهذا يتطلب منا جميعًا ك
للتعرف على التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات حتى يتسنى لنا تقديم الخدمة والرعاية المناسبة 
لهم، حيث ال يكفي أن ندرس الظاهرة فقط ولكن يجب تشخيصها ووضع الحلول وضع البرامج 

 .    مة لهموالستراتيجيات المالئ، التدريبية المناسبة
إن التطور الهائل الذي يشهده العالم في المجال التربوي هذه األيام يفرض تحديات جديدة فيما 
يتعلق بتدريس التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، والمتابع لهذا التطور يالحظ أن هناك كمًا 

التالميذ العاديين، بحيث  هائاًل من التركيز على وضع البرامج التدريبية والستراتجيات لحل مشكالت
أصبح التلميذ هو محور العملية التعليمية، وأصبح التعليم التقليدي أقل انتشارًا، وعلى الرغم من 
أهمية البرامج التدريبية والستراتيجيات المالئمة للنجاح الدراسي وللتكيف مع متطلبات المجتمع 

إال أن التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات  ولتحقيق تقدير ذات مرتفع واتجاه ايجابي نحو الدراسة،
 .قد أهملوا في العديد من الخطط والبرامج التي تقدم لهم

 : تعريف صعوبات تعلم الرياضيات

ال يوجد تعريف دقيق ومقبول وواضح لصعوبات تعلم الرياضيات، وذلك نظرًا لعدم وجود اتفاق      
دم الباحثون والدارسون طرقًا مختلفة أو معايير ويستخ. تام حول تعريف صعوبات تعلم الرياضيات

مختلفة في الكشف عن التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات من بين مجتمع التالميذ، ويمكن 
تصنيف طرق وأساليب الكشف إلى نوعين، يتكون النوع األول من طرق تستخدم التباعد بين األداء 
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صورًا مختلفة تستخدم التحصيل الضعيف أساسًا كمعيار والقدرة كمعيار رئيسي، ويتضمن النوع الثاني 
 (.(Zeleke: 2004رئيسي 

عند  Dyscalculia" مصطلح عسر إجراء العمليات الحسابية( 1663أنيس، )ويطلق عليها 
عسر إجراء العمليات الحسابية إلى "الحديث عن صعوبات تعلم الرياضيات؛ حيث يشير مصطلح 

وهذا المصطلح يشمل . حسابية أكثر مما يعني عدم القدرة على إجرائهاالصعوبة في إجراء العمليات ال
وباستبعاد حاالت . الحاالت التي تعاني من مشكالت في تعلم الحساب بغض النظر عن األسباب

العاقة العقلية والحسية واالضطراب االنفعالي الذي يندرج تحت هذا المصطلح، يتم تحديد األطفال 
 . يهم ذوو صعوبات الحسابالذين يمكن أن يطلق عل
صعوبات تعلم الرياضيات على أنها اضطراب في المقدرة ( 1661القريطي، )في حين يعرف 

جراء العمليات الحسابية  الجمع والطرح )على تعلم المفاهيم الرياضية األساسية والعجز على فهم وا 
 .وتسجيل الحلول( والضرب والقسمة

( The British Dyslexia Assciation)اءة وتعرف الجمعية البريطانية لعسر القر 
صعوبات تعلم الرياضيات بأنها حالة تؤثر على القدرة على اكتساب المهارات الرياضية، والطالب ذو 
صعوبات تعلم الرياضيات قد يعاني من صعوبة في فهم المفاهيم العددية البسيطة ويجد صعوبة في 

طالب إجابة صحيحة أو حال صحيحًا فإنه يفعل ذلك تعلم الحقائق والجراءات وحتى لو قدم هذا ال
 (.The British Dyslexia Assciation:  2006)بشكل آلي وبدون ثقة  

 في الفصل التالميذ من مجموعة يصف عام كمصطلح التعلم كما يمكن النظر إلى صعوبات
 يتمتعون أنهم مع العاديين عن زمالئهم الدراسي التحصيل في انخفاضاً  يظهرون العادي الدراسي
كالفهم، : بالتعلم المتصلة العمليات بعض في صعوبة يظهرون إال أنهم المتوسط، فوق عادي بذكاء
 العمليات إجراء أو النطق، أو أو التهجي، الكتابة، أو القراءة، أو االنتباه، أو الدراك، أو التفكير، أو

 التعلم ذوو صعوبات حاالت من ويستبعد السابقة العمليات من بكل المهارات المتصلة في أو الحسابية
 العاقات وذوو والبصر السمع بأمراض وعيوب والمصابون انفعالياً  والمضطربون العقلية العاقة

 (1626: مثال)منها يعانون التي للصعوبات مباشراً  سبباً  تكون أعاقتهم قد المتعددة،وأن
مائية المختلفة وغير المتجانسة مجموعة من الضرابات الن: بأنها( 1622: النوبي)ويعرفها 

الموجودة لدى بعض األفراد وقد ترجع هذه االضطرابات إلى خلل في الجهاز العصبي المركزي يؤثر 
مما يسبب لهم صعوبات في ، سلبًا على قدرتهم في استقبال المعلومات والتعامل معها والتعبير عنها
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كما تؤثر تلك الصعوبات . والحساب، واالستدالل، القدرة على التحدث، والقراءة، والكتابة، والتهجئة
 .االنتباه والذاكرة والمهارات االجتماعية والنمو االنفعالي: سلبا على جوانب أخرى مثل 

عدم قدرة التلميذ العادي الذي يتميز بذكاء متوسط على األقل والذي ال يعاني من : وتعرف بأنها    
لية على فهم واستخدام المفاهيم والحقائق والنتائج اضطرابات انفعالية أو إعاقات حسية أو عق

والنظريات الهندسية في حل التمارين مما أدى إلى انخفاض مستوى تحصيله الفعلي عن المستوى 
 . المتوقع منه
مسدددتوى التحصددديل انخفددداض بعدددض األسدددباب التدددي تدددؤدى إلدددى ( 1661: الشدددهريعلدددى )ويشدددير

بعدض مشداكل ، مسدتوى قددراتهم العقليدة يتددن :لتعلديم منهدات سدلم اتلميدذاو  تالميذالدراسي للعديد من 
بعض المشداكل العائليدة ، ت االنتباهيعدم التركيز وتشت، بعض األسباب العاطفية، في السمع أو الرؤية

 .أو االجتماعية
البيئدة درجة ذكاء التلميذ، : فتحدد العوامل التي تؤثر في التحصيل في (1661: نصرة جلجل)أما 
 . "كجودة أو نوعية التدريس"السياق المدرسي ، "لطبقة االجتماعية واالقتصاديةا"المنزلية 
 درجات على يحصل الذى هو التحصيل منخفض التلميذ أن( 1660 الفتاح، عبد) وتضيف     
 بفاعلية تعليمه ويمكن التشخيصية واالختبارات المدرسية االختبارات في العاديين زمالئه من أقل
 .وتفضيالته قدراته مع تتناسب تدريس تراتيجياتاس توفير طريق عن
 الطالب من الفئة هذه بها تتصف التي الخصائص من مجموعة( 1661 دنيور،) حدد وقد    

 يستفيدون ال ، الحياة مواقف فى وتوظيفها بالمعلومات االحتفاظ على القدرة لديهم ليس: في تتمثل
 بنية لديهم ليس أفضل، تعلم على تساعد التي والخطط الطرق في قصور لديهم السابق، التعلم من

 . التعلم بيئة مع والتفاعل للتعلم دافعية لديهم وليس ، منظمة معرفية
 يراعى أن يمكن العمليات الرياضية عبر التعليم التوليدي تدريس أن الباحث ويرى       

 التحصيل من عال مستوى إلى الوصول فى ويساعدهم التحصيل منخفضي الطالب هؤالء خصائص
 الفردية التعليمية واألنشطة التدريس استراتيجيات استخدام خالل الرياضيات من في الدراسي

تاحة ، والجماعية   الشخصية واستعداداتهم وميولهم قدراتهم حسب للتعلم لهم الفرصة وا 
 Generative Learning  :التعلم التوليدي: ثانيًا

يس لها حل جاهز وخاصة إذا كانت المشكلة غير هو نموذج لتوليد إجابات لمشكلة ما ل -
 مألوفة بالنسبة للفرد، وليس لديه المقدرة على استدعاء الحقائق المتصلة بها

(Chin&Brown: 2000). 
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هو نموذج يهدف إلى مساعدة الطالب على عملية التوليد النشطة للمعارف من خالل إعادة  -
لومات جديدة وتكوين عالقات بينهما وذلك في تنظيم بناء المعارف السابقة والوصول إلى مع

 (.1621: سلمان)سياق التفاعالت االجتماعية 
 القدرة توليد خالل من ى الطالبلد تار هاالم تنمية إلي دفهت تيجيةاستر إ ويعرف أيضا بأنه -

 في اهتوظيف ىلع القدرةه وتكسب بالجديدة السابقة والمعارف تار بالخ ربط ىلع الطالب لدى
 إلي وصوللل الطالب اهستخدمي توالدية ياتلعم ضوء في المعرفة وبناء جديد موقف أي
 (1621: الفرا . )خاطئ ومهمف تعديل أو جديد ومهمف
تعلم نشط لتوضيح المادة المتعلمة يعتمد على عمق مستوى معالجة كما يمكن وصفه بانه  -

قة لبناء تراكيب معرفية المعلومات من خالل الربط بين المعلومات الجديدة والمعرفة المسب
 (1620: عيسى. )أكثر إتقاناً 

ويعرفه الباحث بأنه عملية بناء للمعرفة الذاتية من خالل أنشطة ذهنية تفاعلية تربط  -
المعرفة السابقة للمتعلم بما يستجد له من معرفة من خالل تعلم تشاركى بين الطالب 

 .وتدعيم وتعزيز من المعلم
، دراسة (Shaverien: 2003)دراسة : الدراسات مثلاتفقت في ذلك العديد من 

، في (1669: صالح)، دراسة (1661: عفانة؛ الجيش)، دراسة (1661 :النجدى وآخرون)
 :أربع مراحل أساسية لتنفيذ الدرس بنموذج التعلم التوليدي، كما يلي

ثارة وفيها يمهد المعلم لموضوع الدرس بالمناقشة وا  : Preliminaryمرحلة التمهيد : 2
 .األسئلة التي تربط مفاهيم يومية بموضوع الدرس بحيث يستجيب لها الطالب لفظيًا أو كتابياً 

وفيها يوجه المعلم طالبه للعمل في مجموعات صغيرة للتفاوض : Focusمرحلة التركيز : 1
 .والحوار داخل المجموعة حول المفاهيم واألفكار المرتبطة بالدرس

وبها يقود المعلم مناقشة الفصل بالكامل وتشجيع طالبه : Challengeمرحلة التحدي : 3
 .عرض مالحظاتهم وفهمهم لما تعلموه مع تقديم المعلم للمساندة والدعم المناسب

توظيف وتوسيع المفاهيم واألفكار لحل مشكالت : Applicationمرحلة التطبيق : 1
 .  وتطبيقها على مهام حياتية مختلفة



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

 - 213 - 

مرحلة خامسة وهي مرحلة التقويم للتأكد من تحقق المراحل  وأضافت بعض الدراسات    
 (.1620: العجمي)، دراسة (1621: سلمان)السابقة إلى جانب أهداف الدرس مثل دراسة 

 :اإلجنازدافعية : ًالثثا

وقد برزت ، نسانيةالدوافع ال  ةمنظوم يف ةحد الجوانب المهمأ للنجازويمثل الدافع 
، وعلم نفس الشخصية يمجال علم النفس االجتماع يراسة والبحث فللد ةحد المعالم المميز أك
لما له من  ،يطار علم النفس التربو إ يف يداء المعملواأل يمجال التحصيل الدراس ييضا فوأ
وبوجه عام فقد حظى الدافع  ،تفهم الكثير من المشكالت التربوية والتعليمية يهمية بالغة فأ

 (1666: عبد اللطيف). خرىبالدوافع االجتماعية األ ةبالمقارن كبرأباهتمام  للنجاز
 ينالت اهتمام الباحثين ف يهذا ويعد موضوع دافعية االنجاز من الموضوعات الت

السيطرة على البيئة  ييبدو ف يالذ يالفرد بالنجازنه يرتبط وذلك أل  خيرة،السنوات األ
تذليل العقبات واالحتفاظ و  الطبيعية واالجتماعية وحسن معالجتها وتطويعها وتنظيمها،

القائم على العمل وبذل الجدددددهد، والتندددددددددددافس من  يبمستويات عالية من االنجاز التدددحصيل
 (1661 :محمد. )لى درجدددددة من االمتددددديازإ األداء بمستوىجل الوصدددددددول أ

إلى  -لتاريخيةالناحية ا -رجع استخدام مصطلح الدافع لالنجاز في علم النفس من 
هي دافع تعويضي مستمد من ” الحاجة لالنجاز“الذي أشار إلى أن  (Adler) ”ألفرد أدلر“

الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله   (Liven) ”كورت ليفن”خبرات الطفولة و
وعلى . لمصطلح الحاجة لالنجاز (Murray) ”موراي“لمفهوم الطموح وذلك قبل استخدام 

 موراي“دايات المبكرة فإن الفضل يرجع إلى عالم النفس األمريكي هنري الرغم من هذه الب
"(H.Murray) بشكل دقيق بوصفه مكونا من   في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة لالنجاز
والتي عرض فيها ” استكشافات في الشخصية”وذلك في دراسته بعنوان  ،مكونات الشخصية

بأنها تشير إلى ” الحاجة لالنجاز؛ حيث يعرفها لعدة حاجات نفسية كان من بينها ” مواري”
رغبة أو ميل الفرد للّتغلب على العقبات وممارسة القوى والكفاح أو الجاهدة ألداء المهام 

  (1666: خليفة) ”الصعبة بشكل جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك
ألداء  العقبدات تدذليل نحدو ميلده و الفدرد رغبدة :هدي للنجداز الحاجدة أن مدوراي تعدرف

 وتتدوافر هدذه واسدتقاللية ومثدابرة قدوة مدن لديده مدا مسدتخدما الوقت من قدر بأقل صعب شيء
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 مدن قددرا كبيدرا يكسدبون ومدن المقدمدة، فدي ليكوندوا يكدافحون مدن لددى مرتفعدة بدرجة الحاجة
 الدذين وأولئدك ألدائهدم، جددا مرتفعدا معيدارا يلتمسدون ومدن المسدتحيل يحققدون ومدن المدال،

 وراء مثدل السدعي حاجدات عدن االنجداز دافدع وينشدأ لهدم، شخصدياً  فاهدد االنجداز يصدنعون
 لديس ضدروريا الددافع الجسدام، وهدذا المهدام فدي النجداح السدامية، األهدداف تحقيدق التفدوق،
 ) 1661: يونس محمود محمد (الحياة في لالستمرار واضحة بدرجة

حتفداظ بمسدتويات معيندة نحو اال أن دافعية االنجاز هي السلوك الذي يتجه مباشرة: يرى فرنون
 (1661: فتحي الزيات)من االمتياز والتفوق 

 لالمتيداز محددد مسدتوى ضدوء فدي األداء بأنده االنجداز دافدع فيعدرف": ماكليالندد"تعريدف     
بدأن  1961 سدنه لده صددر الدذي كتابده فدي أورده آخدر تعريفدا ماكليالندد لندا والتفدوق ويقددم

 بكفداءة قبدل مدن أنجدزه ممدا أفضدل وجده علدى بمهامده مللقيدا الفدرد حاجدة هدو للنجداز الددافع
 ) 1666: خليفة محمد اللطيف عبد) .نتيجة وبأفضل ممكن جهد وبأقل وسرعة
 نجاز حيث توصل العالم أوزبلوقد نصب الباحثون في كشفهم عن مكونات الدافعية لال     

 "Ousubel"إلى ثالث مكونات هي : 
 ّشخصية وحاجاتها إلى المعرفة، حيث يكون سبباً وينبثق من طبيعة ال: الدافع المعرفي 

في الّنجاح وتّجنب الفشل فال تنخفض حالة الّتوتر عند الفرد إال بعد تحقيق الهدف 
المسّطر، ومنه فإن كل معرفة جديدة تعتبر اكتشافا تعين الفرد على القيام ببعض 

 .المهام أو األعمال بدرجة عالية من الكفاءة
 هذا التوجيه في رغبة الفرد في زيادة مكانته وهيبته وسمعته والتي يتمثل : تحقيق الذات

يحرزها عن طريق األداء المتميز الذي يتناسب مع التقاليد والقيم المعترف بها 
 .وهذا يؤدي إلى الشعور بكفاءته واحترام وتقدير مفهومه لذاته اجتماعياً 

 رف النظر عن السبب وراء االنتماء أي في تقبل اآلخرين وقد يتم الشباع من خالل ص
ذلك ويظهر النجاح من خالل التقدير واالعتراف من اآلخرين الذين يعتبرون مصدرا في 

 .حيث يلعبان دورا في تحقيق إشباع الحاجات (الوالدان)تأكيد ثقته بنفسه ومثل ذلك 
 (2996: كامل)
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  :أهمية دافعية االجناز

ا هدفًا تربويًا في حد ذاته ألن استثارة دافعية تتحدد أهمية الدافعية للنجاز في كونه      
التالميذ وتوجيهها تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات رياضية ومعرفية خارج نطاق 
المدرسة وفي حياتهم المستقبلية، والدافعية لالنجاز وسيلة يمكن استخدامها في سبيل انجاز 

 .رات التلميذ على التحصيل واالنجازأهداف تعليمية معينة ألنها م أحد العوامل المحددة لقد
أن الفرد عندما ينصب دافع االنجاز على اهتمام يشبع إمكانياته ( 2996كاظم،)يري   

وقدراته فإنه يصنف كدافع للنمو أما إذا كان االهتمام مركزًا على المنافسة بين األفراد فيمكن 
 .عده في هذه الحالة دافعًا اجتماعياً 

 الدراسات السابقة

دراسة هدفت إلى تقديم برنامج باستخدام أنشطة الحساب الذهني ( 1620: البيشي)أجرى    
لعالج بعض صعوبات تعلم الرياضيات لدى األطفال المتفوقين عقليا في ضوء خصائصهم 

وتوصلت الدراسة باستخدام منهج الوصفي، على الدراسة  واعتمدت. واألساليب المناسبة لهم
نامج في عالج بعض صعوبات تعلم الرياضيات لدى األطفال المتفوقين األدوات إلى فاعلية البر 

 .عقليا
 مهارات تنمية في األقران تعليم أثر على التعرفإلى ( 1620: بنو خالد)وهدفت دراسة    

 في التعلم صعوبات بفصول الملتحقين من الطلبة التعلم صعوبات ذوي الطلبة بين الرياضيات
 داللة وجود إلى الدراسة توصلتو  التجريبي، شبه المنهج على ةالدراس ة، واعتمدتجد مدينة

 )الضرب الطرح، الجمع،) األقران تعليم برنامج على التجريبية المجموعة لصالح إحصائية
 على التعلم صعوبات ذوي الطلبة عند الرياضيات مهارات تحسين في قراناأل تدريب وفعالية
 .البعدي االختبار تطبيق بعد التدريبي بعاد البرنامجأ جميع
فقد هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم التعاوني في ( 1620: العتوم وآخرون)أما دراسة    

 شبه المنهج على الدراسة تحصيل الطالب ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات، واعتمدت
ذوي  أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للتعلم التعاوني في تحسين تحصيل الطالب، و التجريبي

 .صعوبات التعلم في الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية ولم توجد فروق تعزى للجنس
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فاعلية برنامج قائم على التعلم  تقصي إلى دراسة هدفت( 1620: قنصوة)كما أجرى      
المستند إلى الدماغ لعالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف األول العدادي ذوي 

 الوصفي في جمع المعلومات والبيانات، المنهج على الدراسة واعتمدت. مصعوبات التعل
وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تحسين تعلم الرياضيات وتنمية العمليات الرياضية 

 .لذوي صعوبات التعلم
والتي هدفت إلى استقصاء ( Yu & Pan, 2014)وفي دراسة اجراها كاًل من  يو وبان    

د الذاتي لألسئلة المعززة بتقنيات النترنت الفورية على االنجاز األكاديمي، أثر التولي
، وكشفت النتائج عن التجريبي شبه المنهج على الدراسة للتعلم؛ واعتمدت( القلق -الرضا)و

وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التي درست باستخدام التوليد الذاتي لألسئلة 
ترنت الفورية، إلى جانب عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين المعززة بتقنيات الن

 . للتعلم( الرضا والقلق)في نطاق
التعرف على الفروق في تقدير الذات  إلى دراسة هدفت( 1623 :الجريسي )واجرى     

بين  تحديد العالقةو الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسوّيات،  للنجازوالدافعية 
  الدراسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم والسوّيات للنجازوالدافعية  تقدير الذات

عدم وجود فروق وتوصلت الدراسة إلى  االرتباطي: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
إحصائية بين عينتي الدراسة في كل من تقدير الذات والدافعية لالنجاز الدراسي،   ذات داللة
ود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختالف نمط صعوبات التعلم األكاديمية وعدم وج

وعدم وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات والدافعية لالنجاز 
 .الدراسي لدى عينتي الدراسة

دراسة هدفت إلى قياس فاعلية إستخدام نموذج التعلم ( 1623: الشرع) كما أجرى 
لتدريس مادة الرياضيات في مهارات التواصل الرياضي والتفكير  ".G.L.M"وليدى الت

، التجريبي شبه المنهج على الدراسة المنظومي لدى طالب الصف الثاني المتوسط، واعتمدت
وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج التعلم التوليدي 

 .ي مهارات التواصل الرياضي والتفكير المنظوميعلى المجموعة الضابطة ف
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دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام ( 1621: الكبيسي؛ الساعدي)وأجرى 
نموذج التعلم التوليدى في تحصيل المفاهيم الرياضية واستبقائها لدى طلبة الصف الثاني 

الضابطة في اختبار  المتوسط؛ وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
 .تحصيل المفاهيم الرياضية وفي استبقائها

دراسة هدفت إلى تصميم برنامج ( 1669: أبو زيتون؛ الناطور)كما أ جرى كاًل من      
تدريبي لطلبة ذوي صعوبات التعلم في المهارات الدراسية، وقياس أثر البرنامج في تحسين 

 شبه المنهج على الدراسة فهوم الذات، واعتمدتمهاراتهم الدراسية وتحصيلهم األكاديمي وم
إن برنامج المهارات الدراسية له أثر : وقد أسفرت الدراسة إلى عدد من النتائج منها. التجريبي

. في تنمية التحصيل لدى أفراد المجموعة التجريبية بشكل ملحوظ، وهي ذات داللة إحصائية
مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية إن برنامج المهارات الدراسية له أثر في تنمية 

 .بشكل ملحوظ، وهي ذات داللة إحصائية
دراسة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية ( 1669: سلمان) كما أجرى    

التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف 
، وكشفت النتائج عن وجود التجريبي شبه المنهج على الدراسة تمدتواع. الثامن األساسي

بين متوسطي درجات الطالب في  (α≤ 6،61)فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
المجموعتين التجريبية في اختبار تشخيص التصورات البديلة البعدي لصالح المجموعة 

 .التجريبية
التي هدفت إلى التعرف أثر استراتيجيتين  Trespalacios: 2008 ))زفي دراسة 

الكلي  -للتعلم التوليدي على االنجاز األكاديمي لدى تالميذ الصف الثالث في التمثيل الجزئي
،  التجريبي شبه المنهج على الدراسة لألعداد النسبية باستخدام اليدويات االفتراضية، واعتمدت

تزيد عن فاعلية إستراتيجية ( األسئلة -باتإجا)وأظهرت النتائج وجود فاعلية الستراتيجية 
في اختبار الفهم البعدي الُمعجل، إضافة إلى عدم وجود تفاعل دال بين ( األمثلة -توليد)

إستراتيجيتي التوليد في اختبار الفهم المؤجل، كما أوضحت الدراسة وجود اختالف في درجات 
أن تذكر المعلومات عند الطلبة الذين اختبار الفهم البعدي المؤجل بين المجموعتين تعزى إلى 
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كانت أفضل نسبيًا من الطلبة الذين استخدموا ( األمثلة -توليد)استخدموا إستراتيجية 
 (.األسئلة -إجابات)إستراتيجية 

دراسة هدفت إلى التعرف على دافعية االنجاز (  Robinson:  2001)  روبنسونواجرى    
ومعرفة الفروق بين الطالب ( السود)ريكيين األفارقة لدى تالميذ المدارس االبتدائية األم

مرتفعي ومنخفضي دافعية االنجاز في التحصيل األكاديمي وطبيعة العالقة بين دافعية االنجاز 
واعتمدت . االجتماعي للتالميذ، واختالف دافعية االنجاز باختالف النوع-والمستوى االقتصادي

وجود عالقة : اسة إلى مجموعة من النتائج منهاتوصلت الدر . الدراسة على المنهج الوصفي
بالضافة إلى وجود  ذات داللة إحصائية بين دافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي، إرتباطية

فروق دالة إحصائيا بين الطلبة والطالبات في دافعية االنجاز لصالح الطالبات، ووجود عالقة 
االقتصادي ودافعية االنجاز لدى طالب و دالة إحصائيا بين المستوى االجتماعي  إرتباطية

 .المدارس االبتدائية
 التعقيب على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة نجد أن بعضها اهتم بعالج بعض صعوبات تعلم باستخدام    
: البيشي)انشطة الحساب الذهني، التعليم التعاوني، تعليم االقران : استراتيجيات مختلفة مثل

،  وبعضها اهتم (1620: ؛ قنصوة1620: ؛ العتوم وآخرون1620: ؛بنو خالد1620
 & Yu)بدراسة خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم كالدافئة للنجاز، وتقدير الذات و 

Pan, 2014 ؛ 1623 :الجريسي؛Robinson:  2001   ) وبعضها اهتم بدراسة اثر
عة مثل مهارات التواصل الرياضي والتفكير استخدام نموذج التعلم التوليدي على متغيرات متنو 

المنظومي، و عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية االنجاز األكاديمي،  
(Trespalacios: 2008 ؛ الكبيسي؛  1669: ؛أبو زيتون؛ الناطور1669: ؛ سلمان

 ( .1623: ؛ الشرع 1621: الساعدي
ية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض أما الدراسة الحالية فتهدف قياس  فاعل   

 العمليات الرياضية ودافعية االنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية منخفضي التحصيل
مثل األساس األول لبناء ت استخدام إستراتيجية التعلم التوليديمما سبق يتضح أن و    

رتبطت بمعتقدات الطالب عن واكتساب الطالب للمفاهيم المنطقية الجديدة، خاصة إذا ا
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مما كان له أثر كبير في تنمية دافعية االنجاز لدى . وخبراتهم السابقة كفاءتهم الذاتية
الطالب، ويتضح ذلك أن إستراتيجية التعلم التوليدي تساعد في تنمية بعض العمليات 

 لمالتع نموذج وفق المحتوي واستفاد الباحث من هذه الدراسات في تنظيم. الرياضية 
التوليدي،  التعلم نموذج ضوء في الطالب وكتاب المعلم دليل إعداد خطوات التوليدي، وتحديد

 .وبناء األدوات ، وتفسير النتائج
 إجراءات البحث امليدانية

 :منهج البحث 

 Quazi Experimental)المددنهج الشددبه التجريبددي  اعتمدددت الدراسددة الحاليددة علددى    
Design)ة الدراسددة، ولكوندده مددن أكثددر المندداهج البحثيددة دقددة وعمليددة ، وذلددك لقربدده مددن طبيعدد

المددنهج الددذي يسددعى للكشددف عددن العالقددات "بأندده ( 9، 1661 :الشددربيني)وموضددوعية، يعرفدده 
بددين المتغيددرات فددي ظددروف يسدديطر فيهددا الباحددث علددى متغيددرات أخددرى؛ لمعرفددة الظددروف التددي 

ط بالشددروط المحددددة لحدددث مددا، تسددبب ظدداهرة محددددة، ولددذلك فالتجريددب تغييددر متعمددد مضددبو 
 ".ومالحظة التغييرات في الحدث ذاته

فعاليددة نمددوذج الددتعلم علددى تعددرف لواسددتخدم المددنهج الشددبه التجريبددي فددي هددذه الدراسددة؛ ل   
تدائيدة تنميدة بعدض العمليدات الرياضدية ودافعيدة االنجداز لددى تالميدذ المرحلدة االب يفد يالتوليد

 .حائلمدارس بمدينة ب منخفضي التحصيل
 :يلي كما (وضابطة تجريبية (مجموعتين على المعتمد التجريبي التصميم الباحث واتبع

 بعدي قياس                معالجة                قبلي قياس      :التجريبية المجموعة
 بعدي قياس                                      قبلي قياس :     الضابطة المجموعة

 :هبحث وعينتجمتمع ال

بتددائي الملتحقدين بالمددارس خدامس االالصدف ال تالميدذتكون مجتمع البحدث مدن جميدع 
ه، 2131/2131التابعة لدارة التعليم بمدينة حائل في الفصل الدراسي الثداني للعدام الدراسدي 

ة، وتمثلددت فددي ابتدائيددة ابددن الحددالي بالطريقددة الطبقيددة العشددوائي بحددثواختددار الباحددث عينددة ال
 .، تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية، والثانية ضابطةية، وابتدائية ابن مباركتيم
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 5/3 ابن مبارك 9

 5/1 السعودية 11

 المجموع

 
 فصول 4 ثالث مدارس 46 46

 :أدوات الدراسة

 :بالتعلم التوليديإعداد دليل املعلم اخلاص : أواًل

 :تم إعداد دليل المعلم وفق الخطوات اآلتية
 : ليل المعلم في صورته األولية علىوقد احتوى د :بناء دليل المعلم. 2

 .عنوان الدرس
 (. جوانب وجدانية –مهارات  – قوانين -تعميمات –مفاهيم  –حقائق )المحتوى 
 .أهداف الدرس

 ( إلخ..أمثلة  -صور –رسوم )الوسائل واألنشطة التعليمية 
 .خطوات السري يف الدرس

 .التقويم
 ، يوجدد فدياسدتهسية الحالية لتطبيق ما تم در ستراتيجية التدرييناسب ال استخدم الباحث تقويماً 

أسئلة متنوعة كمهام منزليدة وفدي بدايدة الفتدرة التاليدة يقدوم  نهاية كل درس سجل نشاط التلميذ
وقياس مدا تدم تحقيقده مدن  عمليات الرياضيةالمعلم بمناقشتها مع تالميذه لتقييم تعلم التالميذ لل

 .أساليب التعزيز المناسبة عطائهم التغذية الراجعة مستخدماً ا  أهداف و 
 :ض دليل املعلم على احملكمنيعر

آرائهدم  لبدداءتم عرض الدليل على مجموعة مدن المحكمدين المتخصصدين فدي صدورته األوليدة 
  :حول اآلتي

 .التدريس المستخدمة ةقيمدى اتساق دليل المعلم مع طر  -
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بعددض العمليدددات الرياضددية ودافعيدددة كفايددة الجددراءات المتضدددمنة فددي الددددليل لتمنيددة  -
 .بالمحتوى المختار المتضمنةاالنجاز 

، حتدى ال منية الرسمية لتددريس ذلدك المحتدوىمدى مالئمة إجراءات الدليل للخطة الز  -
مندده أثندداء تنفيددذه  ميددذالت، ومددن ثددم ينفددر العلددى تدددريس المقددرر إضددافياً  يكددون عبئدداً 

 .الفعلي
 .المتضمنة فيه والصحة اللغوية للمعلومات المتضمنة فيه رياضيةال عملياتصحة ال -
 .من مقترحات خاصة بالدليل أو أي مالحظات أخرى ما يرونه مناسباً  إضافة -

 :إعداد دليل املعلم يف صورته النهائية 
 :في ضوء آراء المحكمين تم إجراء بعض التعديالت والمقترحات المتمثلة في اآلتي

 .الصياغة اللغوية السليمة لبعض الفقرات التي وردت بالدليل -
 .يمكن تحقيقها في الفترات التعليمية صورة صحيحة سلوكياً جراءات بتحديد األهداف وال -
 . تم إعداد الدليل في صورته النهائية -

 :إعداد سجل نشاط التلميذ

 وفقاً  مادة الرياضياتأعد الباحث سجل نشاط التلميذ في صورة ورقية لكل درس من دروس 
توى في صورة أسئلة دون كتدريب على المح يةالتجريب ةالمستخدمة في التدريس للمجموع ةقيللطر 

، مع ترك مساحة للتلميذ كي يقوم بتسجيل يةإجابة، توزع على التالميذ في بداية كل فترة دراس
، وتم ا بنفسه تحت إشراف وتوجيه المعلمالجابات مع ترك المالحظة واالستنتاج للتلميذ ليتوصل إليهم

وروعي أن تحث التلميذ على إجراء  ابيةبالعملية الحساحتواء األسئلة على بيانات خاصة مراعاة عدم 
عمليات عقلية كالتصنيف واالستنتاج والتفسير وتدوين نتاج هذا العمليات في الفراغات الموجودة  

 .بسجل النشاط
 :لبعض العمليات الرياضيةإعداد االختبار التحصيلي : ثانيًا

 : النحو التالي لبعض العمليات الرياضية علىتمثلت خطوات إعداد االختبار التحصيلي 
المتضدمنة  لبعض العمليات الرياضيةختبار إلى قياس تحصيل هدف اال :تحديد الهدف من االختبار (1

 .للصف الخامس االبتدائي بمنهج الرياضيات
بوضع جميع أسئلة االختبار مدن ندوع االختيدار مدن متعددد  قام الباحث :تحديد نوع مفردات االختبار (1

ن أفراد العيندة أوعي في مفردات االختبار البساطة في اللغة حيث ، كما ر حيث أنها أكثر موضوعية
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 .الخامس االبتدائيمن تالميذ الصف 
 :هما جزئيينصاغ الباحث مفردات االختبار بحيث يتكون كل سؤال من  :صياغة مفردات االختبار (3
 .وهي تتضمن رأس السؤال والمطلوب فيه: مقدمةال - أ

 .جابة التي يراها مناسبة للسؤالختار منها التلميذ الوهي عبارة عن أربعة بدائل ي: البدائل - ب
 :عاتها عند صياغة مفردات االختبار؛ ومنهايجب مراالتي معايير الوتم مراعاة     
 .أن تكون واضحة وغير غامضة -                        .أن تكون قصيرة نسبياً  -
 .ن أكثر من فكرة واحدةأال تتضم -   .المقساةأن تتعلق بجانب هام من الجوانب  -
 .تجنب العبارات التي توحي بالجابة -          .أن يكون كل بند مستقل عن اآلخر -
 :مراجعة مفردات االختبار (6
مراجعة مفردات االختبار لعدة مرات على فترات زمنية متفاوتة من أجل الضدافة إليهدا أو تعدديل تم  -

بدالمحتوى  قويداً  ت التي لم تكدن مرتبطدة ارتباطداً أو حذف ما يظهر بها من عيوب وتم حذف المفردا
 .الدراسي أو غير الواضحة أو الصعبة

، ومددن خددالل ذلددك تددم حددذف بعددض المفددردات الصددعبة لغويدداً  مفددردات االختبددار لغويدداً  ةاجعددتددم مر  -
 .  واستبدالها بأخرى مناسبة

 (.مفردة 16)إلى ( مفردة 11)حذف بعض المفردات الصعبة حتى وصلت بنود االختبار من تم  -
 :تحديد تعليمات االختبار (5

التلميذ فكرة عن موضوعه وتدريبه على كيفية التعامل مع مفرداته  إعطاءهدفت تعليمات االختبار إلى 
، ولدذلك أعددت تلدك التعليمدات قبدل تطبيدق االختبدار، وقدد ك بعرض مثدال وطريقدة الجابدة عليدهوذل

 :صياغة تعليمات االختبار ما يأتي روعي عند
 .ديد الهدف من االختبار في بداية التعليماتتح -
 .عليه الجابةوصف االختبار وكيفية  -
 .إعطاء نموذج للسؤال ونموذج لطريقة الجابة -
 .ددت تعليمات بدء االختبار التي تهدف إلى ضبط عملية بدء االختبارحُ  -
 :Validityختبار صدق اال (4

ر على مجموعة من الل عرض االختبامن خ Content Validityتم استخدام طريقة صدق المحتوى 
، وقد اشتملت هذه المجموعة على عددد مدن األسداتذة المتخصصدين فدي المنداهج السادة المحكمين

 :إبداء الرأي في االختبار من حيث وقد ُطلب من السادة المحكمين، تدريسالوطرق 
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 .العمليات الرياضيةمطابقة المعلومات الواردة بالمفردات ألحدث  -
 .مفردة للمستوى الذي تقيسه مطابقة كل -
 .كل مفردة لمستوى طالب عينة البحث مالئمة -
 .حذف أو إضافة أو تعديل بعض المفردات في ضوء ما يرونه مناسبا ً  -

وتتلخص هذه التعديالت فيما ، بار في ضوء آراء السادة المحكمينهذا وقد تم تعديل االخت   
 :يلي

 .محل الدراسةبالعمليات عينة وغير المرتبطة مباشرة حذف بعض المفردات غير المناسبة لطبيعة ال -
 .تعديل بعض المفردات من حيث الصياغة العلمية -
 (.  مفردة 16)إلى ( مفردة 11)خفض عدد المفردات من  -
تم تطبيق االختبار علدى و ختبار بعد التجربة االستطالعية، تم حساب معامل ثبات اال:ثبات االختبار (7

وبلدغ عددد تالميدذ العيندة  مديندة حائدلبإحدى مددارس  الخامسالصف عينة استطالعية من تالميذ 
 16 –وتدددم تصدددحيح االختبدددار وطبقدددت معادلدددة كيدددودر ريتشاردسدددون  تلميدددذاً ( 11)االسدددتطالعية 

Kuder-Richardson (20) (211، 1666، األنصاري) 
ن وهددي قيمددة مقبولددة وعليدده فقددد اطمددأ( 0.83)و بلددغ معامددل ثبددات االختبددار التحصدديلي    

  .االختبارالباحث إلى ثبات 
 :تحليل مفردات االختبار (8

الخدامس مدن تالميدذ الصدف  تلميذاً  11بعد تطبيق االختبار على عينة استطالعية ضمت    
بة ، قام الباحث بحساب معامدل السدهولة ومعامدل الصدعو بمدينة حائل ابن تيمية،مدرسة ب االبتدائي

( 0.9)د المفردات التدي يصدل معامدل السدهولة لهدا إلدى تم استبعالكل مفردة من مفردات االختبار، 
فأقددل باعتبارهددا ( 0.1)، وكددذلك التددي يصددل معامددل الصددعوبة لهددا فددأكثر باعتبارهددا شددديدة السددهولة

مفددردة موزعددة كمددا بالجدددول  16ومددن خددالل ذلددك أصددبح االختبددار مكوندداً  مددن ؛ شددديدة الصددعوبة
 :تياآل
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 ( 1)جدول 

 تحليل مفردات االختبار

ستوالم

 ى

عدد 

 المفردات

 أرقام المفردات

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

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

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

 :فردات االختبار من خالل المعادلةمعامل التمييز لكل مفردة من م وقد تم حساب
 معامل الصعوبة   Xمعامل السهولة = يزمعامل التمي

 ( 6.11 – 6.20)وتم استبعاد األسئلة ذات معامل تمييز ال يقع في المدى 
 (.دقيقة 10)تم حساب متوسط زمن االختبار فوجد أنه  :زمن االختبار (9
تم تحديد الدرجة الخاصة بكل مفردة من مفردات االختبار عندما يجيب  :ختبارتقدير درجات اال (26

ذا كانت الجابة خاطئة تقدر ب، و درجة( 2)إجابة صحيحة بمقدار  التلميذعنها   ،درجة( صفر) دا 
 . درجة( 16)ختبار ك تكون النهاية العظمى لدرجات االوفي ضوء ذل

( 16)التحصيلي في صورته النهائية من  االختبارتكون  :ختبار التحصيليالصورة النهائية لال (22
 :جزئيينوعرض االختبار على التلميذ في صورته النهائية في  سؤال

 على صفحة الغالف وصفحة التعليمات وصفحات األسئلة يوتحتو   :كراسة األسئلة. 
 1 – 2)ختبار وهي تتكون من مجموعة من الصفوف لتشير إلى رقم أسئلة اال :ورقة الجابة - 

 .(د -جد  –ب  –أ )، وكذلك مجموعة من األعمدة لتشير إلى بدائل الجابات (16 –.. .
 :دافعية االجنازبناء مقياس  :ثالثًا

 :لما يأتيطبقا  تالميذ الصف الخامس االبتدائي ليالءم دافعية االنجازتم إعداد مقياس 
على  االبتدائي تالميذ الصف الخامسقدرة  ىالتعرف على مد: الهدف من المقياس -

دراك المواقف  .  المرتبطة بدافع االنجاز للعمليات الرياضية تحديد وا 
 إلدى بعدض تم تصميمها للرجدوع رياضياً موقفًا ( 11)تضمن المقياس  :إعداد المقياس -

ولقد قدام هدؤالء ( 0202: الجريسي)، و(0222:الصافي) ل دراسةمثالدراسات السابقة 
علدددى حسدددب الفئدددة والمرحلدددة العمريدددة  ة االنجدددازدافعيدددالبددداحثون بإعدددداد مقددداييس 

 .لدراستهم

فددي ضددوء مددا سددبق تناولدده فددي الطددار النظددري للبحددث تددم تحديددد عدددد مددن : حدددود المقيدداس -
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 . عينة البحثل دافع االنجازمدى  ىللوقوف عل العمليات الرياضية 

 مواقف حقيقيةتم صياغة مفردات المقياس في صورة  :صياغة مفردات المقياس -
فيها عن طريق االختيار من متعدد حيث يحدد  الرأيخذ أو  عمليات الرياضيةمن التتض
 .من بين أربع بدائل مختلفة واالختيار من متعدد رأيه تلميذال

موقفا وعرض على ( 31)تم بناء المقياس في صورته األولية من : صدق المقياس  -
 :مجموعة من المحكمين ألخذ آرائهم حول ما يلي

 .الموجودة بعض العمليات الرياضيةاقف المقياس عن مدى مناسبة مو  -2

 .ميذالتمدى مالئمة صياغة المواقف لمستوى ال -1

 .مدى مالئمة البدائل في كل موقف وطريقة صياغته -3

وعنددد اسددتعراض أراء المحكمددين وجددد اتفدداق حددول سددالمة المحدداور الرئيسددية والمفددردات 
 .ت الرياضيةعملياالبعض التي يحتويها المقياس ومناسبتها لقياس 

وأدخلدددت التعدددديالت التدددي اتفدددق عليهدددا وحدددذف العبدددارات المطلدددوب حدددذفها حسدددب آراء السدددادة 
 . موقفاً ( 11)المحكمين فأصبح عدد المواقف 

وقد اعتمد الباحث للتحقيق من ثبدات المقيداس إعدادة تطبيدق المقيداس علدى : ثبات المقياس -
وعندد اسدتخدام معامدل ارتبدداط مديندة حائددل، تلميدذًا مدن تالميدذ مدرسددة ابدن تيميدة ب( 11)عيندة 

وهددذا العمليددات الرياضددية بمقيدداس  (6.11 )بيرسددون اتضددح أن معامددل الثبددات الكلددى للمقيدداس
 . يدل على أن المقياس يتصف بدرجة عالية من الثبات

بسدديطة وبعيدددة عددن الغمددوض  بصددورة صددياغة تعليمددات المقيدداس تمددتو  :تعليمددات المقيدداس -
 .لطريقة الحل يتوضيحهدف من المقياس مع مثال وشملت على شرح ال
 :نتائج التطبيق القبلي

 المجمددوعتين بددين الفددروقهدددف التطبيددق القبلددي إلددى تكددافؤ المجموعددات مددن خددالل حسدداب 

 ،فددي التطبيددق القبلددي لكددل مددن اختبدار العمليددات الرياضددية ومقيدداس دافعيددة االنجدداز الضدابطة

 :ذلك يوضح (3 (والجدول

 
الضابطة  المجموعتين الستجابات افراد "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات وسطاتالمت( 3)جدول 

 على التطبيق القبلي لكل من اختبار العمليات الرياضية ومقياس دافعية االنجاز والتجريبية
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 المتوسط العدد مجموعة 

 الحسابي

 االنحراف

 لمعياريا

قيمة 

 "ت"

الداللة 

 االحصائية

اختبار العمليات 

 ة القبليالرياضي

 2،161 1،411 1،16 9،91 11 التجريبية

 1،18 8،78 11 الضابطة غير دالة

ومقياس دافعية 

 االنجاز القبلي

 2،164 1،116 1،12 61،12 11 التجريبية

 1،12 64،22 11 الضابطة غير دالة
 

 (0.05 ) داللدة مسدتوى عندد إحصدائياً  دالدة غيدر "ت" قيمدة أن (3) جددول مدن يتضح       
 يعندي وهدذاعند التطبيق القبلي لكل من اختبدار العمليدات الرياضدية ومقيداس دافعيدة االنجداز؛ 

 تكافؤ يعني وهذا والضابطة، التجريبية المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
 . المجموعتين

 :وحتليلها وتفسريها عرض نتائج البحث

ليهددا الباحددث علددى ضددوء فروضدده حيددث تددم تطبيددق تددم تندداول تحليددل النتددائج التددي توصددل إ    
اختبددار التحصدديل لددبعض )األدوات وتصددحيحها ورصددد الدددرجات علددى األداءيددن محددور البحددث 

 .وقد تمت معالجة البيانات إحصائياً ( مقياس دافعية االنجاز –العمليات الرياضية 
 : التطبيق البعدي ألدوات البحث

للعينددات المسدددتقلة " ت"ن باسددتخدام اختبددار للجابددة علددى أسددئلة البحددث اختبددر الفرضددا
 :Spssواستخدم في ذلك برنامج 

 :نتائج الفرض األول

د فروق ذات داللة و وج"للتحقق من مدى صحة الفرض األول والذي ينص على 
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات ( 6.61)إحصائية عند مستوى 

لصالح المجموعة العمليات الرياضية، طبيق البعدي الختبار تالميذ المجموعة الضابطة في الت
المعياري  واالنحرافوتم حساب المتوسط الحسابي " ت"استخدم الباحث اختبار تم ."التجريبية
المجموعتين  تالميذل للعمليات الرياضية ختبار التحصيلياالداللة الفروق في ل" ت"وقيمة 

 (:1)ول التجريبية والضابطة، كما هو موضح في جد
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 للدرجة الكلية في االختبار التحصيلي" ت"نحراف المعياري وقيم المتوسط الحسابي واال (6) جدول

 المجموعتين التجريبية والضابطة تالميذل للعمليات الرياضية

 المتغير 

 العدد المجموعة التابع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 داللةال

 1714 1378751 31 ةالتجريبي التذكر
77176 

17111 

 دالة 1719 1181857 33 الضابطة

 1753 1483517 31 التجريبية الفهم
11753 

17111 

 دالة 1811 1374971 33 الضابطة

 1861 781833 31 التجريبية التطبيق
97659 

17111 

 دالة 1761 373571 33 الضابطة

االختبار 

 ككل
 3818 37731 31 التجريبية

14811 
17111 

 دالة 6775 17736 33 الضابطة
 

، يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (1) النتائج التي يعرضها جدول باستقرار
عند  المجموعتين التجريبية والضابطة، تالميذبين متوسطات درجات ( 6.662)مستوى 

لفرق لصالح المجموعة اتعود هذه و  (التذكر، الفهم، التطبيق)االختبار ككل وعند المستويات
 .التجريبية

على المتغير ( إستراتيجية التعلم التوليدي)ولتقدير حجم التأثير الناتج عن المتغير المستقل 
 وتحويله ( وميجاأمربع ) w2تم حساب كل من ( تحصيل العمليات الرياضية )التابع 

 ..تأثير اليوضح حجم  يوالجدول التال( التأثيرحجم )  fإلى
  w2قيمة  تحصيل العمليات الرياضيةعلى  إستراتيجية التعلم التوليديحجم تأثير  ( 5)جدول 

 المقابلة لها  fوقيمة 

 حجم التأثير fقيمة  w2قيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

تحصيل العمليات   إستراتيجية التعلم التوليدي

 الرياضية 

 كبير 1819 1895

( إسدتراتيجية الدتعلم التوليددي)ثير المتغيدر المسدتقل يتضح أن حجم تدأ (1)من جدول      
( 2.19)المحسددوبة  fألن قيمددة  كبيددر نظددراً ( تحصدديل العمليددات الرياضددية)علددى المتغيددر التددابع 

تحصديل العمليدات تدأثير كبيدر علدى  هوهذا يعندى أن البرندامج المقتدرح كدان لد( 6.16)أكبر من 
  .الرياضية
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وهددذا يشددير إلددى تفددوق السددالف الددذكر، األول  صددحة الفددرض وهددو مددا يعنددي التحقددق مددن
للعمليدات المجموعدة الضدابطة فدي االختبدار التحصديلي  تالميذالمجموعة التجريبية على  ميذالت

بإسدتراتيجية "الذي تناوله البحث، ويرجع ذلك إلى أن المجموعدة التجريبيدة قدد درسدت الرياضية 
رشدداد المعلددم للومددا يصدداحبه مددن أنشددطة تعليميددة وت "الددتعلم التوليدددي ، ممددا يدددل ميددذالتوجيدده وا 

أفضددل مددن رياضددية فددي تدددريس العمليددات ال"  إسددتراتيجية الددتعلم التوليدددي"علددى أن اسددتخدام 
، وبهددذا لتلددك العمليدداتالتحصدديل تنميددة الطريقددة العاديددة فددي التدددريس، وأنهددا ذات فاعليددة فددي 

 .يتحقق صحة الفرض األول
، (1620: بنو خالد)، ودراسة (1620: البيشي)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من 

: رياض الشرع)، ودراسة "Yu & Pan, 2014"، ودراسة (1620: العتوم وآخرون)ودراسة 
سودان )، ودراسة (1621: عبدالواحد الكبيسي؛ عمار الساعدي)، ودراسة (1623
لم نشطًا وفعااًل جعل المتعينشط بيئة التعلم و ي توليديالتي أثبتت أن التعلم ال( 1622:الزعبى

، وزيادة فهمه لما العمليات الرياضيةتحصيل في التعلم مما ينعكس أثره على  وذو إيجابية
 .يتعلمه، وكثرة استيعابه

 بتنميددة"حدددث أالددذي " إسددتراتيجية الددتعلم التوليدددي"يرجددع تددأثير المتغيددر المسددتقل وربمددا 
 :يرجع ذلك لألسباب التالية" يةالمجموعة التجريب ميذالت لدى "العمليات الرياضية تحصيلب
خدالل  مدن خدالل مدا يعدرض علديهم مدن وليدديوتشدويقهم إلدى الدتعلم الت ميذالتإثارة اهتمام ال -

الكتسددداب  ميدددذالتدافعيدددة ال اثيدددر يقدددد  انتدددلالوالتطبيدددق  التحددددي تددديوهدددي مرحل ،السدددتراتيجية
صددول للجابددة عددن ومددن ثددم دفعهددم إلددى البحددث، ومحاولددة الو  لعمليدداتالخبددرات المتضددمنة با

والتوصل إليها من خدالل ممارسدتهم لهدذه العمليدات، وهدو  ستراتيجيةالتساؤالت المتضمنة بال
 .تالميذما يسهم في تنمية التحصيل لدى ال

كدان لده  وليدديبالتعلم الت رياضيةوجذب انتباههم أثناء دراستهم العمليات ال ميذالتتشويق ال -
المجموعدددة التجريبيدددة عدددن  ميدددذالتدة تحصددديل وزيدددا ،رياضددديةأثدددر فدددي فهدددم العمليدددات ال

 .المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة
 للعمليددات الرياضددية،المتعلمددين علددى تنميددة التحصدديل  ميددذالتتددوفير مندداب تربددوي، سدداعد ال -

وبقداء هدذه المعلومدات بالدذاكرة  ،أدى إلى بقاء أثر التعلم بالدذاكرة وتحديدد أكثدر للمعلومداتو 
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بإسدتراتيجية الدتعلم "زيادة مدة االحتفاظ بها مما يدل علدى أن الدراسدة  وبالتاليطويلة، فترة 
 . ، أدى إلى قدر كبير من التحصيل عن الطريقة العادية في التدريس"التوليدي

 :ثانينتائج الفرض ال

توجدددد فدددروق ذات داللدددة "والدددذي يدددنص علدددى  ثدددانيللتحقدددق مدددن مددددى صدددحة الفدددرض ال   
بددين متوسددطي درجددات تالميددذ المجموعددة التجريبيددة ودرجددات (  6.61)توى إحصددائية عنددد مسدد

لصددالح المجموعددة مقيدداس الدافعيددة لالنجدداز تالميددذ المجموعددة الضددابطة فددي التطبيددق البعدددي 
 ."التجريبية

وتم حساب المتوسط الحسابي " ت"استخدم الباحث اختبار الثاني والختبار صحة الفرض 
تالميذ دى ل مقياس دافعية االنجازلداللة الفروق في " ت"واالنحراف المعياري وقيمة 

 (:0)المجموعتين التجريبية والضابطة، كما هو موضح في جدول 
 (4) جدول

للدرجة الكلية في مقياس دافعية االنجاز لدى " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة

االنحرررراف  المتوسط  العدد مجموعة ال التغير التابع

 المعياري

مسررررررتوى  قيمة ت 

 الداللة 

 التميّز تحقيق

 والتفوق

 17111 الضابطة 38115 37814 31 التجريبية 

 68497 18814 33 الضابطة  دالة

 17111 11815 18718 18891 31 التجريبية األهداف تحقيق

 18818 11811 33 الضابطة دالة

 لقدرةوا المثابرة

  على التحّدي

 راواإلصر

 17111 13816 38195 17894 31 التجريبية

 38611 14841 33 الضابطة دالة

 مع العالقة

 الزمالء

 17111 9817 18961 19833 31 التجريبية

 18738 11853 33 الضابطة دالة

 17111 13818 58791 113891 31 التجريبية المجموع الكلي

 48191 47819 33 الضابطة دالة

 يددتم قبددولوبددذلك ، (6.662)عنددد مسددتوى  إحصددائيادالددة " ت"أن قيمددة ( 1)جدددوليتضددح مددن 
 .دافعية االنجازمقياس  يللبحث ف يالفرض الثان

علدى المتغيدر ( إستراتيجية التعلم التوليدي)ثير الناتج عن المتغير المستقل ولتقدير حجم التأ   
 وتحويلددددده ( وميجددددداأمربدددددع ) w2حسددددداب كدددددل مدددددن  تدددددم( دافعيدددددة االنجدددددازمقيددددداس )التدددددابع 
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  دافعيدةعلدى  إستراتيجية التعلم التوليدييوضح حجم تأثير  يوالجدول التال( التأثيرحجم )  fإلى
 .االنجاز

  w2قيمة  االنجاز  دافعيةعلى  إستراتيجية التعلم التوليديحجم تأثير  ( 7)جدول 

 المقابلة لها  fوقيمة 

 حجم التأثير fقيمة  w2قيمة  ر التابعالمتغي المتغير المستقل

 كبير 1811 1855 االنجاز  دافعيةمقياس   إستراتيجية التعلم التوليدي

( إسدتراتيجية الدتعلم التوليددي)يتضح أن حجم تدأثير المتغيدر المسدتقل  (1)جدول من      
أكبدر ( 2.11) المحسدوبة fألن قيمدة  كبيدر نظدراً ( االنجداز  دافعيةمقياس )على المتغير التابع 

  .دافعية االنجازتأثير كبير على  هوهذا يعنى أن البرنامج المقترح كان ل( 6.16)من 
تدم  تديال إسدتراتيجية الدتعلم التوليددييمكن تفسير ذلك من خالل الرجوع إلى طبيعة      

عمليدات الرياضدية والمسدائل والبدراهين والحدل بطريقدة سدهلة عدرض مجموعدة مدن ال امن خالله
 عمليدات الرياضدية واألمثلدةالنددماج داخدل الصورة مواقف سلوكية سمح لهم با يف ميذالتالأمام 

ن التعلديم أأنشدطة متعدددة وهدذا يؤكدد علدى  إسدتراتيجية الدتعلم التوليدديحتويه توذلك بسبب ما 
 .دافعية االنجاز تجاه الرياضياتيساعد على تنمية  بإستراتيجية التعلم التوليدي

، ودراسدة (1666 :الصدافي)مثدل دراسدة ق مع نتائج الدراسدات السدابقة جة تتفيالنت هوهذ
((Robinson: 2001 ودراسدة ،(Trespalacios: 2008) ( 1623 :الجريسدي)، ودراسدة
التعلديم مراحدل منخفضدي التحصديل   تالميدذلددى  دافعية االنجدازأشارت إلى ضرورة تنمية  يالت

 .ةالمختلف
 :البحث   توصيات

  ميذالتاجتماعي يّدعم التفاعل االجتماعي واالحتكاك بين الإشاعة مناب نفسي 
 .المتفوقين لألخذ بيد ذوي الصعوبات لزيادة دافعيتهم

  ستراتيجيات إثارة دافعية االنجاز لدى إممارسة تحسين أسلوب المدرسين في تبني و
 .في جميع المراحل التعليمية وأثر التعلم الصفي في ذلك ميذالتال

  تالميذصلة باهتمامات الالتضمين البرامج ذات و يات تدريسية فّعالة ستراتيجإاستعمال 
 .وتعزيزها
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 :بحث ال مقرتحات
 :التالية البحوثو  الدراسات اقتراح يمكن ونتائجه، بحث الحاليال أهداف ضوء في
 فدي الرياضديات دارسدي لددى الرياضدية للمفداهيم البديلدة التصدورات وتشدخيص دراسدة -

 .مختلفة عمرية ومراحل أخرى رياضية موضوعات
 في الرياضية للمفاهيم البديلة التصورات تعديل في التوليدي التعلم إستراتيجية فعالية دراسة -

 .مختلفة تعليمية مراحل
 بديلدة تصورات تكوين على تأثيرها ومدى الرياضيات مناهج لمحتوى تكوينية تحليلية دراسة -

 .بالطال لدى الرياضة للمفاهيم
ية إستراتيجية التعلم التوليدي في تنمية مهارات االستنتاج الرياضي والتفكير دراسة فاعل -

 .االبتكاري
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 راجعامل

 المعايير ضوء في العلوم لتعليم حديثة اتجاهات (.0222) راشد علي ،الهادي عبد منى؛ النجدي حمدأ  -
 .العربي الفكر دار : القاهرة ، البنائية والنظرية التفكير وتنمية العالمية

 .دار الفكر العربي: القاهرة ، دوافع التفوق في النشاط الرياضي(. 0992)أسامة راتب   -
 :القاهرة ،بتدائيةاستبيان العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم في المدرسة اال(. 0991)أنور الشرقاوي   -

 .مكتبة األنجلو المصرية
 .الحديثدار الكتاب  :، الكويتقياس الشخصية(.  0222) بدر األنصاري   -
أثر استخدام إستراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة لبعض (. 0229)خالد ضهير   -

، ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن ألساسي
 .بغزة

دار الفكر األردنى  :ردن، األتعليم وتقويم تعلم الرياضيات يستراتيجيات فإ (.0222) يرمضان بدو   -
 .للطباعة والنشر

. صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في سلطنة عمان (.0992)زكريا توفيق   -
 . ، جامعة الزقازيق0، الجزء 02دراسة مسحية نفسية، مجلة كلية التربية، العدد 

. المعرفي ي إطار علم النفس العصبيرؤية ف: المخ وصعوبات التعلم(. 0222)سليمان عبد الواحد   -
 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة

 التفكير االستداللي تنمية في التوليدي التعلم نموذج استخدام أثر (.0200)سماح محمد بن سلمان   -
، ماجستير، كلية المكرمة بمكة الثانوي األول الصف طالبات لدى الكيمياء مادة في والتحصيل

  .القرى التربية، جامعة أم
بتباين بعض المتغيرات  تمدى تباين انتشار صعوبات تعلم الرياضيا(. 0222)سودان الزعبي   -

: ي، جامعة الخليج العربرسالة ماجستير. ئية بدولة الكويتالتصنيفية لدى تالميذ المرحلة االبتدا
 .مملكة البحرين

قته بدافعية االنجاز دراسة على عزو النجاح والفشل الدراسي وعال” :(0222)عبد اهلل بن طه الصافي  -
، مجلة جامعة أم القرى للعلوم ”عينة من طالب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا بمدينة أبها

التربوية واالجتماعية و واإلنسانية مكة والمكرمة المملكة العربية السعودية، مطبعة جامعة أم القرى 
 .021-02، (00)، المجلد (0)العدد  

 .غريب دار: ، القاهرةلالنجاز الدافعية .(0222)خليفة  طيفالل عبد  -
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، الصعوبات الخاصة في التعلم األسس النظرية والتشخيصية(. 0222)عبد الناصر أنيس   -
 .لطباعة والنشرادار الوفاء لدنيا  :اإلسكندرية

 دار :ط، عمان بدون ،الجانبين ذا بالدماغ والتعلم التدريس (.0220) يوسف الجيش عفانة، عزو -
 الثقافة

األساليب المعرفية وعالقاتها بالتحصيل الدراسي لدى ذوى (: 0222)الشهري  يعلى معد -
، جامعة المنصورة، مجلة كلية صعوبات التعلم والعاديين من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

  .يناير ،ي، الجزء الثان22التربية، العدد 

سلسلة علم . رفي مداخل ونماذج ونظريات الجزء الثانيعلم النفس المع(. 0220)فتحي الزيات  -
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