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 ...جهدي المتواضع أهدي ثمرةإلى كل الذين جمعتني بهم المحبة الخالصة 
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 عرفان شكر و
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  )152اآلية  :البقرةسورة (

 :رًامذكّ لزيادة نعمه  عم وجعله موجباً اكرين باملزيد من النّ ووعد الشّ 

  
  ).07اآلية: سورة إبراهيم(
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ا  يّ مني ومل تبخل علمن وقتها الثّ  ومنحتين املذكرةلت باإلشراف على هذه فضّ اليت ت ا وتوجيها بتعليما
 ...ز الوجود خرجت إىل حيّ حّىت 

  .ملناقشة هذا العمل املتواضع ملتكرمه مسبقاً  أعضاء جلنة املناقشةإىل والتقدير كر ه بالشّ توجّ أكما 
       السنة النظرية  طوال مشوار موتوجيها مإرشاداو  معلى نصائحه كل األساتذة املؤطرين  شكرأو 

 .من حماضرات قّيمةوه وما قدم
          املدرسي  علم النفس ماجستري والطاقم اإلداري  وطلبة   األساتذةكر اجلزيل إىل مجيع تقدم بالشّ أكما  
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  .على موافقتهم ودعمهم اخلاص إلجراء الدراسة امليدانية ومعلمي املدارس االبتدائية شكر مدراء أكما 
        فرتة إجراء  واملتابعة طوالعلى حسن اإلصغاء  "عينة الدراسة" إىل التالميذشكري  جزيله وأوجّ 

 .هذه الدراسة
  ...جزاهم اهللا خري اجلزاء من قريب أو بعيد و يل املساعدةم شكر كل من قدّ أيف األخري  و
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الفروق في أنماط التعلم والتفكير وعالقتها بكل من االتجاه نحو مادة الرياضيات : عنوان الدراسة

       اة بين التالميذ المتفوقين دراسيًّ دراسة مقارن -ودافعية االنجاز لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 
  -بمدينة المسيلة  -ببعض المدارس االبتدائية في الرياضيات و ذوي صعوبات التعلم 
  أمين( بني أمناط التعلم والتفكريارتباطية  عالقة وجود مدىإىل الكشف عن  احلالية هدفت الدراسة

ا املتفوقني دراسيًّ  بنيفحص داللة الفروق و الجناز ودافعية ااالجتاه حنو مادة الرياضيات كل من و ) أيسر، متكامل
باستخدام املنهج الوصفي بأسلوبني االرتباطي       و   .هذه املتغريات يف وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات

حيث  ،اخلامسة االبتدائيمن تالميذ السنة يف كل عينة  تلميذ وتلميذة ) 40( بني العينتنيبني املتغريات واملقارن 
مدينة  -ببعض املدارس االبتدائية )2013/2014(وذلك للعام الدراسي  ،عن طريق العينة القصديةاختيارهم  متّ 

ومقياس ومقياس االجتاه حنو مادة الرياضيات  مناط التعلم والتفكريأل"تورانس"اختبار حيث طبق عليهم  - املسيلة
 :SPSS"اإلحصائية للعلوم االجتماعية ةالرزم"الدراسة باستخدام  نتائجحتليل عرض و  وبعد. دافعية االجناز

إلجياد داللة الفروق  )(tاختباروجود العالقة و للّتحقق من "بيرسون"الختبار الفرضيات عن طريق معامل ارتباط
  :عن اليت كانت وفقا لفرضيات الدراسة  إحصائيا بني املتوسطات أسفرت النتائج 

  حيــث كانــت قيمــة واالجتــاه حنــو مــادة الرياضــيات الــنمط املتكامــلدالــة إحصــائيا بــني ارتباطيــة  وجــود عالقــة ،
و عــدم وجــود عالقــة بــني كــل مــن الــنمط األميــن  .0.05وهــي دالــة عنــد مســتوى  ) 0.248( معامــل االرتبــاط 

 .عينة الدراسةلدى واأليسر واالجتاه حنو مادة الرياضيات 

  ودافعية االجناز) أمين، أيسر، متكامل(بني أمناط التعلم والتفكري  دالة إحصائياعدم وجود عالقة ارتباطية.  
  عينــة لــدى أمنــاط الــتعلم والتفكــري  درجــات التالميــذ علــى مقيــاسوجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني متوســطات

   ذوي صــعوبات تعلــم الرياضــيات، والــنمط املتكامــل لصــاحل املتفــوقني دراســيا لصــاحل  األميــنالــنمط  يف الدراســة
وهــي دالــة عنــد ) 2.49( ) 3.71-(التــوايل  تســاوي علــى) t(يف مـادة الرياضــيات، حيــث كانــت قيمــة اختبــار 

   .يسروعدم وجود فروق بني العينتني يف النمط األ ،0.01مستوى 
 جود فروق دالـة إحصـائيا بـني متوسـطات درجـات التالميـذ علـى مقيـاس االجتـاه حنـو مـادة الرياضـيات لـدى  و

وهي ) 6.33(تساوي ) t(املتفوقني دراسيا يف مادة الرياضيات، حيث كانت قيمة اختبارلصاحل  عينة الدراسة
 .0.01دالة عند مستوى 

  عينــة الدراســةلــدى  دافعيــة االجنــازوجــود  فــروق دالــة إحصــائيا بــني متوســطات درجــات التالميــذ علــى مقيــاس 
وهـي دالـة عنـد ) 4.78(تسـاوي )  t (املتفوقني دراسيا يف مادة الرياضـيات، حيـث كانـت قيمـة اختبـارلصاحل 

 .0.01مستوى 

     أنمــاط الــتعلم والتفكيــر، االتجــاه نحــو مــادة الرياضــيات، دافعيــة االنجــاز، التفــوق الدراســي   :الكلمــات المفتاحيــة
 .االبتدائية ةفي الرياضيات، صعوبات تعلم الرياضيات، تلميذ المرحل
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Résumé 
 

Les différences dans  les styles d'apprentissage et de la pensée et l'ensemble de 
l’attitude vers la matière du mathématique et l’achèvement de la  motivation, chez les 
élèves du cinquième année primaire - Une étude comparative entre les élèves 
exceptionnels  et les élèves  qui ont des difficultés d'apprentissage en mathématiques dans 
certaines écoles de la  ville  de M’sila. 

a présente étude visait à découvrir l'étendue de la corrélation entre les styles 
d'apprentissage et de la pensée (gauche, droite, intégrée) et l'ensemble de 

l’attitude vers la matière du mathématique et l’achèvement de la  motivation, et d'examiner 
l'importance des différences entre les étudiants exceptionnels et ceux qui ont des difficultés 
d'apprentissage en mathématiques de ces variables. En utilisant une approche descriptive de 
deux manières une liaison entre les variables , et comparative entre les deux échantillons 
(40) aux élèves de chaque échantillon d'élèves de cinquième année de l'école primaire, où il 
a été choisi par l'échantillon intentionnalité et que pour l'année scolaire (2013/2014)dans 
certaines écoles de la  ville de M’sila.  

Dans cette étude, on a appliqué sur ces échantillons le test "Torrance" de 
l'apprentissage et de la pensée et d’autre, le test de l’attitude vers la matière du 
mathématique, et le test de l’achèvement  de la motivation.    

        Après la présentation et l'analyse des résultats de l'étude en utilisant le 
"Statistical Package for Social Sciences" SPSS: pour tester des hypothèses par le coefficient 
de corrélation "Pearson" pour vérifier l'existence de la relation, et le  test( t) pour trouver la 
signification des différences statistiquement significatives entre les moyennes donné des 
résultats qui étaient, selon les hypothèses de l'étude pour:  

•L’existence d’une relation de corrélation statistiquement significative entre le style  
intégré et l’attitude vers la matière du mathématique, où la valeur du coefficient de 
corrélation est du (0,248), qui signifiant au niveau de (0,05). Et l'absence d’une  relation de 
corrélation statistiquement significative entre chacun des styles gauche et droit et l’attitude 
vers la matière de la mathématique parmi l'échantillon de l'étude.  

•L’absence d’une relation de corrélation statistiquement significative entre les styles 
d'apprentissage et de la  pensée (gauche, droite, intégré) et l’achèvement de la motivation. 

• Il existe des différences significatives entre les moyens scores des élèves sur un test  
des styles de l'apprentissage et de la pensée dans l'échantillon de l'étude dans le style droit 
pour le bénéfice des élèves ayant des difficultés d'apprentissage du mathématique, le style  
intégré pour le bénéfice des élèves exceptionnels en mathématiques, où la valeur de test (t) 
est égal respectivement a (- 3,71), (2,49),qui est  signifiant au niveau de 0,01, et l'absence 
des différences entre les deux échantillons dans le style gauche.  

• Il existe des différences statistiquement significatives entre les moyens scores des 
élèves sur un test de l’attitude vers la matière  du  mathématique dans l'échantillon de 
l’étude  pour le bénéfice des élèves exceptionnels en mathématiques, où la valeur de test (t) 
est égal à (6.33),qui est signifiant au niveau de 0,01.  

• Il existe des différences significatives entre les moyens scores des élèves sur un test 
de l’achèvement  du motivation, entre l'échantillon de l’étude pour le bénéfice des élèves 
exceptionnels en mathématiques, où la valeur de test (t) est égal à (4,78),  qui est signifiant 
au niveau de 0,01.  

 
Mots clés: les styles d'apprentissage et de la pensée, l’attitude vers la matière du  
mathématique, l’achèvement de la motivation, l'excellence académique en mathématiques les 
difficultés d'apprentissage de mathématique, l’élève de l'école primaire. 
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Abstract 
 

Differences in learning and thinking styles and their relationship to each of the 
attitude towards mathematics and achievement motivation among fifth year primary 
pupil’s - a comparative study between the excelling academically, and the learning 
disabilities in Mathematics pupils from some schools primary in M’sila.  

The present study aimed to uncover the extent of the correlated relationship between 
the Learning and thinking styles (left, right, integrated) and the Attitude towards 
Mathematics, and Achievement of motivation, and examine the significance of differences 
between the excelling academically pupil’s, and those with learning disabilities in 
Mathematics in these variables. Using a descriptive approach in two ways a linking between 
variables and, a comparative study between the two samples. (40) Pupil’s in each sample of 
fifth year primary school, where it was selected through the sample intentionality and that 
for the academic year (2013/2014) from some schools primary in M’sila. 

 In this study, where applied on the samples, a test for the "Torrance" of learning and 
thinking styles, and test of Attitude towards mathematics, and scale Achievement of 
motivation.  
         After the presentation, and the analysis of the results of the study, using the "Statistical 
Package for the Social Sciences" SPSS: to test hypotheses, through the correlation 
coefficient "Pearson" to verify the existence of the relationship, and the test (t) to find the 
significance of the differences statistically between the averages yielded results that were 
according to the study hypotheses for: 

• The existence of a correlated relationship, statistically significant, between the 
integrated style, and the attitude towards mathematics, where the value of the correlation 
coefficient (0.248), which is a function at a level of 0.05. And the lack of the relationship 
between each of the left and the right styles, and the attitude towards mathematics among the 
study sample.  

• Lack of statistically significant correlation between learning and thinking styles 
(left, right, integrated) and achievement of motivation.  

• There are significant differences between the mean scores of pupil’s on the scale of 
the learning and thinking styles. In the study sample of the right style for the benefits of the 
learning disabilities in mathematics pupil’s, integrated style for the benefits of excelling 
academically pupil’s in mathematics, where the value of the test (t) equals respectively          
(-3.71), (2.49), which is a function at a level of 0.01, and the lack of differences between the 
two samples in the left style.  

• The presence of statistically significant differences between the mean scores on a 
attitude towards mathematics scale among a sample study for the benefits of excelling 
academically pupil’s in mathematics, where the value of the test (t) is equal to (6.33), a 
function at the level pupils of 0.01 

• There are significant differences between the mean scores of pupil’s on a 
achievement of motivation scale among a sample study for the benefit of excelling 
academically pupil’s in mathematics, where the value of the test (t) is equal to (4.78) 
function at the level of 0.01.  

 
Key words:  

Learning and thinking styles, the attitude towards mathematics, achievement             
of motivation, academic excellence in mathematics, learning disabilities in mathematics 
primary school pupil. 
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ات               خصصــــبـــني الكثـــري مـــن التّ  نســــجامواالنـــاغم مــــن تطـــور يف األحبـــاث والتّ  اإّن مـــا يشـــهده العـــامل حاليًّـــ

علم الــــنفس ،عليمــــيالــــنفس العصــــيب، علــــم الــــنفس املعــــريف، علــــم الــــنفس التّ جمــــال علــــم الــــنفس كأحبــــاث علــــم يف 
خصصـــات وتطـــور يف ميـــادين البحـــث وإمنـــا هـــو نتـــاج  تكامـــل  بـــني هـــذه التّ  ،لـــيس مبحـــض الصـــدفة االجتمـــاعي

يف تطـوير  األحبـاثتوظيـف نتـائج تلـك جيـب عليه فإنه  و  .باألداءلة العلمي يف خمتلف اجملاالت العلمية ذات الصّ 
  .ذلك أن عملية التعلم حتتاج إىل توظيف الدماغ ، املتعلمني سواء على املستوى املعريف أو التعليمي داءأ

الدماغيــــة مــــن خــــالل إعــــالن عقــــد  يالتضــــفالتّ  والــــتعلم والتفكــــري  منــــاطوقــــد ازداد االهتمــــام بدراســــة أ 
ماغ نتيجـــة االكتشـــافات اهلائلـــة يف بنائـــه ووظائفـــه خـــالل العشـــر ســـنوات األخـــرية مـــن القـــرن ســـعينات عقـــداً للـــدّ التّ 

علم والتعلــيم؛  فمــن احملتمــل أن تقــود هــذه النتــائج إىل تغــّريات يف عمليــة الــتّ  نتيجــة تطبيــق نتــائج أحباثــهو العشــرين ، 
الـــنمط املفضـــل للطالـــب يف التفكـــري تـــوافر أدلـــة علـــى أّن ة يف خمتلـــف جمـــاالت العمليـــة الرتبويـــة، علـــى أســـاس مهّمـــ
ا مع املعلموالتّ    .علم له عالقة مبقدار ما حيرزه الطالب من التحصيل العلمي و بالطريقة اليت يتفاعل 

مل حتـــظ بالدراســـة املناســـبة علـــى عينـــات املرحلـــة االبتدائيـــة خاصـــة يف عالقتهـــا  ؛غم مـــن ذلـــكوعلـــى الـــرّ  
علم  بالقـدر الكـايف خاصـة ذلك الرياضيات اليت ترفع مـن الدافعيـة الذاتيـة للـتّ  باالجتاهات حنو املواد الدراسية مبا يف

  .ا يف هذه املادةعلى عينة من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ومقارنتها مع املتفوقني دراسيًّ 
 قــدر  فاعــل بــني هــذه املتغــريات والعالقــة بينهــا  ميكــن أن يســهم يف اإلحاطــة بــأكربفــإّن دراســة التّ  ومــن مثّ 

  .على التحصيل الدراسي من جوانب هذه الظاهرة وما يرتتب عنها من فوائد نظرية وتطبيقية
أمنـــاط الـــتعلم بـــني الكشـــف عـــن مـــدى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة وقـــد ســـعينا مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إىل 

ا يف الرياضـــيات عينـــة مـــن التالميـــذ املتفـــوقني دراســـيًّ إلجنـــاز لـــدى ادافعيـــة و واالجتـــاه حنـــو مـــادة الرياضـــيات والتفكـــري 
الفـروق يف أمنـاط وفحص داللـة السنة اخلامسة ابتدائي،   ونظرائهم من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات يف مستوى

  .لدى عينة الدراسةدافعية اإلجناز و  واالجتاه حنو مادة الرياضيات )أمين، أيسر، متكامل(التعلم والتفكري
  
  
  



 مقدمة
 

 ع  

 
  .بني ما هو نظري وما هو تطبيقي موّزعة فصولمثانية وقد تضمنت هذه الدراسة 

ا :الفصـــل األول        حقـــق منهــــافرضـــيات الــــيت ترمـــي الدراســــة للتّ ال مثّ   ،حــــددت فيـــه إشــــكالية الدراســـة وتســــاؤال
تليهـــا حتديـــد املفـــاهيم و املصـــطلحات  عـــرض أمهيـــة وأهـــداف الدراســـة، كمـــا متّ   ،ا بأســـباب اختيـــار املوضـــوعمـــرورً 

  .و التعليق عليهاابقة ذات العالقة باملوضوع عرض ألهم الدراسات السّ  ،األساسية للدراسة

 تضمن مخسة  فصول كما يلييو :  النظري الجانب :أوال: 

 الجـزء األول :، حيث تضمن ثالثـة أجـزاءأنماط التعلم والتفكيرمتحور حول موضوع  :الفصل الثاني 
  .بأمناط التعلم والتفكري الجزء الثالثوبالتفكري  الثانيعلم، يتعلق بالتّ 
 :األجــزاء التاليــةوفــق  ،اه نحــو مــادة الرياضــياتاالتجــ ومت ختصيصــه لتنــاول موضــوع  :الثالــثالفصــل  
 .باالجتاه حنو مادة الرياضيات الثانيالجزء والرياضيات بيتعلق  األول

فيـه  عـرضالتّ   مت أوالهمـا : جـزأينحيـث تضـمن  دافعيـة االنجـاز  مـن خاللـه تنـاول ومتّ  :الفصل الرابع 
  .جنازإىل دافعية اإل الجزء الثانيوالدافعية إىل 

ــالتّ ويتعلــق  :الفصــل الخــامس  خّصــص للتفــوق  األول :بتنــاول جــزأين الرياضــياتفــي فوق الدراســي ب
  .الرياضيات للتفوق الدراسي يف الجزء الثانيوالدراسي 

يتعلــق بصــعوبات  األول: صــعوبات الــتعلم يف الرياضــيات مــن خــالل جــزأين ويتضــمن:الفصــل الســادس
 .فبصعوبات تعلم الرياضيات الثانيالتعلم، أما 

 وتضمن فصلني: الجانب الميداني:  ثانيا :  
 :أوالهمـاالّتعـرض فيـه إىل جـزأين تم يـ، حبيـث  للدراسـة ةاإلجـراءات المنهجيـ ويتنـاول: الفصل السابع
ــا  الدراســة االســتطالعية    جمــاالت الدراســة بتحديــد خصــص للدراســة األساســية   الجــزء الثــانيووكــل مــا يتعلــق 

ان األساليب اإلحصائية املسـتخدمة تبيّ  تمّ يإىل جانب ذكر منهج وعينة الدراسة وكذا أدوات الدراسة، ويف األخري 
  .يف هذه الدراسة

 املتوصــل إليهــا مــن خــالل الدراســة امليدانيــة عــرض و تحليــل النتــائجإىل  طــرقالتّ  ويــتم: الثــامنالفصــل    
 م مناقشــة الفرضــياتفيــت الثــاني أمــا  ،الجــزء األوليف ضــوء فرضــيات البحــث مــن خــالل وتطبيــق أدوات الدراســة 

  .ويف األخري تعليق عام على النتائجوتفسريها 

ا أن تزيـد املوضـوع االقرتاحات اليت مـن شـأ الّتوصيات و وصل واخلروج ببعضتم التّ ييف ختام الدراسة  و
   .لنصل يف األخري إىل خامتة الدراسة ومتهد الطريق لدراسات وحبوث أخرى يف هذا اجملال،  وضوحاً 
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 :الدراسةتحديد إشكالية  -1
إىل أّن املخ اإلنساين يتشكل من جهازين " املخ املشطور"ص الباحثون الذين درسوا حاالت خلُ لقد  
النصفان الكرويان األمين و األيسر، ولكل منهما منطه اخلاص يف التعلم وطريقته يف القيام بالوظائف : متكاملني
وافرتاض أّن سيطرة أحد نصفي املخ لدى البعض ميكن "  يطرة املخيةالسّ "بروز مفهوم وترتب على ذلك  . العقلية

 "هريمان"وقد أشارت دراسة تبناه هؤالء يف التعلم والتفكري، معني ي "منط"أن تعرب عن نفسها يف شكل 
)Herman,2002 (طرة الدماغية السائد لديهم ق مع منط السيّ إىل أّن الطلبة الذين يتعلمون من خالل طرائق تتواف

التعليم بعكس هؤالء الطلبة الذين يتعلمون بطرق غري مّتسقة مع منط  -حيققون نتائج مرتفعة يف عملية التعلم
 ) 5ص ،2007، نوفل (. يطرة الدماغية السائد لديهمالسّ 

وعالقتها  التعلم والتفكير طبأنماتزايد االهتمام يف اآلونة األخرية  يف خضمالبحوث وقد ظهرت هذه 
واليت تؤثر   ،قد تركزت العملية الرتبوية على تنمية القدرات العقلية وغري العقليةلذلك ف ،بالنصفني الكرويني للمخ

فيها أساليب الرتبية والتنشئة وعادات وتقاليد اجملتمع، وغري ذلك مما قد يؤثر  يف حتديد اجتاه سيطرة أحد 
     مييل التعلم املدرسي « أّن  )168ص ،2007، أبو رياش(ويف هذا الصدد يؤكد ما النصفني للمخ أو سياد

قة، بينما أنشطة التعلم اليمينية  تركز على إىل دعم أنشطة املخ اليسارية حيث يؤكد على التفكري املنطقي والدّ 
                                                      .»والشعور و االبتكارية  الرياضة البدنية

اليت أشارت إىل أّن الفروق يف األداء التحصيلي ال تستوعبها عوامل  الشيء الذي أكدته الدراسات
أدلة على  الدراساتوقدمت هذه  ،باإلضافة إىل ذلك "أسلوبية"معرفية أو مزاجية فقط، بل أّن هناك عوامل 

صل هذا ويتّ   متوغل يف األداء املعريف ذاته) لتفكري منط التعلم وا األسلوب املعريف، أو( "عامل أسلويب"وجود
ا مستقلة عن بعضها بالعالقة التنظيم : بني نوعني من التنظيمات السلوكية اليت كان يظن أ
                                 ." Affective"والتنظيم الوجداين  "Cognitive"املعريف

 تعلمه وتفكريه وقدراتهكيفية   ،كان البد من مراعاة لية التعليميةيف العم لالهتمام البالغ باملتعلم ونظراً 
ميكن جتاهل ما للجوانب الوجدانية للطالب كاالجتاهات وامليول والقّيم واملشاعر واالنفعاالت اليت توجه  أنه الو 

  .هسلوك الفرد وعالقاته الشخصية واالجتماعية يف العملية الرتبوية من أثر يف تقدم التعليم وإعاقت
    .)17ص  ،1995موسى ، والحريقي (

تنشأ من خالل مرور الفرد خبربة  اليتسلبية الجيابية أو اإلاالجتاهات  نوع من االستجابات  ملا كانت و 
من أهداف تدريس أية مادة دراسية تنمية اجتاهات  كان البد أن يكون ).228، ص2001،منسى وآخرون(معينة 

  .ادة الدراسية وحتسني ميوهلم حنوها وخلق دافعية لديهم لتعلمهاجيابية للمتعلمني حنو هذه املإ
  ).33ص  1989سيد أحمد،( 
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 بيننة تنأمناط سلوكية معيّ بيستجيب هلا  ،ا حنو مادة دراسية معينةفالطالب الذي ميلك اجتاها تقبليًّ 
 .غري كتابه املدرسي األخرىأو الرجوع إىل بعض املصادر  ، كصرف املزيد من الوقت يف دراستها   ،اجتاهه هذاب

 ).473،ص 2003نشواتي ،( 
عديدة  مهاراتإكساب الطالب يف  اليت تلعب دورًا كبرياً من بني هذه املواد الدراسية الرياضيات  و
رغم أن هذه املشكلة  و. هلاًا يف حتصيل الطالب كدت بعض الدراسات أن هناك اخنفاضًا عامأواليت  ،ومتنوعة

ا هامة وهي اجلوانب االنفعالية ملواعسببها عدة ت  عموماً ، إال أننا سنركز على أحد اجلوانب اليت نعتقد أ
املناهج احملّددة واملناسبة  وضعت انطالقا من أمهية هذا اجلانبو  .خصوصاً  نحو مادة الرياضيات االتجاهاتو

على توظيف معارفه  ة لديهقدر وتنمية الالّتلميذ إىل األداء اإلجيايب لعمل معني بوصول لل التعليم مراحل ملختلف
  .دوافع تستثريه يف وجوديتأتى إال  هذا لن و ،بطرق منتظمة

املتعّلم وتوجهه أمر بالغ األمهية بالنسبة لعملية الّتعلم  ُتظهر سلوكفالبحث عن القوى الّدافعة اليت 
    من أقوى الدوافع  الدافع لإلنجاز ولعلّ   .الّتعلم عملية ا من بني أهم الشروط األساسية حلدوثوالتعليم أل

مثابرته يف سبيل  والفرد يشري إىل استعداد ثابت نسبيا يف الشخصية حيدد مدى سعي يف هذه العملية كونه 
                                              ). 90ص ،2000 خليفة،( .حتقيق وبلوغ جناح يّرتتب عليه نوع من اإلرضاء

ا على   األمثل للمدخالت الّتعليمية  ستثماراالوجناح املؤسسة الّتعليمية يف حتقيق أهدافها يكمن يف قدر
  تستطيع تقدمي خمرجات حتقق اآلماللن واليت إن مل يكن لديها طالب تستثريهم دوافع ذاتية للّتحصيل والنجاح 

خاصة يف مادة شرط أساسي يتوقف عليه حتقيق األهداف الّتعليمية يف جماالت الّتعلم املتعددة جناز إلاافعية دف
   .الرياضيات واليت أسلفت الباحثة احلديث عنها

العالقة بني الدافعية لالجناز واالجتاه حنو مادة «يف اليت حبثت )1996(" تيسري عبد اهللا" نتائج دراسة تبّني و 
بني الدافع  وجود عالقة ارتباطية موجبة»ة الصف الثالث اإلعدادي مبنطقة رام اهللا بفلسطنيالرّياضيات لدى طلب

   ).214، 213، ص2006علي ، ورشوان ( .لالجناز و االجتاه حنو مادة الرياضيات
ى أو علمعظم الناس يغادرون املدرسة كفاشلني يف الرياضيات  أن (Tobias, 93)"توبياز" ترىباملقابل و 

م فاشلني فيها التالميذ ذوي املشكالت يف الرياضيات جتددت اهتمامات  ، ومع تزايد أعداداألقل يشعرون وكأ
   ".بكيفية قيام املخ بإجراء العمليات احلسابية وباألسباب احملتملة الضطراب عسر الرياضيات ثالبحو 

  )161، ص2007، ىوعيس خليفة(

 فوق أو متوسطة عقلية بقدرات يتمتعون الرياضيات في التعلم صعوبات ذوي التالميذ خاصة وأن
           اقتصادي مانحر  من الو  املخ يف حادة وظيفية اضطرابات من يعانون وال مرتفعة، تكون وقد توسطةامل
 تعلم يف صعوبات من يعانون ذلك من غمالرّ على و  ،بدنية أو ةحسيّ  إعاقات من وال ،ثقايف وأ اجتماعي وأ

يّتسمون الذين  المتفوقين في الرياضيات التالميذن عكس نظرائهم م الرياضية املشكالت وحل الرياضيات
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عند حلهم للمشكالت األمر  خبصائص جتعلهم اليالقون الصعوبة اليت يالقيها غريهم من التالميذ خصوصاً 
دراسة هدف من خالهلا إىل الّتعرف  )1983صربي، ( أجرىوقد  .ذا اجلانب وتنميته االهتماموجب تالذي ي

      . التكيفية واخللقية للمتفوقني حتصيليًا يف الرياضيات مقارنة بالعادينيو خصية على بعض اخلصائص الشّ 
  .خصية و التكيفيةديني  يف مجيع اخلصائص الشّ املتفوقني تفوقوا على العاأشارت النتائج إىل أن يث ح

               )43ص، 2010بنات،  و زيتون أبو(
       ؤثر تيفّضلها الفرد أمناط التعلم والتفكري اليت   ؛من الرتاث النظري الذي يشري إىل أنّ  وانطالقاً 

ا الطالب ويؤدون على الطريقة  ا املتعلمون ومنط التفاعل طريقة اليت يدر وظائف العقلية، والا الاليت يتعلم  س 
وأّن الطالب ذوي املستويات التحصيلية املختلفة يظهرون اختالفات دالة يف النمط الذي  ،بني الطالب واملعلمني

    بكل  عالقتهاو لفروق في أنماط التعلم والتفكيريفضلونه يف التعلم،  جاءت هذه الدراسة للكشف عن ا
     لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي يف دراسة مقارنة  إلنجازاة دافعيو ادة الّرياضياتاالتجاه نحو م من

  .صعوبات تعلم الرياضياتوذوي  ادراسيًّ  المتفوقينبني 
  

  :ياغة إشكالية البحث فيما يلوعليه ميكن صيّ 
 لنمط املتكاملا -النمط األيسر –النمط األمين(هل توجد عالقة ارتباطية بني أمناط التعلم والتفكري  (

 ؟لدى أفراد عينة الدراسةواالجتاه حنو مادة الرياضيات 
  النمط املتكامل -النمط األيسر –النمط األمين(هل توجد عالقة ارتباطية بني أمناط التعلم والتفكري  (

  ؟ لدى أفراد عينة الدراسةودافعية االجناز 
  التعلم أمناط  على اختبار يف الرياضيات املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم بني توجد فروقهل      

  ؟)متكامل أيسر، أمين، (و التفكري
  املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات على مقياس االجتاه حنو مادة  بني فروق توجدهل

 الرياضيات؟
  ؟ دافعية االجنازاملتفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات على مقياس  بنيهل توجد فروق 
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  :فرضيات الدراسة  .2
  :فيمايلي الدراسةميكن صياغة فرضيات 

  :األولىالفرضية العامة  -2-1     
 .تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي لدى واالجتاه حنو مادة الرياضيات توجد عالقة ارتباطيه بني أمناط التعلم والتفكري

  1-الفرضية الجزئية -:  
تالميذ النمط األمين يف التعلم والتفكري واالجتاه حنو مادة الرياضيات لدى  توجد عالقة ارتباطيه بني -

 .السنة اخلامسة ابتدائي
  2-الفرضية الجزئية -: 

تالميذ توجد عالقة ارتباطيه بني النمط األيسر يف التعلم والتفكري واالجتاه حنو مادة الرياضيات لدى  -
 .السنة اخلامسة ابتدائي

 3-الفرضية الجزئية -:  
جد عالقة ارتباطيه بني النمط املتكامل يف التعلم والتفكري واالجتاه حنو مادة الرياضيات لدى و ت -

 .تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
 :الثانيةالفرضية العامة  -2 - 2

 .تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي دافعية االجناز لدى و توجد عالقة ارتباطيه بني أمناط التعلم والتفكري
 1-ة الفرضية الجزئي -:  

تالميذ السنة  لدى ودافعية اإلجناز يف التعلم والتفكري توجد عالقة ارتباطيه بني النمط األمين -
 .اخلامسة ابتدائي

  2-الفرضية الجزئية -: 
تالميذ السنة توجد عالقة ارتباطيه بني النمط األيسر يف التعلم والتفكري ودافعية اإلجناز لدى  -

 .اخلامسة ابتدائي
 3-الفرضية الجزئية -:  

تالميذ السنة توجد عالقة ارتباطيه بني النمط املتكامل يف التعلم والتفكري ودافعية اإلجناز لدى  -
 .اخلامسة ابتدائي
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  :الثالثةالفرضية - 2-3  
أمناط  يف املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 .)كاملمت أيسر، أمين، (و التفكري التعلم
  :الرابعةالفرضية  -4 -2     

 حنواالجتاه املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات يف  بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
 .مادة الرياضيات

 :الخامسةالفرضية  - 2-5     
دافعية لرياضيات يف ااملتفوقني دراسيا وذوي صعوبات تعلم  بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

  .االجناز

  :اختيار الموضوع أسباب .3
دوافـع حمّفـزة علـى اختيـار  ةوتعتـرب هـذه األخـري  إّن اختيار الباحث ملشكلة مـادون سـواها لـه مربراتـه وأسـبابه،

هـــذا املوضـــوع  قبـــل علـــى اختيـــارت ت الباحثـــةومـــن بـــني األســـباب واملـــربّرات الـــيت جعلـــ  موضـــوع جـــدير بالدراســـة،
  :ذكر ما يلي تودراسته 

 ّداثة وجّدة املوضوع من حيث الّتعامل معه على املستوى البيداغوجيح.  
 جــــم مشــــكلة صــــعوبات الــــتعلم خاصــــة يف الرياضــــيات، وأمهيــــة الكشــــف املبكــــر عنهــــا حباملختصــــني  توعيــــة

  .العناية بفئة املتفوقني يف الرياضياتو  تعلم وتفكري هذه الفئة أمناطعرف على والتّ 
 عـدم الرغبـة بحسـاس اإل عـمّ حيـث  - الّتحاشـي الرّياضـي -يعـاين مـن الّتالميـذ عدًدا معتربًا مـن ناالعتقاد بأ

وأصبحت ، وتكوين اجتاهات سلبية حنوها اخلوف والذعر منها، بل وكرهها أحياناً ،  يف دراستهاحمس والتّ 
املراحـل الرّياضيات بالنسبة لألولياء واملرّبني تشكل هلم هاجًسا خميًفا بسبب ضعف الّتحصيل فيها يف مجيع 

  .الّتعليمية

  املتفـوقني عينـة مجعت بني هذه املتغريات الثالثة وخاصة عند  "علم الباحثة "عدم وجود دراسات يف حدود
 .دراسيا يف الرياضيات وعند ذوي صعوبات تعلم الرياضيات
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 :الدراسةأهمية  .4

   مــن جهــة الــذي تنتمــي إليــه ومــن أمهيــة اجملــالتناولتهــا،  يتالــ اتاملتغــري  طبيعــةمــن  أمهيتهــاالدراســة تســتمد 
الّنقـــاط  الدراســـة يفأمهــــــية  وميكـــن حصـــر ، مـــن جهـــة أخـــرىللتمحـــيص والتقّصـــي طرحهـــا تونـــوع املشـــكالت الـــيت 

  :الّتالية
  البحــث إضـافة علميــة جديـدة يف جمــال الــيت متـس خمتلــف التخصصــات النظريـة والتطبيقيــة اعتبـار هــذه الدراسـة

اق تعّليمـي وزيـادة املعرفـة العّلميـة حوهلـا يف البيئـة احملليـة اسـة ميدانيـة يف سـيّ وتسعى إىل إضافة نتـائج در  العلمي
  . بشكل خاص

 أمنــاط الــتعلم والتفكــري الّتقــرب بالدراســة العلميــة إىل مؤشــر هــام يف العمليــة الّتعليميــة الــذي يتمثــل يف اخــتالف 
  .ذدوافع اجناز الّتالميواختالف حنو مادة الرّياضيات  االجتاهاتو 

 تفسري الكثري من املشـكالت الّرتبويـة والّتعليميـة يف التفوق الدراسي و  أمناط التعلم والتفكري تاج مدى تأثرياستن
  . والّتعرف على العوامل املفّسرة الختالف الّتالميذ يف الّتحصيل الدراسي و ظهور صعوبات التعلم، 

  ــ تســهم الدراســة احلاليــة يف إثــراء اجلانــب الّنظــري حنــو مــادة الرياضــيات  هواالجتــاتعلم والتفكــري ملفهــوم أمنــاط ال
ذ فهوم الدافعية لإلجناز،وم   .املتغريات همن خالل استعراض اجلهود والدراسات املّتعلقة 

  ــــتعلم والتفكــــري مجعــــل ــــؤ بالّســــلوك األكــــادميي املــــرتبط بالّنجــــاح أو الفشــــل عرفــــة أمنــــاط ال ــــدة للتنب         وســــيلة جي
 .مثّة الوصول إىل الّنجاح نمدى مسامهة االّجتاهات يف حتديد دافعية اإلجناز وم، و يف املستقبل

  الــــتعلم والتفكــــري ومســــاعدة التالميــــذ علــــى  أمنــــاطيف وضــــع بــــرامج تدريبيــــة لتنميــــة بنتــــائج الدراســــة االســــتعانة
 .لالجنازاكتساب اجتاهات اجيابية حنو مادة الرياضيات و رفع دافعيتهم 

  العالقــة هــذه تفســري ممــا يســهم يف  -الدراســة احلاليــة-طبيعــة العالقــة بــني متغــريات اخلــروج بتصــور نظــري عــن
 .بينهم

  الرياضــيات  الــتعلم يفالتعــرف مــن خــالل دراســة مقارنــة علــى الفــروق بــني التالميــذ املتفــوقني وذوي صــعوبات   
  .يف متغريات الدراسة

  :الدراسةأهداف  .5
  :دف الدراسة احلالية إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن حتديدها يف النقاط التالية

  االجتاه حنو مادة و) أمين، أيسر، متكامل( وجود عالقة ارتباطية بني أمناط التعلم والتفكري مدى الكشف عن
 .الدراسة  عينـــــــــــــــةلدى  الرّياضيات

 دافعية االجنازو) أمين، أيسر، متكامل( وجود عالقة ارتباطية بني أمناط التعلم والتفكري مدى لكشف عن ا 
 .لدى عينة الدراسة
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  التفكري والتعلم أمناط  يف املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات بنيفحص داللة الفروق 
  .)متكامل أيسر، أمين،(

  تفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات يف االجتاه حنو مادة امل بنيفحص داللة الفروق
 .الرياضيات

  املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات يف دافعية االجناز بنيفحص داللة الفروق. 

  :الدراسةلمفاهيم اإلجرائي  تحديد ال .6
  :والتفكيرأنماط التعلم  -6-1       

ــا اســتخدام يف العمليــات العقليــة ) املتكامــل( أحــد النصــفني الكــرويني األيســر أو األميــن أو كليهمــا ويقصــد 
  :وجتهيز املعلومات أو السلوك وهناك ثالثة أمناط هي

 اســـــتخدام وظـــــائف الـــــنمط الكـــــروي األيســـــر و ســـــيطرته علـــــى العمليـــــات العقليـــــة :الـــــنمط األيســـــر       
  .يةاليت تشمل املواد اللفظية واملنطقية والتحليل

 اســتخدام وظــائف النصــف الكــروي األميــن الــيت تشــمل املــواد غــري اللفظيــة واملصــورة :الــنمط األيمــن
  .واملركبة والوجدانية

 الّتساوي يف استخدام وظائف النصفني األيسر واألمين: النمط المتكامل. 

  :إجرائياً 
وتصــنيفهم علــى  "رانس وزمــالؤهتــو "تقــاس مبجمــوع الــدرجات الــيت حيصــل عليهــا أفــراد العينــة علــى اختبــار        

   ).أمين، أيسر، متكامل( األبعاد الثالثة

  االتجاه نحو مادة الرياضيات - 6-2       
يعارض  موضوعات أو قضايا معينـة  ويؤيد أ  هو نزعة الفرد ألن يقبل أو يرفض،  ،بشكل عام  االجتاه،   

   الرياضــيات  ه مــن بعــض األفكــار املتعلقــة مبــادةهــو موقــف الطالــب وشــعور االتجــاه نحــو الرياضــيات و  أو أفــراداً 
                                    .)244، ص1995أبو زينة وخطاب، (. من حيث درجة صعوبتها وأمهيتها للفرد و اجملتمع

وخربات جتعله يسـتجيب  باليت تتكون من خالل مرور الّتلميذ بّتجار  حمصلة استجاباتيعرف بأنه كما 
االســــتمتاع بدراســــتها و صــــعوبة الرياضــــيات جانــــب  نالــــرفض إزاء األفكــــار الــــيت تتعلــــق بالرّياضــــيات مــــ وبالتأيّيــــد أ
  .وأمهيتها

املعـد  مجيـع فقـرات املقيّـاسأفراد العينـة علـى مبجموع درجات إجابة  حيدد االجتاه حنو مادة الرياضيات   :إجرائيا  
  .")1980( أبو زينة وعبد اهللا الكيالني لفريد كام "من قبل كل من
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   : دافعية االنجاز -6-3      
الدافع لالجناز على أنه دافع يتولد لدى ) 1991(، النيالمايسة أحمد عبد الخالق و " يعرف كل من          

      ضال من أجل السيطرة إنه النّ  ،الفرد حيثه على التنافس يف مواقف تتضمن مستويات من االمتياز والتفوق
و األداء الذي حتثه الرغبة يف النجاح وحل املشكالت الصعبة اليت تتحدى الفرد أو ه. على التحديات الصعبة

   )65، ص2000الغامدي، (  .وتعرتض طريقه
مبجموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب  يتحدد إلنجازا يةدافعل التعريف اإلجرائي وبالتايل فإن

  .) ",1991C.A.M.S( لنيال  لألطفالمايسة ا أحمد عبد الخالق و"املعد من طرف كل من على املقياس
  :التفوق الدراسي في الرياضيات -6-4      

   .إجياد أكثر من حل هلا وإدراك املادة الرياضية الّتمكن منالقدرة على حل املشكالت الرياضية و هو 
أكرب ر بعالمة وتقد حيدد بالدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة على االختبار التحصيلي يف الرياضيات :إجرائيا

  8/10من 
  :صعوبات تعلم الرياضيات -6-5    

عجز أو قصور أو صعوبة إجراء العمليات احلسابية اليت تشري إىل صعوبات حادة يف تعلم واسـتخدام هو 
  .وتوظيف الرياضيات
لفعلـي  ا التالميذ الذين يظهـرون تباعـداً بـني أدائهـم املتوقـع كمـا يقـاس باختبـارات الـذكاء وأدائهـم :إجرائيا

م        كمــــا يقــــاس باالختبــــار التحصــــيلي يف الرياضــــيات ، ويكــــون ذلــــك يف صــــورة قصــــور يف أدائهــــم باملقارنــــة بــــأقرا
  يف نفــــس العمــــر الــــزمين واملســــتوى العقلــــي والصــــف الدراســــي، وتنطبــــق علــــيهم خصــــائص ذوي صــــعوبات الــــتعلم

 . ادياً ربون انفعالياً، واحملرومون ثقافياً واقتصية، واملتأخرون عقلياً، واملضطويستثىن منهم ذوو اإلعاقات احلسّ 

  وتقـــدر بعالمـــة  بالدرجـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا أفـــراد العينـــة علـــى االختبـــار التحصـــيلي يف الرياضـــيات ويقـــاس
  .5/10من  أقل

  :االبتدائية  ةتلميذ المرحل  - 6 -6     
   ســنوات  )06(الــيت تبــدأ مــن  )وإنــاث ذكــور( االبتدائيــةذلــك التلميــذ املّتمــدرس باملرحلــة : يعــّرف بأنــه و  

  . إىل املرحلة املتوسطة لنجاحه وانتقاله بواسطة شهادة التعليم االبتدائي اً تبعسنة يتوج )11(إىل 
املـــدارس بـــبعض اخلامســـة ابتـــدائي  يـــدرس بالســـنة) أنثـــى -رذكـــ(بأنـــه كـــل تلميـــذ حـــدد يف هـــذه الدراســـة :إجرائيـــا
  .يف الرياضيات ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ومن املتفوقني دراسياً  من -املســـــيلة مدينة -االبتدائية
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 :والتعليق عليها الدراسات السابقة .7

 :الدراسات السابقة -7-1      

 الدراسات التي تناولت أنماط التعلم والتفكير   :المحور األول:  
 

  )، قسنطينة، الجزائر2009(دراسة بن فليس : األولىالدراسة 
دراسة مقارنة بين التالميذ  -أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراك والذاكرة البصريين  «:عنوان الدراسة

  . »بعة والخامسة ابتدائيوالعاديين من تالميذ السنة الرا) الكتابة والرياضيات( ذوي صعوبات تعلم 
املرحلة بني أطفال  هدفت هذه الدراسة عن الكشف عن أكثر أمناط السيادة النصفية للمخ شيوعاً           

م من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات والكتابة  االبتدائية واملقارنة بني هذه األمناط لدى التالميذ العاديني وأقرا
من ذوي صعوبات ) 35(على عينة قوامها . اإلدراك البصري، ويف الذاكرة البصرية ومعرفة الفروق بينهم يف عملية

 باالعتماد على املنهج العليّ  من العاديني) 35(من ذوي صعوبات تعلم الكتابة و) 35(تعلم الرياضيات و
  إلدراك البصرياختبار الذاكرة البصرية لصالح الشريف وآخرون، اختبار ا:  التالية تاألدوا وباستخدام. املقارن

بني منط املعاجلة املتتابعة  فروق وجود النتائج عنوتوصلت  لكوفمان وكوفمان"اجلة املعلومات اختبار أمناط مع
  ، بينما التعلم صعوبات ذوي من نظرائهمو  العادينيالتالميذ  بنيواملتزامنة ويف اإلدراك البصري والذاكرة البصرية 

  )364-1،ص 2009بن فليس،  (. منط املعاجلة املركبةال توجد فروق بني عينة الدراسة يف
  )، مصر2008(دراسة شارب، مرتضى صالح أحمد : انيةثالدراسة ال

أثــر اســتخدام إســتراتيجية الــتعلم المتمركــز حــول المشــكالت علــى التحصــيل وأنمــاط  « :عنــوان الدراســة
       .»عداديةالتعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإل

هــدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أثــر اســتخدام إســرتاتيجية الــتعلم املتمركــز حــول املشــكالت علــى              
تلميذاً من تالميذ الصـف ) 130(التحصيل وأمناط التعلم والتفكري واالجتاه حنو مادة العلوم على عينة  مكونة من 

، اشـتملت الدراسـة علـى دليـل للمعلـم يف وحـدة اجلهـاز -افظـة سـوهاجعرابة أبـو ذهـب حم-الثاين اإلعدادي بقرية 
مقيــاس االجتــاه حنــو ) التطبيــق -الفهــم -التــذكر(حتصــيلي عنــد مســتويات  العصــيب، أوراق عمــل التالميــذ، اختبــار
ابطة توصلت إليه النتائج وجـود فـروق بـني جممـوعيت الدراسـة الضـ من بني ما. العلوم، مقياس أمناط التعلم والتفكري

  واملتكامـــل مـــن أمنـــاط الـــتعلم والتفكـــري لصـــاحل اجملموعـــة التجريبيـــة  األميـــنوالتجريبيـــة يف التطبيـــق البعـــدي يف الـــنمط 
كمــا وجــد فــرق بــني اجملمــوعتني يف االجتــاه حنــو العلــوم  . لصــاحل اجملموعــة الضــابطة األيســروفــرق غــري دال يف الــنمط 

املشـكالت علـى التحصـيل وأمنـاط الـتعلم والتفكـري واالجتـاه حنـو  ووجـود أثـر السـتخدام الـتعلم املتمركـز حـول ككل
  )333-1، ص2008شارب،  (.مادة العلوم لدى تالميذ اجملموعة التجريبية
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  )Kalpana. Vengopal and Mridula. K, 2007, Indian(:   لثالثةاالدراسة 
 .Styles of Learning and Thinking                   .»أنماط التعلم والتفكير «: عنوان الدراسة

يف جتهيز  للمخ األمين واأليسرنصف لل األطفال تفضيالت هدفت هذه الدراسة عن الكشف عن 
يف جتهيز  للمخ األمين واأليسرنصف م للتفضياليف  ومعاجلة املعلومات ومعرفة الفروق بني الذكور و اإلناث

لدى ) النصف األيسر األمين،النصف ( السائدة أمناط التعلم والتفكري والكشف عن. ومعاجلة املعلومات
 الذكور واإلناث مجيع واليت مشلت باملرحلة املتوسطة الصف الثامن من طالبا)250( من العينة تكونت. األطفال

        لتعلم اأمناط الدراسة املتمثلة يف اختبار وقد مت اختيار  أداة ، باجنلرتا اتتوسطم مخسمن  على حد سواء
   )الدماغ(األيسر و  النصف األمين يف تفضيل الذكور و اإلناث بنيفروق أسفرت النتائج عن وجود  و .و التفكري

يسر وتفضيل الذكور للنصف األمين املوجه، أما اإلناث فكان تفضيلهم للنصف األ معاجلة املعلوماتيف جتهيز و 
 و التفكري يف أمناط التعلممالحظة  روقف الدراسة أّن هناك حتوضّ كما  .املوجه يف جتهيز ومعاجلة املعلومات

 .كال اجلنسنيبفيما يتعلق األيسر املسيطر و  األميننصف التفضيل بني ال ومفهوم
Kalpana. Vengopal & Mridula. K, 2007, p111-118)(  

  ), (APA, 2004,  Australiaدراسة :لرابعةاالدراسة 
       معًا بشكل أفضل عند الطالب الموهوبين  جزئي الدماغ األيسر واأليمن يعمالن« :عنوان الدراسة

  .» في المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات
Interhemispheric interaction during global-local processing in mathematically gifted 

adolescents, average-ability youth and college students. 
         إذا كان العقل يعمل بشكل أفضل لدى الطالب املوهوبني  هدفت هذه الدراسة إىل معرفة ما

طالباً ) 18(طالباً، منهم ) 60(يف الرياضيات من الطلبة ذوي القدرات العادية، وتكونت عينة الدراسة من 
  عاماً )20(الكلية يبلغون  طالبًا من طلبة ) 24(عاماً، و)13(موهوبًا يف الرياضيات يبلغون من العمر حوايل 

موهبة الرياضيات عند الذكور أعلى منها عند اإلناث، كما أظهرت نتائج الدراسة : أظهرت الدراسة النتائج التالية
من جمموع الدرجات ) 620(تفوق الطالب املوهوبني على ذوي القدرات العادية، فقد حصلوا يف االمتحان على 

كما أظهرت نتائج الدراسة من خالل  قطف) 500(بينما حصل الطلبة ذوي القدرات العادية على ) 800(
     يف ميني  همشاهدة األحرف على شاشة احلاسوب، أظهر املوهوبني إدراكهم للحرف بغض النظر عن وجود

  ) 377APA, 2004, p – 371 ( .أو يسار الشاشة أسرع من إدراك العاديني للحرف
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 )، سلطنة عمان2004(رحمة بنت ناصر بن علي  ،بني عرابةدراسة : لخامسةاالدراسة 
أنماط السيطرة المخية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة األولى من التعليم  «:عنوان الدراسة

  .»األساسي
دى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باحللقة األوىل أمناط السيطرة املخية لهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

  ذكور(بيعة الفروق يف تلك األمناط والراجعة ملتغري اجلنس من التعليم األساسي، كما هدفت إىل معرفة ط
تلميذاً وتلميذة من ) 111(يف حني تكونت عينة الدراسة من ) رابع أساسي/ الثالث( وللصف الدراسي ) اإلناث

ألمناط التعلم " تورانس"طبق عليهم مقياس . تلميذة) 31(تلميذًا و)80(بواقع لتالميذ ذوي صعوبات التعلم، ا
  .للتحقق من التساؤل عن منط السيطرة املخية السائد لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تفكريوال

أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيًا يف استخدام كل منط من األمناط الثالثة  وأّن النمط  
عدم وجود تفاعل ما بني نت النتائج إىل كما بيّ .  األمين هو منط السيطرة املخية السائدة لدى عينة الدراسة

اجلنس والصف الدراسي يف كل منط من األمناط الثالثة، كما أنه مل توجد فروق دالة إحصائياً بني أفراد العينة تبعاً 
أما بالنسبة ملتغري الصف الدراسي فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من النمط األيسر . ملتغري اجلنس

  )2،ص2004،بني عرابة (.ك فروق يف النمط األمين وذلك لصاحل الصف الرابعواملتكامل، يف حني كانت هنا
  ):، مصر2002(غنية، هويدا محمد أنور عبد الرحمندراسة : لسادسةاالدراسة 

تعلم والتفكير المسيطر كمدخل لتشخيص وعالج بعض مدى فعالية استخدام نمط ال «: عنوان الدراسة
  .»صعوبات التعلم

استخدام منط التعلم والتفكري املسيطر كمدخل لتشخيص ه الدراسة إىل معرفة مدى فعالية هدفت هذ
 تلميذ وتلميذة )60(لدى تالميذ الصف الرابع ابتدائي على عينة مكونة من  وعالج بعض صعوبات التعلم

مبقارنة بني التالميذ العاديني وذوي صعوبات  تجرييب بتقسيم العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة،املنهج ال بإتباع
تنشيط منط التعلم غري املسيطر كمدخل واستخدمت اختبار أمناط التعلم والتفكري وبرنامج قائم على  التعلم

     ميذ ذوي صعوبات التعلم وقد توصلت إىل أّن النمط املسيطر لدى التاللتشخيص ذوي صعوبات التعلم، 
 ) 316 -1، ص 2002هويدا،  .(هو النمط األمين  والنمط األيسر هو النمط املسيطر لدى التالميذ العاديني

  )(AlBialy, 1996 بياليال دراسة: لسابعةا الدراسة
  .»حل المشكالتاألداء في  العالقة بين نصفي المخ و« :عنوان الدراسة

Inferred Hemispheric Style and Problem-Solving Performance 

، وقد تكونت عينة الدراسة من حل املشكالت نصفي املخ وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني 
- 18(طالبة منن تراوحت أعمارهم بني )46(طالب و)32(طالباً وطالبة من طلبة جامعة اإلمارات، منهم ) 78(

 ألمناط التعلم والتفكري" تورانس"الدراسة املتمثلة يف كال من اختبار  عاماً، وقد استخدم الباحث أدوات)29
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حلل املشكالت، وقد قسم  )(Tower of Hanoi Task" برج هانوي"وكذلك النسخة الكمبيوترية من اختبار
  منط أمين، منط أيسر(الباحث عينة الدراسة إىل ثالث جمموعات حسب النمط املخي السائد يف التفكري والتعلم 

وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة بني جمموعات الدراسة يف حل املشكالت لصاحل جمموعة ) منط متكامل
النمط األيسر عند مقارنتهم باجملموعتني األخريتني، ولصاحل جمموعة النمط املتكامل عند مقارنتهم بأصحاب 

   (AlBialy, 1996, p427-434).النمط األمين
        )JOSEPH H. CARTHEY  ,1993(اسة در : لثامنةا ةالدراس

العالقة بين أساليب التعليم والتحصيل الدراسي والسيادة المخية للنصفين كرويين للدماغ  «:عنوان الدراسة
  .»والمحاسبة األعمالالدراسي للطالب في مجال  األداء و

Relationships  between  Learning  Styles  and  Academic Achievement  and  Brain  
Hemispheric  Dominance  and  Academic Performance in Business and Accounting Courses. 

أساليب التعليم والتحصيل الدراسي والسيادة املخية الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني دف 
احلسابات و  األعمال وقانون الت مبادئ اإلدارة الدراسي للطالب يف جما األداء كرويني للدماغ والللنصفني 

 ( Northeast )"ستثينورث "طالبًا يف كلية ) 64(املتوسطة ومبادئ االقتصاد، أجريت على عينة بلغ عددها 
وقد . "منيسوتا بالواليات املتحدة"يف ) 1991(عام إىل ) 1988( من عام Iowa Community College يف

أسفرت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني النمط األيسر والنمط املتكامل والتحصيل 
  .مين والتحصيل الدراسيووجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني النمط األ  الدراسي

 Carthey , 1993, p 1-69)   (  

  :)، مصر1987(نبيه إبراهيم  ،إسماعيلدراسة : لتاسعةاالدراسة 
الميذ دراسة ألنماط التعلم والتفكير لدى عينة من المتفوقين عقليا والعاديين من ت« :الدراسةعنوان 

  .»وتلميذات المرحلة الثانوية
م  ا املتفوقني عقليا عن أقرا  كان اهلدف منها التعرف على أمناط السيادة النصفية للمخ اليت يتميز 

 "تورانس"من تالميذ وتلميذات التعليم الثانوي، ومت قياس أمناط السيادة النصفية للمخ باختبار  من العاديني
 على، وقياس التفوق العقلي باختبار كاتل للذكاء ودرجات التحصيل الدراسي )أ(ألمناط التعلم والتفكري الصورة 

تلميذا  66أنثى و 35ذكرا و33 عقليا من املتفوقني 68 تلميذا وتلميذة من التعليم الثانوي منهم134عينة من 
فجاءت النتائج تبّني وجود فروق دالة إحصائيا بني املتفوقني . أنثى 33ذكرا و  33وتلميذة من العاديني عقليا 

عقليا والعاديّني يف النمط األمين والنمط املتكامل لصاحل املتفوقني، ووجود فروق دالة إحصائيا بني العاديّني 
وعدم وجود فروق بني املتفوقات والعاديات يف أمناط الّسيادة  .نمط املتكامل لصاحل العادياتوالعاديات يف ال
  )150،ص  2012معمرية ، (  .الّنصفية للمخ
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 ):مصر،(1986 فتحي محمود ،عكاشةدراسة : لعاشرةاالدراسة 
 طالب لدى الذاتي التعلم نحو واالتجاه والدافع والتفكير التعلم ألنماط مقارنة دراسة« :عنوان الدراسة

  »مصر في والفني العام الثانوي التعليم
 الثانوي بالتعليم الثالث الصف طالب لدى والتفكري التعلم أمناط على عرفللتّ  الدراسة سعت  هذه

 وىومست ،التعلم الذايت حنوم اجتاها يف الطالب من اجملموعتني بني فروقال والّتعرف على مصر، يف والفين العام
التعلم والتفكري، مقياس الدافعية  ألمناط "تورانس"مقياس  بتطبيق الباحث قام ذلك ولتحقيق .لإلجناز دافعيتهم
 من الطالب جمموعتني طالبا مقّسمة وفق) 82( اعينة قوامه على مقياس االجتاه حنو التعلم الذايت، لالجناز
 للنمط الصناعي الثانوي التعليم طالب استخدام أن إىل الدراسة نتائج وتشري  .التعليم من النوعني لكال ينتميان
 استخدام إىل العام الثانوي التعليم طالب مييل حني يف ،املتكامل و األمين للنمط يفوق استخدامهم األيسر

 كال طالب أداء بني دالة فروق وجود عدم النتائج أوضحت كما  .فاألمين األيسر النمط يليه النمط املتكامل
، كما ال توجد عالقة ارتباطية دالة بني الذايت التعلم حنو واالجتاه اإلجناز دافعية على مقياس التعليم من النوعني

الدافعية لالجناز والنمط األمين، وتوجد عالقة ارتباطية سالبة بني الدافعية لالجناز  والنمط األيسر، وعالقة 
  .)159 -176، ص1986 عكاشة، ( .ارتباطية موجبة بني الدافعية لالجناز والنمط املتكامل

 الدراسات التي تناولت االتجاه نحو مادة الرياضيات: المحور الثاني:  
  :)مصر،  2012( دراسة الزواوي، سمر جمال إبراهيم السيد: الدراسة األولى
ــة المهــارات الرياضــية واالتجــاه نحــو تعلــم الرياضــيات لــدى أطفــال «: عنــوان الدراســة ــامج أنشــطة لتنمي برن

  .» ذوي قصور في المهارات الرياضية قبل األكاديميةالروضة 
هــدفت هــذه الدراســة إىل قيــاس فاعليــة برنــامج يف األنشــطة لتنميــة املهــارات الرياضــية واالجتــاه حنــو تعلــم 

وتكونــت جمموعــة الدراســة مــن . الرياضــيات لــدى أطفــال الروضــة ذوي قصــور يف املهــارات الرياضــية قبــل األكادمييــة
  الربنــامج املقــرتح: ال الروضــة مبحافظــة اإلمساعيليــة، و اســتخدمت الدراســة األدوات التاليــةطفــل مــن أطفــ) 103(

مقياس التعرف على األرقـام والتعـرف علـى األشـكال يف بطاريـة اختبـارات لـبعض املهـارات قبـل األكادمييـة ألطفـال 
لروضــة، مقيــاس االجتــاه حنــو الروضــة كمؤشــرات لصــعوبات الــتعلم، اختبــار مصــور لــبعض املهــارات الرياضــية لطفــل ا

  :وّمت التوصل للنتائج التالية. تعلم الرياضيات لطفل الروضة
ذوي (  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات أطفال اجملموعتني الضابطة والتجريبية

  لتجريبيةيف التطبيق البعدي الختبار املهارات الرياضية لصاحل أطفال اجملموعة ا) غري ذوي القصور/القصور
ذوي (وكذلك بالنسبة ملقياس االجتاه حنو تعلم الرياضيات، كما توجد عالقة دالة إحصائيًا بني درجات األطفال 

باجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو تعلم الرياضيات وبني )غري ذوي القصور/القصور
م يف التطبيق البعدي الختبار املهارات الر    )420، ص2012الزواوي، (  .ياضيةدرجا
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  :)، الجزائر2011(بن سعد،أحمددراسة :  الدراسة الثانية
تدريس مقترحة في تنمية الحس العددي والثقة بالنفس واالتجاه نحو  إستراتيجيةأثر  « :عنوان الدراسة

عالجة دراسة تجريبية في ضوء نظرية م.المتوسطمن التعليم  األولىالرياضيات لدى تالميذ السنة 
  .»المعلومات
قة تدريس مقرتحة يف تنمية احلس العددي والثّ  إسرتاتيجيةأثر  إىل التعرف على الدراسة فت هذه هد

، وفحص أثر كل من متغريي اجلنس املتوسطمن التعليم  األوىلبالنفس واالجتاه حنو الرياضيات لدى تالميذ السنة 
إعداد الباحث متثلت يف اختبار احلس العددي ، االجتاه  ومستوى التحصيل يف الرياضيات، باستخدام أدوات من

متثل ) 88(تلميذًا وتلميذة منها ) 161(حنو الرياضيات، مقياس مؤشر الثقة، طبقت على عينة عشوائية قوامها 
وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني . عة ضابطةجممو ) 73(اجملموعة التجريبية و

كل من احلس العددي واالجتاه حنو الرياضيات، ومؤشر الثقة ووجود مستوى متدين للحس العددي اجملموعتني يف  
عند العينة الكلية واجتاهات موجبة حنو الرياضيات، ومؤشر منخفض للثقة عندها، ووجود فروق يف احلس 

راضيات، كما ال توجد ويف مؤشر الثقة لصاحل اجملموعة التجريبية وعدم وجود فروق يف االجتاه حنو ال  العددي
وجود تباين بني املستويات املختلفة للتحصيل من اجملموعة التجريبية  و. فروق بني اجلنسني يف متغريات الدراسة

ووجود تباين دال . أما االجتاه حنو الرياضيات فلم يكن داالً . وذلك يف كل من احلس العددي ويف مؤشر الثقة
وذلك يف متغريات الدراسة ) القبلي، البعدي، التتبعي(القياسات الثالثة  إحصائيًا عند اجملموعة التجريبية يف

  )388-1، ص 2007بن سعد، (  .الثالث
  :)Nur Sirmaci ,2010(  تركيا ،يسيرماج ردراسة نو : الثالثةالدراسة 

   .» العالقة بين اتجاهات الطالب نحو الرياضيات وأساليب التعلم  «  :عنوان الدراسة
The relationship between the attitudes towards mathematics and learning styles. 

   بني اجتاهات الطالب حنو الرياضيات وأساليب التعلمهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة 
استبيان  :واستخدمت األدوات منها. طالب من السنة التاسعة من طالب املدارس الثانوية )190( من  على عينة

أشارت النتائج أن هناك عالقة إجيابية ذات و  .)Erol,1989(مقياس أساليب التعلم  و جتاه حنو الرياضياتاال
   (Nur Sirmaci , 2010 ,p 644–648) .داللة إحصائية بني اجتاهات الطالب حنو الرياضيات وأساليب التعلم

     ) (Nor Fadilah Tahar ,et al,2010 ، تركيا  وآخرون نور فضيله طاهر دراسة  : الرابعةالدراسة 
 .»استخدام التحليل العاملي في تحديد المعايير:تجاهات الطالب نحو الرياضياتا «: عنوان الدراسة

Students’ Attitude toward Mathematics: The Use of Factor Analysis in Determining 
the Criteria.  

عايري الفرعية اليت تعترب مهمة يف قياس اجتاهات الطالب الغرض من هذه الدراسة هو حتديد املعايري وامل
جميب على )746(على عينة قوامه  اللمعايري أمكن القيام  التحليل العامليحماولة معرفة و  .الرياضياتحنو 
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ت النتائج أن هناك مخسة معايري وبينّ  ،ولللفصل الدراسي األ األعمالدبلوم دراسات االستطالع من طالب 
 لقلق من الرياضياتلمعايري فرعية 6االهتمام بالرياضيات،  وبالتحديدموقف الطالب حنو الرياضيات  أثرت على

  .معايري فرعية ملفهوم الذات 2جي ور معايري فرعية للدافع اخلا 3معايري فرعية لفعالية الذات  5
 ) 481- 476  p Nor Fadilah Tahar ,et al,2010, (    

  :Davut Kögce, et al ) , ( 2009  تركيا وآخرون، ود كوكجيدادراسة : الخامسةالدراسة 
   .» الرياضيات في ضوء بعض المتغيرات ودراسة مواقف واتجاهات التالميذ نح «:عنوان الدراسة

Examining elementary school students’ attitudes towards mathematics in terms of 
some variables      .  

الرياضــــيات يف ضــــوء بعــــض  واجتاهــــات التالميــــذ حنــــ مواقــــف وســــة إىل الكشــــف عــــن هــــدفت هــــذه الدرا
مت اختيــارهم عشـوائيا مــن  ،مؤسســة تربويـة  )200(بــ  ون درســيطـالب مــن تكونـت عينــة الدراسـة حيــث  املتغـريات

مــن  طالــب65و  الســابعطالبــا مــن الصــف  67،  الســادسطــالب مــن الصــف  68 مــنهم  هــذه املــدارس االبتدائيــة
اســتبيان االجتــاه حنــو الرياضــيات  باســتخدام. 2007/2008بالصــف الثــاين ابتــدائي للعــام الدراســي  الســابع الصـف
أســــفرت النتــــائج أن هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية مــــن حيــــث و  .فقــــرة ذات مخســــة بــــدائل) 37(  حيــــوي

  .اجلنسحيث  نمكما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  ،الصفاالجتاهات حنو الرياضيات وفقا ملستوى 

 Davut Köc ğe , et al, 2009,p 291–295).(  
                

  :)، مصر2006(عليعبد الحميد وعيسى، مراد  دراسة عبد القادر، :السادسةالدراسة 
ضيات برنامج قائم على تفضيالت أساليب التعلم في التحصيل الدراسي في مادة الريا «: عنوان الدراسة

  .»واالتجاه نحوها والسلوك الفوضوي لدى تالميذ السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم
ساليب التعلم يف التحصيل أل Dunn "دن"هدفت هذه الدراسة إىل كشف أثر برنامج يف ضوء منوذج 

تفضيالت  ريس والدراسي يف مادة الرياضيات واالجتاه حنوها والسلوك الفوضوي لتحقيق املواءمة بني أسلوب التد
تلميذا من اجلنسني من تالميذ الصف السادس ) 21(أساليب التعلم لدى التالميذ عينة الدراسة اليت تتكون من 
 "كاسل"باستخدام أدوات الدراسة املتمثلة يف قائمة . االبتدائي ذوي صعوبات التعلم من أربع مدارس حكومية

لتقدير سلوك التلميذ إعداد "مايكلبست"، ومقياس )1988"(عبد الوهاب كامل"إعداد  لألطفاللتقدير التوافق 
 ألساليب، اختبار حتصيلي يف الرياضيات، مقياس االجتاه حنو الرياضيات، قائمة )1990(مصطفى حممد كامل

وقد توصلت . وقد ّمت جمانسة العينة يف متغريات العمر الزمين، نسبة الذكاء، السلوك الفوضوي) 2004(التعلم
ارتفاع دال يف درجات التحصيل يف مادة الرياضيات واالجتاه حنوها والسلوك نتيجة لتبين برنامج يقدم  النتائج إىل

لتفيضالت أساليب التعلم لدى التالميذ، أي عمل تناغم بني بيئة التعلم مبواردها وطرقها  احملتوى التعليمي وفقاً 
  .)118 ص، 2007يسى،خليفة و ع( .ومصادرها و تفضيالت أساليب التعلم لدى التالميذ
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     :)فلسطين ،1996(اهللا  ددراسة تيسير عب: السابعةالدراسة 
العالقة بين دافعية االنجاز واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث  « :عنوان الدراسة 

  .»إعدادي
اختبار الدافع  املنهج الوصفي باستخدام أدوات الدراسة اليت متثلت يف اختار الباحث

لالجتاه حنو مادة الرياضيات أجريت " اهللا دتيسري عب"ترمجة فاروق عبد الفتاح موسى و مقياس"هلريمانز"لالجناز
 160طالب من مدارس وكالة الغوث الدولية مبنطقة رام اهللا بفلسطني منهم ) 320(الدراسة على عينة قوامها 

موجبة بني الدافع لالجناز واالجتاه حنو مادة  وجود عالقة ارتباطية توصلت الدراسة إىل  طالبة و 160طالب و 
يف االجتاه حنو مادة الرياضيات لصاحل  ثوجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناالرياضيات، باإلضافة إىل 

  .ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف دافعية االجناز قاإلناث ، وتوصلت كذلك إىل عدم وجود فرو 
  .)214،  213،ص  2006رشوان ، وعلي ( 

 (Montague & Applegate,1993) أيليجيت و  مونتاجو  دراسة : الثامنةالدراسة 

   .تعلمالى تالميذ المرحلة المتوسطة ذوي صعوبات دمقارنة حل المشكالت الرياضية ل :عنوان الدراسة
Mathematical Problem Solving Characteristics of midle School Students with 

Learning Disabilities. 

دراسة  إىل مقارنة حل املشكالت الرياضية لدى جمموعات من التالميذ متثل ثالثة ال هذه  هدفت 
من ) 30(بعينة الدراسة من ) متوسطو التحصيل، واملوهوبون و  ذوو صعوبات التعلم( مستويات من القدرة هي 
من املوهوبني، وطبق الباحثان جمموعة من ) 30(من متوسطي التحصيل و) 30(ذوي صعوبات التعلم، و

، اختبار االستدالل "جونسون -لوودوك"منها بعض االختبارات الفرعية من البطارية النفسية  االختبارات
وأسفرت الدراسة عن أن أداء   .ةالشكلي للفصل الدراسي، اختبار تقييم القدرة على حل املشكالت الرياضي

م، وسجل التالميذ متوسطو  التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف مقاييس التحصيل كان منخفضًا باملقارنة بأقرا
باملقارنة مبجموعة صعوبات التعلم، وأداء املوهوبني كان "جونسون -لوودوك" التحصيل درجات عالية يف اختبار

ي ولكن ال توجد بينهم وبني ذو "جونسون -لوودوك"فقط أفضل من أداء ذوي صعوبات التعلم يف اختبار
املدارس املتوسطة  تالميذ ماأ. صعوبات التعلم فروق يف احلساب واملفاهيم الكمية أو حل املشكالت الكالمية

ذوي صعوبات التعلم برغم اجتاههم االجيايب حنو الرياضيات وإدراكهم ألمهيتها فإّن أداءهم منخفض، وأّن  من 
م عند حل املشكالت و  ،ذوي صعوبات التعلم أكفأ يف العمليات احلسابية األساسية أقل كفاءة وفعالية من أقرا

  .أ وال خيططون للحلواليت رمبا ترتبط بالعمليات املعرفية وما وراء املعرفية، ويعتمدون على مداخل احملاولة واخلط
 p 175-201 )         (Montague & Applegate,1993            
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  :)رمص ،1990(جمال  ،فكريدراسة : التاسعةالدراسة 
  » أثر دافعية المتعلم والمعلم وبيئة التعلم على اتجاهات الطالب نحو دراسة الرياضيات «:عنوان الدراسة

استبيان خاص بدافعية املعلم  أدوات الدراسة متمثلة يف اتبع الباحث  املنهج التجرييب وقد استخدم 
لالجتاه حنو الرياضيات من "  داتون" س ومقيا التعلم عند دراسة الرياضيات من إعداد الباحث ةواملتعلم وبيئ

طالبا وطالبة بالصف األول الثانوي مبدينة أسوان ، وجمموعة من ) 248( عينة قوامها   تعريب الباحث على
توجد عالقة موجبة بني دافعية :  معلمي الرياضيات ومديري املدارس وتوصل الباحث إىل عدة نتائج كان منها

ومحاسه للمادة وتأثريه النفسي على املتعلمني وبني االجتاه حنو الرياضيات لدى  املعلم عند تدريس الرياضيات
  ).224، 223،ص 2003، رالدردي( .بينما مل تتضح هذه العالقة لدى معلمي البنني  ،البنات

 الدراسات التي تناولت دافعية االنجاز: المحور الثالث:  
 )، مصر2011(يدراسة عبد الجواد، وفاء رشاد راو : الدراسة األولى

أثر برنامج تدريبي مقترح في األنشطة المتكاملة على تنمية الذاكرة العاملة والدافعية  « :عنوان الدراسة
  .»لالنجاز لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم

 أثر برنامج تدرييب مقرتح يف األنشطة املتكاملة على تنمية الذاكرة العاملةهدفت هذه الدراسة إىل   
طفل وطفلة تراوحت ) 40(على عينة بلغت  والدافعية لالجناز لدى أطفال ما قبل املدرسة ذوي صعوبات التعلم

سنوات من جمموعة دور رياض األطفال باملنيا، وتطلبت أهداف الدراسة  استخدام أدوات )7- 5(أعمارهم من 
بات التعلم، مقياس الذاكرة العاملة مقياس تشخيص الصعوبات النمائية األولية لألطفال ذوي صعو : متمثلة يف

لألطفال، مقياس دافعية االجناز لألطفال، برنامج األنشطة املتكاملة لتنمية الذاكرة العاملة لألطفال، باستخدام 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الربنامج املقرتح كان له النتائج . املنهج شبه التجرييب للمجموعة التجريبية الواحدة

  )299-1، ص2011عبد الجواد،(  .على عينة الدراسة االجيابية
  )، مصر2008(دراسة محمد، غادة أبو المجد أحمد: الثانيــــــــــــــــــــةالدراسة 

التحصيل الدراسي وعالقته بأنماط التعلم والتفكير وأساليب التعلم ودافعية االنجاز  «: عنوان الدراسة
  .»منياجامعة ال -لدى عينة من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية

لدى طالب الفرق الثالثة بكلية  الدراسيلتعرف على العالقة بني التحصيل هدفت هذه الدراسة إىل ا
 ي التعلم البصر (، وأساليب التعلم )األيسر، األمين، املتكامل(وكل من أمناط التعلم والتفكري - جامعة املنيا - الرتبية
، التعلم يجتماعالالتعلم ا  ياالستقرائ، التعلم يستنتاجاللم ا، التعالتأملي، التعلم النشط، التعلم السمعي التعلم
نتائج الدراسات عند دراستها لتلك العالقات ولتحديد أكثر املتغريات  الختالف، ودافعية اإلجناز نظرا )الفردي

 ارتباط ا وجودإليهاملتوصل نتائج من ال و .أهم ناتج للعملية التعليمية باعتباره الدراسيبالتحصيل  ارتباطاالسابقة 
دال إحصائيا بني التحصيل  ارتباطوعدم وجود  والنمط املتكامل الدراسيموجب ودال إحصائيا بني التحصيل 
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وجود و  .والنمط األمين الدراسيسالب ودال إحصائيا بني التحصيل  ارتباطوالنمط األيسر، بينما وجد  الدراسي
، التعلم السمعي، التعلم البصريالتعلم (اليب التعلم وأس الدراسيموجب ودال إحصائيا بني التحصيل  ارتباط

دال إحصائيا بني التحصيل  ارتباطوعدم وجود ) الفرديستنتاجى، التعلم ال، التعلم االتأمليالنشط، التعلم 
  )251-1، ص2008 محمد،( .جتماعيالوالتعلم ا يستقرائالالتعلم ا وأسلويب الدراسي

    ) الجزائر،  2007(ن دراسة سخسوخ حسا: الدراسة الثالثة 
أثر مستوى القلق العام على الدافع االنجاز لدى الطلبة المتفوقين بمرحلة التعليم  « :عنوان الدراسة

  .»الثانوي
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر املستوى القلق العام على الدافع االجناز لدى الطالب 

عي لرفع دافعهم لالجناز، والكشف عن احلاجات اإلرشادية ل السّ املتفوقني عقليًا مبرحلة التعليم الثانوي، من أج
  .املتصلة مبستوى القلق العام املتوسط واملرتفع واملنخفض لدى الطالب املتفوقني عقليًا مبرحلة التعليم الثانوي

ت بلقاسم ناي"طالب من ثانوية   )27(حبيث يتميزون بالتحصيل املرتفع طالب   )105(من على عينة تكونت 
: التالية وفقا للخصائص" ابن تيمية"طالبا من ثانوية  )38( ،"عني الباي"من ثانوية  طالبا )40( " بلقاسم
اختبار  ،الدرجات اخلام :األدوات التالية واستخدمت .ن املستوى االجتماعي واالقتصادي لألفرادالسّ   ،اجلنس

   .استمارة دافع االجناز ،اختبار حالة القلق  للذكاء "كاتل"
إحصائيا بني كل  ت السابقة من حيث وجود فروق دالةحتقق كل الفرضياتوصلت النتائج إىل  و

وكذلك وجود حاجات إرشادية من خالل الفروق الدالة إحصائيا   اجملموعات هذا حسب ما حددته الدراسة،
  )220-1ص ، 2007سخسوخ،( .بني اجملموعات لدى الطالب املتفوقني مبرحلة التعليم الثانوي

  :أمريكا  )Robinson,2001(  دراسة روبنسون: الرابعةلدراسة ا
مرتفعـــي )الســـود(األفارقـــة  ندافعيـــة االنجـــاز لـــدى تالميـــذ المـــدارس االبتدائيـــة األمـــريكيي« :عنـــوان الدراســـة

  .»التحصيل األكاديمي يومنخفضي دافعية االنجاز ف
      Achievement motivation A comparison of African-American achieving and 
underachieving students .  

األفارقـــة  دافعيـــة االجنـــاز لـــدى تالميـــذ املـــدارس االبتدائيـــة األمـــريكينيهـــدفت الدراســـة إىل التعـــرف علـــى 
، وطبيعــة العالقــة التحصــيل األكــادميي مرتفعــي ومنخفضــي دافعيــة االجنــاز يفومعرفــة الفــروق بــني الطــالب  )الســود(

    االجتمـــــاعي للتالميـــــذ، واخـــــتالف دافعيـــــة االجنـــــاز بـــــاختالف النـــــوع-ى االقتصـــــاديبــــني دافعيـــــة االجنـــــاز واملســـــتو 
مرتفعـــي  139(ومقســـمني إىل قســـمني   االبتدائيـــة، ةتلميـــذ وتلميـــذة بالدراســـ) 277(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

 ودرجــاتSchultz) ("  شــولتز"االجنــاز لـــ قائمــة دافعيــةواســتخدم  ، )منخفضــي الــدوافع لالجنــاز  138   االجنــاز،
اية العام كمؤشر للتحصيل األكادميي    .الطالب يف 
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وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني دافعيــة  : توصــلت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتــائج منهــا
باإلضــافة إىل وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني الطلبــة والطالبــات يف دافعيــة االجنــاز    االجنــاز والتحصــيل األكــادميي،

االقتصــادي ودافعيــة االجنــاز  –ووجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــني املســتوى االجتمــاعي  صــاحل الطالبــات،ل
 ).220،221ص ،2006 ،رشوانو  علي( .لدى طالب املدارس االبتدائية

  : )مكة المكرمة ،2000(عبد اهللا بن طه  ،الصافيدراسة : الخامسةالدراسة 
و الفشــل الدراســي وعالقتــه بدافعيــة االنجــاز دراســة علــى عينــة مــن طــالب  عــزو النجــاح «:عنــوان الدراســة 

  .» الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا
ـا  مقيـاس العـزو بصـورتيه  هواملنهج املتبع يف هذه الدراسة  النجـاح والفشـل (املنهج الوصـفي وكانـت أدوا

الستطالع رأي الطالب عن عـزو املتفـوقني يف حـني  ، اختبار الدافع لالجناز من إعداد هريمانز واستمارة)الدراسي
عينـة :ـا أأّن عينة الدراسة تكونت  من طالب كلية الرتبية وكلية اللغـة العربيـة جبامعـة امللـك خالـد وكليـة املعلمـني ب

 طالبـا باألقسـام األدبيـة املتفـوقني )50(طالـب باألقسـام العلميـة و )  50(طالـب مـنهم  )  100(املتفوقني دراسيا 
طالـب باألقسـام العلميـة ) 50(طالـب مـنهم )  100(فأكثر، عينة املتـأخرين دراسـيا ) 5.3(احلاصلني على معدل 

جالت األكادمييـــة هلـــؤالء الطـــالب طالبـــا باألقســـام األدبيـــة و مت اختيـــار العينـــة مـــن خـــالل مـــن خـــالل الّســـ) 50(و
نـت نتـائج هـذه الدراسـة أن الطـالب املتفـوقني احلاصلني على إنـذار وبيّ ) 2(احلاصلني على معدل تراكمي أقل من 

،  بينمــــا الطــــالب رذوي دافعيــــة االجنــــاز املرتفــــع قــــد عــــزو جنــــاحهم إىل القــــدرة واجلهــــد و املــــواد الدراســــية واالختبــــا
  .واحلظ و املعلم. املتأخرين دراسيا ذوي دافعية االجناز املنخفض قد عزو فشلهم إىل املزاج

   .)106-80، ص2000الصافي، ( 
  :)، المملكة العربية السعودية2000(ناجي بن عبد اهللا بن سعيد الغامدي، دراسة  :السادسةلدراسة ا

مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية دافعية االنجـاز لـذوي صـعوبات الـتعلم األكـاديمي  « :عنوان الدراسة
  .»بالمرحلة االبتدائية بمحافظة جدة

يف تنميــة دافعيــة االجنــاز لــذوي صــعوبات الــتعلم  إرشــاديبرنــامج هــدفت هــذه الدراســة إىل اختبــار فعاليــة    
         األكـــــادميي، والعمـــــل علـــــى حتقيـــــق أهـــــداف الربنـــــامج اإلرشـــــادي مـــــن خـــــالل طـــــرق وأســـــاليب التوجيـــــه واإلرشـــــاد 

م  م ومهار م وإمكانا م على االستبصـار األكادمييةمبا يساعدهم على تنمية قدرا ا علـى عينـة قوامهـ  .ومساعد
 )12-11(طالباً مـن ذوي صـعوبات الـتعلم مـن الصـفوف العليـا باملرحلـة االبتدائيـة، تراوحـت أعمـارهم بـني ) 60(

وبتطبيــق أدوات الدراســـة ّمت التوصــل إىل عـــدم وجــود فـــروق ) ضـــابطة/جتريبيــة (جممـــوعتني  إىلقســـمت العينــة   ســنة
ممـــا يـــدل علـــى تســـاوي اجملمـــوعتني يف الـــدافع  ذات داللـــة إحصـــائية بـــني  اجملموعـــات علـــى  مقيـــاس دافعيـــة االجنـــاز

ويتّضــح أنــه بعــد تطبيــق الربنــامج وجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجملموعــات . لالجنــاز قبــل تطبيــق الربنــامج
ويعـــزو ذلـــك إىل األثـــر الـــذي أحدثـــه الربنـــامج، كمـــا أشـــارت نتـــائج اســـتجابات املعلمـــني علـــى اســـتمارة تقـــومي أداء 
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م الســـلوك االجنـــازي وتعـــديل بعـــض الســـلوكيات الطـــالب بعـــد تطبيـــق ا لربنـــامج إىل متـــثلهم دافـــع االجنـــاز واكتســـا
  .واملمارسات الدراسية اخلاطئة، أدت إىل حتسن ملحوظ ومنو مستمر يف مستواهم األكادميي

 )198-1، ص2000الغامدي، ( 

  )، القاهرة1999(نبيل محمد  دراسةالفحل، : السابعةالدراسة 
دراسة مقارنة بين المتفوقين والعاديين من الجنسين والتحصيل الدراسـي : دافعية االنجاز «: عنوان الدراسة

  .»في الصف األول الثانوي
  هــدفت الدراســة إىل الكشــف عــن الفــروق بــني املتفــوقني والعــاديني يف دافعيــة االجنــاز والتحصــيل الدراســي

طالـب 30( يـة مبحافظـة القـاهرة، مقسـمني كالتـايل طالب وطالبة باملرحلة الثانو ) 120(وتكونت عينة الدراسة من 
ـــدافع )طالبـــة عاديـــة 30طالـــب عـــادي،  30طالبـــة متفوقـــة،  30متفـــوق،  ، واســـتخدم يف هـــذه الدراســـة اختبـــار ال
  .والراشدين لفاروق عبد الفتاح موسى، استمارة جلمع البيانات لألطفاللالجناز 

فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني والطالبـات  وجود: وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها
املتفوقــات يف دافعيــة االجنــاز لصــاحل الطالبــات املتفوقــات، بينمــا ال توجــد فــروق بــني الطــالب العــاديني والطالبــات 
العاديات من دافعية االجناز، وتوصـلت كـذلك نتـائج الدراسـة إىل وجـود فـروق بـني الطالبـات العاديـات والطالبـات 

  ).217، ص 2006 رشوان، وعلي ( .تفوقات يف دافعية االجنازامل
  ):، سلطنة عمان1995(شاكر، عبد الحميد دراسة : الثامنةالدراسة 

ــة والعلــوم «: عنــوان الدراســة ــة التربي ــتعلم والتفكيــر ودافعيــة االنجــاز لــدى طــالب كلي ــين أنمــاط ال العالقــة ب
  .»اإلنسانية بجامعة قابوس

) 492(عالقة بني أمناط التعلم والتفكري ودافعية االجناز لدى عينة تكونت من قام الباحث بدراسة ال
طالبًا وطالبة بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية جبامعة قابوس من ختصصات دراسية خمتلفة طبق عليهم استفتاء 

وبتحليل البيانات ) 1981فاروق عبد الفتاح، / إعداد(ألمناط التعلم والتفكري ومقياس الدافع لالجناز " تورانس"
  إحصائيًا توصلت الدراسة إىل ارتباط النمط املتكامل ارتباطًا موجبًا وداًال بدافعية االجناز لدى عينة الذكور
وبالنسبة لعينة اإلناث، فقد تبني وجود ارتباط موجب ودال بني النمط األمين ودافعية االجناز وارتباط سالب ودال 

 وجود ارتباط موجب ودال بني دافعية االجناز وكل الجناز، أما يف العينة الكلية، تبّني بني النمط األيسر ودافعية ا
  )1995شاكر،  ( .املتكامل كما وجد ارتباط سالب ودال بني دافعية االجناز والنمط األيسر من النمطني األمين و

  ) (Synnove,1986دراسة سيانوف : التاسعة الدراسة
 الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلم والطـالب العـاديني يف الـدافع لالجنـاز، وقـد كان هدفها حبث الفروق بـني

م العـاديني )06(تكونت عينة الدراسة من    طالب ذوي صعوبات تعلـم مـن طـالب اجلامعـة وعينـة مماثلـة مـن أقـرا
ذلـك، فقـد ّمت ذلـك  لالجناز يف ضوء دافعية الطالب للبقاء يف الكلية أثناء الدراسة والرغبـة يفوقد ّمت تقدير الدافع 
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أّن الطـــالب العـــاديني ذوي  علـــىمـــن خـــالل مقـــابالت فرديـــة تعقـــد مـــع الطـــالب، وقـــد أوضـــحت نتـــائج الدراســـة 
م ذوي صعوبات التعلم  .مستوى مرتفع يف الدافع لالجناز مقارنة بأقرا

 ),1976Adams(دراسة آدمز: العاشرة الدراسة

         تلميـــــذاً )47(يـــــة االجنـــــاز لـــــدى عينـــــة قوامهـــــا ضـــــمن أهـــــدافها حبـــــث الفـــــروق يف مســـــتوى دافعمـــــن كـــــان 
تلميــذا عاديــا مــن تالميــذ )25(مــن التالميــذ ذوي صــعوبات تعلــم مــن الــذين يتلقــون تعليمــاً إضــافياً، وعينــة قوامهــا 

الصف التاسع حىت الصف الثاين عشـر، وقـد ّمت اختيـار عينـة التالميـذ ذوي صـعوبات تعلـم يف ضـوء عـدة حمكـات 
مبقـدار سـنة دراسـية عـن مسـتوى صـفهم الدراســي وأن  األقــلاض مسـتوى حتصـيلهم الدراسـي، علـى متثلـت يف اخنفـ

" متشـــــجان"ولقيـــــاس دافعيـــــة االجنـــــاز فقـــــد ّمت اســـــتخدام مقيـــــاس . يكونـــــوا ذوي ذكـــــاء متوســـــط أو فـــــوق متوســـــط
بـــني  الدراســـة عـــن أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية وباســـتخدام أســـلوب حتليـــل التبـــاين أوضـــحت نتـــائج

  )258 ،257، ص 2003السيد، (  .التالميذ ذوي صعوبات تعلم والتالميذ العاديني يف الدافع لالجناز
 

  :التعليق على الدراسات السابقة -2 -7       
 والـــيت هلـــا عالقـــة مبوضـــوع الدراســـة احلاليـــة ابقة املتحصـــل عليهـــا،بعـــد اســـتعراض مجلـــة الدراســـات الّســـ

ــــت  ــــة –حاول ــــد وفحــــص اجل -الباحث ــــيت تناولتهــــا هــــذه الدراســــاتحتدي ــــهو  وانــــب ال بعــــض  تســــجيل كــــنمأ من
  :    النقاط التالية املالحظات يف 

  ابقةشابه بين الدراسات السّ التّ نقاط:  
 األطفالاهتمام معظم الدراسات بالتطبيق على املرحلة املتوسطة، الثانوية،  اجلامعية، دور رياض  -

 .منها على املرحلة االبتدائية والبعض
 "تورانس"أداة واحدة متثلت يف اختبار يف استخدام ها ابق ذكر معظم الدراسات السّ  اشرتكت  -

 ."والتفكري ألمناط التعلم
 .يف أهدافها وفروضها تتشاالدراسات ظم مع  -
عند ذوي صعوبات الـتعلم والـنمط املتكامـل عنـد فئـة  األمينالنمط سيادة  الدراسات علىمعظم ر تقّ  -

اخنفــاض دافعيــة االجنــاز عنــد ذوي صــعوبات ، عنــد املتعلمــني عمومــاً  األيســرمط الــن املتفــوقني وســيادة
 .التعلم
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  مع الدراسة الحالية فاقاالتّ نقاط: 
أو السيطرة السيادة النصفية  مصطلحكزت على ر  )2004  بني عرابة(دراسة ثل مبعض الدراسات  -

يف هذه  دة النصفية يايف قياس متغري السّ  وقد مت االعتماد .بدًال من أمناط التعلم والتفكرياملخية 
 ". اختبار تورانس ألمناط التعلم والتفكري"على    الدراسات

ت الدراسة احلالية مع دراسة  -   .يف دراسة عالقة األمناط بدافعية االجناز) 1995شاكر ،(تشا
 .ي املقارنالدراسات استخدمت املنهج االرتباطبعض  -

  اليةمع الدراسة الح االختالفنقاط: 
 وعلـى نفـس عينـة البحـث ذوي صـعوبات تعاجل نفس املتغريات معـاً  -دراسة سابقة-مل جتد الباحثة   -

ر خصوصــــية وهــــذا مــــا يفّســــ -يف حــــدود املعرفــــة احلاليــــة -الدراســــي يف الرياضــــيات والتفــــوق  الــــتعلم
   .الدراسة

  .معظم الدراسات اتبعت املنهج التجرييب باستخدام برامج تدريبية -
والبعض منها على صعوبات تعلم  عموماً التعلم ذوي صعوبات عينة معظم الدراسات ركزت على  -

   .والدراسي يف البعض اآلخر وعلى التفوق العقليالرياضيات 
دف التّ  -  أمناط التعلم والتفكري منوتنمية النمط غري املسيطر عرف إن معظم الدراسات أجريت 

     .لدى عينة الدراسة وتعديل االجتاه حنو الرياضيات وتنمية دافعية االجناز من خالل برامج تعليمية
  الدراسة الحالية من الدراسات السابقةمكانة: 

وكذا اإلسرتاتيجية   -الدراسة احلالية -ابقة يف حتديد إشكالية وفرضياتساعدت الدراسات السّ  -
  .ئج وتفسريهاالقياس، ويف حتليل النتا واتهلا ويف إثراء اجلانب النظري، وتوفري أدالعامة 

 لعالقة بينهم     اعلى الكشف عن  -باحثة ال -عرف على هذه املتغريات وتوظيفها شجع لتّ ل -
   .اضياتملتفوقني دراسياًّ وذوي صعوبات تعلم الريادى عينة ل

 
ابق ذكرهــا والدراســات الّســ تعتــرب دراســة توليفيــة ملختلــف التخصصــات -الدراســة احلاليــة -وبالتــايل فــإّن 

ا للخروج بدراسة وفق  ا مجعت بني متغريا                                                        .البيئة احمللية اجلزائرية سياقأل
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  :تمهيد
  

الرتبوية عرفية و املزًا كبريًا يف حقل الدراسات احتلت حيّ  تعد أمناط التعلم والتفكري من املوضوعات اليت
ظيف ما لدى غريات املعاصرة تستدعي تو طبيعة التّ  ألنّ والنفسية املعاصرة ملا هلا عالقة بوظائف الدماغ البشري، 

  .والعمل على تنميتها واستثمارها عقلية تسهم يف الرقيّ  مكاناتاملتعلمني من قدرات وإ
أمهية ، التعلم من مفاهيم، شروط لكل ما يتعلق بعملية من خالل هذا الفصلالّتعرض يتم  ؛لذلك

 من نتائج وعالقتها بوظائف املخ "بياجيه"وخمرجات ونتائج هذه العملية، باإلضافة إىل ما توصلت إليه نظرية 
  .تم النظر يف بنيته وكيفية عمله وتعلمه، واملضامني الرتبوية املستندة لنتائج أحباث الدماغي الذي

ومعوقاته عرض ألمناطه والتّ يمه، طبيعته، خصائصه وعملياته العقلية والتطرق لعملية التفكري بعرض مفاه
  .وكيف تتم عملية التفكري يف الدماغ ذي اجلانبني مبا يف ذلك التفكري الرياضي وعالقته باملخ

 -الدراسة احلالية - املتغري األساسي يف  اعرض إىل أمناط التعلم والتفكري بوصفهالبد من التّ و أخريًا 
وأساليب وعالقتها باملواد الدراسية يف العملية التعليمية  اوحماولة معرفة دورهاملتغريات القتها ببعض والتطرق لع

  .ابقة يف هذا اجملاللألحباث ونتائج الدراسات السّ  استناًداهذا العنصر  تّم البحث يفيس و .قياسهاوطرق 
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  التعلم: أوال
  :أهميتهالتعلم و وشروط مفهوم  .1

هل وضع تعريف ملفاهيم األساسية يف جمال علم النفس، وبالرغم من ذلك فإنه ليس من السّ التعلم من ا
  :ذكر منهانريف احمدد هلذا املفهوم، ولقد اقرتح الباحثون يف علم النفس العديد من التع

من استجابات  والتخلص اكتساب استجابات جديدة أو نبذ«:بأنه)Underwood( "ندروودأ" تعريف
  .)35، ص1996، سركز  ول خلي( .»قدمية

 احلاجات والدوافع املساعدة على إشباع عملية اكتساب الوسائل«:بأنه) Gates("جيتس"كما يعرفه 
  )45، ص2000المعايطة، ( .»وحتقيق األهداف، والتعلم هنا كثريا ما يتخذ مبدأ حل املشكالت

    وميكن . ت شروط املمارسة يف األداء حيدث حتهو تغّري « فريى بأن التعلم "أحمد عزت راجح"أما 
 طارئة مثل التعب أو اإلصابة مبرضأن نستدل عليه ونقيسه، وال ميكن تفسريه يف ضوء عوامل مؤقتة، أو ظروف 

                                                         .)146، ص2005معوض، ( . »أو عوامل النضج التخديرأو 
تغري شبه دائم يف األداء حيدث نتيجة لظروف «: التعلم بأنه "صادق أبو حطب و "ف كل منويعر 

  .)59، ص1996صادق،  و أبو حطب( .»املمارسة أو التدريب أواخلربة 
خاصة  تتضمن مثريات دائم يف آليات السلوك تغّري «:بأنه)Domyen"(دوميان"يعرفهكما
ها نتجت عن اخلربة السابقة بتلك املثريات أو االستجابات أو،واستجابات   )24، ص2004أبو عالم،  (.»ما شا

 مستمرة يف سلوك الفرد نتيجة ميكن القول بأن التعلم عملية تغّري   ؛من استعراض الّتعاريف السابقة
    اكتسابه املعارف والعادات واملهارات حتت شروط املمارسة، ومن خالل التفاعل املستمر مع البيئة احمليطة به

  :رئيسية هي أربعة شروطعلى عتمد ي و هو ،ة للفردبالنسب تهومن هنا تظهر أمهي
  :النضج - 1- 1

 داخلي لدى الكائن احلي نتيجة تغريات فيزيولوجية وعضوية وتشرحيية وعقلية ودور النضج عملية تغيّري 
 . ري والتعلم، ويكون دور العوامل البيئية واخلربات دور ثانوي يف تدعيم التعلمالنضج أساسي يف إحداث التغيّ 

   .)146، ص2005وض، مع(
أو يتحدث بطالقة ألنه مل يصل إىل مستوى مناسب  ،فنحن ال نستطيع أن نعلم الطفل الصغري أن يقرأ

أو يف أعضاء الكالم ميكنه من التحدث بطالقة، إذ عندما نريد أن نعلم الطفل  ،من النضج يف قدراته العقلية
ذه املهارةمهارات معينة البد لنا من التأكد من مستوى نضج األعض   .اء املسؤولة عن القيام 

 )256، ص2007ن، و توق وآخر (
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  :الدافعية - 2- 1
  .»عي حنو هدف معنيالتحريض أو احلاجة اليت حتركنا للسّ « : هي الدافعية 

)Witurow & Remouchamps, 1979, p114(.  
ا تقوم بإثارة انتباه املتعلم  ،يف التعلم وتلعب الدافعية دورا فعاالً   حتافظ على دوامه طيلة فرتة التعلمو  ،كو

ا حتافظ على دوام السلوك مادامت احلاجة قائمة لذلك   .)62، ص2000القاسم، (. كما أ
يهدف  ، وينشأ النشاط عن موقف سيكولوجي معني للكائن احلي)املمارسة(علم حيدث أثناء النشاطفالتّ     

احملرض للممارسة  بوضوح على وجود الدافع، والذي هو إىل إزالة التوتر الذي حيس به أثناء املمارسة، وهذا يدل
 .علم مرتبط بالنشاط الذي هو املمارسة يف موقف معني بقوة الدافعتوتر، وبال توتر ال نشاط، والتّ  وبدون دافع ال

  )133، ص2003خوري، ( 
  :االستعداد- 3 - 1

   والتدرب دون أن يعرتض  ،يقصد باالستعداد العام هو امتالك الفرد القدرة على االنتفاع من التعلم
 ).55، ص2000القاسم، ( .هذا التعلم أي عائق عقلي أو جسمي أو نفسي، مما يؤدي إىل التقدم والتطور

يسمح له باستخدام أصابعه للقيام  ،حيث أنه يف سن الست سنوات يكون الطفل قد منا منوا كافيا
    يراه وما يقوم بكتابته حلسي احلركي للربط بني مابعملية مسك القلم، مث يكون قد توافرت لديه قدرة التآزر ا

ا يف أن  و باملقدرات، ) Gagne، 1985" (جانيه"مساه أما االستعداد اخلاص فيتحدد بتوفري ما اليت تتضمن فكر
 ى توافر هذهخربات سابقة لتعلم اخلربة اجلديدة، لذلك فإن على املعلم أن يتقصّ  كل خربة تعلم جديدة تتطلب

  .)188، ص2006القضاة ،  والترتوري (. عند الطلبة قبل تقدمي اخلربة اجلديدةاخلربات 
  :الممارسة -4 - 1

      املمارسة تعين منوذجا أو منطا معينا يف السلوك املركز الذي يقصد أو يهدف إىل حتسني األداء  إنّ 
ا الوضع أو الظرف الوحيد الذي ميك      ن احلكم بواسطته يف موقف معني، فاملمارسة شرط مهم للتعلم أل

  .)135،  ص2003خوري، (. على حدوث التعلم أو عدمه
سواء كانت مهارة يتحقق دون ممارسة االستجابات اليت حتقق اكتساب املهارة املطلوبة،  والتعلم ال

ات لفظية أو حركية أو عقلية، وتساعد ممارسة األداء على استمرار االرتباط بني االستجابات واملثري  معرفية أو
  .)96، ص2005الرحو، ( .مما يؤدي إىل حتقيق التعلم لفرتة أطول

ا تتداخل وتتكامل من أجل حتقيق ؛يّتضح من الشروط السابقة فاستعداد   التعلم لدى الفرد عملية أ
الفرد للتعلم مرتبط بنضجه العقلي واجلسمي والعاطفي واالجتماعي، كما أن املمارسة تسهم بدرجة كبرية يف تعلم 

مع توفر العوامل  ورغبة متزايدةوإقباله على التعلم بشغف  ،تقان املهارات املختلفة، مما يزيد من دافعية املتعلموإ
 .املساعدة على ذلك
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املعرفية يسود االعتقاد بأن سلوك اإلنسان على املستويات «:يف أنهأهمية التعلم ى لذلك تتجلّ  

ب كبري منه نتاج تراكمي لعملية التعلم، فبالتعلم يكتسب والنفسحركية هو يف جانوالوجدانية واالجتماعية
  .»وعلى التعلم تعتمد معظم مفاهيم العالج وتعديل السلوك  اإلنسان مهاراته العقلية واجتاهاته وقيمه

  )273، ص2003نشواتي، ( 
  :ميكن حتديد أمهية التعلم يف النقاط التالية و

 مشكلة ما تعديل سلوك الكائن احلي،  مما يساعده على حل.  
 تعديل السلوك من اجل اكتساب خربة معرفية لفهم العامل احمليط بنا.  
 نتيجة التعلم نصل إىل فهم أفضل للتكيف والتخلص من التوتر.  
 46، ص2000المعايطة، ( .استبدال غري املناسب يساعد على تطوير سلوكنا احلايل، و(.  

     انعكاسات  MSEB)1( "لعلوم الرياضيةتربويات ا"خلصت هيئة  ) Romberge,1996(  نقًال عنو 
أن التعلم ليس عملية سلبية تتمثل  :على الرياضيات املدرسية يف عدة نقاط منها) عصر املعلومات(هذا العصر 

ّن املتعلمني يبدؤون أيف حفظ وختزين املعلومات ميكن اسرتجاعها بسهولة كنتيجة للممارسة املتكررة والتعزيز، بل 
مببعض املعرفة القبلية ويستوعبون معلومات جديدةكل مهمة جديدة        واألفكار  ، ويبنون املعاين اخلاصة 

وباملواقف اليت واجهها . غة الطبيعية اليت يستخدمها الفردتعترب منعزلة يف الذاكرة ولكنها منظمة ومرتبطة باللّ  ال
    الرؤية االجتماعية أو الثقافية للرياضيات وينبغي  يف املاضي وهذه الرؤية البناءة الفّعالة للتعلم تعترب منّسقة مع

ا الرياضيات  )254، ص 2006، صالح(  .أن تنعكس على الطريقة اليت تدرس 

 :مخرجات ونتائج التعلم .2
  :على النحو التايل ج وخمرجات التعلمئيتم تصنيف نتا

 :تكوين العادات -1.2      
كتسب وهو أي سلوك يقوم به الفرد بصفة سهلة وآلية يطلق لفظ العادة على أي نوع من السلوك امل

ميكننا القول أن العادة هي استعداد يكتسب بالتعلم وال حيتاج إىل اجلهد والتفكري والرتكيز  و. نتيجة التكرار
  .واالنتباه
  :تكوين المهارات  - 2.2  

كبرياً يف تكوينها، وتؤثر   تكتسب على مستوى احلركي والتوافقي احلركي العقلي، حيث يلعب التكرار دوراً 
 التدريبات املستمرة يف التوصيالت العصبية حيث تيسر حدوث العمليات املتتالية يف املهارة بسرعة ودقة من غري 

 

                                                            
1 -MSEB : Mathematical Science Education Board, 1990 
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      إىل امليول اليت تلعب دوراً  باإلضافةتركيز لالنتباه ومعظم املهارات تبىن على استعداد وموهبة وقدرة خاصة 

  .لميةيف تكوين املهارات الع
  :تعلم المعلومات والمعاني -3 .2

يتزود الفرد باملعلومات واملعاين من البيئة اليت يتفاعل معها يف حميطه الطبيعي واألسري واملدرسي 
  .واالجتماعي والثقايف واحلضاري

  :تعلم المشكالت - 4. 2     
كلة والعمل على حلها فهم املوقف وحتليله ابتداء من الشعور باملش املشكالت علىيعتمد أسلوب حل 

حقق من الفروض بالتجربة واملمارسة مجع املعلومات عن موضوع املشكلة ووضع الفروض املالئمة هلا والتّ  مثّ 
أو القواعد اعتمادًا على التحليل باملقارنة وتنمية التفكري  الوصول إىل النتائج أو القوانني للنشاط وأخرياً 

  .االستداليل واالستقرائي
  :وين االتجاهات النفسيةتك -5 .2   

يؤ عقلي يتكون نتيجة عوامل خمتلفة مؤثرة يف حياته جتعله يؤخذ موقفاً  االجتاه النفسي هو استعداد أو 
والواقع أن شخصية الفرد، تتكون من جمموعة . حنو بعض األفكار حبسب قيمتها اخللقية أو االجتماعية

 ، فتؤثر يف عاداته وميوله وعواطفه وأساليبه سلوكهلرتبية والتعلماالجتاهات النفسية اليت تتكون نتيجة التنشئة وا
صف تعلم االجتاهات بالتخزين طويل املدى، بينما يتعرض تعلم املعلومات إىل اإلتالف الناتج عن عوامل ويتّ 

  )84، 83ص أ، ،2013عبد الواحد،( .النسيان
يح للمربني أن حيققوا نتائج قوية وحمددة التعلم كنتاج خلمسة أبعاد أو أمناط من التفكري سوف يت وتصور

يف حجرة الدراسة ميكن إمجاهلا يف أن التعلم يبدأ بتحقيق التوازن بني اجلوانب الوجدانية واملعرفية وخياطب 
النموذج دوافع املتعلم حنو املوقف بكل عناصره وهذا يساعد على تكوين اجتاه إجيايب حنو التعلم، كما ميكن 

امل بني وظائف املخ البشري واكتساب املعرفة عن طريق اكتساب عادات إجيابية،  باإلضافة حتقيق نوع من التك
      إىل ممارسات عمليات التفكري املنتج إلثراء املعرفة وخلق معىن للتعلم يصل بني حياته اليومية وما يكتسب 

 )59-57، ص2008مد، عامر و مح( .حقيق النموذج من أجل عادات العقل املنتجمن معرفة وهذا يتم بت

  :"بياجيه"لـنظرية التعلم المعرفي  .3
يأيت فإن الطفل ) John Piaget" (جان بياجيه" لـ طبقاً أنه  )512 ،511،ص 2007أندرسون، (يذكر 

      املوجودة لدى الراشد، وبالتدريج يقوم بتطوير  األساسيةإىل هذا العامل مفتقدًا متامًا لكل القدرات املعرفية 
 :بني أربع مراحل أساسية"بياجيه"ءات عن طريق املرور بسلسلة من مراحل النمو، وقد مّيز هذه الكفا
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واليت حتتل السنتني األوليتني من العمر، وخالل هذه الفرتة يتطور لدى  :ية الحركيةالمرحلة الحسّ :أوال

ا فعلى سبيل املثال، تنمو لديه –الطفل خمططات للتفكري يف العامل الطبيعي أو املادي  م فكرة عن األشياء كو
  .دائمة كموجودات يف هذا العامل

واليت متت خبصائصها من سن الثانية إىل السابعة، وعلى خالف مرحلة  :مرحلة ما قبل العمليات:ثانيا
ولكن هذه العمليات   الطفولة املبكرة، فإن الطفل يف هذه املرحلة ميكنه أن ينخرط يف تفكري داخلي عن العامل

  .ون بديهية أو حدسية وتفتقد إىل االنتظامالعقلية تك
اليت متتد يف الفرتة ما بني السابعة واحلادية عشرة، ويف هذه الفرتة  :مرحلة العمليات المحسوسة:ثالثاً 

ع العامل الطبيعي أو املادي مينمو ويتطور لدى األطفال نظام من العمليات العقلية واليت متسح هلم أن يتعاملوا 
مبطريقة منظمة، و    .مع أن األطفال ال يزال لديهم قيوداً أساسية على االستنتاج الشكلي للعامل احمليط 

ومتتد من احلادية عشرة وإىل اخلامسة عشرة، وبعد املرور من هذه  :مرحلة العمليات المجردة:رابعاً  
  منوذجا " بياجيه"ي اعتربه املرحلة؛ فإن الطفل يصبح راشدًا باملفهوم وقادرًا على القيام باالستنتاج العملي، والذ

  .أو مثاًال حلالة الوظيفية الفكرية الناضجة
 عن املستوى الذي تعّرب احملسوسة  العملياتمرحلة أن )358-355ص ب، ،2005إبراهيم،( ويضيف 

ركزة حول غة املتمساق والتكامل واالنتقال من اللّ حيقق فيه الطفل يف تراكيبه املعرفية نوعاً من الثبات والتنظيم واالتّ 
اظ والثبات للكتلة واحلجم والوزن، مفهوم غة ذات الطابع االجتماعي، يتطور مفهوم االحتفالذات إىل اللّ 
  .صنيف وتكوين املفاهيمعمليات التجميع والتّ  وتطور عمليات التفكري يف أكثر من بعد واحداالنعكاسية، 

إذ أنه يعجز . قيا قبل احلادية عشرة أو الثانية عشرةمنط يستطيع أن يستدل استدالالً  أن الطفل ال" بياجيه"يرى و 
عن إدراك ما بني املقدمات والنتائج عن عالقات منطقية حيث ما يزال طفل قبل احلادية عشرة طفل مرحلة 

  .، يرتكز تفكريه على اخلربات املباشرة احملسوسة يف عملياته املعرفية"بياجيه"العمليات اجملردة عند 
يتزايد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة وظائف النصفني  أنه)1983ي عيسى،محمد رفق(كما يذكر

هل هي عالقة  :بينهماوخيتلف الباحثون حول نوعية العالقة  .الكرويني ملخ اإلنسان وعالقتهما بالنشاط املعريف
  إحالل واستبدال أم عالقة استكمال وتكامل؟

   يف ضوء نشاط النصفني الكرويني  "بياجيه"لنظرية  جيابيةم الباحث الوجهة اإلقدّ  ومن خالل ذلك؛ 
 حيث أن توظيف النصف الكروي األمين يسبق توظيف النصف الكروي األيسر فإنّ  .من خالل ما توصل إليه

يؤيد " بياجيه"ومفهوم املراحل عند   .عالقتهما ليست عالقة استبدال أو إحالل وإمنا عالقة تكامل واستدخال
 أي أنه ال يفقد القدرة على احلدس أو اإلدراك الكلي: ة التالية ال تلغي سابقتها وإمنا حتتويهاهذا القول فاملرحل
 بظهور القدرة على التمثيل التحليلي واملنطقي اليت تظهر يف مرحلة العمليات الفكرية العّيانية  اوإمنا يستكمله
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  لتوازن عن طريق عملييت املماثلة واملواءمة وهذا ما يفّسر عملية ا ضح يف مرحلة العمليات الفكرية الشكليةوتتّ 

  .أساسا للنمو املعريف اليت جتعل من تكامل عمل النصفني الكرويني
ي كما دعا أن العالقة بني نظريات التعلم ونظرية الدماغ الكلّ )161،162،ص 2007أبورياش،(ح ويوضّ 

   "ديوي"الكلي سوف تقود إىل ظهور املخ أو نظرية املخ أحباث القول أن إىل )Sylwester,1998( "سلوسرت"
  .جديد وخاصة الذين حاولوا ترمجة البيولوجيا إىل نظرية تربوية "سكنر"و جديد "بياجيه"جديد و

              وأنه من احملتمل اليت تعد أحد أسس البنائية، " جيهبيا"نرى أّن أحباث ؛ومما سبق ذكره
 .قى إىل حٍد ما مع أحباث املخ البشرييف علم البيولوجيا يتال" بياجيه"ختصصأّن 
 :المخ والتعلمبنية  .4

حتديد مناطق العمليات املعرفية يف املخ أو متركزها فيه لدى األفراد، فإن األمر يستدعي  لكي نستطيع 
  :فصيلمن التّ  ءبشي ذلك ننظر يف تدقيق النظر يف تركيب املخ، لذا سوف 

ا الدماغ  « ا إذا كانت مناطق الدماغ تعمل كثريًا من التساؤالت عمّ حيث تثري الطريقة اليت يعمل 
 .وال يبدو أن العلماء قد توصلوا إىل اتفاق حول هذه النقطة. بشكل مستقل أم يتم العمل بينها بطريقة مشرتكة

صة ووظيفتها القيام بأعمال معينة دون مشاركة من املناطق بوجود مناطق متخصّ  (Hebb ,1967)"هب"إذ يرى 
          يف نفس الوقت الذي يفند فيه النظرية القائلة بأن مجيع أعضاء الدماغ تعمل بطريقة مشرتكة األخرى، 

       يف عمليات حل املشكالت على أساس أن اشرتاكها يف العمل ال يتعارض مع فكرة التخصص وإمنا يعين 
يف حلها  الدماغ ة مجيع أجزاءحل املشكالت هي عملية ذات جوانب متعددة مما يدفع بالتايل إىل مسامه أن

غري أن هناك من يعارض هذا الرأي بشدة ومنهم  .بقدر متساوي حسب ختصص كل منها
بعدم وجود مناطق يف الدماغ ختتص بعمل معني أو تعمل بطريقة مستقلة الذي يرى  )(Penfield,1958"بنفليد"

  .»وبصورة مجاعيةعن بعضها، وأن ما يراه هو قيام كل جزء بشكل مشرتك يف عمل واحد 
                 )113، ص1990القذافي،( 

 كتلة رخوة، رمادية اللون من اخلارج بيضاء من الداخل) (The Brainالدماغ اإلنساين يعتربهلذا   
كون من نوع ن هذا الدماغ يتأمتتالية عظمية صلبة، ليفية مث لينة هالمية، و بعدة طبقات  اجلمجمةحممية داخل  

  )206، ص1996الديب، ( .خاص من اخلاليا
) الغراء العصيب(واخلاليا الفردية  )النيورونات(اخلاليا العصبية : نوعان من خاليا الدماغ يوجدحيث  

هي  -اخلاليا العصبية –املتبقية  )%10(ـلاهي من اخلاليا الفروية، إّال أن  %90ورغم أن أغلبية خاليا الدماغ 
بليون نريون، واخللية العصبية اليت تؤدي وظيفتها ) 100(ميلك اإلنسان . لدماغ عنصر التعلم والتفكرياليت جتعل ا

  .بشكل طبيعي تعمل باستمرار على إثارة املعلومات ودجمها وتوليدها
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 عمل مهم تقوم به اخلاليا العصبية جمتمعة وال ميكن حتقيقه بشكل فردي من قبل خلية عصبية واحدة بل التعلم و

 )53، ص2008، محمد و عامر( .جمموعات من اخلاليا العصبية تضافرحيتاج إىل 
   تقسيم الدماغ يف ضوء املنحى النمائي للدماغ إىل ثالثة أجزاء رئيسية ميكن مالحظتها كما  متّ  ولقد

  :  2أدناه الشكلهو موّضح يف 

 
  الدماغ جزاءيوّضح أ): 01(الشكل رقم 

قد أشار إىل أن املخ يتكون  1993عام ) Gaddes(أّن جادس ب )2002(" ةهويدا غني" تهذكر هذا ما و 
. ولكل منهم تركيبه ووظائفه اخلاصة به) املخ األمامي-املخ األوسط -املخ اخللفي( من ثالث مناطق هي 

 )43،أ،ص2013عبد الواحد،( ".املخ األيسر، املخ األمين" ويتكون بقية املخ من النصفني الكرويني 
  يتكون من القشرة الدماغية مبا يف ذلك النصفني الكرويني، والنظام احلشوي ؛األماميفالدماغ 

   دماغية عبارة عن طبقة حلائية مسكها والقشرة ال. واهليبوتالموس، واجلسم اجلاسئ، والغدة النخامية والتالموس
بسبب كثرة األخاديد خرى وهي  يف اإلنسان أكثر تعقيدا من الكائنات احلية األمم تغطي املخ 3 -1من 

  )49، 48، ص2004لعتوم، ا(. ودرجة التعقيد) الثنيات(والتالفيف  والشقوق

 األمورومن ، )(Hémisphère حاء تنقسم إىل قسمني يسار وميني نصف الكرة املخية أو اللّ والقشرة 
  والعكس صحيح األيسرمن اجلسم يرتبط بنصف الكرة  األميناملثرية للدهشة يف تشريح الدماغ، أن اجلانب 

 وكل نصف . للدماغ األيسرحكم احلسي واحلركي يف اليد اليمىن يتم تشغيله بواسطة نصف الكرة وهكذا فإن التّ 
   "Frontal lobe"اجلبهيأو  ماً إىل أربعة فصوص، الفص األماميمن نصفي الدماغي ميكن أن يكون مقسّ 

  
  

                                                            
2 - https://www.google.dz  / Images   الشكل منقول من:  
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  )46،ص2007أندرسون، (   Temporal و الصدغي "Occipital"و اخللفي  "Pariétal"اجلداري  والفص
  :  والشكل أسفله يوّضح ذلك

  

 
  

 يمثل الفصوص الدماغية: 3) 02 (الشكل رقم 
   مناطق متعددة من قشرة الدماغ يكون هلا دور يف بناء معظم السلوكيات، وتساعد ليونة على  وألنّ 

وظيفي ما نتيجة إلصابة الدماغ تقوم منو االقرتانات العصبية يف حالة حدوث التعلم، ويف حالة حدوث خلل 
 )141، ص2008السليتي،.( )املهمة( مناطق أخرى من القشرة الدماغية بتلك الوظيفة

الذي  "باجلسم اجلاسئ"وهناك أيضًا جسر عريض من األلياف العصبية يصل بني نصفي املخ ويعرف 
صفني الكرويني للمخ وتسمح بالتكامل يقوم بوظائف عديدة منها هي تسهيل إمكانية تبادل املعلومات بني الن

يطرة املخية والكفاءة الطبيعية بالنسبة للقراءة والكتابة ول عن إقامة السّ ؤ بينهما يف بعض العمليات، كما أنه مس
  )43ص أ،،2013عبد الواحد، ( .واحلساب

Rensi et coll) األمين فإنه توجد معاجلة حمددة للمعلومات لكال النصفني فينسب للنصف )   وحســــــب
ني وفصل هذه املعطيات من أجل الفهم بينما النصف األيسر يهتم بتعيّ  ،يز وتنظيم املعطيات احلساسةدور التميّ 

  )(Hecaen. H, 1973, p619 .وإعطاء معىن هلا
خر من حيث نظام يعين ذلك أن لكل من النصفني الكرويني باملخ منطًا إدراكيًا معرفيًا يتميز به عن اآلو 
  .كل نصف كرة يقوم بتصوير العامل اخلارجي كل حسب منطه اإلدراكي املعريف  ع حمتوى املعلومات وكأنّ الربجمة ونو 

 )160، ص1994كامل، (  

لنتائج الرئيسية من علم األعصاب وعلم اإلدراك فإّن ا )12، ص2007خليفة وعيسى ،(ملاذكره وتبعًا 
      :وهي اك ثالث نقاط رئيسية مستخلصةالّلذان يوّسعان من معرفة آليات التعلم لدى اإلنسان، هن

                                                            
3 - https://www.google.dz  / Images  الشكل  منقول من:  
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 التعلم يغّري الرتكيب الفيزيقي للمخ.  
  ّغريات تعدل التنظيم الوظيفي للمخ،  مبعىن آخر، التعّلم ينّظم ويعيد تنظيم املخهذه الت.  
 األجزاء املختلفة للمخ قد تكون جاهزة للتعلم يف األوقات املختلفة.   

هناك فرتات حساسة لتنمية وظائف املخ اإلنساين يطلق  أنّ  )13ص ج، ،2010عبد الواحد،(ويذكر 
سنة  12وهذا ما تؤكده األحباث والدراسات أي أّن مخ الطفل يف الفرتة من امليالد إىل ) نوافذ الفرص(عليها 

  .ة االستعداد للتعلميكون قابًال لزيادة عدد وصالته العصبية، وهي فرتة ميكن اعتبارها قمّ 
عرض ملثريات أن التّ  يرى) Sousa,2001(سوسا أنّ  )106-100، ص 2004السلطي، ( يضيف و

ميكن أن يسهل تعلم مهارات معينة، وإذا مل يتم تطويرها  )ذروة النشاط الدماغي( مالئمة خالل أوقات الذروة
عي وتطور غة واملوسيقى والتطور االجتماكًال من البصر واللّ   تتطور إىل أقصى طاقتها، إنّ  خالل هذه الفرتة فقد ال

فالتعلم  .عمر الطفلمن  األوىلهلا نوافذ للتعلم خالل السنوات العشر  مفهوم املنطق، الرياضيات، كل هذه
ويف كل يوم ميكن أن يؤدي إىل اختالف   يف الواقع هو عملية معاجلة نفسية )Caine& Caine 1994,(حسب 

وكل مبدأ ) 2002( يف آخر تعديل هلا سنة" الدماغ التعلم املستند إىل"الدماغ، وقد حّدد اثين عشر مبدأ لنظرية 
املدرسة ومعه بنك علم الدماغي أن املتعلم يأيت إىل ومن العوامل املؤثرة يف الت . عدد من االسرتاتيجيات املالئمة

ه، ل بشكل كبري بفعل اخلربات اليت عاشها يف سنواته األوىل أثناء تفاعله مع البيئة احمليطة بع ومعدّ دماغي مصنّ 
 التعلم اقرتحوملزيد من الفهم آللية . وأي أذى يصيب الدماغ فإن الطفل يعاين من مشكالت يف املعاجلة مثالً 

  :تقسيم عملية التعّلم إىل عدد من املراحل موّضحة يف اآليت )Jensen,2000" (جنسن"
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 )Jensen,2000( فضلم األمراحل التعلّ : ) 01( رقم  المخطط                          

Preparation اإلعداد      
( Pre-exposure    القبلي اإلعداد &  Priming   التجهيز(

 
Acquistionاالكتساب 

 Direct&indirect learningالتعلم المباشر وغير المباشر

 
Elaboration التفصيل 

(Depth & error correction  )حيح األخطاءتص  

 
Memory Formation     ةتكوين الذاكر  

Association encode learning  روابط التعلم المرمز ، emotions   االنفعاالت ، Rest  الراحة ) 
   

Functional Integration   التكامل الوظيفي 
(Extended usage االستخدام الموسع(  
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 مرحلة اإلعداد: المرحلة األولى:  

كان ذهين للمواضيع ذات الصلة، وكلما   تشتمل هذه املرحلة على فكرة عامة عن املوضوع وتصور و
  .لدى املتعلم خلفية أكثر عن املوضوع، كلما كان أسرع يف متثيل املعلومات اجلديدة ومعاجلتها

 االكتساب :المرحلة الثانية: 
 هذه تتشكل، فاآلخر البعض مع بعضها األعصاب تواصل أو ترابطات تكوين االكتساببيقصد و 
 ينتج و املثارة الرتابطات فستقوى مألوفة كانت املدخالت إذا وأما ضعيفة، ترابطات فقط تكون عندما التفرعات
  .التعلم
 باإلسها (التفصيل  :الثالثة المرحلة:( 

 الرتابطات على الدماغ حيافظ أن من للتأكد الفهم، عميقت تدعم و املواضيع ترابط عن تكشف هي و
 فجوة توجد حيث التوسع خالل من اإلضايف ضرورة للمعىن فهناك اجلديد، التعلم نتيجة تكونت اليت التشابكية

إدماج  إىل املعلمون حيتاج الفجوة هذه تقليل أجل من و املتعلم، يفهمه ما و بني املعلم يشرحه ما بني هائلة
             .ضمنية و تعلم صرحية إسرتاجتية مع راجعة تغذية و أعمق فهم أجل من الصفية األنشطة يف ةالطلب

 اخلطأ و احملاولة خالل من العصبية الشبكات تتطورو  التعلم، يف هامة طريقة هي املتواصل)التعديل (التصحيح إنّ 
 .أفضل لعصبيةا الشبكات نوعية أصبحت الراجعة و التغذية اخلربات زادت كلماو 

 الذاكرة تكوين  :الرابعة المرحلة: 
 قابل سبيل املثال على ثننياإل يوم تعلمه يتم ما أن حبيث التعلم، تقوية إىل الذاكرة تكوين يهدف

 اليوم ذلك يف تعلمه ما سريمز دماغ املتعلم أن التفصيل إسرتاجتية استخدام يعين فال الثالثاء، يوم لالسرتجاع
 أثر يزال فال التفاعل و للتجريب كافية فرص توفري بعد حىت و فأحيانا البساطة، ذه ليس رفاألم دائم، بشكل
 االسرتجاع قضية يف تساهم أخرى عوامل فهناك االمتحان وقت ينشط لكي كاف بشكل قوي غري الذاكرة
 النهائية املرحلة و كميتها، و الرتابطات نوعو  التغذيةو  اقوالسيّ  ،االنفعالية احلدة و الكافية، الراحة:تشمل

 .حيدث الذي التعلم و املعاجلة عمق يف حيويا دورا العوامل تلك كل تلعب القبلي، التعلم و املتعلم، وحاالت
 يتم وبذلك العصبية النواقل إطالق االنفعالية االستجابات حتفز حيث اإلجيابية، باالنفعاالت التعلم يتقوى كما

ا م على بيولوجيا احلادثة تسجيل ا هاما دورا التغذية تلعب كما همة،أ اجلسم  حيتاجها اليت اخلام املواد توفر أل
 .بالذاكرة اخلاصة الكيمياويات إلنتاج
 الوظيفي التكامل :الخامسة المرحلة: 

 األساس فإن النهاية يف و .فيه التوسع و الحقا تعزيزه دف اجلديد التعلم استخدام يتم املرحلة هذه يف
 بارعة ليست منفردة العصبية اخلاليا أن تذكر و جيب موجه، هدف ذات عصبية شبكات طويرت هو التعلم يف
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 التآلف العصيب هذا إنّ  جدا، البارعة هي التنبيه عند معا تومض اليت و منها املتداخلة املتكاملة اجملموعات ولكن
  .التعلم حوله يدور ما كل هو املنسق

 األشخاصجنح يف جذب العديد من " هريمان"أّن  )165،166، ص2007أبو رياش، (وأضاف 
وتزويده  وأنه مبعرفة الشخص لنوع خمه، فإنه ميكن تشجيعه على تطوير نقاط القوة لديه باملخ البشري املهتمني

" ربول"و" استوت"و" هريمان"عند  املخ (GordenWebster)ويّصف  .باألساليب اليت تساعده
)Stout,D.&Ruble, T.l, 1994 (ليي كما:   

  .يوّضح الخصائص التعليمية للفصين األيسر واأليمن من المخ): 01(جدول رقم        
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

اهتموا بإجياد تقسيمات أخرى لقدرات الدماغ، فأعلن  الباحثني ؛أنابق جند من اجلدول السّ 
NedHerman’s)( ىل أربعة أبعادإ عن تقسيم الدماغ. ) ولكل  )الذي يأيت ذكره الحقاً  )02(املخطط  يف كما هو مبّني
 :ينةدماغ وظائف مع

حيبون احملاضرات، احلقائق، التفاصيل  التفكري الناقد والقراءات فاجلانب املسيطر هو اجلزء األيسر  :فالنظريون 
  .العلوي من الدماغ

يفضلون التعلم من خالل التمرينات وحل املشكالت واخلطوات املنظمة واجلانب املسيطر هو اجلزء : المنظمون
  .األيسر السفلي من الدماغ

يفضلون أنشطة مثل العصف الذهين، والتشبيهات اجملازية والصور، واخلرائط العقلية : ون أو المكتشفونالمبدع
   .والرتكيب والنظرة الكلية واجلانب املسيطر هو اجلزء األمين العلوي من الدماغ

طر هو اجلانب يفضلون التعلم التعاوين ونقاش اجملموعات ومتثيل األدوار والدراما واجلانب املسي: اإلنسانيون
  )27، 26،ص 2007أبو سميد و عبيدات ،(. األمين السفلي من الدماغ

  النصف الكروي األيمن  النصف الكروي األيسر  الجزء
  
  

  العلوي

  حتليلي
  منطقي
  رياضي

  تفكري تقين وحل املشكالت

  مفاهيمي
  كلي
  تركييب

  ختيلي التفكري
  
  

  السفلي

  إداري
  ختطيط
  نظامي
  حمافظ

  ريمسيطر التفك

  اجتماعي
  عاطفي
  موسيقي
  روحاين

  عاطفي وثرثار
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أن هناك عالقة حقيقية بني تركيبة الدماغ والتعلم، وهناك أيضا آليات  )139،ص 2008السليتي،(ويؤكد 
ا املخ ة عملية عقلية، فلكل خربة من اخلربات التعليمية تسبب ارتباطات بني خاليفردية تشكل األساس أليّ 

  واليت تدعى باالقرتانات العصبية، ومعرفتنا هلذه االرتباطات املتالزمة أو العالقات املتالزمة داخل الدماغ) الدماغ(
 .واليت قد تساعدنا يف إجياد حلول للمشاكل املتعلقة بالرياضيات مثالً 

دفت إىل معرفة أثر واليت ه) (Ozden, Gultekin ,2008 برتكيا اليت أجريت الدراسة وهذا ما أظهرته
 حيث التعلم املستند إىل الدماغ على التحصيل الدراسي وبقاء أثر ودورة التعلم لدى طلبة الصف السادس

ويف االحتفاظ و بقاء توصلت إىل أداء أفضل بكثري للمجموعة التجريبية اليت تستخدم التعلم القائم على الدماغ 
  ),p1-17) Ozden&  Gultekin ,2008 .الطريقة التقليديةأثر  ودورة التعلم على اجملموعة اليت درست ب

الدماغ يستطيع أن يعيد تركيب نفسه مع كل تنبيه أو خربة جديدة ومعرفتنا  أنّ ؛ ميكن أن نستخلص
ا التعلم قد يعطينا تبصرًا مفيدًا يف كيفية تعلم املتعلمني ، فاملخ اإلنساين من حيث بأسس اخلطوات اليت يتم 

  .ه ال ينعزل عن سياقه اجلسمي والوجداين واالجتماعي، فهو أداة للتعلم والتفكريتركيبه ووظيفت
 :التربوية لنتائج أبحاث الدماغالمضامين  .5

حياول الرتبويني إجياد عالقة بني نتائج أحباث املخ والتطبيقات الرتبوية خاصة بعد أن أثبت علم 
يف النمو يف عمر األربع  تتزايد سرعتها " Synapses"األعصاب وعلم النفس العصيب أن الوصالت العصبية

     سنوات مما يشري إىل زيادة نشاط املخ وبالتايل اعتبار فرتة النمو هذه أفضل فرتة للنمو العقلي املعريف، وهذا 
   .معن وإعادة النظر يف بعض اسرتاتيجيات التعلم والتعليمنظريات الرتبية وتدفع إىل التّ  ما تدعمه

  )13،ج، ص2010عبد الواحد، ( 
والتضمينات الرتبوية التالية لنتائج أحباث التطبيقات  )Caine&Caine (2004," كاين وكاين"يقرتح و 

، ص 2007  أبو رياش( و) 90-87ص أ، ،2013عبد الواحد، ( ذكرها  كما  التعلم القائم على املخ اإلنساين،
  :هاحو اجلدول التايل يوضّ  .)161

 
لتطبيقات والتضمينات التربوية لنتائج أبحاث التعلم القائم على المخ ا ) ):02(الجدول رقم 

 .اإلنساني

  مقترح التدريس  التوصية  م
1  
  

يؤدي املخ وظائف عديدة يف نفس الوقت 
وأن املعلم يتحسن يف البيئات الغنية مع تنوع 

  املثريات

عرض احملتوى من خالل اسرتاتيجيات تدريس متنوعة مثل 
، والتنوع الفين والتفسريات physical املادية  األنشطة

  .املوسيقية لدعم اخلربات لدى املتعلمني
أن التعلم يتأثر بالفسيولوجي والتطور املادي   2

  والراحة الشخصية واحلالة الوجدانية
الوعي بأن نضج الطالب يتغري من الناحية العمرية وال يعكس 

التغذية استعادهم للتعلم، واالهتمام باجلوانب الصحية مثل 
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  ن
  
  
 ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن إثراء املناهج الدراسية يف خمتلف املراحل واملستويات التعليمية باألنشطة الرتبوية  ؛ ستخلص مما سبق
وذلك من أجل إتاحة  اليت تساعد على تنشيط كال جانيب الدماغ، دون االهتمام جبانب دون اآلخراملناسبة 

م بصورة جيدة وعلى أكرب قدر ممكن م واستعدادا  .الفرصة الطلبة للتعبري عن أنفسهم واستغالل قدرا
 
  

  .والتمرينات البدنية
إّن حب االستطالع العقلي ميكن إثارته من   3

  .خالل حتديات معقدة ذات معين
حماولة عرض الدروس واألنشطة بشكل يوظف حبث املخ عن 

  .املعين
العلوم احلياتية، والتعلم املتعلق ( عرض املعلومات يف سياق  املخ مهيأ لفهم وإنشاء النماذج  4

حىت حيدد املتعلم النماذج ويربطها ) ملوضوعيبالفكرة أو ا
  .باخلربات السابقة

ال ميكن فصل الوجدان عن املعرفة فهي   5
  .ضرورية لتخزين وتذكر املعلومات

جعل بيئة الفصل حمفزة لالجتاهات املوجبة لدى الطالب 
واملدرسني وعملهم وتشجيع الطالب لدعم مشاعر الطالب 

  .يف التعلموكيفية تأثري املناخ العاطفي 
ا  6 جتنب عزل املعومات عن سياقها وتصميم أنشطة تتطلب   .كل مخ يفهم وينشأ أنياً األجزاء وكليا

  .تفاعل املخ الكامل وتواصله
التعلم يتضمن تركيز االنتباه و اإلدراك   7

  )احمليط(اخلارجي
) امللصقات، واللوحات الفنية، واملوسيقى( و ضع املواد مثل 

  .يطة باملتعلم وأن محاس املعلم هام للمتعلميف البيئة احمل
استخدام أساليب التحفيز لتشجيع التواصل الذايت وتشجيع   .التعلم يتضمن عمليات إدراكية وغري إدراكية  8

العمليات النشطة من خالل التأمل والتفكري فيما وراء املعرفة 
  .ملساعدة إدراك املتعلمني

ة، الفضائية لدينا على األقل نوعني من الذاكر   9
أو التخيلية اليت ختتزن اخلربات احلياتية اليومية 
واحلفظ اليت تتعامل مع احلقائق واملهارات 

  .بانعزال

عزل املعلومات واملهارات عن اخلربات السابقة يسرع من 
اعتماد املتعلم على ذاكرة احلفظ، لذا جيب جتنب التأكيد 

  .على التعلم باحلفظ

استخدام اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة جلذب اهتمامات   .ب املخ يتغري بالتعلمكل مخ هو متميز،فرتكي  10
األفراد وإتاحة الفرصة للطالب للتعبري عن اجلوانب السمعية 

ا   .والبصرية، واحلسية أو الوجدانية اليت يفضلو
أن املخ يتعلم جيدًا عندما تدمج احلقائق   11

  .واملهارات يف الذاكرة الفضائية أو الصورية
استخدام أساليب تنشئ خربات حياتية واستخدام حواس 

  .متعددة
  .يئة مناخ اسرتخائي قليل التهديد مرتفع التحدي  .أن التعلم بالتحدي وخيبث بالتهديد  12
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 :التفكير: ثانيا
  :التفكير وخصائصهوطبيعة  فهومم .1

       تباينت آراء العلماء حول تعريفه، وهذا االختالف ناتج  ال يوجد تعريف واحد للتفكري، حيث
  : عن استناد كل فرد إىل أسس نظرية خمتلفة عن اآلخرين، ومن هذه التعاريف نذكر تعريف كل من

   ذي معىن ناتج  شيءعملية عقلية يستطيع الفرد من خالهلا عمل  «الذي عرفه بأنه  )Bayer(باير
ا التفكري مهارة ميكن أن تتحسن وتتطور من  أنDeBono ,2003) ( "دي بونو"ويؤكد  .»عن اخلربة اليت مير 

  )15،ص2009العبسي، ( .خالل التدريب والتمرين على القيام بأداء األفعال بشكل فّعال يف ظروف معينة
ًا مشكلة، ويضيف أّن التفكري مفهوم حيدث عندما حيل شخص أن التفكري )(Mayer ,1992ماير يرىو 

  :يتضمن أربعة جوانب أساسية وهي مركب
  .واليت تتمثل يف عمليات املعاجلات والتجهيز داخل النظام املعريف للفرد :التفكير كعملية -
، ويستدل عليه من سلوك حل املشكلة بطريقة اإلنساينإذ يتم داخل العقل  :معرفي –التفكير عقلي  -

  .مباشرة
 .ما حيث يظهر يف سلوك موجهة حلل مشكلة:التفكير موجه -
  )24، ص2005،  قطامي وعمور ( .تركيبي لعمل المخ -التفكير نشاط تحليلي -

      ما بأنه عملية معرفية معقدة، بعد اكتساب معرفة (Barbara Presscisn) باربرا برسيسنوتعرفه 
دف إكساب الفرد معرفة  )9،ص2005،،أابراهيم(.أو أنه عملية 

 .اة الصاحلة ملعاجلة املشكالت والتغلب عليها وتبسيطهااألد (John  Dwey) جون ديوي"كما يعتربه 
     بأنه املعاجلة العقلية للمدخالت احلسية لتشكيل األفكار وبالتايل قيام الفرد  ) Costa,2001(كوستاويعرفه 

 )26،ص2008،سعيد .(من خالل هذه املعاجلة بادراك األمر واحلكم عليه
 )Solso ,1998("سولسو"تكن التعريفات فقد قدم أنه مهما  )15ص ،2001،قطامي(توصلت وقد 

ا   :حتليال لعملية التفكري مفرتضا أ
  .حتدث داخليا يف الدماغ أو النظام املعريف، ويستدل عليها من السلوك الظاهر -
  .تشتمل على جمموعة من العمليات املعرفية يف النظام املعريف -
 .حللتؤدي إىل السلوك الذي حل مشكلة ما أو هو موجه حنو ا -

التفكري أما مستوى  ، ي إىل اجملردتندرج من احلسّ اليت حدث عن مستويات للتفكري ميكن التّ و هذا  «
      فعلية الي فإنه يعتمد فيه الفرد على موضوعات أو أشياء ماثلة أمام حواسه، ويعتمد هنا على املعاجلة احلسّ 

ستوى الثاين فهو املستوى التصوري، ويستعني أما امل .فيتحدد بعمليات اإلدراك احلسي ال الذهنية للموقف،
يعرف واملستوى الثالث هو األعقد  .التفكري فيه بالصورة الذهنية ويشري منطه عند األطفال أكثر منه عند الكبار
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ا املادية اجملسمة أو صورها  بالتفكري اجملرد ويعتمد على معاين األشياء وما يقابلها من ألفاظ أرقام ال على ذوا
امللموسة واألشياء اخلاصة إىل مستوى املعاين  ية ونية، ويرتفع هذا املستوى عن مستوى اجلزئيات احلسّ الذه

   )71، ص2005قطامي، وعمور (.»والقواعد واملبادئ العامة

  ن التفكري عبارة عن مفهوم معقد يتألف أ )2003سعادة ،( عن نقالً يف مرجع سابق " العبسي"ويشري
 كالفهم والتطبيقيف العمليات املعرفية املعقدة وعلى رأسها حل املشكالت، واألقل تعقيدا ً من ثالثة عناصر تتمثل 

ادة أو املوضوع مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية املختلفة والسيما باإلضافة إىل معرفة خاصة مبحتوى امل
  )15،ص2009العبسي، (.االجتاهات وامليول

بأنه عملية ذهنية :"اغة تعريف شامل لكل التعاريف السابقةإىل صيّ  )28،ص  2008، سعيد(صت وقد خلُ      
حيث يتكون  .احلّسي مع اخلربة والذكاء لتحقيق هدف وحيصل بدوافع ويف غياب املوانع اإلدراكيتفاعل فيها 

 الواقعاكتسبه اإلنسان من معلومات عن  بالواقع واالنتباه إليه؛ أما اخلربة فهي ما اإلحساساحلسي من  اإلدراك
ومعايشته له، وما اكتسبه من أدوات التفكري وأساليبه؛ وأما الذكاء فهو عبارة عن القدرات الذهنية األساسية اليت 

ا الناس بدرجات متفاوتة والبد من إزالة العقبات اليت تصده وجتنب  حيتاج التفكري إىل دافع يدفعه و. يتمتع 
  ."بهام طائه بنفسية مؤهلة ومهيأة للقيالوقوع يف أخ

          عديد الإىل وجود  ؛ واستنتاجا ملا سبق عرضه من التعريفات اليت أشارت إليها أدبيات الرتبية
ة إىل حد بعيد والبعض اآل  خر يتناول جوانب خمتلفة هلذه العمليةمن التعريفات لعملية التفكري بعضها متشا

فهو يأيت يف أعلي مستويات النشاط  نساين، السلوك اإل أشكال وهذا يرجع إىل أن التفكري أعقد شكل من
  . وهذا التعقيد يف التفكري أدى إىل تعدد تعريفاته واجتاهاته العقلي

أن التفكري وحل يف   )14ص أ، ،2005 إبراهيم،( اليت أشار إليها لتفكيرطبيعة اوعندما نتحدث عن 
كما تستند   ، جمموعها تتضمن حل املشكلةإذ إّن عمليات التفكري يف  املشكلة عمليتان غري منفصلتني متاماً،

ز النشاط العقلي الذي يطلق عليه يتميّ  و. إىل شكل ما من أشكال التفكري - تقريبا - كل عمليات حل املشكلة
الثانية له أنه نشاط رمزي يتضمن  مباشرة واخلاصيةميكن مالحظته  أوالمها أنه نشاط كامن ال: التفكري خباصتني

وفضًال عن ذلك يصنف التفكري تبعًا لدرجة الوعي به ومدى تعقيده، ونوع . و استخدامهاالتعامل مع الرموز أ
 . النشاط العصيب املصاحب له

  :واليت تتمثل يف األيت خصائص التفكيرسابقاً ميكن حتديد  إليهمت التوصل  ماعلى أساس  و
 .عامة للظواهريعتمد التفكري على ما استقر يف ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانني ال -
 .ينطلق التفكري من اخلربة احلسية احلية، ولكنه ال ينحصر فيها وال يقتصر عليها -
 .يعرف التفكري بأنه نشاط عقلي غري مباشر -
 .يعد التفكري انعكاسا للعالقات والروابط بني الظواهر و األحداث واألشياء يف شكل لفظي رمزي -
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 )6، 5ص ب،  ،2005، إبراهيم( . ملي لإلنسانا بالنشاط العا وثيقً يرتبط التفكري ارتباطً  -
يف بنية التفكري اإلنساين جزء عضوي وظيفي  أنّ يف مرجع آخر  )17صأ،،2005، إبراهيم(وأضاف

  .احلاجات والدوافع واالنفعاالت لدى الفرد واجتاهاته وميوله، ينعكس على تفكري الفرد فنظام خصيةالشّ 
 :يف أن التفكريإمجاهلاميكن  خصائص التفكري أن )437،438،ص2005الداهري، ( يذكر كما  

 .سلوك هادف ال حيدث يف فراغ أو بال هدف -
 .سلوك تطوري يزداد تعقيداً مع منو الفرد وتراكم خرباته وجتاربه -
يعترب فعاًال إذا استند إىل أفضل املعلومات املمكن توافرها، ويسرتشد باألساليب واالسرتاتيجيات والطرق  -

 .الصحيحة
 .يه أمر غري ممكن يف الواقع والتفكري الفعال غاية ميكن بلوغها بالتدريب واملرانالكمال ف -
املوقف أو املناسبة واملوضوع الذي جيري )فرتة التفكري( احمليط الذي يضم الزمان تداخل عناصريتشكل من  -

 .حوله التفكري
 .ا خصوصيتهمنه لكل)، شكليةمكانية ، كمية،رمزية لفظية،( حيدث بأشكال وأمناط خمتلفة  -

املعريف الذي ميتلكه  –فإن التفكري بوصفه عملية معرفية وعنصراً أساسياً يف البناء العقلي  ومما سبق ذكره؛
اإلنسان، يتوجب على املدرسة أن تعمل كل ما تستطيع من أجل توفري فرص التفكري لطلبتها، ليصبحوا قادرين 

  .راً ومستقبالً على التعامل بفعالية مع مشكالت ومواقف احلياة حاض
  :اإلنسانيالعمليات العقلية في التفكير  .2

ا هذا النشاط وهي   :التفكري كعملية معقدة تتألف من جمموعة من العمليات العقلية اليت يتم 
وتتمثل يف معرفة العناصر املختلفة يف وجود الظاهرة ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بني  :المقارنة -

 .الظواهر يف عالقات معينة
 .ويتمثل يف تنسيق الظواهر يف فئات تبعاًملا يوجد بني هذه الفئات من عالقات متبادلة: لتنظيما -
 .ويتمثل يف جتميع الظواهر يف فئات معينة:التصنيف -
 .ويتمثل  يف استخالص اخلاصية العام أو املبدأ العام للظاهرة: التعميم -

  )150ص 1999الكبيسي،  و الداهري( 

أن طبيعة التفكري ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمليات العقلية اليت يقوم  )32، صأ ،2005 إبراهيم،(كما أشار 
  : ا الفرد ومنها

املثريات بصورة مركزة، فإنه يقال أن العمليات العقلية اليت تسمى  ألحدالرمزي  لحينما يتم التسجي: التجريد -
 -فيمكن أن يتم) الكلمات( ز اللفظيةورغم أن هذا غالباً ما يتم باستخدام بعض الرمو . التجريد قد حدثت

 ).الصور السمعية( أو باستخدام الرموز الصوتية ) الصور البصرية( باستخدام الرموز التصويرية-أيضا
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يعترب التوليد عكس التجريد، إنه إحدى عمليات تكوين املفهوم تقوم خالهلا بعض التعليمات :التوليد -
 .سلوك خاصة مبوقف معنيبتنشيط أحد الرموز اليت تؤدي إىل أساليب 

وبشكل عام . تتطلب العمليات العقلية الرتكيبية استخدام نوعني أو أكثر من العمليات العقلية :التركيب -
وبعبارة أخرى . متثل هذه العمليات التعليمات اليت تتضمن وضع س مع ص، أو س مع س وليس مع ص

 .قليةقبل استكمال العملية الع) على األقل( يتعني تقدمي بديلني
استخدم علماء النفس خاصية حماكاة احلاسب اآليل لسلوك اإلنسان يف حماولة لتحديد  :اقات التفكيرسيّ  -

     اخلطوات املتضمنة يف سياق العمليات العقلية، حيث ميكن على األقل أن نفرتض سلسلة العمليات 
 .حنتاج إليها الجناز مهمة معينةاليت 

  :وهياألخرى بعضاً من العمليات العقلية  ) 197- 195،ص2003منصور وآخرون،(ويضيف 
 ا  :التحليل ا فك ظاهرة كلية مركبة إىل عناصرها املكونة هلا، إىل مكونا وهو العملية العقلية اليت يتم 

 .اجلزئية
 قد نتحقق من مدى صحة األحكام على أساس من اإلدراك املباشر ويقوم االستدالل العقلي : االستدالل

  :، واالستدالل نوعانصحة حكم معني من صحة أحكام أخرىعلى استنتاج 
ا نستنتج أّن ما يصدق على الكل يصدق أيضا  :االستنباط  -  أ وهو العملية االستداللية اليت 

 .على اجلزء
ا نتوصل إىل نتيجة عامة من مالحظة حاالت جزئية  :االستقراء  -  ب وهو العملية االستداللية اليت 

 .اإلنساينستقراء وحدة متكاملة يف التفكري واال معينة، ومنه ميثل االستنباط
    ا نقوم اليت الذهنية العمليات كل يف يستخدم التفكري أن )25،26ص  ،2000طه، (وهكذا يرى 

 وحل االختبارات الدروس واستذكار العلم وحتصيل والتذكر والتصور والتخطيط االخرتاع واالبتكار أثناء يف
 يعد االستبصار أن كما كذلك يستخدم التفكري والعضلي العملي نشاطنا إن بل .ناالمتحا أسئلة عن واإلجابة
 على وكذلك ذكائه مستوى على تعتمدان وكفاءته التفكري الفرد على قدرة فإن ،مثّ  ومن الفكرية العمليات إحدى
   .االنفعايل النفسية واتزانه سالمته مدى

ا التفكري كنشاط عقلي أن تلك  العمليات  ؛عرضه نستخلص من خالل ما متّ  العقلية هي أبرز ما يتم 
معريف وال يعين أن التفكري يتطلب هذه العمليات جمتمعة، أو أّن هذه العمليات تدخل بالضرورة يف أي نشاط 
تفكريي، وإمنا قد يقوم التفكري على بعضها بشكل أويل يف حني يعتمد البعض اآلخر بشكل ثانوي وفقاً خلربات 

أو املشكلة وما تثريه من صعوبات وحتريات اه العمري والعقلي وطبيعة املوقف حالته النفسية، مستو  الفرد املفكر،
 .ى من خالل طبيعتهامات، وهذا يتجلّ وما تثري يف نفسه من اهتم
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 :أنماط التفكير ومعّوقاته .3
    بأنه جمموعة من األداءات لتميز الفرد: )Gregorc,1979"(غريغورك"حسب  نمط التفكيريعّرف 
ا يف خمزونه املعريف ويستعملها للّتكيف عن الفرد اآل خر واليت تعترب دليال على كيفية استقباله للخربات اليت مير 

 .مع البيئة احمليطة
ا الفرد مع املعلومات  (Baron, 1990("بارون"يرى  و      أن منط التفكري هو الطريقة اليت يتعامل 

  )74، ص2005،  قطامي وعمور ( .أثر بسمات الفرد الشخصيةمن حوله فيما حيقق أهدافه وهو يت
ا  أن أسلوب أو منط التفكري )16، ص 2001قطامي،(وترى  للفرد يتمثل يف الطريقة اليت يستقبل 

ا يف خمزونه املعريف، وبالتايل فهو يسرتجعها بطريقته يف التعبري  املعرفة،واخلربة واملعلومات ويسجلها و يرمزها وخيز
  .وسيلة حسية،مادية،أو شبه صورية أو رمزيةإما ب

ا الفرد  هو) Sternberg,1994("سترنبرج"وبعبارة أخرى فإن منط التفكري حسب  الكيفية اليت يستقبل 
  .جلها يف خمزونه املعريف مث يسرتجعها بالصورة اليت متثل طريقته يف التعبرياخلربات وينظمها ويسّ 

اآلخر  وطرفه التفكري من بسيطاً  منطاً  طرفيه أحد ميثل متصل، خط اأ على أمناط التفكري إىل وينظر«
 والتفكري التأملي،/املتسرع اجملرد، والتفكري/احملسوس والتفكري املتباعد،/املتقارب التفكري يف كما منه، متقدماً  منطاً 
                                                                                     )519، ص2010الشريدة،  وبشارة (. »اإلبداعي/الناقد

أنه نظرًا لتنوع معاين مصطلح التفكري بطريقة يصعب على الوصف  )386، ص1990، السيد(يذكر  و
وفيما يلي تصنيفا ألمناط التفكري، كما تناوهلا املفكرون الباحثون، وفقًا لستة حماور أساسية  البسيط أن يستوعبها

  :هي
 انيةيف مقابل العيّ  - لتجريدا -
 احلدس -االستدالل -
 التعقيد -البساطة -
 اخليالية-الواقعية -
 )اإلبداعية(التغريية-)أو االتباعية(التقريرية -
  )االضطراب(املرض-السواء -

يركز على ارتباط التفكري " التطور املعريف" يف كتابه )John Piaget(وجدير بالذكر أن جان بياجيه  «
ا الطفل من ناحية أخرى حبيث يتحدد ذلك من التفكري البسيط إىل املعقد من ناحية وطبيعة ا ملرحلة اليت مير 

ا الفرد وميكن حتديد سبعة أمناط للتفكري ميثلها  .الذي يرتبط ارتباطا وثيقا يف طبيعة املرحلة املعرفية اليت مير 
 :)9 ،8 ، ص، ب2005إبراهيم، (  :اجلدول التايل
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  أنماط التفكير يمثل): 03(جدول رقم 

  مهارات التفكير  نوع التفكير
  يرتبط باملثريات اخلارجية -يرتبط بالناحية احلسية احلركية -يعد أبسط أنواع التفكري  التفكير الحسي

ويعد أعلى مرحلة  –يكون متطوراً أكثر من التفكري احلسي  -يرتبط باملرحلة الصورية األيقونية   التفكير شبه الحسي
  .لسابقمن التفكري ا

يربط هذا التفكري بني العالقات، إذ من خالل ما حييط بالفرد من مواقف فيزيائية اجتماعية   التفكير االستكشافي
  .يستطيع ربط التفكري بشكل متكامل

  .يتطور هذا التفكري عن طريق اللعب، من حيث الناحية الكمية والنوعية  التفكير المادي
  .فكري املنطقي التحليلي، كما أن خطواته مرتابطة ومتسلسلةيتصل بالت  التفكير المجرد الحدسي

  .يتضمن عدة جوانب هلا أمهية يف تفعيل عملية التفكري وجعلها عملية مرتابطة متسلسلة  التفكير اإلبداعي
رغم أن هذا النوع ال يكون مقصوراً على ناحية معينة بل عدة جوانب، فإنه يتصف بالعملية   التفكير الحر

  .املنطقية
     

  :وميكن تقسيم أمناط التفكري إىل مستويني رئيسيني مها
 ويشمل عمليات التفكري العليا اليت تستخدم عند حل املشكلة :التفكير فوق المعرفي: المستوى األول 

أو اختاذ القرار،ويتطلب هذا النوع من التفكري معاجلة للمعلومات من خالل احلديث مع الذات عند 
 .قبة تنفيذ اخلطة، أي أن يشمل التخطيط واملراقبة والتنفيذالتخطيط لألداء ومرا

 والذي يشمل عمليات واسرتاتيجيات تفكري خمتلفة، وتشمل العمليات  :كير المعرفيالتف: المستوى الثاني
حل املشكلة واختاذ القرار : التفكري الناقد واالستدالل والتفكري اإلبداعي، بينما تشمل االسرتاتيجيات

) Pressinen,2001(وميكن توضيح جماالت التفكري األساسية اليت ذكرها كل من بريسنني . اهيموتكوين املف

   :)31، ص2008خطاب، ( :التايلباجلدول   )(Swartz,1994 وسوارت
  .ح مجاالت التفكير األساسيةيوضّ ): 04(رقم جدول 

  الفهم المعرفي  حل المشكالت  صنع القرارات  التفكير النقدي  التفكير اإلبداعي  المجال
ابتكار أفكار غري  اهلدف واملهمة

  مألوفة
معرفة دقائق 

  األمور
اختيار البديل 

  األفضل
الفهم   إجياد أفضل احللول

  واالسرتجاع
 

 عملية اإلنتاج يف األساسي دورها هلا اليت العوامل بني من أن (1972 ) الغفار عبد السالم عبد ويرى
   ومهارات من معلومات لديه ما على السيطرة إىل املبتكر تدفع العوامل هذه ألن الدافعية، العوامل ؛االبتكاري

 اجلديد يف والتفكري ضعف من أوجه اجملال ذلك يف يوجد قد ما واكتشاف التفكري إىل تدفعه اليت وهي جماله، يف
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 احملرك هو الدافع أن ىير  حيث االبتكاري اإلنتاج يف الدافعي اجلانب أمهية على يؤكد فإنه مث ومن ، عنه والتعبري
  )4،ص2010الحارثي،(  .النفسية اإلنسان لطاقة واملوجه

أن الدافعية لالجناز خاصية رئيسية للفرد املبتكر تدفعه دفعًا جبانب  )100، ص1994موسى، (ويضيف 
 بعض تطرققد و  .تكوينه السيكولوجي للميل إىل االستطالع واالكتشاف إىل املزيد من اإلنتاج االبتكاري

م حيث من والعاديني املوهوبني بني للمقارنة الباحثني ة أنواعٍ  إظهار على قدرا  أدي "كدراسة التفكري من مشا
 خالهلا حبثوا وقد الصغار، املراهقني من عينة على طبقوها اليت (Adey,Finnis Thornburg, 1986)"وزمالئه
   . ادينيوالع املوهوبني الطلبة بني تطور التفكري اجملرد يف الفروق

م من أبكر اجملرد التفكري تتطلب اليت املهام على ون العملؤ املوهوبني يبد الطلبة أن الدراسة نتوبيّ   أقرا
 من النوع هذا تطور يف يساهم اجملرد التفكري االسرتاتيجيات على التدريب وأن، العاديني
  )354ص.،2012الزق،(.التفكري

بعض من اجلوانب واملظاهر التشخيصية للتفكري هناك  أنّ  أظهرت ؛الدراسات والبحوث غري أن بعض
  :يتاملضطرب والسليب واملوضحة كاآل

يكون االنتقال من فكرة إىل أخرى دون أن يستكمل الفكرة األوىل، أو الدوران حول  إذ:سياق التفكير -
تفاصيل   أو الكف عن احلديث عن فكرة قبل االنتهاء منها، أو الدخول يف ذكر نفس الفكرة مرات ومرات،

 .كثرية حول الفكرة ال لزوم هلا يف سياق احلديث
 .ويكون على شكل أفكار غري مرتابطة منطقيا أو على شكل أوهام وأفكار غري ثابتة :محتوى التفكير -
 .يف التفكري باتى حبالة السّ أي ظهور حالة من الفتور واخلمول يف التفكري أو ما تسمّ  :اضطراب الشعور -
هر على شكل زيادة القدرة على تذكر تفاصيل دقيقة جًدا لبعض اخلربات اليت مّر ويظ :اضطراب الذاكرة -

 .ا الفرد
 .مبعىن أن يظهر الفرد املضطرب منط من التفكري غري املتناسب مع املوقف كماً ونوعاً  :االضطراب االنفعالي -
عابري واملفردات ويظهر على شكل تكرار لبعض احلركات العصبية أو بعض الت :اضطراب السلوك الحركي -

 )131، ص2013العبيدي،( .دون أن يكون هلا حاجة أو ضرورة
باإلضافة إىل أّن هناك جمموعة من األمور اليت تعمل على إعاقة تعليم التفكري لدى الطلبة داخل غرفة 

علم اعتقاد الكثريين بأن امل: منها )22، 21،ص2009العبسي،(الصف ومت اختصار جمموعة منها كما أشار إليها 
م أيضا بأن الكتاب املدرسي  و األخرية داخل غرفة الصف، ويصبح دور املتعلم هامشياً  هو صاحب الكلمة إميا

املقرر هو املرجع الوحيد للطالب واملعلم يف آن واحد، كذلك اعتماد الكثري من املعلمني على السبورة فقط وندرة 
مع ندرة استخدام . سئلة لعدد حمدود من الطلبة مما حيرم البقيةباإلضافة إىل توجيه األ  استخدام الوسائل التعليمية

  .طرق تدريس فاعلة مثل االستقصاء وحل املشكالت



 أنماط التعلم والتفكير                                   الفصل الثاني               

 47 

واليت يّتضح منها أنه ) املتعلم(كما أّن هناك العديد من السلوكيات املتنوعة اليت ميكن أن تصدر عن الفرد
كإجياد صعوبة يف التوصل إىل حل  )265أ، ص  ،2010عبد الواحد، (يعاين من صعوبة يف التفكري كما عرضها 

فهو غري قادر على ترتيب أفكاره . مناسب ملشكلة بسيطة، كما ال ميكنه حتديد اهلدف املراد الوصول إليه أمامه
للوصول إىل حل مناسب للمشكلة املعروضة عليه، وهذا يرتتب عليه صعوبة يف القيام بتنويع األداء ومن وضع 

 .حللها، باإلضافة إىل عدم قدرته على أن يتأكد من سالمة حله هلا وتصور خطوات معينة
إىل أن عدم القدرة على استخدام أساليب التفكري الصحيحة تولد  )109،ص 2011الشريف، (ويرى 

االعتماد الزائد على املعلم   تكاليةصعوبات التعلم عند األطفال  تبدو يف بعض  السلوكيات كاالندفاعية واإل
مقاومة حماولة  فقدان املعىن، وحىت  ة على تركيز االنتباه، عدم املرونة يف التفكري، ضعف الثقة بالنفسعدم القدر 
إىل صعوبة  كل هذه األمور تؤدي. خاصة وأن املناهج التعليمية احلالية تعتمد على احلفظ ال التفكري. التفكري

  . صعوبات التعلم عمليات التعلم فيعاين الطفل من تشكيل املفاهيم وإدراك العالقة بني األشياء اليت تعتمد عليها
فإنه سيرتتب على ذلك اختالف  ؛ املدخالت الذهنيةالختالف األهداف، املواقف و   ظراً وبناًء عليه ون

      املتعلم، وإن فهمنا لألمناط يساعدنا على معرفة  ملاذا ينجح بعض املتعلمني أمناط التفكري اليت يستخدمها 
م فقط  يف األنشطة،  بينما يفشل اآلخرون فيها، وهذا ما يفّسر أّن هذا النجاح يعتمد على أمناطهم ال على قدرا

  .وسيتم الرتكيز الحقاً على منط التفكري الرياضي
  : التفكير والدماغ ذي الجانبين .4

 :العصيبقة بني التفكري والنشاط اتفاق عام بني علماء النفس على نقطتني أساسيتني تتعلقان بالعال مثَّ 
أن التفكري ال ميكن أن حيدث ما مل يتم تنشيط الدوائر العصبية املناسبة، وأن مثل هذا التنشيط يتطلب  أوالهما

ا قد تستمر حىت إذامل يكن هناك سبب واضح  ثانيهمابعض اجلهد، و أن عمليات التفكري مىت مت تنشيطها، فإ
التفكري من عمليات فسيولوجية فإن هناك ما يكفي من األدلة  ورغم املعرفة احملدودة مبا يتضمنه. هلذا االستمرار

–أن التفكري إحدى عمليات املخ اليت تتم إذ يعتقد ظر اليت تتيح التوصل إىل بعض النتائج اليت تستحق النّ 
حاء، ومن الواضح أن مثة مناطق يف كال النصفني الكرويني يف وسعها القيام يف القشرة املخية أو اللّ  -أساساً 

ولكن يف املخ السليم جند أحد النصفيني الكرويني يسود يف الوقت الذي تتم فيه كف . نفس عمليات التفكريب
وحيول هذا دون ازدواج اجلهد، أو احتمال نشوء تنافس بني . النصف اآلخر عن القيام بنفس عملية التفكري

   )15أ، ص ،2005 ، إبراهيم ( .عمل النصفني الكرويني
      به يف النصف األمين من الدماغ دون وعي لفظي، ولذلك فنحن أقل شعورًا  حيدث التفكريكما 

وال تتحكم  خيل نستقبل الصور من النصف األمين للدماغ، فالعملية تشبه نوعًا ما مشاهدة فيلم سينمائيويف التّ 
         لصور اخليالية للمشاهد طبعًا يف الصور، بينما يستطيع املتعلم أن جيد ظروفا معينة متكنه من استدعاء ا

  )39ص ،2009عيد ،( .من النصف األيسر للدماغ بالوصول إىل الوعي بسهولة
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      أن الفروق يف السيطرة النصفية للمخ تسبب أو تنتج أو تؤدي إىل فروق يف التفكري  ؛ذلك معىن

عليه يتوقع  وبناءً . ويف املدخل إىل تناول املشكالت، وهو يؤدي إىل تفضيالت حقيقية يف أساليب التفكري
التحليلي  تيجيات  التفكريان تؤدي سيطرة النصف األيسر إىل استخدام اسرت أ) 1982(" برامسون  هاريسون"

التوقع أن  والواقعي، أما سيطرة النصف األمين فقد تؤدي إىل استخدام اسرتاتيجيات التفكري الرتكييب واملثايل لذلك
عالية للنصف األيسر بينما يكون الشعراء والكتاب ذو سيطرة عالية  يكون املهندسني واحملاسبني ذو سيطرة

 الكرويني النصفني نشاط بعنوان (1995) "حبيب جمدي" دراسةنتائج  وهذا ما توصلت إليه .للنصف األمين
   .طنطا جامعة – الرتبية بكلية طالًبا )170(من مؤلفة عينة على التفكري كمحدد السرتاتيجيات باملخ

                 ) 299 -231ص ،1995 حبيب،(
يف حني ترى نظرية التعلم املبين على الدماغ أن جزئي الدماغ املختلفني يسيطران على نوعني خمتلفني من 

  :ذلك حق الالّ يفّسر اجلدول و  .زء األخرمنا يستخدم أحدمها بشكل أفضل من اجل وكل التفكري
  .في مجال التفكير الدماغ االختالفات بين جزئي يوّضح:)05(رقم جدول

 

  الدماغ األيسر  الدماغ األيمن
  منطقي  عشوائي

  تسلسلي/تتابعي  حدسي/بديهي
  عقالين  خيايل
  حتليلي  افرتاضي

  موضوعي/غريذايت  غري موضوعي/ذايت
  ل مع اجلزئياتيتعام  يتعامل مع الكليات

  

معظم األفراد لديهم أفضلية متميزة يف إحدى اخلصائص السابقة، فالدماغ األيسر تقليدي يهتم 
  ).اجلماليات، املشاعر واإلبداع(، يف حني يهتم الدماغ األمين بـ )، الدقةاملنطق، التحليل(مبوضوعات 

             )170،ص2008السليتي،( 
 الذين العلماء أوائل من نأ " 1990 وآخرون احلسن " طر على تطور التفكري يرىومن أثر النمط املسي

حد أ استخدام إىل مييلون األفراد أن ذلك يف ويرى "تورانس بول" العامل هو الدماغ وظائف نصفي بدراسة قاموا
        واأليسر األمين الدماغ نصفي وظائف يف اهتمامه "تورانس" وجه وقد املعلومات معاجلة يف الدماغ نصفي

        )43،ص2006 المقاطي،( .والتفكري التعلم عملية يف
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 عمل الدماغ يلغي ال ذلك فإنّ  ؛ معينة تفكري بأمناط الدماغ جانيب من كل اختصاص من الرغم وعلى

 نتجهات أو عيد إنتاجهاتو  واخلربات املعارف ا ستقبلت اليت العقلية العمليات نأو  وموحد، متكامل بشكل
 اجلانبني أحد يف للتفكري معينة يطورون أمناطا خمتلفة ألسباب الناس أغلب أن إال معا، اجلانبني نشاط دعيتست
 .ذاك أو اجلانب ذا عقلية ختتص وعمليات بأنشطة القيام خالل من اآلخر دون
  :التفكير الرياضيالمخ و  .5

 الّلغة الرياضياتخمتلفة من مثل  إّن تدريب الطلبة على مهارة التفكري ميكن أن يكون يف مواد دراسية
    ففي الرياضيات ينبغي األخذ بعني االعتبار عمليات التفكري العليا . االجتماعيات وغريها من املواد الدراسية

   واختاذ القرار من أجل تطبيقها يف العمليات واملسائل الرياضية  ومعاجلة املعلومات،  من مثل التفكري املنطقي
وعلى أساس أن الرياضيات على عالقة وثيقة مبهارات التفكري من حيث     .املواقف الصفيةها يف اليت يتعامل مع

ا تنطوي على تركيب    الرياضيات كما ميكن النظر إىل  وتنظيم املعلومات وإعادة شرحها وترتيبها األفكاركو
ا طريقة يف التفكري ا يف ذا   )26،25،ص2009العبسي،( .على أ

  إىل أمهية منهاج الرياضيات) Turner and Rossman,1997("رومسان"و  "ترينر"يشري  يف هذا الصدد
 من خالل تطوير قدرات الطلبة على حل املسائل والتعليل والتفكري املنطقي يف تكوين الطالب املفكر رياضيا

  )209، ص2010، نجم.(وتقدمي املوضوعات الرياضية بصورة مشوقة وممتعة للطلبة

 جوانب تتناول فقرات احلديثة للرياضيات املناهج تضمنتها اليت األهداف قائمة استعراض دعن جند وهلذا
 األمريكية املتحدة الواليات يف الرياضيات ملعلمي الوطين معايري اجمللس يف فنجد .الرياضي التفكري من معينة

NCTM, 1989, 2000)( 4 والربهان الناقد التفكريو  الرياضي التفكري تنمية على العمل ضرورة على يؤكد ما 
 واالتصال للتفكري أداة بصفتها الرياضيات مادة وتقدمي االستنتاجي، والتفكري االستقرائي والتفكري الرياضي
  )494ص ، 2012 ،نجم( .فقط للمعارف متلقني ال مفكرين جعلهم على الطلبة تساعد

 املتعلم اإلنسان به الذي يقوم كري،التف أمناط من النمط ذلك «:بأنه الرياضي التفكيريعّرف هكذا و 
   بالرموز االستنتاج، التعبري االستقراء، :التالية املظاهر أحد يف يتمثل رياضي، والذي ملوقف يتعرض عندما
   .»والتنبؤ النقد، والسببية، التعليل النمذجة، ،التخمني ،املنطقي التفكري  ،الربهان

 5كتابه يف"برونر" ذكره ما :األول عني سيكولوجيني،مرج إىل الرياضي بالتفكري االهتمام ويستند
 عمليات التعلم على والثانية األوىل السنتني يف الرتكيز فيه ضرورة أكد الذي ( 1961) عام"يف الرتبية العمليات"

ا باعتبارها وترتيب وتصنيف مالحظة من اليدوي،       فهو الثاين، السيكولوجي املرجع أما. التعلم يف غاية بذا
  احلس  :هي متتالية أربع مراحل حسب بأنه يتطور املنطقي، التفكري تطور مفهوم حول وطلبته" بياجيه"رهنظّ  ما

                                                            
4- NCTM, 1989, 2000: National Council of Teachers of Mathematics – USA   
5 -The Process Of   Education   
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 املراحل هذه من مرحلة كل يف التفكري صفاجملردة، ويتّ  والعمليات  املادية والعمليات تالعمليا وما قبل حركية

  )254 -241ص، 2012، الخطيب( .همّ وك التعلم نوع يف تؤثر العمليات من معينة األربع بأمناط
املتضمنة يف نشاط  على أساس العمليات العقلية لتفكري الرياضيلمكونات " ةفريد أبو زين"ميقسّ و 

          أنه يضيف بعض من املكونات كالتعبري بالرموز عن األفكار الرياضية  إالّ  .سالفاً التفكري واليت مت ذكرها 
    الربهان الرياضي الذي يقصد به الدليل  ة إىل املنطق الشكلي أو الصوري وأخرياً فظية باإلضافأو املعطيات اللّ 

   )303 ،302ص  ب، ،2005إبراهيم، (   .مسلمة سابقة أونظرية إىل  ان صحة عبارة ما استناداً أو احلجة لبيّ 
 دراسة اليت هدفت إىل )249، ص 2011 الخطيب و عبابنة ،( تّضح من خالل الدراسة اليت أجراها وي

أّن االجتاهات "  التفكري الرياضي وعالقته باجتاهات طلبة الصف السابع األساسي يف مادة الرياضيات وحتصيلهم
والتفكري الرياضي من العناصر املهمة يف منظومة املخرجات، وتنميتها يتطلب يف األساس الرتكيز على املعرفة، ألن 

ا األساسية نت العالقة بني التحصيل واالجتاهات وبني كثريًا من الدراسات بيّ لذا جند أّن  . املعرفة من مكونا
 ."التحصيل والتفكري الرياضي ومدى مسامهة كل من االجتاهات بأبعادها والتحصيل يف تكوين التفكري الرياضي

حماولة فهم معاجلة اإلنسان للمعلومات تتطلب  « :فإنّ  الرياضيعالقة المخ بالتفكير يف إظهار  و
فإذا أردنا أن نفهم كيف حيل .  ري داخل الدماغ بدًال من الرتكيز على حماولة فهمها كعملية جمردةفهم ما جي

فال بد من دراسة الدماغ وتتبع التغريات اليت تطرأ على دماغه خالل حل املسألة  ضياتالطالب مسألة يف الريا
   )43، ص2004العتوم ،( .»الرياضية

بالرياضيات  تتعلق اليت الدماغ يف املناطق على عرفالتّ Dehaene,1997)  ("دهان" حاولحيث          
 على األيسر احتواء النصف إىل توصل و )...عليه، العمليات العدد، مفهوم األعداد،( احلساب جمال يف وخاصة
 مناطق على األمين النصف حني حيتوى يف لألعداد، الذهين التصور بعملية املتعلقة واملنطقة احلسابية الذاكرة

 وهي للفرد الذهنية املهارات تنمية على املنطقتني يعمل بني التفاعل أن دأكّ  قد و .اوغريه والتنظيم التخطيط
  )43،ص2012، المغربي( .العددي احلس جوانب إحدى

مل تظهر دراسات تصوير املخ وفحصه عن كيفية قيام املخ  أنه )Ruecket,et al,1996(وحسب ما ذكره 
ابية إّال يف األعوام القليلة املاضية،  فحوصات املسح والرنني املغناطيسي الوظيفي يشري إىل أن بالعمليات احلس

العد التسلسل أو القيام : مثال(مها املعنيان يف العمليات احلسابية العقلية الرئيسية  "اجلداري واألمامي"الفصان 
  ).بسلسلة من العمليات احلسابية
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ق أخرى باملخ تشرتك يف الفعل عندك مناطومع ذلك، هنا )03(نظر الشكلأ

 )160،ص2007، عيسى وخليفة ( .عامل مع عمليات حسابية معقدةالتّ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

رمبا تنشط مناطق و  األمامي و  الفصان اجلداري-يف البداية -تنشط   العمليات احلسابية :6)03 ( رقم الشكل
 اً أكثر تعقيد عندما تصبح العمليات احلسابية  أخرى

جناز عملييت عادة ما يستخدم األفراد الفص األيسر من املخ إل أنّ  )162، ص2007، أبو رياش( وأضاف
فبعض  ، ولكن عمليات احلساب العقلي تستلزم عمليات الفص األمين واأليسر من املخ  .اجلمع والطرح

مثل احلمل واالستالف،  العمليات تتم يف الفص األيسر من املخ، والعمليات األخرى تتم يف الفص األمين
فاستخدام كال النصفني يكون أسرع يف إجناز العمليات احلسابية من استخدام فص واحد فقط، والكلمة 

  ).Abacus(املفتاحية لتطوير كال الفصني للجمع والطرح هو استخدام املعداد
        ات تتماحلساب أن" وآخرون "Dehaene "  من لكل تقرير عن نقالً ) ( Phillipsفيليب "ويذكر

 ترتبط وال غةباللّ  احلسابات ترتبط أن يعين وهذا اللفظية املهام أثناء تنشط املنطقة تلك وأن ،األيسر الفص يف
 منطقة أن كما  البصرية التوجيهات أيضًا أثناء نشطة تكون قريبالتّ  خالهلا من ينشط اليت واملنطقة  قريببالتّ 

   األصابع باستخدام واحلسابات باألصابع العد مسامهة يثري مدي وهذا األصابع، منطقة جتاور احلسابات تقريب
  

                                                            
6  --  https://www.google.dz  / Images   الشكل منقول من:  
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    ثالث األقل علي تتضمن الرياضية القدرة أن  "Deheane, Spelke" نتيجة جتربة أشارت وقد العد، تعلم يف
   .غوي،واللّ  والبصري ، الرياضي ،املنطقي : وهم "Gardner’s " جاردنر" ذكرها املتعددة اليت الذكاءات من

  )167ص ،2007،  عيسى وخليفة (

إىل أن التالميذ يواجهون املشكلة بداية بالنصف الكروي األمين ) Samples,1975(ويشري سامبلز 
ات وميارسون التفكري احلدسي يف حماولة الكشف عن احللول احملتملة، حىت إذا ما ظهر  فيستخدمون املشا

م يع ودون مرة أخرى إىل استخدام النمط الرقمي اخلطي بالنصف أمامهم سؤال يتعلق بأحد  هذه احللول فإ
  .الكروي األيسر من املخ مسرتجعني يف ذلك سلسلة من العالقات املنطقية بني املتغريات املتضمنة يف املشكلة

  )40ص أ، ، 2013عبد الواحد،(  
األشاول  فإّن اضطراب النصف األمين عند )(Hécaen  et  Sauguet,  1971وحسب دراسات كل من 

غة الشفهية واملكتوبة يف حني أّن اضطرابات احلساب فهي مماثلة لتلك اليت ظهرت عند يتميز باضطرابات اللّ 
  )(Hecaen H, 1973, p627 . األيامن املرتبطة بتلف النصف األمين

دف املناهج الدراسية يف على اعتبارو  معظم  أّن عملية التفكري حتتل مكانة مهمة يف العمل املدرسي، و
دول العامل املتقدم إىل تعلم الفرد طرق التفكري حىت متكنه من التكيف مع اجملتمع الذي يعيش فيه وحل 

     إّال أن البحوث أكدت أن الفشل  .املشكالت اليت تواجهه يف احلياة سواء داخل املدرسة أو خارج أسوارها
   .يف الدراسة عثرالتعلم والتّ ات تنمية مهارات التفكري ميثل سبباً أساسياً يف ظهور صعوب يف

  )299، أ، ص2005، إبراهيم(
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 أنماط التعلم والتفكير :ثالثا
  

يعين ذلك أن املخ اإلنساين ليس نتاجاً ، املخ هو عضو النشاط النفسي، وهو الذي يتعلمما دام أّن 
والتعلم  . ه لهالواقع يف جمرى تغيريّ  بيولوجياً فقط ولكنه عضو حضاري ثقايف راقي التنظيم البنائي من شأنه أن يغّري 

باعتبارها  (Humanisation) "سنةناأل"عن عملية ول الرئيسي ؤ كعملية فيزيقية عصبية سيكولوجية هو املس
وعندما   .عملية حضارية متكاملة تتحول فيها مجيع صور الطاقة املعروفة إىل صورة أخرى هي الطاقة اإلنسانية

وبالتعلم تتحول تلك ) املخ(وحامل املعلومات ) الواقع(ة بني مصدر املعلوماتروابط معقد تنشأحيدث التعلم 
وبالطبع .  املخالروابط إىل األبنية النفسية اليت ال ميكن إطالقاً أن تنفصل عن األبنية النيورولوجية والفسيولوجية يف 

   )223، ص 1994مل، كا( .حركية -يتمخض عن تكوين ذلك البناء جمموعة وظائف معرفية وانفعالية ونفس
 :مفهوم أنماط التعلم والتفكير .1

  األطفاللدى التفكري  أول من استخدم أسلوب التعلم و Paul Torrance" بول تورانس" يعترب         
ويرى أّن األشخاص  بفكرة وظائف نصف الدماغ" تورانس"ولقد اهتم . معاجلة املعلومات ألسلوب فاً دواعتربه مرا

  .خر يف عملية التعلم والتفكريتخدام أحد نصفي الدماغ على حساب النصف اآلمييل بعضهم إىل اس
  )73،ص2002صادق ،  والشربيني (                                        

وجود ظاهرة الفروق الفردية بني األفراد يف أمناط التعلم على يظهر حجم كبري من نتائج البحوث كما 
ني يطلق عليهما نصف الكرة ّن الدماغ البشري ينقسم طوليًا إىل نصفني غري متماثلأ اً وقد بات جليّ  والتفكري
وقد أدى زيادة الرتكيز على هذا التباين  . ومها النصف الدماغي األمين واأليسر » Brain Hémisphères «الدماغ

      علومات ومعاجلتها، كما بني األفراد يف أمناط التعلم والتفكري إىل االهتمام بدراسة وظائفهما يف استقبال امل
  .أن الدماغ يزيد من كفاءته عندما يشرتك كال النصفني معاً 

بناًء على حبوثهم املستفيضة التميّيز بني ثالثة أمناط من التعلم اعتماداً " تورانس وزمالؤه "متكن «حيث 
من الدعم التجرييب هلذه  على نصف الدماغ املستخدم يف استقبال املعلومات ومعاجلتها، وقد حتقق قدر كبري

   .بناء مقياس ميكن خالله تصنيف األفراد على أمناط التعلم" تورانس وزمالؤه" األمناط واستطاع 
  )247، ص2009طوافحة و الزغول، ( 

  :عرض هلذه األمناط على النحو التايلويتم التّ         
 :من الدماغ األيمننمط التعلم المرتبط بالنصف  .1.1
ن يكون غري حمدود ذو النمط األمين مييل أل بأن الفرد) Torrance et al,1984(الؤه تورانس وزم" يذكر

عن طريق اسرتجاع املعلومات ) اإلبداع( بفضل األعمال غري املنتهية واليت يستطيع من خالل االستكشاف 
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ار حلل املشكالت املكانية لكي حيدد األفكار العامة اليت توضح العالقات يف صورة موجزة تساعد على إنتاج أفك
   )178، ص1994السليماني، (  .بطريقة حدسية ومن مثة يستطيع ابتكار شئ ما

  :أن ذوي النمط األمين يتميزون مبايلي )41، 40، ص 2006عطار، (  وتضيف
 )Morgan,1979 تذكر االستجابات البصرية مثل تذكر بعض األشياء يف الفراغ وعالقتها بأشياء أخرى -
  )Torrance, Bell,1979(كبرية  بصورةالعملية  استخدام التطبيقات -
  )Torrance, Mourad,1978(حيصلون على املعلومات من خالل التعلم الذايت -
  )Toombs,1982(يتفوقون يف القدرات املكانية  والسرعة اإلدراكية والتفكري غري اللفظي  -
 (Torrance ,Fraiser,1983)يفضلون األعمال احلرة اليت تسمح هلم باالبتكار وإظهار موهبتهم -
واإلحساس ة على مواجهة الفشل، وضبط النفس متقبلون على درجة عالية من الثقة بالنفس، والقدر  -

 )1986صالح مراد، نبيه امساعيل، (  .بالتفاؤل

 .مع عدة أشياء يف وقت واحد، يشرد ذهنهم أحياناً يتعاملون  -
 ),1981Torrance (.يفّضلون التعلم من خالل العروض العملية -
التصوري واحلدسي  هم أكثر كفاءة يف العمليات اليت تتطلب قدرات التفكري الفراغي و -

 (Lavach,1991)واالنفعايل
 )1993حممود أبو مسلم، .( يتفوقون يف القدرة على التصور البصري املكاين واالستقالل اإلدراكي -
ا - والنواحي الوجدانية ) استعارة وكناية ( ت يفّضلون معاجلة املعلومات غري اللفظية، واجملسمة واملكانية واملتشا

  ) 1993مصطفى كامل،( واجلمالية 
 )Muala,2004 (الوجوه  بسهولة ، ويتذكروناآلخرينيتعرفون على  -
  :الدماغ األيسرنمط التعلم المرتبط بالنصف  .2.1       

يكون  ألني مييل بأن الفرد ذو النمط األيسر هو الذ )Torrance et al,1984(تورانس وزمالؤه "يقول 
، ويفضل األعمال املنظمة املخططة واليت ميكنه فيهما االكتشاف املنظم املتدرج عن طريق تذكر )مؤكداً ( حمدداً 

            املعلومات بطريقة لفظية لكي جيد احلقائق املعنية، ويرتب األفكار يف صورة خطة متكنه من التوصل 
  )178، ص1994السليماني، (  .ن مثة يستطيع حتسني شيء ماإىل استنتاجات حلل املشكالت بطريقة وم

  :يتميزون مبايلي األيسر من التفكري أن ذوي النمط  )42، 41، ص 2006عطار، (  وتضيف
 )Kaltsonis(.يفضلون استخدام االستدالل العددي وامليكانيكي واللغة -
 )Wanzanz,1977(حتليلية ويتمتعون على املنطقيفكرون بطريقة  -
 )1985هاشم حممد،( الباً بالقدرة املكانية والطالقة واملرونة و األصالةيرتبط س -
 .يتعاملون مع شيء واحد يف نفس الوقت، والضبط والنظام يف التجريب -
 .حب اهلدوء أثناء القراءة أو الدراسة -
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 .حاضري الذهن دائماً ويستخدمون اللغة املباشرة -
 .يتعلمون عن طريق الوصف اللفظي -
  ),1981Torrance ( .بسهولة يتذكرون األمساء -
 .يفضلون املواد العلمية الصعبة -
 .حيلون املشكالت بطريقة لفظية حتليلية -
 )Denny&Wolf,1980(يتحلون بالدقة، والتحفظ، والبساطة، -

 )1986حممود عكاشة،.( يرتبط هذا النمط سالباً بالدافع لالجناز -
 )1991محدي شاكر،(.يرتبط بالفهم القرائي، وإتقان حروف هلجاء -
 )1993مصطفى كامل،(.خيتص مبعاجلة املعلومات اللفظية -
التفصيلية، واليت تتطلب عمليات تفكري حتليلي  و املرتبة، يعمل بكفاءة يف حالة املعلومات املنظمة، و -

 :التايل 7وقد ّمت إيضاح ذلك عرب الشكل  )(Lavach, 1991 .ومنطقي

 

 الدماغ ايمثل نصف):  04(شكل رقم 
  :نمط التعلم المرتبط بالدماغ المتكامل - 3 .1      

م على استخدام  )276، 275، ص  2009الزغول، و طوافحة( يعّرب  أّن أفراد هذا النمط ميتازون  بقدر
نصفي الدماغ األمين واأليسر معًا يف التعلم والتفكري، فهم ميتازون بالّتساوي يف استخدام النصفني يف تنفيذ 

م ميتازون باخلصائص والقدرات اليت توجد لدى األفراد من مستخدمي النمط األمين العقلية، مما يعين املهمات  أ
  صالح مراد(والتكامل بني نصفي املخ ضرورة أكدت عليها الكثري من الدراسات، حيث ذكر  .األيسرو 

                                                            
7  -- https://www.google.dz  / Images   الشكل منقول من:  
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ة، وتفسري أن استخدام الطالب للنصفني الكرويني معًا ميكنه من الربط بني املعلومات اللفظية واملصور  )1988
  .املعلومات وحل املشكالت

أن نفصل بني الوظيفة التكاملية  اإلطالقح على يصّ  أنه ال )163، 162، ص 1994كامل، (ولقد ذكر
فعملية   فأي نشاط البد وأن يصدر عن التكامل الوظيفي لعمل املخلعمل كل من النصفني الكرويني من املخ، 

وكثري من املتاعب واملشاكل    ى مستوى من الكفاءة إال بالتكاملال ميكن أن تصل إىل أعلتشغيل املعلومات 
ميكن أن ترجع إىل الفشل يف إحداث التكامل بني كال النصفني املرتبطني بكل من  داخل اجملتمع جبميع أفراده
   .نصف الكرة اليسار واليمني

النفسية واالجتماعية أن تكامل ليس فقط ضرورة من الناحية التعليمية ولكن من الناحية  ؛معىن ذلك
باملخ لتعطي  البد من عمل توليفة جتمع متغريات الشخصية مع الوظائف التنشيطية للنصفني الكرويني أيضًا لذا

   )289، 288، ص 1995حبيب، (  .أعلى مستوى من الكفاءة يف التوظيف العقلي وتشغيل املعلومات
وقد عرف بنموذج املخ ، 8لوظائف املخأن وظائف النموذج الكلي  )249، ص 1996الديب، (  ويذكر

هذا  أنّ  )1993(  نقال عن عبد الوهاب كامل –(Ornstein )" أورنشتني" وجند أصله يف أعمال . املنشق
غالبية البحوث أن السيطرة املخية اجلانبية  ؤكدتوالرتبويني حيث  السيكولوجينياألكثر شهرة بني  يعتربالنموذج 

على حني . حدسي، بصري، مكاين  كلي، غري لفظي ، ختليقي: األمينملخ تفصح عن اختالف وظائف نصف ا
اللفظية، التحليلية، االختزالية لألجزاء األدىن، التتايل، املنطق يتوجه من : يقوم نصف املخ األيسر بالوظائف

  :كل التايلالشّ  ّمت توضيحه يف وهذا ما  .خالل الزمن

  
  لعمل نصفي الدماغ خصص الوظيفي يمثل  التّ : 9) 05( شكل رقم

                                                            
8- Hoslistic Model of Brian Function  
9  -- https://www.google.dz  / Images   الشكل منقول من:  
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خصص الوظيفي للنصفني الكرويني التّ  مفهومالكشف عن  فإّن  )(Hecaen H,1973,p629وحسب 

هذه  .بواسطة األساليب األكلنيكية واليت ّمت توضيحها وحتديدها بأساليب علم النفس العصيب والتجرييب
ومع دراسات حاالت املخ املشطور ، الكروينيتسمح فقط بتقدير حجم التلف الناجم يف النصفني  األساليب

                                .ألي من النصفنيمقارنتها  عن بعضها و أصبح من املستحيل عزل الوظائف
   هو ما يعرف  عدم التماثل بينهاو االختالف يف الوظائف بني نصفي الدماغ هذا هذا يقودنا إىل أن 

 ، ويعين الالمتاثل أن وظيفة معينة تتمركز يف جانب معني )دة النصفيةالجانبية، السيطرة الدماغية أو السيا( بـ
  :وهناك عدد من املتغريات اليت ترتبط مبفهوم اجلانبية  .يف نصف الدماغ

 أي .أن متركز وظيفة ما جبانب معني من الدماغ تتأثر بعوامل بيئية وحمددات جينية مثل اجلنس واليدوية
يكون الالمتاثل الوظيفي أقل منه  واإلناثبالنسبة ملستعملي اليد اليسرى ف. األخرىتفضيل استعمال يد على 

 .عند مستعملي اليد اليمىن والذكور
 أن مفهوم اجلانبية هو مفهوم نسيب وليس مطلقاً، مبعىن أن نصفي الدماغ يلعبان دورًا تقريبًا يف كل سلوك  

   .ن أيضا له بعض القدراتهماً جدا يف اللغة فإن النصف األميمفإذا كان النصف األيسر 
  )110،ص 2005الشقيرات، (

      للمخ   مصطلح السيادة النصفيةاستخدام  أّن  )72، ص2012معمرية، (يف هذا الصدد ويوّضح 
  .أو أمناط التعلم والتفكري يف األحباث  لإلشارة إىل نفس املعىن

احلساب واألهم يف ذلك وعند األخذ بعني االعتبار قدرة النصف الكروي األيسر عل الكالم، 
عالوة على ذلك فإّن النصف . فظي، من احملتمل أنه يف الوضعية العادية يعتمد على هذا النصفاالستيعاب اللّ 

لكنه غري قادر على إعطاء اإلجابات ) تسمية األشياء(الكروي األمين لديه القدرة على االستيعاب اللفظي 
    )(H. Hecaen, G. Assal, 1968, p517. شياءالصحيحة لألوامر اللفظية يف اختيار هذه األ

ا ويف  . النمط املسيطر لدى طالب الصف الثالث الثانوي دف حتديد  )1988، عبادة( دراسة قام 
وظائف النصفيني الكرويني يف ضوء  إضافة إىل حتديد بعض ودراسة الفروق بني اجلنسني والتخصصات املختلفة، 

        سيطرة النصف األيسر على أداء الطالب الالمهنية، حيث أشارت النتائج إىل عالقتهما بامليول املهنية و
وال توجد فروق بني الطالب والطالبات يف النمط األيسر، إال أنه توجد فروق بني الطالب والطالبات يف النمط 

اضيات والعلوم يف صاحل وتوجد فروق بني شعبيت الري. ويف النمط املتكامل لصاحل الطالبات األمين لصاحل الطالب
  )182، 181، ص1994السليماني،( .الرياضيات يف النمط األيسر

ادة املخية دراسة العالقة بني أساليب التفكري وأمناط السيّ ) 1998 ،عجوة( ومن ضمن أهداف دراسة 
عالقة  للنصفني الكرويني للمخ على عينة من طالب وطالبات كلية الرتبية ببنها، وتوصلت إىل نتائج بوجود

ووجود عالقة   ،"سرتنربج"ـارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بني النمط املتكامل وستة أساليب من أساليب التفكري ل
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ووجود عالقة موجبة أيضًا بني النمط ) احلكمي، والتقدمي( بني النمط األيسر وأسلوبني من األساليب التفكري
  )329، ص 2009الشهري، (  ).هلرميالتنفيذي، ا( وأسلوبني من أساليب التفكري  األمين

مما توصلت إليه األحباث على أن الدماغ متخصص بأشكال خمتلفة يف معاجلة املعلومات  ؛ على الرغم
 ميةلذا جيب مراعاته يف العملية التعليمية التعلّ  ،ن يكون متكامًال لتنمية التفكري الفّعالإال أنه تقتضي الضرورة أل

قدمه من مقررات دراسية بطرق دراسية معتادة وأنشطة تعليمية تركز على وظائف وما ت ولكن النظام الرتبوي
 .النصف األيسر من املخ 

 : أنماط التعلم والتفكير وبعض المتغيرات .2
متعددة يف بيئات عربية  دراسيةأجريت دراسات عديدة طبقت على فئات عمرية خمتلفة ويف مراحل 

دف دف اإلحاطة من خالل التفكري  لدى املتعلمني التعرف على أمناط التعلم و  وأجنبية  بعض املتغريات 
وفيما يلي حناول أن نتعرض لبعض   .جبوانب هذه األمناط والعمل على تنميتها للوصول إىل األهداف املنشودة

  :من هذه املتغريات
 :التحصيل الدراسي. 1. 2           

اهتمامات البحث الرتبوي عرب  أثارتمالئمة  مبا أن الدماغ البشري حمل التعلم والذاكرة وأرضية 
ماهية العمليات اليت يتم فيها التعامل مع املدخالت املعرفية يف ضوء األنشطة الذهنية  تناولتدراسات متنوعة 

  :من خالل عملييت التعلم والتفكري وهذه أهم نتاجات تلك الدراسات اليت تدور يف الدماغ
ا مقننة     أن التحصيل ير إىل  "أبو حطب "أشار تبط بآثار جمموعة من اخلربات اليت ميكن وصفها بأ

برنامج معني للتدريب أو التعليم، له أهداف تعليمية حمددة يسعى       : أو مقصودة ميكن التحكم فيها، مثل
 )276، ص1995الصافي و كامل ، ( .إىل حتقيقها لدى املتعلمني

االجناز أو اإلحراز الذي حيققه املتعلم عرب مجيع املراحل  ويعترب التحصيل العائد من التعليم على أساس
التعليمية بعد دراسته ملقررات دراسية مقننة و موحدة، ذات كفاءات مستهدفة، وهو بذلك ميثل النواتج املرغوبة 
للتعلم  يقاس باالختبارات التحصيلية للمواد يف كل فصل دراسي، ومن خالل املعدل الرتاكمي الذي يعد  

ا الباحثون هي تفسري التباين ّين عُ من أكثر املشكالت اليت و . ومؤشر لالنتقال إىل صف أعلىكمحك          
وقد خلصت بعض الدراسات إىل دور العوامل غري العقلية . وحتديد العوامل املسهمة يف هذا التباين  يف التحصيل

التوافق بكل أبعاده، دافعية : عليمية منهاالذي حيرزه الطالب يف خمتلف املراحل التيف تشكيل مستوى التحصيل 
كما انتهت دراسات أخرى إىل أن منط الطالب يف التعلم والتفكري يرتبط مبستوى ... االجناز  االجتاهات

  :حتصيلهم الدراسي ومن هذه الدراسات جند
دف طفًال بالنسبة الثانية االبتدائية من اجلنس )78(على  (Davis,1982)" ديفيس"دراسة أجنزها  ني 

مستخدمًا جهاز . الّتعرف على أثر أمناط السيادة النصفية للمخ على التحصيل يف الرياضيات لدى اجلنسني
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فجاءت النتائج . العارض السريع لقياس جانبية الوظائف اللفظية والبصريةاملكانية يف املخ واحلركات اجلانبية للعني
.    فضني يف حتصيل الرياضيات يف جانبية الوظائف النصفية للمخلتبّني عدم وجود فروق دالة بني املرتفعني واملنخ

  .و لكنه وجد أثر دال إحصائياً للتفاعل بني اجلنس واألداء البصري، املكاين يف حتصيل الرياضيات لصاحل الذكور
     )137، ص2012معمرية، (  

تهدفت الكشف واليت اس )(Okabayashi &Torrance,1984، )تورانس أوكابيشي و( دراسة  ويف
تلميذا  )148(عن العالقة بني أمناط التعلم والتفكري والتحصيل الدراسي، ولقد أجريت الدراسة على عينة بلغت 

موهوباً باملرحلة االبتدائية، وقد طلب من معلميهم أن يصنفوهم إىل مرتفعني ومتوسطني ومنخفضني يف التحصيل 
يف درجات النمط األمين عن مرتفعي التحصيل، كما  وقد أسفرت الدراسة عن أن منخفضي التحصيل أعلى

 .وجد أن منخفضي التحصيل أقل يف املتكامل عن اجملموعات األخرى
التعرف على العالقة بني الّسعة العقلية وأمناط ) 1990وحمدي البنا،  البنا إسعاد( وقد حاولت دراسة 

طالبًا وطالبة باملرحلة )95(راسة على عينة بلغت التعلم والتفكري وأثرها على التحصيل الدراسي، وقد أجريت الد
اجلامعية، وأسفرت الدراسة عن سيطرة النمط األيسر لدى خمتلفي السعة العقلية، كما وجدت عالقة موجبة    

  .بني الّسعة العقلية ودرجات النمط األمين واملتكامل لدى الطلبة
دافها الكشف عن العالقة بني أمناط واليت كان من أهم أه )1994صالح أحمد مراد، (أما دراسة 

طالباً )82(طالبًا وطالبة باملرحلة الثانوية، ) 96(التعلم والتفكري والتحصيل، وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت
من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة  ) 25(طالبة من طالبات االنتساب املوجه، ) 35(وطالبة باملرحلة اجلامعية، 

ج هذه الدراسة وجود ارتباط بني النمط املتكامل والتحصيل املوضوعي، وارتباط بني درجات وكان من ضمن نتائ
النمط األيسر وكل من اللغة العربية والرياضيات، كما ال توجد عالقة بني النمط األمين والتحصيل ما عدا عالقته 

  )47 -45، ص 2006عطار، (  .يف الرياضيات
يف تأثري التفاعل بني األسلوب املفضل يف التعلم ) 1995، الصايف و كامل(يف حني حبثت دراسة 

ألمناط التعلم والتفكري وحالة القلق على التحصيل الدراسي " تورانس"والتفكري كما يعكسه األداء على مقياس 
دف تفسري أكرب قدر من التباين يف هذه الظاهرة متعددة  لدى عينة من طالب جامعة امللك سعود، وذلك 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود تأثري رئيس ألسلوب التعلم والتفكري على التحصيل الدراسي . اجلوانب
   .يف املقررات التخصصية، وأن أفضل هذه األساليب بالنسبة للتحصيل هو األسلوب املتكامل

   )202، ص1995الصافي و كامل،  (
العلوم حيتاج إىل وظائف النصفيني  أن التحصيل الدراسي يف) 39ص  أ،،2013عبد الواحد،(ويستخلص 

ل لفظية واستداللية الكرويني للمخ معاً، حيث أن التحصيل فيها حيتاج لقدرات واليت تتضمن عامًال عامًا وعوام
وظائف النصف الكروي (وأيضًا تتطلب عامًال  مكانيًا وآخر ميكانيكيًا ) وظائف النصف الكروي األيسر(

  ).األمين
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  :االنجازدافعية . 2. 2    

لقد وّجه الباحثون اهتمامهم يف اآلونة األخرية إىل الفروق بني النصفني الكرويني بشأن االنفعاالت  
كأحد األبعاد السيكولوجية األساسية، وقد اهتم فريق من الباحثني  بدور نصف املخ األمين يف إدراك احلالة 

ورغم ذلك . انبية لالنفعاالت املرتبطة بتعبريات الوجهاالنفعالية بينما اهتمت دراسات أخرى بالّسيطرة املخية اجل
يفّسرون تلك النتائج بأن كال )Silberman,Weingartener,1986( " سيلربمان"فإن بعض الباحثني من أمثال 

ا تتجه أكثر إىل النصف األمين إلظهار رد الفعل االنفعايل  النصفني الكرويني يتعامل مع املثريات االنفعالية إّال أ
  )262، 261، ص 1994كامل، (  .هلا

أن النصف األمين والنصف األيسر من الدماغ تؤثر وبطريقة خمتلفة  )208، ص2005الشقيرات، ( ويذكر  
. على السلوك االنفعايل، وإن كان التلف باألمين يبدو أن له تأثري أكرب خصوصًا على عملية تفسري االنفعاالت

أكثر يف االنفعاالت االجيابية، أما النصف األمين فيبدو أن له دوراً    كذلك يبدو وأن النصف األيسر متضمن 
 .يف االنفعاالت السلبية

و تشري أيضا نتائج األحباث إىل أن العاطفة ترتبط بالتعلم، وهي تساعد على التذكر واالحتفاظ حيث 
أحباث املخ أنه عندما ونعلم من . تصف على أنه جيد أو رديء، ومن مث جيب تقدمي تعلم أمن ومناخ إجيايب

وقد أكدت أحباث تعلم املخ أن العاطفة ترتبط بالتعلم . يكون لدينا عاطفة حول مهمة ما فإننا نندمج يف التعلم
باملساعدة يف تذكر املعلومات املخزنة يف اجلهاز العصيب املركزي، فالعواطف توجد يف منتصف املخ أو ما يطلق 

وأن املخ يتعلم بشكل أفضل عندما يكون هناك توازن بني التوتر . )Limbic system(عليه النظام الّلميب
واالسرتخاء، الذي حيتاج بعض الّتحدي وبعض الضغط البيئي الذي يولد توتر يساعد على تنشيط العاطفة 

 )153، ص 2007أبورياش،( .والتعلم

د تسهل من عملية أن استخدام اخلربات الّتعلمية ذات احملتوى العاطفي ق )Winters,2003( ويضيف
من خالل النتائج  (Diaz, 1992)و هذا ما أختربه . االحتفاظ باخلربات ومن مث استدعاؤها يف الوقت املناسب

م الدراسية على تذكر الكلمات املتعلقة  املتوصل إليها بعد عدة حماوالت إىل مقدرة الطلبة على اختالف مستويا
وهذا ما أكدته الدراسات العصبية واملعرفية إىل أمهية احلالة . ايدةكبري مقارنة بالكلمات احمل  بالعواطف بشكل

  )113،ص 2008السليتي،(.العاطفية املرافقة للخربات التعليمية

 (Lackney, 1988"الكين"و من ضمن املبادئ اليت مت استخالصها من أحباث الدماغ واليت أشار إليها

  .يّوجه اهتمامنا للّصحة والّتعلم واملعىن والذاكرة أو الوجداين مهم للّتعلم حيث اجلانب العاطفي أنّ 
  )152، ص 2007أبورياش،( 
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و هذا ما أثبتته نتائج األحباث على النصفني الكرويني للمخ، ومعرفة دورمها يف كثري من العمليات          
ترتبط باجلانب الشعوري حيث أشارت نتائجها إىل أن اجلانب األمين معين بعدد من الوظائف اليت . العقلية

والوجداين بينما يقوم اجلانب األيسر بعملية الضبط والتحكم فيما يصدر عن اجلانب األمين من عمليات 
وهذا يعين أن كال من النصفني الكرويني يقومان بإحداث درجة من التوافق والتكيف حّيال املوضوعات . انفعالية

 )13،ص  2006 ،عبد الحميد( .إلنسانواألمور اليت تثري اجلانب االنفعايل لدى ا
وعلى هذا األساس أنه ال نستطيع التنبؤ بالسلوك يف ضوء املتغريات اخلارجية مبفردها، إذ البد         

من الّتعرف على املتغريات الداخلية للفرد، ميوله وحاجاته واجتاهاته ما يسعى لتحقيقه من أهداف، وهذه 
  .فاعلة هي ما يطلق عليها الدافعيةاملتغريات الداخلية واخلارجية مت

انفعايل يعمل على توجيه سلوك  يعامل دافع «: أن الدافع عبارة عن ) 1971Driver,.J(" دريفر"يرى 
    ).419، ص 1990،  نالسيد وآخرو .( »الكائن احلي إىل حتقيق هدف معني 

.  املوجه حنو هدف على أن الدافعية هي عملية استثارة ومساندة السلوك)  Schunk,2000(وحسب 
 ما ة مثل األلفاظ  واختيار مهمةإّن الدافعية كالتعلم ال تالحظ مباشرة ولكن يستدل عليها من املؤشرات السلوكي

  )143، ص2004السلطي، (  .والنشاطات املوجهة حنو هدف معني
ناهج املدارس ومزج تربية العلوم مع اجملاالت األخرى ملدمج  على أمهية (Alvin Tofler,1985)وتؤكد   
حيث تؤكد على اهتمامات الطالب الطبيعي مبادة العلوم كنقطة بداية، فاالهتمام ودرجة الدافعية الذاتية . األولية

حيث أظهرت بعض البحوث املهتمة بالنصف األيسر أنه ميكن الّتغلب على مقدار . العالية قوة ضاربة يف الّتعلم
  )51، ص1997بدوي، (  .يز على الدافعية أثناء التعلمسنتني من القراءة الغري جيدة عند الرتك

. فالدافعية تنمي معاجلة املعلومات عند الطالب، فهي تؤثر يف كيفية ومقدار معاجلة الطالب للمعلومات
كما أن ارتباط املادة الدراسية حبياة الطالب . فالطالب الذي يتمتع بدافعية عالية يكون أكثر انتباها للمعلم

م جي علهم يندفعون الستخدام اسرتاتيجيات فّعالة يف معاجلة املعلومات واالندفاع الذايت حنو تعلم املواد وطموحا
 ). 183- 174، ص2005العتوم وآخرون، (  .الدراسية

برنامج مقرتح من خالل  ) 2006،نريمني عالم عبد احلميد،(ومن بني النتائج اليت توصلت إليها 
أنشطة تلك األمناط يف التدريس  واستخدامامل وأثره على أمناط التعلم والتفكري للتدريب علي أنشطة النمط املتك

م العقلية         عالقة ارتباطية دالة موجبة  وجود عن ودافعية اإلجناز ملعلمي العلوم قبل اخلدمة يف ضوء سعا
جبة بني درجات النمط بني درجات النمط املتكامل ودرجات دافعية اإلجناز ، وتوجد عالقة ارتباطية دالة مو 

بينما ال توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بني درجات النمط األيسر ودرجات  .األمين ودرجات دافعية اإلجناز
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توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بني درجات دافعية اإلجناز، ودرجات استخدام بعض كما  .دافعية اإلجناز
   )314،ص  2006 ،عبد الحميد( .العلوم قبل اخلدمة يس ملعلمأنشطة أمناط التعلم والتفكري أثناء التدري

لدى الكائن البشري ختضع لعوامل داخلية وخارجية حبيث تثري فيه لالجناز أن الدافعية سبق؛  ممانستنتج 
  .سلوكا جتعله يسعى لتحقيق هدف ما

   :االتجاهات .3. 2   
لتكـون االسـتجابة الكليـة الشـاملة الـيت قـد يصـدرها تتحـدد فيمـا بينهـا  خمتلفة مكوناتتتولد لدى االجتاه       

  :الفرد إزاء املثري وهذه املكونات هي
ينص على كل ما لدى الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات وأفكار تتعلق الذي  المكون المعرفي   

ى آخر مبوضوع االجتاه، يشمل ما لديه من حجج تقف وراء تقبله ملوضوع يف جوهره عملية تفضيل موضوع عل
  ).117، ص2001الشخص، ( .والفهم زفإن هذه العملية تتطلب بعض العمليات الفعلية كالتمي

فهــو املرحلــة الثانيــة يف تكــوين االجتــاه،  ويشــري إىل املشــاعر احلــب والكراهيــة الــيت  المكــون الوجــداني أمــا      
                             .)113،ص  2003دي ،الزبي( .يواجهها الفرد حنو موضوع االجتاه إذ يكون مرتبطا بتكوينه العاطفي

جمموعــة التعبــريات واالســتجابات الواضــحة الــيت يقــدمها الفــرد فيمــا بعــد إدراكــه المكــون الســلوكي  ويعــد      
د إذ عندما تتكامل جوانب اإلدراك باإلضافة إىل رصيد اخلربة واملعرفة اليت تسـاع.  ومعرفته وانفعاله يف هذا املوقف

علــى تكــوين االنفعــال وتوجيهــه يقــوم الفــرد بتقــدمي االســتجابة الــيت تتناســب مــع هــذا االنفعــال وهــذه اخلــربة وهــذا 
                               ). 102، 101، ص2006نصر الدين والهاشمي، ( .اإلدراك

فشحنة   وبني الرأي املكون االنفعايل لالجتاه هو الصفة املميزة له، واليت تفرق بينه وعلى اعتبار أن
على عمقه، ودرجة كثافته يتميز االجتاه القوي عن االجتاه  االنفعال املصاحبة لالجتاه هي ذلك اللون الذي بناءً 

جتاه النفسي الفا .والعقيدة وامليل واالهتمام يكما يتميز االجتاه عموما عن املفاهيم األخرى مثل الرأ،  الضعيف
تعميم الستجابات الفرد تعميما يدفع بسلوكه بعيدا أو قريبا من مدرك «: هو )Thurstone" (رستونث" حسب
باعتبار هذه األخرية  حيث تركز هذه النظرة على أولوية الدافعية على االجتاهات يف توجيه السلوك. »معني

  .أصبحت حصيلة التعميم املوجب أو السالب لالستجابات اليت تثريها قوى الدافعية
  )438-435ص ، 1983عبد الرحمان، (

إحدى «: إىل أبعد من ذلك حيث يصف االجتاه بأنه )G.W.Allport(" جوردن ألبورت"ويذهب 
حاالت التهيؤ والتأهب العقلي والعصيب اليت تنظمها اخلربة، وما يكاد يثبت االجتاه حىت ميضي مؤثرا وموجها 

  )77، ص2005الرحو، (. »الستجابات الفرد لألشياء واملواقف املختلفة، فهو إذا حمرك دينامي هام
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يف دراسته ملقارنة أساليب خمتلفة  )Hider,1986( " هايدر"نتائج تلك الدراسات ما توصل إليه وأكدت 
. يف تدريس العلوم وأثرها على التحصيل املعريف واالجتاهات لدى تالميذ الصف اخلامس والسادس االبتدائي

دام طرق وأساليب تدريس خمتلفة وجهت كل منها حنو أنشطة وذلك أثناء دراسة سلسلة من دروس العلوم باستخ
  .تلميذا) 65(حيث مت اختيار عينة عشوائية تكونت من )املتكامل -األيسر -األمين( أحد أمناط التعلم والتفكري

  وقد قدمت هذه الدراسة استنتاجا يشري إىل أنه جيب على مدرسي العلوم يف املرحلة االبتدائية أن يركزوا       
ذه الطريقة ميكن حتسني مستوى  يف أسلوب وطريقة تدريسهم على أنشطة وظائف النصفني الكرويني معاً،  و

م أثناء دراستهم للعلوم يف املرحلة االبتدائية    .التحصيل الدراسي للتالميذ يف مادة العلوم وكذلك اجتاها
  )52، ص2008، محمد( 

دف تقصي تأثريًا استخدام أسلوب يف التدريس  (Bowers,1987)" بورس"ا والدراسة اليت قام 
تلميذا من تالميذ ) 54(موجه حنو أمناط التعلم والتفكري على التحصيل واالجتاهات يف العلوم لعينة تكونت من 

الصف السادس االبتدائي أمكن التوصل إىل أن هناك فروقات بني أفراد اجملموعتني يف كل من التحصيل يف العلوم 
 . الناقد وذلك لصاحل اجملموعة التجريبيةوالتفكري

قّلة الدراسات اليت تناولت عالقة االجتاهات  -علم الباحثة  -و يتبّني من خالل البحث يف حدود 
بصفة عامة واالجتاه حنو املواد الدراسية بصفة خاصة، مبا يف ذلك الرياضيات بأمناط التعلم والتفكري مما يفّسح 

ية وجود عالقة بني أمناط التعلم والتفكري  واالجتاه حنو مادة الرياضيات وحتديد النمط اجملال للتساؤل عن إمكان
  . السائد يف ذلك

 :التفوق الدراسي. 4.2       
أُعتمد   اعتمد البحث احلايل على التفوق التحصيلي الدراسي لتحديد املتفوق أكادمييًا وبذلك فقد

أهم اجملاالت  مازال يعترب من «) 1986، توق والطحان(  كمحك باعتبار أن التحصيل الدراسي كما يذكره
   .»اليت تعرب عن التفوق العقلي، وخاصة عندما يكون البحث معنياً بطلبة املدارس
  )222، ص 1996، قطاميو  قطامي(

وقد حدد الباحثون التفوق يف التحصيل الدراسي الذي يدل على االستعداد للتفوق باحلصول على 
عند جامعة جو  %95، )جوان(و)تريمان( من املتعلمني عند  %90 لدرجات اليت حيصلدرجات أعلى من ا
ويعرف املتفوق حتصيلياً بأنه الطالب الذي يرتفع يف إجنازه أو حتصيله الدراسي مبقدار ملحوظ .  نزهو بكنز كيتيج

  .%90فوق األكثرية أو املتوسطني من أقرانه أي إذا زادت نسبة حتصيله األكادميي عن 
  )23، ص 2009، آل عامر( 
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قد نستطيع يف مرحلة من مراحل النمو العلمي يف هذا اجملال أن نصل إىل إىل أننا  كما أشار عبد الغفار         
معادلة تنبؤية للتفوق العقلي، نعتمد فيها على معلومات ترتبط باجلوانب العقلية املعرفية واجلوانب االنفعالية 

  )278،ص 1995الصافي وكامل، ( .والظروف اليت ينشأ فيها املتفوق عقليًّا..مل الدافعيةاالجتماعية والعوا
ملا  األفراد املتفوقني يف أي مكان هم ثروة بشرية ينبغي أن حتظى بالتقدير واالهتمام واملراعاة عليه فإنّ  و

  )413، ص2010عبد الواحد، ( .ريقدمونه للبشرية من تقدم وإجنازات ينبغي أن تقدّ 
ساوي يف استخدام عن أن النمط املتكامل يعين التّ ) 1987، نبيه إمساعيل(دراسة  هكشفت  وهذا ما

   .النصفني األيسر واألمين، وهو النمط املسيطر لدى الطالب املتفوقني باملقارنة بالعاديني
  )150،ص  2012معمرية ، ( 

مط املتكامل بصورة أفضل فهذا شيء أن املتفوقني عقلياً إذا كانوا يستخدمون الن(Johan,2003)ذكر  و
   .و االبتكارية منطقي، فالتفكري اجلّيد هو القدرة املستمرة وأكثر من منط من أمناط التعلم واملعرفة العقلية
  ) 42، ص 2006عطار، ( 

عن مسات الشخصية ) 1976(، اخلالدي )1970(، وحسن )1967(دراسات رأفت وزمالئه وكشفت 
ا املتفوق املثابرة، والتصميم، : ون حتصيليًا عن غري املتفوقني فتوصلوا إىل عدد من اخلصائص وهياليت يتميز 

واالكتفاء الذايت واالتزان االنفعايل، والشعور باألمهية الذاتية واالعتماد على النفس والتحرر من امليول العدوانية 
تفوق العقلي والتعاون االجتماعي، وإن للمجتمع والتكيف الّسوي بوجه عام، وإن هناك ارتباطا إجيابيًا بني ال

الدافعية املعرفية للتعلم ترتبط بعدد كبري من هذه اخلصائص باالعتماد على األساس املفاهيمي واملنطقي للبىن 
  .املشرتكة بني مكونات الدافعية وعناصر التفوق لدى الطالب     يف املواقف التحصيلية

 )223، ص 1996، قطاميو قطامي (  

. أساليب تعلم الرياضيات واملوسيقى والفنون لدى الطالب املوهوبني (Cosh,1980)نت كوش كما قار 
وخلصت الدراسة إىل أن املوهوبني يف الرياضيات يفضّلون استخدام وظائف النمط األيسر واملتكامل يف التعلم 

   .طالب اجلامعة ووجود عالقة بني األسلوب املفضل يف التعلم والتفكري ومعدل التحصيل الرتاكمي لدى
  )288، ص1995الصافي وكامل، (

 .تباين أمناط التعلم لدى املتعلمني) Torrance,1977(الصدد، أظهرت نتائج دراسة تورانسيف هذا و 
ومثل هذه النتائج ظهرت   . وكان من أهم نتائجها أن األفراد املتفوقني عقليًا يتميزون باستخدام النمط املتكامل

حيث أظهر الطلبة املتفوقون عقليًا ميًال إىل استخدام نصفي الدماغ معاً    Tan-willman ,1981) (يف دراسة
 )278، ص2009الزغول،  و طوافحة(  .يف التعلم والتفكري

املقارنة بني وظائف النصفني الكرويني باملخ لدى   (Tan-Willman,1981)" وملان.تان"وهدفت دراسة 
  لدى عينة من الطالب والطالبات باملرحلة الثانوية، كانت العينة عددها املتفوقني وغري املتفوقني أكادميياً 
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طالبًا من غري املتفوقني ) 52(من املتفوقني أكادمييًا من اجلنسني، ) 57: (طالبًا من اجلنسني موزعة كاآليت)109(
م )"أ(الصورة ألمناط التعلم والتفكري" تورانس"بتطبيق من اختبار .  أكادمييًا من اجلنسني ، واعتمد على درجا

سيطرة النمط املتكامل على كل من النمط :التحصيلية بوصفها حمك للتفوق، وقد أسفرت على النتائج اآلتية
األمين والنمط األيسر بصفة عامة، وجود فروق دالة إحصائيًا لصاحل البنات يف النمط املتكامل، وجود فروق دالة 

لصاحل املتفوقني أكادميياً، وجود فروق دالة إحصائياً بني اجلنسني يف النمط إحصائياً بني اجلنسني يف النمط األمين 
  .األمين لصاحل املتفوقني أكادميياً، أن البنات املتفوقات أكثر استخداماً للنمط املتكامل من البنني

  )120، 119، ص2012كامل، ( 
  :صعوبات التعلم. 5.2        

كيفية تطبيق نتائج علم األعصاب املعريف يف اجملال التعليمي عندما تبدأ بفهم   (Bruer, 1997)يقول 
 .ا أن نأخذ بعني االعتبار احلاجات الرتبوية لطلبة احلاجات اخلاصة ممن يعانون صعوبات يف التعلمهجيب عند

 هنالك دليل على ازدياد جريان الدم يف بعض مناطق الدماغ عند حصول عملية التعلم، واألحباث املتعلقة بعملية
   .يف الدماغ قد ساعدت كثرياً يف فهم األساس النفسعصيب لصعوبات التعلم) التصور(التخّيل 

)                 148، ص2008السليتي، ( 
ات يف أن معظم األطفال ذوو صعوب (Grevenow,1988)مع جريفينو (Regina,1984)واتفقت رجينا 

التعلم يسيطر لديهم النمط األمين ويرجع السبب يف ذلك إىل وجودهم يف وسط نظام تعليمي قائم على وظائف 
أن من أسباب صعوبات ) York,1997" (يورك"يف (Gardner,1991)كما يذكر جاردنر.  نصف املخ األيسر

اليب التعلم والتفكري اليت يستخدمها التعلم باملدرسة هو أن معظم األنظمة واألنشطة التعليمية ال تتالءم مع أس
 )5، ص 2002هويدا، (  .بعض التالميذ

أغلب الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال وظائف النصفني الكرويني باملخ  فإنّ  ؛ من ناحية أخرى
ة فراد ذوي صعوبات التعلم يسيطر لديهم النمط األمين يف معاجلوعالقتها بصعوبات التعلم أكدت أن معظم األ

كما أكدت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال   ،)استخدام وظائف نصف املخ األمين (املعلومات 
صعوبات التعلم من أن هذه الصعوبات تظهر يف خمتلف مراحل حياة اإلنسان وال تقتصر على مراحل الطفولة 

  )2005عبد الواحد،(. فقط
وبات احلساب لدى األطفال يتطلب على األقل إّن الالمتاثل بني نصفي املخ يوّضح أن فهم أسباب صع

معرفة عامة ببعض األفكار و القضايا احمليطة بعدم التماثل الذهين، ولقد كان معروفًا أن النصف األيسر للدماغ 
خيتلف عن النصف األمين وليس صورة مرآة دقيقة لبعضها، وهذا مطابق لرتكيبها ووظيفتها، فلكل نصف        

أما الفرق املعروف جيدًا بينهما هو أن النصف األيسر دائمًا يكون مهتما بالوظائف . به له وظائفه اخلاصة
اللغوية بينما مييل النصف األمين إىل املعاجلة الشكلية، ويؤدي االضطراب يف النصف الّشمايل إىل قصور يف حل 
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ّتعامل مع األرقام مثل املشكالت بينما يؤدي االضطراب يف النصف األمين للمخ إىل عيوب القدرة على ال
  )161، ص2006سالم وآخرون، ( .استخدام العالمات العشرية واجلمع واالستعارة

 يف هذه األداء يف جوهرية فروق وجود عن )341ص،2009، بن فليس(و هذا ما توصلت إليه دراسة 
      ا حذا مما ني،العادي لصاحل األطفال التعلم صعوبات ذوي من نظرائهمو  العاديني األطفال بني العمليات

 املعلومات معاجلة منط أو البصري اإلدراك أو البصرية يصيب الذاكرة قد الذي االضطراب بأن االستنتاج إىل
  .األطفال هؤالء لدى التعلم صعوبات يف ظهور يرئيس سبب

معرفة أثر تنمية وظائف النمط املتكامل للنصفني  )280، ص2011عبد الواحد، (يف حني حاول 
ويني باملخ لذوي صعوبات التعلم على التحصيل يف مادة العلوم يف إطار منوذج املعاجلة املعرفية املتتابعة الكر 

من خالل الدراسة اليت أجراها على عينة قوامها . واملتزامنة لتكامل املعلومات باملخ لتالميذ املرحلة اإلعدادية
وأن تنمية وظائف منط معاجلة املعلومات املتكامل أدت أسفرت النتائج عن فعالية التدريب . تلميذ وتلميذة) 40(

  .إىل زيادة وحتسني مستوى التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم
أمناط معاجلة املعلومات لذوي " يف حبث آخر بعنوان  )203،ب، ص2013، عبد الواحد( وحبث أيضاً 

" لوم يف إطار منوذج الّتخصص الوظيفي للنصفني الكرويني باملخ لتالميذ املرحلة اإلعداديةصعوبات تعلم مادة الع
م العاديني يف أمناط معاجلة املعلومات  أمين، أيسر ( واستهدفت الدراسة التعرف على الفروق بني التالميذ وأقرا

. حيث يسيطر النمط األمين لديهموتوصلت النتائج إىل أنه توجد فروق بني تالميذ عينة الدراسة  ). متكامل
 .كما أنه التوجد فروق بني الذكور و اإلناث يف األمناط الثالثة، وأنه ال توجد فروق بني مستويات حدة الصعوبة

؛ يّتضح أن معرفة أمناط التعلم والتفكري لدى املتعلمني ضرورية لنجاح  العملية استنتاجًا ملا مت عرضه
ا منالتعليمية التعلمية وما يتعل حتصيل دراسي، دافعية االجناز، االجتاهات حنو املواد الدراسية ، تفوق دراسي  :ق 

وبالنظر إىل نتائج الدراسات السالفة اليت أحاطت بعض من  جوانب هذه  .الكشف عن صعوبات التعلم
ا تفاوتت من حيث منط التعلم والتفكري وسّيادة بعضه، ولكن من املالحظ أ ن معظم هذه املتغريات  الشك أ

الدراسات أكدت على أن إحداث التعلم املرغوب فيه وحتقيق اهلدف املنشود من العملية التعليمية يتم بالرتكيز 
  . على أنشطة ووظائف ينمي التفكري الفّعال

أن تؤجل احلديث عن ذلك، السيما أمام اختالف معطيات        -الدراسة احلالية -وهذا ما حتاول
ينات، أدوات، وأهداف؛  وهلذا سوف تكتفي بالبحث عن إمكانية وجود عالقة ارتباطية هذه الدراسات من ع

ا يف دراسة مقارنة بني عينتيها وفق ما جاء يف الفرضيات البحثية   .بني متغريا
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 :والتفكيرالعملية التعليمية وأنماط التعلم .3

خ وعالقتها بالعملية التعليمية بعض واليت ركزت يف أحباثها على جانبية امل (Hunter,1976)مت هنرتقد  
االقرتاحات للرتبويني وأوصت بأخذها يف االعتبار عند تصميم املناهج واختبار أساليب التدريس، ومنها أن نوع 
املعلومات املقدمة للمتعلم تؤثر على استخدام وتنمية منط معني من أمناط التعلم والتفكري لديه، وإذا مل حيصل 

  .علومات فإن املسؤولية تقع على املعلمني يف أسلوب وطريقة تدريسهماملتعلم على هذه امل
                 )27، ص1993محمد، ( 

السبب يف سيطرة النصف الكروي األيسر إىل أن حمتوى  )1999، عبد الوهاب كامل( أرجع  كما
 يعمل على استثارة وتنشيط النصف الكروي األيسر باملخ دون وعي من القائمنياملناهج يف أغلب نظم الرتبية 
بأن املنهج دور رئيسي وخالق يف الوقاية النفسية للفرد عندما تتيح للمناهج  على وضع املناهج وتنظيمها

  )43 ،42 ص، 2006عطار، ( .مبحتواها الفرصة لتكامل وظائف كل من النصفني الكرويني باملخ
أن السيطرة ) Soussa,2001(مسامهة السيطرة الدماغية يف العملية التعليمية التعلمية، يرى وملعرفة 

من العوامل املسامهة يف العملية التعليمية، خاصة إذا علمنا أّن البيئة املدرسية صممت لتؤثر يف أساليب الدماغية 
   .نوعاً معيناً من التعليم على أنواع أخرى أّن اجلامعة واملدرسة تفضالن التعلم املختلفة لدى الطلبة، حيث بّني 

  )720، ص 2006العتوم، ( 
كعملية سواء مقصودة أم غري مقصودة متثل أهم الركائز األساسية لتشكيل الشخصية اإلنسانية الرتبية   و

ومن مث كان حملتوى املنهج دور خطري يف تنظيم عمل النصفني الكرويني باملخ، على أساس أن إدخال معلومات 
  .)160، ص 1994كامل، ( .توى املنهج يتم من خالل التعلم والتعليمحم

أصبح من املعلوم أن بعض القدرات العقلية العليا تعتمد  أنه )175، ص 1994، السليماني( ويضيف 
  . كل نصف منهما بأنشطة عقلية معينةأو النصفني الكرويني، حيث يقوم   اإلنساينعلى مناطق معينة من املخ 

القدرات، قدرات جتهيز ومعاجلة املعلومات، واملخ هو مركز التعلم وكذلك فهو يتحكم هذه من بني  و
يف أمناط التعلم والتفكري، وعلى ذلك فإن معرفة وظائف املخ تعد ضرورية للرتبويني والقائمني على العملية 

                                                         )27،ب، ص 2010عبد الواحد، (  .التعليمية
ا إىل العمل على حتسني  وحتقيقًا هلذه الغاية تسعى جهود املؤسسات الرتبوية على اختالف مستويا

التعلمية؛ حيث تدخلت الدراسات العصبية، والفسيولوجية؛ لتقدمي العون واضعة ضمن  -العملية التعليمية
ا حماولة التوصل إىل أقصى فائدة ممكنة من طاقات  أنه ميثل موضع النصفني الكرويني للدماغ، مادام أولويا

  )6، ص2007نوفل، ( .التعلمية -القدرات العقلية يف العملية التعليمية
السيطرة «يؤكد على أن  ),1988Torrance ("تورانس"إىل أن  )1989( يشري صالح مراد حيث 

ستخدام اجلانب األمين من اجلسم وهو النصفية تبدأ من املرحلة االبتدائية، وقد أرجع ذلك إىل الرتكيز على ا
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لدى معظم األفراد، وكذلك تأثر الطفل يف مثل هذا الّسن بثقافة اجملتمع واألسرة وأسلوب الوضع الطبيعي 
 )43، ص2008، محمد(.»الرتبية

إىل أن إحدى الدراسات جبامعة جورجيا  )Reynolds & Kaufman ("رينولدز وكوفمان"كما أشار 
يادة النصفية تتكون يف مرحلة احلضانة  أو املدرسة االبتدائية،  وقد يرجع هذا التكوين املبكر توصلت إىل أن الس

من  للسيطرة النصفية إىل أن أساليب التدريس يف املدارس، حىت يف أمريكا متيل إىل تنمية وظائف النصف األيسر
  ".سلية منطقيةتسل"خالل تركيزها املستمر على عمليات اللغة وجتهيز املعلومات بطريقة 

  )205، ص 1994السليماني، ( 
و األيسر  يقوم باستخدام الدماغ جبانبيه، األمينالتعليم  أنّ  )28، 27عبيدات، ص أبو السميد و ( رىوي

  :على االفرتاضات التالية
  .خيتلف الطلبة يف أمناط التفكري والتعلم املفضلة لديهم -
 .املعاين من املعلومات تؤثر تفضيالت الطلبة على طرق حفظهم وعلى اشتقاق -
 .تتكون جمموعات الطلبة من أفراد يفكرون بطرق خمتلفة، ومبعارف خمتلفة، وبأمناط خمتلفة -
 .التعلم الفّعال هو الذي يستخدم الدماغ جبانبيه -
م الشخصية وطرقهم يف التفكري -  .يستخدم املعلمون أو املنظمون خربات التعلم وفق تفضيال
حه، وتقدميه جيب أن تكون وفق أبعاد الدماغ جبانبيه حىت يتناسب مع تفضيالت إن حمتوى التعليم، وتصحي -

 .مجيع الطلبة
أّن األحباث احلديثة عن املخ أضافت بعداً آخر للعقل  )346، 345، ب، ص2005إبراهيم،( كما يؤكد 

أنه على مدار حيث . نشاط النصفني األيسر و األمين للمخ، واليت قد يكون هلا عالقة باالبتكار: املبدع 
.  السنوات الثالثني املاضية، فإّن البحث الطيب أثبت أّن كال من نصفي املخ هلما أدوارًا خمتلفة يف تطوير قدراتنا

وهذه النقطة مهمة يف التعليم ولرعاية . وأّن نصفي املخ يعمالن يف تناغم، رغم أّن استخدام النصف األمين قليل
أحياناً، ميكن إثارة كال . كيفية تكوين أنشطة تعليمية إلثارة نصفي املخ  ويطرح الباحث تساؤالت عن .اإلبداع

. ويف أوقات أخرى، فإّن أنشطة تعليمية أخرى سوف تفضل إحدى النصفني على اآلخر. من نصفي املخ معاً 
 .ومن املهم أن يتعرض كل األطفال لفرص متوازية

دريس املعتادة بصفة خاصة يف حتديد شكل الدور الذي تلعبه طرق وأساليب الت ؛ يربزذكره مما سبق
على وظائف النمط األيسر، يف حني أن استخدام طرق وأساليب املعتمدة  أمناط التعلم والتفكري عند املتعلم 

تدريس وأنشطة ووسائل تقومي تركز على األمناط املختلفة ضرورية وهامة للوصول إىل التعلم املنشود واملرغوب فيه 
ة متنوعة واختيارية ميكن للتلميذ من خالهلا أن يستخدم مجيع إمكانياته العقلية يف العملية وذلك من خالل أنشط

  .التعليمية
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و عليه؛  فإنه ما دامت أن وظائف النصفني الكرويني تتحدد يف مرحلة الطفولة؛  أصبح من الضروري 
هذا النمط من خالل االهتمام العمل على تنمية منط معني يف التعلم والتفكري بالرتكيز على أنشطة ووظائف 

    .بشكل أفضل بطرق تدريس املواد الدراسية
 :بالمواد الدراسية أنماط التعلم والتفكيرعالقة  .4

    (Carin,Sund,1985)يذكر «عمومًا عملية تنمية أمناط التعلم والتفكري كما  10مواد العلومتساعد 
    والنمط األمين من أمناط التعلم والتفكري للتالميذ  أّن تدريس العلوم ميكن أن يسهم يف تنمية النمط املتكامل

   وذلك من خالل الرتكيز على عملية البحث والتقصي العقلي، واستخدام الطريقة الكلية  . يف مراحلهم املبكرة
واستخدام األنشطة اليت تركز على احملسوسات، واالهتمام باجلانب االنفعايل واستخدامه كمناخ  يف تدريس العلوم

      ورغبته يف الوصول  واالعتماد على التعلم الذايت وحب االستطالع  لتنمية اجملال املعريف وتشجيع االبتكار
      أقرت احلاجة إىل استخدام النصف األمين قد العلوماجلمعية القومية ملعلمي  الباحث أن ويضيف. إىل نتائج
  )51-49، ص 1997 بدوي،(  .ل ورقة العمل املقدمةأثناء تدريس العلوم وذلك من خال) التكامل(  و األيسر

واليت   فمعرفتنا بالدماغ وبنائه ووظائفه ومرونته يعد قاعدة أساسية ميكن أن تنصح بتدخالت تدريسية
   )119، ص 2008السليتي، ( .واقعية على القدرات الضرورية والتعليم بفاعلية / ميكن أن تؤثر بفاعلية

باألساس السيكولوجي لطرق تدريس العلوم ترتبط وأمناط التعلم والتفكري جانبية املخ  على أساس أنّ 
واليت تعتمد عليه " بياجيه"يت تضمنت العالقة بني التطور املعريف عند ال (Johnson,1982)" جونسون"ةـففي دراس

الدراسة أنه  الطرق احلديثة يف تدريس العلوم، وبني تطورات املخ البشري وأمهها جانبية املخ، حيث أوضحت هذه
احلديثة اخلاصة باملخ البشري وكذلك اخلاصة بتدريس العلوم اتضحت العالقة االرتباطية بني مبراجعة األحباث 

   .والذي تركز عليه الطرق احلديثة يف تدريس العلوم وبني خصائص جانبية املخ"بياجيه "التطور املعريف عند 
    )48،ص1993، محمد(

أنه ميكن تعديل  (Reynolds&Torrance,1978) "رينولد وتورانس"يه أشار إلما  -ذلك ىعل والدليل
إىل النمط املتكامل يف التعلم والتفكري وذلك باستخدام التدريب على  األطفالالنمط املفضل أو السائد لدى 

وميكن أن يتم ذلك يف مرحلة الطفولة حيث تتحدد  أنشطة ووظائف النصف الكروي غري املفضل لديهم،
بوجن "ويؤكد ذلك كل من   باكورة احلياة والسنوات األوىل من الدراسةصفني الكرويني للمخ يف وظائف الن
حيث أشاروا إىل تنمية وظائف النصف الكروي األمين تنتج عنه غالبا تنمية  (Bogen et al,1972)"وآخرون

  )38ص، 1993،محمد(  .النمط املتكامل يف التعلم والتفكري إذا كان النمط األيسر سائداً 
    ) Samples,1975("سامبلز"ويف إطار النظرة التكاملية لوظائف النصفني الكرويني باملخ أيضًا يذكر 

معظم أنشطة حياتنا تتطلب كال  نّ أل  أن فاعلية الرتبية تأيت من االلتزام الكامل بتنمية وظائف نصفي املخ معاً 

                                                            
احلياة الطبيعة وعلوم  -الكيمياء -الفيزياء :العلوميقصد مبواد  -  10  
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 & Clarkويؤكد كالرك وستار .خ األيسرمن نصفي املخ معا، بينما الرتبية تركز على وظائف نصف امل

Star,1991)  (املخ كله يف حالة تعلم موضوعات كل املواد ب قدر اإلمكان أن تعمل على تشغيل على أنه جي
  .الدراسية، وذلك بإدخال أنشطة كل من النصف الكروي األمين واأليسر معا يف عملية التعلم

  )35،ص أ ،2013عبد الواحد، ( 
مشلت عينة من طالب املرحلة الثانوية، كما اقتصرت )  Greenfield" (جرينفيلد"ا يف دراسة قام و 

هذه الدراسة على تقدمي مقرر البيولوجيا باستخدام طرائق تدريس تعتمد على تنشيط وظائف النصف الكروي 
طريقة التدريس  نّ أثبتت أ التعلم والتفكري ألمناط Torrance"تورانس"، وبعد حتليل درجات اختبارواأليسر األمين

  .ري منط السيادة النصفية من سيادة يسرى إىل سيادة ميىنقد أثرت يف تغيّ 
  )17،18، ص 2003الزقاي،  و مزيان( 

على أمهية قياس كل من أساليب التعلم والتفكري املرتبطة  (Sinatra,1984)" سيناترا"أكدت  قدكما 
الطرق اليت من خالهلا ميكن للمؤسسة الرتبوية أن تراعي بنصفي الدماغ األمين و األيسر، وذلك من أجل إجياد 

  )37، ص2006عطار، ( .املبتكرين واملوهوبني يف كافة اجملاالت
    حتديد فعالية الربنامج التدرييب املقرتح  ) 2006 ،الشهاوي ،ابتسام صاحل(  دراسةأيضَا استهدفت و 

ه على اسرتاتيجيات حل املشكالت يف تنمية قدرة يف زيادة قدرة الطالب على استخدام النمط املتكامل وأثر 
من طالب الصف الثالث ) طالب وطالبة( 265الطالب على حل املشكالت حيث تكونت عينة الدراسة من 

برنامج  وكانت أدوات الدراسة مقياس أمناط التعلم والتفكري،  اختبار القدرة على حل املشكالت  اإلعدادي
حدوث حتول يف النمط  :حل املشكالت وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتيةللتدريب على بعض اسرتاتيجيات 

      يؤثر التدريب على بعض اسرتاتيجيات حل املشكالت . السائد بعد تطبيق الربنامج حنو النمط املتكامل
النمط (على الطالب ذوي النمط األمين وذوي النمط األيسر حيث أدى التدريب إىل استخدام النصفني معا 

   )139، ص 2006الشهاوي ، ( )املتكامل
هو دراسة فعالية احلقائب التعليمية يف تنمية أمناط  )1997 ،صالح، عطيفة(وكان اهلدف من دراسة 

وبتطبيق أدوات الدراسة توصلت النتائج . التعلم والتفكري وعالقة ذلك بالتحصيل على الطالب يف مادة العلوم
على النمط األيسر، النمط األمين، النمط  العلوم،ة التدريس على التحصيل يف إىل وجود تأثري دال إحصائياً لطريق

  .املتكامل لدى عينة الدراسة
من خالل حتديد مدى فاعلية استخدام  )2006الحازمي، ( وأسفرت نتائج البحث اليت قامت به

ملتوسط باملدينة املنورة برنامج مقرتح يف تنمية منط تعلم النصف كروي األمين للدماغ لطالبات الصف الثاين ا
تورانس "طالبة، واستخدم مقياس ) 56(باستخدام وحدة من منهج العلوم، حيث تكونت عينة البحث من 

، إىل سيطرة النمط األيسر من أمناط التعلم والتفكري مث النمط املتكامل وأخرياً "ألمناط التعلم والتفكري للصغار
طبيق القبلي بالنسبة للنمط األيسر ولصاحل التطبيق البعدي بالنسبة وعلى وجود فروق لصاحل الت  النمط األمين
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كما ال توجد فروق يف تنمية منط تعلم النصف كروي األمين للدماغ عند تدريسهن . للنمط األمين واملتكامل
  .بالطريقة التقليدية ملنهج العلوم، وعلى فاعلية استخدام الربنامج املقرتح

إىل معرفة أثر برنامج مقرتح قائم على جانيب الدماغ لتنمية بعض ) 2009عيد، ( كما هدفت دراسة 
مبحافظة مشال غزة مقارنة بالطريقة العادية  األساسيمهارات التفكري يف الرياضيات لدى طالب الصف اخلامس 

وبتطبيق أدوات الدراسة توصل الباحث إىل وجود فروق بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية ذو 
يف اختبار التفكري يف الرياضيات تعزى للجانب املسيطر، لصاحل ) األمين ، األيسر، اجلانبني معاً ( نب اجلوا

     .اجلانبني األمين واأليسر معاً 
أن املخ يستقبل مدخالت من مصادر خارجية  متعددة  (Genesse,2000)" جينيسي"ذلك وتدعم 

 Parallel) ( ن فيما يعرف باسم املعاجلة املتوازيةمسعية وبصرية ومكانية وحركية، ويعاجلها بشكل متزام

processing     ا أجزاء املخ   .وترى الباحثة يف ذلك مؤشرا للتكاملية اليت تعمل 
  )37ص أ،،2013عبد الواحد، ( 

 من بأن )108، 107، ص2004،السلطي( تذكر اجلانبني ذي الدماغ على املستند التعلم نظرية خصائصوملعرفة 
  :يلي ما اجلانبني ذي الدماغ القائم على التعلم لنظرية واملواصفات ئصاخلصا أهم

 .معني عمل اجناز أو ما شيء بتعلم تتعلق التفكري يف طريقة هو الدماغ -
  .ووظيفته الدماغ تركيب على االعتماد خالل من يتم التعلم عملية فهم -
ا حد يف نظاماً  تعد -  .مسبقاً  معد تصميماً  وليس ذا
 .والتعلم التعليم على القدرة لتحسني جيابيةإ و وداعمة طبيعية طريقة -
 .التعلم وحدوث القرارت اختاذ أجل من الدماغ مواصفات على تعتمد -

أنواع  ، أساليب التعلم)الذايت( التعلم االتقاين: ميةيالتعل -ويشمل هذا النوع من التعلم املفاهيم التعلمية
  .العملية، التعلم التجرييب، التعليم احلركي، التعلم املستند إىل املشكالت الذكاء املتعدد ، التعلم التعاوين، احملاكاة

مـــن االجتاهــــات اجلديــــدة يف جمــــال طــــرق تــــدريس الرياضــــيات،  االهتمــــام بــــالفهم والتحليــــل   وإدراك  و«
العالقـــات والنقـــد،  وأســـلوب حـــل املشـــكالت،  وإكســـاب التالميـــذ مهـــارات االتصـــال مبصـــادر املعرفـــة،  ومهـــارة 

الـربامج التعليميـة املختلفـة  وبـث الفضـائيةّتعلم الذايت، واسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم باحلاسـبات اآلليـة، والقنـوات ال
  ).254، ص2006  ،صالح (.»من بعد

االجتاهات املعاصرة تؤكد على أن طريقة التـدريس تـؤثر تـأثريا قويـا يف مـدى أن  ؛ وبالّنظر إىل ما سبق جند
وإمنــا أصــبح ينظــر إىل  لمونــه، فهــي مل تعــد قاصــرة علــى التلقــني وعلــى القواعــد الكالســيكية،فهــم التالميــذ ملــا يتع

ــا تســاعد املــتعلم علــى أن يفكــر ويكشــف بنفســه احللــول املمكنــة لكــل مشــكلة رياضــية، الطريقــة علــى مــا  اوهــذ  أ
  .جاءت به خمتلف اسرتاتيجيات تعليم الرياضيات احلديثة
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  :لم والتفكيرأساليب وطرق قياس أنماط التع .5
  أمناط التعلم والتفكري لقد أدت نتائج استعمال بعض األساليب يف دراسة الدماغ إىل الوصول إىل مفهوم

  :اجلانبية، ومن بني هذه األساليب و طرق معاجلة املعلومات وكذا
  :فزيولوجية للمخ المشطور –دراسات طبية  :أوال
خالل قطع  األيسرعن  األمينأن فصل  الدماغ  على مرضى الصرع (Sperry) "سبريي"أشارت دراسات  -

لعالج حاالت الصرع قد ساعد املرضى على التخلص من  (Corpus Collasum) اسئاجلمنطقة اجلسم 
 .ن العلماء من دراسة كل من نصفي الدماغ بشكل مستقلنوبات الصرع الشديد ومكّ 

  )293، ص2004العتوم، ( 
ن هذا أمعني حيث ميكن االستنتاج  (Syndrome)ث عرضتلف يف نسيج قشري يؤدي إىل حدو  إحداث  -

 (Broca)مثل ما استنتج بروكا. التلف أثر على وظيفة معينة وعليه يكون هذا اجلزء مسؤوال عن هذه الوظيفة
 .غةأن التلف يف اجلهة اليسرى من الفص األمامي تؤثر على اللّ 

د املرضى املرشحني لعمليات جراحية خصوصا عن (Wade Test)) اختبار ودا( استعمال أسلوب ودا أو -
لعالج نوبات الصرع، حيث يتم ختدير قشرة أحد نصفي الدماغ، وحيث يكون هذا النصف ال يعمل فإنه 

 .ميكن قياس وظائف النصف اآلخر
اإلثارة الكهربائية لقشرة الدماغ أثناء اجلراحة العصبية وذلك لتحديد مكان وظيفة معينة قبل إزالة نسيج  -

 )111، 110، ص2005الشقيرات، (.الدماغمعني من 

  :آثار شطر المخ على السلوك:ثانياً 
جهاز العارض  الشكل التايل ويبّني  (Tachistoscope)تستعمل األداة املستخدمة تسمى العارض السريع

  :11السريع
  

  
  
  
  
  

مسية واليت اللّ  و  التجهيزات األساسية اليت تستعمل يف التخزين اجلانيب للمدركات البصريةيبّني  :)06( شكل رقم
   .مستتيح كذلك سؤال املريض عن هذه املدركات باستعمال اللّ 

                                                            
11        - https://www.google.dz  / Images :  الصورة  نقالً عن   
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  :نصفي المخ السليم و اإلسماع الثنائي للمعلومات :ثالثا
وتقوم هذه الطريقة على  -كندا-الباحثة باملعهد العصيب مبنريال" دورين كيمورا"استخدمت هذه الطريقة 
ذه الطريقة بإمساع املفحوص حديثني كل منهما موجه إىل إحدى وتسمح ه. استخدام جهاز تسجيل ومساعتني

وكانت الباحثة ُتسمع مفحوصيها يف األذنني معا سالسل من األرقام تتكون كل منها من . األذنني يف آن واحد
مث تطلب منهم استدعاء كل ما يقدرون عليه مما مسعوه وبأي ترتيب من خالل . 37،51،43: ثالثة أزواج مثل

  )54-31، ص 2012معمرية، (  .ليمىن أو اليسرى ومن مث معرفة اخلللاألذن ا
   )PET(بـ والذي خيتصر عادة(Positron Emission Tomography) تقنيات التصوير باألشعة مثل جهاز -

والذي  (Functional Magnetic Resonance Imaging) واجلهاز الوظيفي للتصوير بالرنني املغناطيسي
الذي  و (Magnetic Resonance Imaging) وجهاز التصوير بالرنني املغناطيسي. (FMRI) بالرمز له يرمز
 .(MRI)له بالرمز يرمز

  )7، ص2007نوفل، ( (Soduim Amytal).اختبار الصوديوم أميتال  -
   :الفحص الظاهري لكل من العينين و األظافر: رابعا

حيويا قدرات بأن املخ يتكون من نصفني كرويني  (Lawsan,2001)لوسن  يقول
وطريقة استخدام الفرد لتلك القدرات حتدد  واأليسر األمينتشري لكال الفصني  (Complementary)تكميلية

  . النصفني الكرويني ألحدشخصيته وسلوكه وتفضيله 
كل عني ختضع لسيطرة أحد النصفني الكرويني بطريقة معكوسة فالعني اليمىن ختضع لسيطرة الفص : العينين  -  أ

   .عكس بالنسبة األخرىاأليسر وال

 % 100وهي طريقة ال تكون صحيحة بنسبة : طريقة فحص أجزاء الجسم مثل األظافر -ب
ولكن الطريقة األخرية تعترب مؤشر فقط، والباحث يعتربها أكثر الطرق السابقة عملية فمن السهل علي         

ام إصبعياملدرس فحص  ا أفضل يف احلكمبدًال من العني اليت حتتاج لفحص رمبا  اإل والطريقة  ، تقين رغم أ
الثالثة هي االستدالل علي سيطرة أحد الفصني من خالل االستجابات اليت تصف نشاط أحد فصي املخ وهي 

 )172-169، ص2007أبو رياش، (  .تعتمد علي مصداقية املفحوص
  : سيكولوجية اختبارات تطبيق :خامسا

  :   مثل) 7، ص2007نوفل،( حسب  العلمية املراجع تشري   
 2001 Springer& Deutsch, 2003; Hellige, 2001; Jensen,  أنه إىل الدماغية بالسيطرة الشأن ذات 

  :بتطبيق األفرادد منط السيطرة الدماغية لدى حتدي ميكن
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 أنماط التعلم والتفكير لقياس نساتور  اختبار: 

 التفكريو  التعلم أمناط ملقياس صور عدة عبوض 1978 عام "آخرون و تورانس "قاموحسب األحباث املطبقة 
  :هذه الصور من و الكرويني، النصفني بوظائف املتعلقة البحوث نتائج على بناءً 
   )1982 (حممد مصطفى و مراد صالح العربية إىل نقلها اليت و 1978 عبارة عام)36(مكون من  )أ(الصورة -
  1988)(املسيحعبد  عماد العربية ىلإ نقلها و 1979 لألطفال عبارة )28(مكون من )ب( الصورة -
 ( 1988) مراد صالح إىل العربية نقلها و )1979(الكبار و للشباب عبارة) 40(مكون من )ج( الصورة -

 هذا برتمجة (1988) حممد علي هاشم قام قد و .باملخ الكرويني النصفني ألحد وظيفة عبارة متثل كل
معاجلة  ألمناط تورانس استفتاء" اسم حتت لكن أيضا العربية البيئة ثباته على و صدقه من التحقق و املقياس

  ".املعلومات
" لقياس أمناط التعلم والتفكري وزمالؤه اختبار تورانس"على  -الدراسة احلالية -يف  وقد اعتمدت الباحثة

مته لعينة ءملال )1986( "أمحد عبادة أنور رياض و" العربية إىل ونقلها لألطفال عبارة) 38(مكون من )أ( الصورة
 .الدراسة
 12:الدماغية السيطرة لقياس هيرمان أداة 

 خصائص حسب الدماغجزأت  النظرية هذه  أنّ  )362، ص2010نوافلة،  و العمري و رواشدة (يرى 
 كله والسفلي والتجريد خيتص باملفاهيمية كله فالعلوي  وأيسر أمين وسفلي؛ وأيسر، أمين علوي؛ :إىل التعّلم
        أسفله يف وبالتسلسلية والتنظيم أعاله يف والكمية باملنطقية خيتص كله والداخلية، واأليسر بالعاطفية خيتص

األمين  يكون عام وبشكل  أسفله يف والعاطفية وبالشخصية يف أعاله والبصرية باملفاهيمية خيتص كله واألمين 
   .يةالبن حمكم يكون األيسر بينما البنية حمكم غري

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
Herrman Brain Dominance Instrument Thinking Style Assesment -12  

 



 أنماط التعلم والتفكير                                   الفصل الثاني               

 75 

  
  :اآليتيف  لنموذجا هلذا وخيطط

  

 
  (Steyn & Maree, 2003) "      هيرمان"تصنيف حسب الدماغ أجزاء ):02(رقم  المخطط

 

 الدماغية السيطرة لقياسمكارثي  اختبار. (McCarthy)  
 

ومما سبق ذكره؛ نرى أن جهود الباحثني أنصبت ولعقود عديدة على تصميم واختيار أساليب وطرق 
لتفكري املختلفة يف حماولة منهم لقياس هذه األمناط والكشف عن  أغوار الدماغ البشري لدراسة أمناط التعلم وا

 .العمريةالدراسية والفئات حسب املراحل  بصفته آلية للتعلم والتفكري على
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  :خالصة

  
د تعلمه علم متعة وإثارة؛ خاصة عندما يناسب احملتوى واهتمامات الطالب، عندما يكّيف مهامه ومواالتّ 

واجتاهاته املهارية وكذا حاجاته وميوله  ومستواه وعملياته مبا يتالءم مع خصائص التلميذ املعرفية واالنفعالية و
  .وطموحاته التعليمية واملهنية

   والرتبوية للّتوصل النفسية  ،املعرفية ،العصبيةاالستعانة بالدراسات الفسيولوجية، وال يتأتى ذلك إّال ب
  .للتعلم والتفكري الذي يعد آلةفادة ممكنة باستثمار طاقات املخ البشري إىل أقصى است



  

  الرياضيات  مادة االتجاه نحو: الفصل الثالث 
                  

 تمهيد                   
  

 الرياضيات: أوال 
 

   .الرياضيات و طبيعةمفهوم  .1
  .خصائص الرياضيات .2
  .م الرتبوية هلاوالقيّ  األهداف العامة للرياضيات .3
اية املرحلة االبتدا .4   .ئيةالكفاءات املستهدفة من تعلم الرياضيات يف 
 .اجلوانب الوجدانية لتدريس الرياضيات .5

  
 االتجاه نحو مادة الرياضيات: ثانيا 

 
  .مفهوم االجتاه حنو مادة  الرياضيات .1
  .وبعض املتغريات االجتاه حنو مادة الرياضيات .2
  .أمهيتهو  قياس االجتاه حنو مادة الرياضياتبتطور االهتمام  .3
  .العوامل املرتبطة باالجتاه حنو مادة الرياضيات .4
  .تغيّري وتعديل االجتاه حنو مادة الرياضيات .5

                       خالصة                      
 
 
 
 



 الرياضيات  مادة  االتجاه نحو                                      الفصل الثالث     
  

 78 

 
  
  
  
  
  
  

 :تمهيد
  

يعـّول عليهـا يف إكسـاب دارسـيها طـرق  يف مراحل التعليم املختلفة إحدى أهم املواد اليت تعترب الرياضيات
ا حتتل مكانة هامة بني العلوم،  و يهم الرياضي لدريفكتوأساليب التفكري املنطقي وتنمية ال   .أ

م ومـــدى تطبـــيقهم   هـــذا وختتلـــف نظـــرة األفـــراد إىل الرياضـــيات بـــاختالف اهتمـــامهم وحـــاجتهم واجتاهـــا
م وجمال عملهم   . واستخدامهم هلذه املادة يف حيا

ســــواء   ال هــــذا املوضــــوع،اجتــــاه الفــــرد حنــــو أي موضــــوع عبــــارة عــــن موقــــف يّتخــــذه حيّــــ باإلضــــافة إىل أنّ 
مــن حتديــد الســلوك القــائمني علــى العمليــة التعليميــة  نوميّكــ ومعرفــة اجتاهــات الفــرد سيســاعد  باإلجيــاب أو الســلب

هـــذه وهـــذا مـــا حنـــن بصـــدد دراســـته حمـــاولني اإلحاطـــة واإلملـــام مبختلـــف جوانـــب    .الـــذي يتبعـــه حنـــو هـــذا املوضـــوع
   .و ارتباطها مبادة الرياضيات االجتاهات

ومـــن مث الّتعـــرض لالجتـــاه حنـــو مـــادة  وماهيتهـــا،  الرياضـــيات  :ســـوف يتنـــاول الفصـــلهـــذا  إنّ فـــ ؛ عليـــه و
  .الرياضيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 الرياضيات  مادة  االتجاه نحو                                      الفصل الثالث     
  

 79 

  الرياضيات: أوال
 
  :الرياضيات وطبيعة مفهوم .1

فهـــا وترابطهـــا، كمـــا أنـــه علـــم الدراســـة اجملـــردة البحتـــة الرياضـــيات علـــم الدِّراســـة املنطقيَّـــة لكـــمِّ األشـــياء وكيّ 
ويُعـزى سـبب . ثـارةإ فائـدة ور أقسـام املعرفـة اإلنسـانية وهي واحدة مـن أكثـ. ة للقضايا واألنظمة الرِّياضيةالتسلسلي

  ...كاجلرب واهلندسة تشملهاصعوبة تعريف كلمة رياضيات إىل املواضيع العديدة اليت 
  :وعليه سنتعرض ألهم التعريفات فيما يلي

  ا "موريس شربل"يعرفها  تبىن بالربهـان انطالقـا مـن عـدد مـن املسـلمات ، بع استنتاجيعلم جمرد ذو طا : بأ
 .الرائدن فهمها ال ميكن حتقيقه بدون هذا العلم أساس العلوم حبيث أن الرياضيات هي أميكننا القول ب

               .)5ص ،  1991، شربل( 
 لســـــــــوفويصـــــــــفها الفي C.S.Peirce   ـــــــــذ ـــــــــا من ـــــــــرن بأ ـــــــــر مـــــــــن ق ـــــــــم اســـــــــتخالص  «أكث االســـــــــتنتاجات عل

 .» الرباهني يكمن يف اإلثباتات أو تأن جوهر الرياضيا «   )ROSS )1997 ""   ويرى]....[الضرورية
                 ).30،ص2008بدوي،( 

 جون ديوي" ويعرفها" John Dewey: » ،واألرقـام تسـاعد علـى سـرعة  تالرمـوز والعالقـاوأن  هي لغة املنطـق
  ).376ص ،1978 ،األمينمحمد ( .» التفكري املنطقي ودقته

فالرياضيات علـم عقلـي جمـرد فهـو اليبحـث باحملسوسـات احلسـية لكنـه يبحـث يف األرقـام والنسـب كمـا أن         
ا موااهلندسة التبحث يف األشكال اهلندسية عل حسية مصنوعة من مواد ميكـن إحساسـها وإمنـا يـتم البحـث  دى أ

ا نسب ومساحات ا رموز جمردة ويف األشكال اهلندسية على أ   .يف الرياضيات يف األعداد على أ
 )170ص ، 2005 ،وآخرون  البطاينة( 

تم من البشر  تكوين العقلالرياضيات علم جتريدي من أّن ) 9، ص 2004السلطاني، ( يضيف و ي و
تم به األفكار والطرائق وأمناط التفكري   .ضمن ما 

ــا فــالرياضــيات علــى  إىلذا ينظــر كــوه«  فكــار الــيت يتميــز جبمــال يف التناســق والرتتيــب والتسلســل لأل نأ
  :اأترتكز يف نظرة حديثة للرياضيات ومثة  .تشتمل عليه

كنمـاذج  نظمـة عامـة جتريديـة تسـتخدمأدراسـة  فهـي  ،ارتبـاطو أهلابـه عالقـة  مستقلة عن العـامل املـادي ولـيس -
  .فيه املادي الذي نعيش للفضاء مثال منوذج رياضي  ، قليديةاإل فاهلندسة  .تفسر بعض الظواهر احلسية

 لاملاديـة حلـ االحتياجاتنا ودوافعن ةتتطور استجاب هيو  وفهم احمليط الذي نعيش فيه فكارداة مهمة لتنظيم األأ -
 .)13،ص 1999بوسل،أ(.»معه بفعالية فهم الواقع والتعامل على اتنمشكالتنا ومساعد
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ا تشرتك يف أنّ  ؛ ظر إىل التعريفات السابقة جندمن خالل النّ  والربهـان  االسـتنتاجالرياضيات تقوم على  أ
ضـيات ن الرياأ« :بناًء علـى التعـاريف السـابقة شامل وعليه ميكن استنتاج تعريف  .تساعد على التفكري املنطقي و

العالقـات بغـرض مسـاعدة املـتعّلم علـى تعلـم و  والرمـوز ،يسـتعمل لغـة األرقـام ،متسلسـل ،تراكمـي ،علم عقلي جمـرد
    .»التفكري املنطقي من خالل دراسة املفاهيم واملبادئ الرياضية عن طريق إدراك احملسوسات

اتتمثل  طبيعة الرياضيات أنّ  كما         لسر التواصوتيّ  غات الطبيعية،مع اللّ  متكاملة عامليةتعترب  يف كو
     .العلمي من خالل تلك احلقائق املتوصل إليها

 وهذا النظام  واالقرتاحات النظام الرياضي هو عبارة عن بناء استنتاجي يقوم على جمموعة من املسلمات   
  :يف القضايا التالية أو هذا املفهوم يتحدد كعلم ضمن بقية العلوم األخرى

  الكميات والقياس واملقادير واليت ختتص بدراسة الفراغ و ،األعدادعلم الرياضيات.  
 هي علم التجريد الذي يهتم بطرائق احلل وأمناط التفكري اليت أبدعها العقل البشري.  
  واملعادالت غشكال والصيّ األ و  ،الكميةهي علم التفاعل مع احلقائق.  

 أن كل نظام يبدأ:»طق الحديث ومناهج البحثالمن « :يف كتابه "أمني إمساعيلحممد "وكما يقول 
مث التعريفات لتأيت بعدها املسلمات واليت يفرتض فيها أن ال تتناقض مع  ،بالالمعرفات أو املفردات غري املعروفة«

    ).163ص ،1978 ،األمينمحمد (  .»وأخريا النظريات ،النسق الرياضي العام
" إرنست"لسفية لطبيعة الرياضيات يقدمها فإنّ االجتاهات الف) Lazine&Wan,2004(وحسب 

(Ernest,1994) يف ثالثة اجتاهات هي:  
 ميكن ( ، وينظر إىل الرياضيات باعتبارها جمموعة من احلقائق والقواعد واملهارات النافعةاألدائياالجتاه :األول

 )استخدامها الجناز بعض املتغريات
 موحداً من املعرفة املوضوعية) هيكالً  (االجتاه املثايل، ويرى الرياضيات بناًء : الثاني.  
 ثقافيًا ديناميكياً، وجماًال واسعًا لالبتكار واإلبداع  االجتاه االجتماعي، ويرى الرياضيات بناًء معرفياً : الثالث

اإلنساين، فهي منتج ثقايف يقوم على حل املشكالت، وهي عملية استقصاء واستكشاف للمعرفة ال تنتهي 
  )291، ص2006، السر (.جديدوهي مفتوحة على كل 

   يف الرتابط الواضح فيهاوجوهرها الذي يكمن  ،ضح طبيعة الرياضياتتتّ   ؛ذكره متّ  ما وبناء على 
واستنتاج نتائج من  ،عن طريق العقل وحده عبارة عن بناء منطقي ال ميكن التوصل إليه إال ةفاملعرفة الرياضي
 .وصقل مهارات الفرد يف حياته اليوميةالتفكري  وتنمية القدرة على خالل املالحظة
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  :خصائص الرياضيات .2
  :يأيتوأهم هذه اخلصائص ما   ،تدريسهائص جيب أن تراعيها أهداف للرياضيات خصا       

وكــون الرياضــيات تعتمــد علــى تراكيــب جيعلهــا  ،املعرفــةتعتمــد علــى بنيــات وتراكيــب منتظمــة مــن الرياضــيات  -
  . يف االستيعاب أطوع

يف  وهذا جيعلها لغة قوية ،املعاينلغة الرياضيات تستخدم ألفاظا خمتارة بدقة ورموزا حمددة   ،لغة الرياضيات -
 .اختالف الثقافات واألجناس واألديان واأللوان نالنظر عبغض   ،والفهمالتعبري واإلفهام 

نسـان مـا ينبغـي أن فعن طريق دراسة الرياضـيات يـتعلم اإل .وقبل كل شيء بطرق التفكري أوال عينالرياضيات تُ  -
بـل مـىت  .ويتعلم مىت تكون النتائج اليت يتوصـل إليهـا صـحيحة ،دليليسلم بصحته وما ينبغي أن يطلب عليه 

ا أســــاليب التفكــــري هــــذه ضــــرورية لــــيس فقــــط يف دراســــة  .تكــــون نتيجــــة مــــا صــــحيحة االســــتنتاج مــــن ســــابقا
  .احلياةمشكالت الرياضيات ولكن أيضا يف حل مجيع 

  .ا يوجد منوذج رياضي ميثلهأو فكرً  فحيث يوجد شيء منتظم شكالً  .لم دراسة النماذجعالرياضيات  -
ا جتمع عددا كبريا من األفكـار يف نظـام  و .والنظامز بالتناسق تتميّ الرياضيات  - يتضح مجال الرياضيات يف كو

                                                     ).156،157،ص 1997شوق،( .منطقي بديع من خالل لغتها الرمزية األنيقة
ا ىإىل الرياضيات عل)12،13ص،1999 ،بوسلأ ( ينظرهكذا و    :أ

  مناط وعالقات بالرمز والشكلأنظام مستقل ومتكامل من املعرفة والطرائق للتعامل مع.  
 يف التفكري طريقة ومنط.  
 صبحت لغة عامليةأها حىت طريقة حمكمة ومعربة للتنظيم ولتداول املعلومات ونقل.  
  اوالتنبؤ للعامل  واالجتماعيةوسيلة ميكن بوساطتها توضيح املظاهر املادية. 
 القيــــــاس، الرســـــم م، التعمــــــيف، التصـــــنيب، الرتتيــــــة، املناقشـــــعمليـــــات االكتشــــــاف نشـــــاط يتضــــــمن 

  .ج، واالستنتا واالستقراء
 ليهاع ةالبيئة والسيطر  فهم تساعد يفاملنطقي  الربهان طريقة يف.                                            
ويعتمـــد هـــذا  عملـــي -نظـــري -ســـلوب افرتاضـــيأنـــه أيف البحـــث ميكـــن وصـــفه ب ســـلوبأللرياضـــيات  و 

  :التايلاملخطط مبينة يف  ساسيةسلوب على هيكل عام عناصره األاأل
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  .ييمثل البناء الرياض) 03(رقم  المخطط
املعرفــة ( وليــةساســية هــي املفــردات األأن البنــاء الرياضــي يتكــون مــن عناصر أ ؛ املخطــط الســابق يّتضــحمــن 
  .واملسلمات والتعاريف والنظريات )وغري املعرفة

ا املنطقـي يف أ ومتميز هيف وضع  ولعل ما جيعلها  هذه هي الرياضيات وهذه مكانتها،    االسـتداللسلو
ن النمـاذج الرياضـية قابلـة أفضال عـن  خيدم يف مجيع جماالت احلياةاملتنوع الذي  وحمتواها  ة،الواضحولغتها احملددة 

                                        .)15، 14، ص1999، بو سلأ( .يف خمتلف فروع املعرفة البشرية واالستخدام للتطبيق
ضــيات قــوة مــن حيــث ســهولة االســتيعاب مل تعــط الريا ة مــن كــل ذلــك أن مفهــوم البنيــة الرياضــيبــّني يت و

وكلمــا كانــت   ،املتقدمــةوإعطــاء منطلقــات الفكــر الرياضــي يف مراحلــه   لكــن مــن حيــث كفــاءة الرباهــني، و  .فقـط
إىل جانـب  الّلغة اليت تعتمد عليهـا الرياضـيات مبسـطة وسـهلة سـاعدت علـى انطـالق الفكـر يف الكشـف الرياضـي

  .النماذج ومتّيزها بالتناسق والنظاماعتمادها على طرق التفكري ودراسة 
ـــــرى ـــــيم أن (Cangelosi,1992)نقـــــال عـــــن ) 2006"(ماجـــــدة محمـــــود صـــــالح" وت ـــــي تعل الحـــــديث ف
ـــذالتطـــور  إىل باإلضـــافة «:الرياضـــيات فقـــد   يف العلـــوم املختلفـــةحـــدث يف اســـتخدامات الرياضـــيات  يالكبـــري ال

           مـــع تغيـــري وتطـــوير   خـــرى،نظمـــة املعرفـــة األأبفـــروع الرياضـــيات وعالقتهـــا  حـــدث تطـــور ســـريع وواســـع مشـــل مجيـــع
يف املراحل الدراسـية لتسـتمر يف دورهـا يف الرتبيـة اهلادفـة يتناوله منهج الرياضيات  أن بمما جي يف نوعية الرياضيات،

    .»فرادلأل
ــتّ  أثــرت النظريــات الرتبويــة « وذلــك حــني تعلّــم الرياضــيات وتعليمهــاقــد ّمت  و التعلــيم لم و عاحلديثــة يف ال

ا يفاملبادئ اليت جيب  نوم ،تدريسهاعادة تنظيم املادة الرياضية وطرق إثريا ملحوظا على أت   :هذا اجملال مراعا
 ومبستويات متفاوتة مجيع الصفوف الرياضية يفالبيئة  ىالرتكيز عل.  

 تعابير غير معرفة
1 

النظريات نصوص يمكن 
 أثباتها 

4 

المسلمات تربط بين 
وتقبل دون )2(و)1(

3برهان      

تعابير معرفة بداللة 
عرفة   الكلمات غير م  

2 
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 العالقة ىالرتكيز علعندما يتم  جتريدا وتعقيدا كثرأطفال تعلم مفاهيم يستطيع األ.    
 طفال القـدرة علـى تعلـم املفـاهيم لدى األ ألن وذلك  .ميكن تكثيف برامج احلساب احلالية للمرحلة االبتدائية

  .ما كان يعتقد سابقا يف مراحل عمرية مبكرة بعكس
 اللغـــة املناســـبة لعـــرض  اســـتخدمتمـــا  ا، إذومبســـتوى مقبـــول  ،يف أي عمـــر  ،ميكـــن تعلـــيم أي مفهـــوم للطفـــل

  .املفهوم
  به باالحتفاظعلم طريقة فعالة ومنطقية تزيد من كمية التّ  علم باالكتشافطريقة التّ  أوالستقرائية االطريقة.  
 بداعيفكري املستقل والتفكري اإلو العمل على تطوير طرائق التّ  تعليميي برنامج اهلدف الرئيسي أل.  
  ّحلــة العمليــات احملسوســة،ومرحلة مرحلــة مــا قبـل العمليات،ومر  : ميــر يف مراحـل ثالثــة اإلنســاينعلم يبـدو أن الــت

  .العمليات اجملردة
 تدريس املهارات الرياضية جيب أن يبىن على الفهم وليس عملية تدريب آيل على هذه املهارات. 
  ّأمـراً  يعتـرب التطبيقيـةات املأخوذة مـن العلـوم العلمي للمفاهيم والتعميمات الرياضية وخاصة التطبيق التطبيق إن 

                                     .)255 ،254ص  ،2006  صالح،( .» علم واالحتفاظ بهلى تعزيز التّ ه يعمل عنذا قيمة أل
أجـــل تصـــحيح ومراجعـــة شـــاملة ملنـــاهج التعلـــيم مـــن  ظـــروجـــب ضـــرورة إعـــادة النّ يت ؛هعرضـــمت  ظر إىل مـــابـــالنّ        

      العلمـــاء خللـــق جيـــل واٍع منـــتج يســـتطيع مواكبـــة التطـــورات احلاصـــلة  إســـهاماتعليميـــة يف ضـــوء مســـار العمليـــة الت
  . العامل ملواجهة الّتحديات والّتغريات السريعةيف 
  :م التربوية لهاوالقيّ  األهداف العامة لتدريس الرياضيات   .3
ومنهـا التخطـيط احللـزوين   يات،يتم حتديد األهداف يف ضوء االجتاهات احلديثة لتخطيط مناهج الرياضـ    

مبعىن أن املفهوم الرياضي ميكن أن يدرس يف أكثر من صف من الصفوف املتتالية يف نفس املرحلة    ،هلذه املناهج
مـن خصـائص  و  .ولكـن معاجلتـه يف الصـف األعلـى تكـون أكثـر عمقـا وقد ميتد إىل أكثر مـن مرحلـة؛  التعليمية،

  :ومن بني أهم هذه األهداف ما يلي  ،التالميذسلوك ميارسه  األهداف قابليتها للرتمجة إىل
  من خالل دراسة الرياضيات  ،السليمةالتفكري  قميارسوا طر إتاحة الفرصة للتالميذ كي.  
 مساعدة التلميذ على اكتساب املهارة يف استخدام أسلوب حل املشكالت.  
 والتأكيـد علـى أمهيــة   ضـاري لإلنســان،مسـاعدة التلميـذ علـى التعــرف علـى أثـر الرياضــيات يف التطـور احل

  .يف الوقت احلاضر  الرياضيات يف خدمة اجملتمع،
 ،وللكشــــف   مســــاعدة التلميــــذ علــــى اكتســــاب املهــــارات الالزمــــة الســــتيعاب مــــا يدرســــه مــــن رياضــــيات     

  .جديدة عن عالقات
  وعلى تذوقها  تكوين ميول واجتاهات سليمة حنو الرياضيات، ىالتلميذ علمساعدة.   
  على نفسه يف حتصيل الرياضيات االعتمادمساعدة التلميذ على.  
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  والتعـاون  والنظـام ،والنظافـةرغـوب فيهـا مثـل الّدقـة املعـادات المساعدة التلميذ على تكوين وتنمية بعض
 ).167-163ص ،1997، شوق( .البناءالنقد  لالغري وتقبواحرتام 

تقريـــر جلنـــة معـــايري الرياضـــيات املدرســـية التابعـــة للمجلـــس   ل،ة يف هـــذا اجملـــامـــن اجلهـــود الثريـــة املعـــربّ  كمـــاأنّ 
والتقــويم  جمعــايير المــنه (عنــوان  حتــت 1989ســنة  )MCTM(القــومي ملعلمــي الرياضــيات بالواليــات املتحــدة 

ومخسـة  بـاجملتمع،أربعـة منهـا خاصـة  أهـداف،حيث تضـمن هـذا التقريـر قائمـة مـن تسـعة  .)للرياضيات المدرسية
  :عوفيما يلي األهداف اخلاصة باجملتم منيخاصة باملتعل

 إعداد املعلمني املثقفني رياضيا.  
 التعلم من أجل التعلم املستمر  
 إتاحة الفرصة للجميع للحصول عليها  
 إعداد املواطنني الذين يستطيعون التعامل مع املعلومات.  

  :ياألهداف اخلاصة باملتعلمني وه و
  الرياضياتتقدير أمهية.  
  على استخدام الرياضيات يف احلياةالثقة بالقدرة.  
 القدرة على حل املشكالت الرياضية.  
 القدرة على التواصل الرياضي.  
 256، 255 ،ص 2006، صالح( .» القدرة على االستدالل الرياضي.(                        

 فــــإن حتديــــد أهــــداف لتــــدريس الرياضــــيات ضــــروري حلســــن ســــري عمليــــة التــــدريس ؛ ظر إىل مــــا ســــبقالنّ بــــ
متطلبـات  الستشـراففاألهداف منارات لتخطيط التدريس وأسـس لتقـومي خمرجاتـه وتسـاعد علـى كفاءتـه وتوجيهـه 

  .املستقبل
  :فيما يليأهمية تحديد أهداف لتدريس الرياضيات من  و

 تساعد على ختطيط العملية الرتبوية.  
 تساعد على رفع كفاءة العملية الرتبوية.  
 استشراف املستقبل ىتساعد عل .  
 141-138ص  ،1997 شوق،( .تساعد يف عملية التقومي(. 

 يعــد اجملــال الدراســي املصــدر الوحيــد خلــربات املنــاهج الدراســية أنــه ملمصــادر أهــداف تدريســها و أهــم 
    تتنـــاول منهـــا  فســـو  ،أصـــبحت مصــادر هـــذه األهـــداف متعـــددة ل، بـــومـــن مث أهـــدافها ،الرياضـــياتومنهــا منـــاهج 

  الرياضيات  -اجملتمع           -       املتعلم  -       :ما يلي
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 البـد مـن أن نراعـي طبيعـة التلميـذ   عنـد حتديـد أهـداف تـدريس مـادة أو مـادة أو مدرسـة مـا ، : المتعلم
ألسرته وتكييف التدريس لقدراته واستعداداته  واالجتماعي واالقتصاديوخرباته السابقة واملستوى الثقايف 
  .لميذ ودراسته للرياضياتوغري ذلك مما يؤثر على منو الت

 و الدراســــات   إن الرياضــــيات املتعلقــــة باجملــــاالت املتمثلــــة يف الدراســــات اخلاصــــة بالفضــــاء :  المجتمــــع
        قانـــــة و غريهـــــا ممـــــا أصـــــبحت مـــــن عوامـــــل التقـــــدم األساســـــية اخلاصـــــة باملســـــتقبل والبحـــــث العلمـــــي و التّ 

ـــا يف منـــاهج الرياضـــيات يف املراحـــل ينبغـــي   يف اجملتمعـــات اإلنســـانية يف الوقـــت احلاضـــر ، أن حتتـــل مكا
  وانتهـــاء بالدراســـات العليـــا وذلـــك باحملافظـــة  االبتدائيـــةبـــدء مـــن املرحلـــة   املناســـبة هلـــا يف الســـلم التعليمـــي،

  .على بنية اجملتمع
 إذ ينبغي مراعاة التتابع والتسلسل يف تدريس فروع   للرياضيات طبيعتها اخلاصة، : الرياضيات

ا ومفاهيمهاالرياض كما ينبغي أن تراعي النمو السريع واملستمر يف حمتواها وطرق   ،يات وموضوعا
 .)156- 151ص ،1997 ، شوق( .تدريسها

وما يتصل  فمنها ما يتصل بتطور الفكر فيها  ،الرياضياتتعدد مصادر أهداف تدريس  ؛بنيمما سبق يتّ 
 كذل وغري الرياضياتبوظائف  لوما يتصاحلديثة  جتاهاتباالوما يتصل   باألسس،وما يتصل   العام،بالتثقيف 

  .هذه األهداف مصادر مما ال ميكن إغفاله حني البحث عن
فالفرد يف حياته اليومية العملية يستخدم   للرياضيات صلة وثيقة باحلياة العملية لألفراد،كما أّن 

املواعيد،لذا وجب  وا يف حساب األجور أالرياضيات بصفة مباشرة أوقد تكون بطريقة غري مباشرة فهو يستخدمه
  . على كل فرد معرفة احلد األدىن على األقل من العالقات الرياضيات لكي يتعامل مع أقرانه

      :على النحو التايل م التربوية للرياضياتالقيّ  فيمكن متثيل
ا :لتجريدا -   .ة من اجلزئياتاملفاهيم واملعاين الكلية العام العملية العقلية اليت ينظم العقل 
  .يف الذهن حضور صورة الشيء :التصور -
 ماحلجـــ صـــفات احملســـوس كـــالوزن ك، إدراهبقصـــد إدراكـــ دراســـة العناصـــر اجلزئيـــة للشـــيء :التحليـــل والتعمـــيم -

  ...الشكل
  .بديهي للحقائق إدراك :الحدس -
تخدامها يف مواقــف مكانــه اســإيكــون الفــرد فيهــا علــى علــم باملعلومــة وب اإلدراكىل حالــة مــن إويشــري   :الفهــم -

  .رئيسية مثل الرتمجة والتفسري ويتمثل يف مظاهر خرى؛أ
و املبـــادئ والقـــوانني يف املســـائل أو القواعـــد  األفكـــارو أاســـتعمال التجريـــدات يف مواقـــف حمـــددة ، :التطبيـــق -

  .الرياضية
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  ائق ونظريـــات وقـــواننيعلـــى تركيبـــات تقـــوم علـــى حقـــ مبنيـــاً  م الرتبويـــة للرياضـــيات جتعـــل تدريســـها فنـــاً وهـــذه القـــيّ    
  : نه يتطلبإا فولكي يصبح تدريس الرياضيات فنً 

  : برز هذه املنطلقاتأ نحمتواه، وممراعاة منطلقات ومبادئ عامة البد منها يف بناء وتنظيم        
 ساسية للفرداحلاجات األ.  
  ئل الرياضيةواخلوارزميات واملهارات واملسا واملصطلحات والنظريات املفاهيم(البناء الرياضي.(  
 ساليب التفكري الرياضيأ.  
  ّعلم والتعليم يف الرياضياتطرائق الت.  
  22،23،ص1999بو سل ،أ(. احلياة العملية استخدامات الرياضيات يف(.                                        

وكــــذا والربهــــان  لأن الرياضــــيات تــــنظم وتنمــــي ملكــــات التفكــــري واالســــتدال ؛ مــــن خــــالل مــــا ســــبق جنــــد
ـا تسـاعد علـى تطـوير خصائصـه العقليـة  االستنتاج، وتعترب احللقـة األساسـية يف معظـم املهـن واحلـرف إىل جانـب أ
  .والفكرية

 :)السنة الخامسة( المرحلة االبتدائيةفي نهاية  تعلم الرياضيات نالمستهدفة مالكفاءات  .4
ــا  االبتدائيــة مكانــة بــارزة يف تكــوين جوانــب الشخصــية املرحلــة حتتــل   املختلفــة لــدى املــتعلم علــى اعتبــار أ

ولــذلك فــإّن مســاعدة املتعلمــني يف هــذه املرحلــة علــى ختطــي . يبــدأ فيــه اكتســاب خمتلــف الّتعلمــاتالوســط الــذي 
    الصـــعوبات الـــيت تـــواجههم هـــي مـــن ضـــمن األهـــداف الـــيت تســـعى إليهـــا هـــذه املرحلـــة والـــيت تعـــود بـــاألثر االجيـــايب 

 .كيفهم مع احمليط الذين يعيشون فيهعلى منوهم، وحتصيلهم، وت
وج برنامج السنة اخلامسة برامج سنوات التعليم االبتدائي، وهو الذي يـربز ملمـح ختـرج تلميـذ املرحلـة يتّ و «
  أمــا طريقــة الــتعلم وأســاليب التعلــيم فــال ختتلــف عــن الســنوات الســابقة، بــالرغم مــن التوســع الــذي مشلهــا . االبتدائيــة

   )75،ب،ص2011وزارة التربية الوطنية، ( . »ملعاجلةتعميق املفاهيم ا أو
ـــا املتمثلـــة يف البحـــث والتفكـــري والتخمـــني والتجريـــب والتربيـــر  إّن تطـــوير كفـــاءة حـــل املشـــكالت مبكونا

  :وهي على ثالثة أنواع ، والتعميم يستمر طوال املرحلة االبتدائية
  .مشكالت لالستكشاف أو إلدخال معرفة جديدة -
  .و مركبة للتدريب واالستثمارمشكالت بسيطة أ -
  .مشكالت للبحث ترمي إىل تعلم البحث واالهتمام بسريورة حل املشكل -
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  :التايل اجلدولحه وهذا ما يوضّ 
السـنة ( تعلم الرياضيات في نهايـة المرحلـة االبتدائيـة نيوّضح الكفاءات المستهدفة م ):6(جدول رقم

  ).الخامسة
  القياس  الفضاء والهندسة  م المعلوماتالتناسبية وتنظي  األعداد والحساب

  

حل مشكالت متعلقة 
بقراءة وكتابة األعداد 

الطبيعية والعشرية 
ومقارنتها وترتيبها 
  .واحلساب عليها

  

حل مشكالت متعلقة بالتناسبية 
والنسبة املئوية والسرعة واملقياس 

والتحويالت من وحدة قياس إىل 
أخرى وتنظيم معطيات عددية 

  .أو جداول على شكل قوائم

  

  
  : حل مشكالت متعلقة بـ

 التعليم يف الفضاء -
 العالقات واخلواص اهلندسية -
وصف ونقل وإنشاء أشكال  -

 .هندسية
تكبري وتصغري أشكال هندسية  -

  . مستوية

  

  :حل مشكالت متعلقة بـ

وحدات القياس  -
 .االصطالحية

 .املساحة واحمليط -
 .إدخال مفهوم احلجم -
  .مقارنة زوايا وتصنيفها -

               )66-64ص أ،  ،2011 ، وزارة التربية الوطنية(                                            
ايــة التعلــيم تعتــرب   ؛طــرق إليــهالتّ  واملتأمــل ملــا متّ   االبتــدائي هــذه الكفــاءات مبثابــة ملمــح ختــرج التلميــذ يف 

ذ ينبغـــي علـــى هـــذا التعلـــيم إ  ســـاهم يف التكـــوين الفكـــري للتلميـــذ،ت والـــيت ينتظـــر مـــن خـــالل تعّلـــم الرياضـــيات أن
  ..ه على الدقةأن يدرب التلميذ على التفكري االستنتاجي وحيثّ ، باخلصوص

   وقــد ّمت االعتمــاد علــى هــذه الكفــاءات يف بنــاء اختبــار حتصــيلي  يقــيس تعّلمــات الفصــل الدراســي األول 
  .-الدراسة احلالية-تطبيقه على عينة ل للسنة اخلامسة ابتدائييف الرياضيات 

أربعة متارين قصـرية ومسـتقلة يتكون من  )نقاط6( األولالجزء :  جزأين اجبارينويتضمن هذا االختبار 
       وميكــــن ) األعــــداد واحلســــاب، التناســــبية وتنظــــيم املعلومــــات، الفضــــاء واهلندســــة، القيــــاس( مــــن خمتلــــف اجملــــاالت 

ـــدف إىل قيـــاس درجـــة حتكـــم املـــتعلم يف التوظيـــف أن يكـــون بعـــض هـــذه التمـــارين يف  شـــكل وضـــعيات بســـيطة، 
، تكـــون هـــذه التمـــارين متنوعـــة وتســـمح يف جمملهـــا بتغطيـــة الربنـــامج )معـــارف ومهـــارات( املباشـــر ملـــوارده الرياضـــية

ن بشـــكل مقبـــول، كمـــا يكـــون حمتـــوى التمـــارين مـــن املعـــارف املدروســـة يف الســـنة اخلامســـة، غـــري أن هـــذا ال مينـــع مـــ
  .التعرض إىل معارف من مستويات سابقة، هلا ارتباط باملعارف املستهدفة الستعماهلا كموارد

دف إىل قياس درجة حتكم ) إدماجية(تبىن يف شكل وضعية مركبة ) نقاط 4( مسألة: الجزء الثانيأما 
لتعليم االبتدائي، تكون املتعلم  يف جمموعة من الكفاءات الرياضية والكفاءات العرضية املستهدفة  يف مرحلة ا

دف إىل قياس قدرته على توظيف موارده حلل  الوضعية مركبة وغري معقدة، ذات داللة بالنسبة إىل املتعلم و
 )7، ص2007وزارة التربية الوطنية،(). 03(مشكالت بنفسه، عند أسئلة الوضعية اليتعدى ثالثة 
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 :الجوانب الوجدانية لتدريس الرياضيات. 5
الوجداين بتهذيب السلوك الوجداين واألخالقي واالجتمـاعي لـدى املتعلمـني مـن خـالل تنميـة  يهتم اجملال

   )54، ص 2012الزغول، (  .م والعادات وامليول واالهتمامات واملشاعر والعادات السليمةالقيّ  االجتاهات و
 د من األهدافيسعى يف مراحل التعليم املختلفة إىل حتقيق العديتدريس الرياضيات فإن  ؛عليه و   

   .واملهارية ،العاطفية ،وتشمل هذه األهداف اجلوانب املعرفية
        جمال التعلم الوجداين بأنه يتضمن أهدافًا تصف الّتغري  ) ,1956Bloom( "بلوم"حيث عرف   

  )57، ص 2004السلطاني، .( االهتمام واالجتاهات، والقيم، ومنو أوجه التقديريف 
يف حني أن األهداف  ام عادة ما ينصب على حتقيق األهداف املعرفية،ومن املالحظ أن االهتم

تم م ،« :الوجدانية  م وقيمهم وانفعاال ويركز هذا اجلانب على األحاسيس  بتطوير املشاعر لدى الطلبة واجتاها
مبدأ أو معيارًا  واملشاعر وعلى التغريات الداخلية اليت ميكن أن تطرأ على سلوك املتعلم تؤدي إىل تبنيه موقف أو

                                 .)87،ص2007عدس وآخرون،(.» سلوكه وتوجيهه يف إصداره حلكم ماأو قيمة أو اجتاها حتدد 
لى الرغم من اعرتاف الرتبويني بأمهية اجملال العاطفي يف تعلم الفرد ع  أنه )2003("نشواتي"ويرى 

أكثر  فإن النظم التعليمّية والرتبوية السائدة تنزع إىل التأكيد على تطوير مهارات اجملال املعريف  وتطوير شخصيته،
   ).469،ص2003نشواتي،( .من نزعتها إىل التأكيد على تطوير مهارات اجملال العاطفي

وإن وجـود  وتالزم اجلانب املعريف والعاطفي أمر طبيعـي  شك فإن كل هدف معريف جانبا عاطفيا، وبال  
ومــن املســتطاع مصــاحبة األهــداف العاطفيــة لكــل هــدف  اجلانــب العــاطفي ومنــاءه جيعــل منــاء األهــداف املعرفيــة ، 

  ).66،ص1992مبارك،و  عبد العال( .معريف يف املادة
قات اليت أحالت دون استخدام األهداف الوجدانية يف تدريس الرياضـيات غري أن هناك جمموعة من املعو 

   .استناداً ألحباث بعض الباحثني
 مالئمة عدم إىل الوجدانية املعلم لألهداف جتاهل سبب ) Kozlow ,1976 ( "كوزلو  "يعزوحيث 

  .القيم - اهاتاالجت - االهتمامات : مثل املكونات الوجدانية لتنمية املتاحة التعليم وطرق مواد
 يتعرض ال املدرسي الذي املنهاج من ناجتة املعوقات بعض أن) 1983("الشرقاوي "يرى حني يف

  .بتوسع ماوإمكان مواجتاها الطلبة ميول ملناقشة
  :وهي الوجدانية لألهداف إمهال املعلم إىل تؤدي اليت العوامل بعض) 1985("ورفاقه بلوم" وضع وقد

 أنواع تصيب التحوالت اليت من بكثري أكثر مفاجئة لتحوالت تتعرض قد جداينالو  السلوك أنواع أن -
  .املعريف السلوك
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 يتم ال حيث ال الوجداينلمجا حتقيق يف البطيء النمو بسبب وذلك النتائج بفورية ويتعلق الثاين العامل -
 .الزمن من طويلة فرتات بعد إال ذلك
 اكتساب إن : وجاء فيه )1981 ( "وصند كارين" نم كلٌ  وضعة الذي املعوق مع النتيجة هذه تتفق

   .الختبارها طويلة زمنية فرتة إىل وحتتاج يتم ببطء األخرى الوجدانية والنواحي واالجتاهات الشخصية السمات
  : ومنها الوجدانية األهداف استخدام حتول دون اليت املعوقات من عدًدا  )1987( "بل.فريدريك "أورد حني يف

ا  على وقيمه ومعتقداته الشخص جتاهاتا إىل النظر -  ينظر التحصيل بينما ،شخصية مسائلأ
  .عام شيء أنه على

 . الوجدانية األهداف يف التقدير أوجه تقيس اليت املقاييس قلة -
 لتحقيقها نسبياً  طويلة زمنية فرتة إىل الوجدانية األهداف حتتاج قد -
 .للقياس يصلح بأسلوب اتفسريه يصعب عامة بصورة الوجدانية األهداف صياغة -
 الوجدانية األهداف أن يف) 1985( "وآخرون بلوم"و )1981"(صند و كارين" من وكلٌ  بل دراسة تتفق

  )28، 27، ص 2005القحطاني،( . لتحقيقها طويلة زمنية فرتة إىل حتتاج
فقياس  الوجداينال املعريف دون اجملال ما يزال مرتكزا على اجملاالهتمام  أن إال) 1985( "عودة"يشري و   

ترتبط  إذ. ما يزال حيظى باهتمام قليل عند مقارنته باجملال املعريف، نواتج التعلم وتقوميه يف اجملال الوحداين
 األهداف) 1993 ،بل(احملددة لتدريسها يف اجملال الوجداين  ويعد  األهدافاالجتاهات حنو الرياضيات ببعض 

نراه يف كتب ولعل هذا يفسر ما كنا   املعرفية األهدافياسها من الوجدانية يف الرياضيات أكثر صعوبة يف ق
       ارات للقدرات الرياضية  املعرفيةوبتذليلها باختب ، املعرفية لألهدافالرياضيات املدرسية من تصدرها بقوائم 

   أو لطرق قياسها  الوجدانية لألهدافولو بسيطة  إشارةيف حني يندر أن جند فيها 
عدة عوامل منها  إىليرجع  ،اجلانب الوجداين يف تدريس الرياضيات إمهال أن) 1993( "ةالشريد"ويرى   

ا مسائل شخصية، اجتاهات الشخص و معتقداته على  إىلالنظر : نه شيء أحتصيله على  إىليف حني ينظر أ
        إضافة ،اجلانب الوجداين يف تدريس الرياضيات أهدافتقيس  أنوكذلك ندرة املقاييس اليت ميكن  ،عام
 أنذلك  إىل أضفمدة زمنية طويلة نسبيا  إىلالوجدانية حيتاج  األهدافاالعتقاد السائد بان حتقيق  إىل

 .حبيث يصعب تفسريها يصلح للتدريس و القياس، الوجدانية تصاغ عادة بصورة عامة األهداف
  ) 247،ص2011عبابنة،  و الخطيب(  

النواتج التعليمية يف هذا اجملال حتددت يف بناء االجتاهات اليت تعد أن ؛ جند مبا مت ذكره سابقا عمالً  و
تلعب دورا  يفه .مهمة يف التعليم وأخذت األهداف الوجدانية خطًا متصًال كما هو احلال يف األهداف املعرفية

ا تركز على بناء أمور يف غاية األمهية بالنسبة للمأساسيا يف العملية التعليمية التّ  تعلمني وهي تكوين علمية، أل
  .حلالقّيم واالجتاهات واملشاعر اإلجيابية وتنميتها لديهم يف خمتلف املرا
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   :تاالتجاه نحو الرياضيا - ثانيا
 روهو حج ،املرتبط بسلوك األفراد واالجتماعيةفسية يكاد يكون مفهوم االجتاه من أهم املفاهيم النّ 

مع اختالف  و  .التعليم :منهاقه يف كثري من اجملاالت ومت تطبي  يف بناء علم النفس االجتماعي، األساس
م، منها أن التعبري عن االجتاهات حيمل معىن  اجتاهات األفراد فهناك معامل أساسية لتعبري األفراد عن اجتاها

  ).278 ص، 1993يونس، ( .انفعالًيا جتاه املواقف واألشخاص مما يعطيه قوة دافعة للسلوك

يكمـن يف القـدرة علـى الكشـف عمـا يشـعر بـه الّتالميـذ   ،يواجه املعّلمـني وخمططـي املنّـاهج الّتحدي الذيف       
فقــد جنــد أن الــبعض مــنهم مييــل إىل مــواد مدرســية معينــة،  بينمــا ينفــرون مــن أخــرى ومــن هنــا .  حنــو املــواد الّدراســية

   معينــة تنميــة االجتــاه حنــو مــادة « ن نــرى أن حتصــيل املــتعّلم الواحــد خيتلــف يف املــواد الدراســية املختلفــة مــن حيــث أ
ــا تســاعد التالميــذ علــى التقــ) 1982(أو قضــية حمــددة كمــا أكــد بركــات  أكثــر دم يف اجملــاالت املعرفيــة وجتعلهــم أ

ا تزيد من انتباههم وجتعلهم يشعرون بأن املادة سهلة وممتعة هلم  ا،كما أ   .»إقباال على املادة اليت يدرسو

                 .)173ص ، 1995، بوقحوص(
م جيعلهـــم  )183، ص2005العتـــوم وآخـــرون،( ويـــذكر         إّن ارتبـــاط املـــادة الدراســـية حبيـــاة الطـــالب وطموحـــا

  .واد الدراسيةيندفعون الستخدام اسرتاتيجيات فّعالة يف معاجلة املعلومات واالندفاع الذايت حنو تعلم امل
م حنــــو املــــادة الدراســــية والنشــــاطات املدرســــية  )2003"(نشــــواتي"ويــــرى           أن مشــــاعر الطــــالب واجتاهــــا

م علــى اجنـاز املطالــب التعليميــة  م حنــو زمالئهـم ومعلمــيهم تــؤثر يف قــدرا وعلــى حتقيــق  األخـرى،  وكــذلك اجتاهــا
                                        ).17ص ، 1995، موسى و الحريقي (.األهداف التعليمية املراد حتقيقها

غــة األجنبيــة يتوقــف أن تعلــم اللّ  " Gardnerو Lambert" كــل مــنكمــا يبــدو أيضــاً مــن خــالل مــا يــراه  
 .اغة،  وعلى دوافعهم لدراستهأيًضا على اجتاهات املتعلم حنو من يستعملون هذه اللّ 

               ).127،ص1993إ،المبرت،و  والمبرت (
إىل جانـــب ذلـــك  فقـــد أشـــارت عـــدة دراســـات إىل طبيعـــة العالقـــة االجيابيـــة بـــني التحصـــيل واالجتـــاه حنـــو 

   الـــيت كشـــفت عالقـــة وثيقـــة   ) &Gabelko,2007)  Worrell, Rothالقـــراءة منهـــا دراســـة ورل وروث وجـــابيلكو 
 عالقــة اجيابيــة   (Brooms, 1996)" بــروكس"كمــا وجــدت .مســتوى حتصــيله بــني اجتاهــات التلميــذ حنــو القــراءة و 

                                 ).16 ص، 2008 إسماعيل،( .بني االجتاه حنو القراءة ومستوى استيعاب التلميذ ملهارات القراءة
 غة والعلومواللّ   يف جماالت خمتلفة كالدراسات االجتماعية لدراساتا نالكثري م تدد توصلويف هذا الصّ 

جيابيــة تضــاف إىل جنــاحهم والرياضــيات إىل وجــود عالقــة موجبــة مــن النجــاح واالجتــاه حيــث أن اجتاهــات الطلبــة اإل
م وعائلتهم  ومدارسهم األكادميي،   .ودروسهم كما تؤثر هذه االجتاهات يف تفاعل الطلبة مع أقرا

 Duygu Çetingöz &  Nese Özkal,2009,p1905) (                     
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بدراسة االجتاهات حنو العلوم والرياضيات وانتهت النتائج إىل أن اجتاه  )Young 1992,(كما قام  يونغ         
    جود فروق ذات داللة إحصائية كما تبني عدم و   ،الذكور حنو العلوم والرّياضيات أكثر إجيابا من اجتاه اإلناث
 ). 29ص ،1995،و موسى  الحريقي( .يف االجتاه حنو العلوم و الرياضيات باختالف املستوى الدراسي

 (Ivenns,1965) "زايفان"وقد تكون االجتاهات يف بعض املواد الدراسية أكثر أمهية من غريها، فقد توصل         

  .عامال مهما يف الفشل يف احلسابعلى أن االجتاهات الضعيفة كانت  يف دراسة أجراها إىل أن هناك دليالً 
               ).26ص ، 1990،  البصيلي وآخرون(  

سـاب أن اجتاه الفرد حنـو احل« ) 1981 ،اجلبوريو  العبيدي(واالجتاهات هلا أمهية أساسية يف الرتبية، فريى         
يؤثر يف تعلمه املعلومات واملهارات احلسابية، وأن  االجتاه حنو الكتب يؤثر يف قدرته علـى تعلـم القـراءة وأن االجتـاه 

                        ).28،ص1990 ، البصيلي وآخرون(.»حنو املدرسة على اختالف صورها يؤثر يف قدرة الفرد على التعلم 
جنــد أن اجتــاه الطالــب حنــو املــادة الدراســية وآراءه بشــأن تعلمهــا وتوقعاتــه مــن تعلمهــا  ؛ املتأمــل ملــا مت ذكــره و      

هلذا كـان لزاًمـا علـى املعلـم . لم ميكن أن تكون هلا مكان يف البحث العلمي لتعليم الرياضياتودوافعه حنو هذا التع
      أمهيــــة االجتاهــــات تكمــــن يف عالقتهــــا الوثيقــــة بالكفايــــة  نّ أل .مــــا يتعلمونــــه أن حيــــاول معرفــــة اجتاهــــات طالبــــه حنــــو

   .يف العملية الرتبوية
االســـتعانة  للباحثـــة أمكـــن ،"حنـــو الرياضـــيات هاالجتـــا"اخلصـــوصب ظريـــة الـــيت تناولـــتالنّ املراجـــع  ةلقلـــ اونظـــرً 

ــا عليهــا داالعتمــا متّ  والــيت لــديهااملتــوفرة  لدراســاتبعض ابــ  تثــري عنــاويناغة وصــيّ  تاجمــن بــاب اســتن ،واالســتعانة 
  :هي كاآليتو  هذا اجلانب

  :مفهوم االتجاه نحو الرياضيات -1

الفرد حنو موضوعات  توم يعّرب عن حمصلة استجابامفه :بأنه االتجاه نحو مادة الرياضيات يعّرف
   .الرفض أو ويسهم يف حتديد مدى حرية الفرد املستقلة جتاه مادة الرياضيات من حيث القبول  مادة الرياضيات،

  ).150، ص 2003زايد ، ( 
 بالرياضـيات تتعلـق الـيت األفكـار بعـض حنـو الفـرد موقـف هـو « :بأنـه )2004 ("رمضـان خيرية "ترى و

                                                )22ص ،2010 ،المالكي(  .»واجملتمع  للفرد بالنسبة وأمهيتها صعوبتها درجة حيث من
ال خيتلف  أن االجتاه حنو الرياضيات« يرى ) Aiken )1972 "أيكن"  اأجراه حبوثمن خالل عدة و 

عبارة اجتاه كما تستخدم يف الدراسات «وقد الحظ أن   ين املعرفة األخرى،جوهريا عن االجتاهات حنو مياد
                         .)146، ص2001إبراهيم، (.»ما دٍ والقلق إىل ح متعين تقريبا الشيء نفسه كاملتعة واالهتما ااملشار إليه
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 حمصـــــلة هــــو :تحنــــو الرياضــــيااالجتــــاه  نســــتنتج أن ؛ الســــابقة ريفــــات طرحــــه مــــن التعمــــن خــــالل مــــا مت
وخـــربات جتعلــــه يســـتجيب بالتأييّــــد أو الــــرفض إزاء  بســـتجابات الــــيت تتكـــون مــــن خـــالل مــــرور الّتلميـــذ بّتجــــار اال

                                          .ومعرفة قيمتها وطبيعتها اجانب االستمتاع  ناألفكار اليت تتعلق بالرّياضيات م
  :االتجاه نحو الرياضيات وبعض المتغيرات . 2

الفروق الفردية بني املتعلمني شغلت اهتمام الكثري من الرتبويني؛  ولكن هذا االهتمام إّن فكرة مراعاة 
البد من توفري الظروف ألنّه .  يظل اهتمامًا نظريًا ال ميتد إىل الفعل واملمارسة الفعلية لصعوبة تطبيقه عند البعض

املناسبة للتعليم استجابة ملبدأ مراعاة الفروق الفردية يف تعليم الرياضيات مثًال وخصوصًا بعد أن تبّني أن كل 
التالميذ قادرون على تعلم الرياضيات شريطة أن تتوافر  لديهم اجتاهات اجيابية حنو هذه املادة، أو إمكانية تغيّري 

ية حنوها، كما أّن نوعية هذه االجتاهات قد تبدو واضحة  حسب العديد من الدراسات وتعديل االجتاهات السلب
  :يف هذه املتغريات منها

  :صعوبات التعلم. 1 .2   
تعترب العالمات املدرسية اليت يناهلا الطالب نتيجة أدائه ملهمة تعلمية معينة، تشكل إحدى القرائن اهلامة 

يف اجتاهاته املستقبلية  اله، واليت تؤثر يف أدائه املستقبلي، األمر الذي يؤثر يّ اليت متكنه من معرفة موقف املعلم ح
  .حنو هذه املهام بشكل فّعال

 صعوبات ذوي التالميذ قدرة إىل التعرف )Zentall & ferkis,1993(دراسة  استهدفتويف هذا الشأن 
 قوامها عينة على وذلك الرياضية، املشكالت حل يف العاديني والتالميذ االنتباه، وعجز الزائد، والنشاط التعلم،

  .تالرياضيا يف تعلم صعوبات ذوي تالميذ )10(و عاديني، تالميذ )10(
        الزائد والنشاط التعلم، صعوبات ذوي للتالميذ الرياضي التحصيل أن لىع النتائج أسفرت و

م عن منخفضاً  كان االنتباه وعجز  مهارات يف عجزاً  يظهرون التعلم صعوبات يذو  التالميذ وأن العاديني، أقرا
         الرياضيات ملناهج التدريس بطريقة تتأثر التالميذ خصائص أن الدراسة أوضحت كما.املشكالت حل
 .الرياضية للمفاهيم أساسية عمليات الرياضية والقدرة والقراءة، الذكاء، مستوى وأن

 Zentall & ferkis, 1993, pp 6-18) (  
أّن تالميــذ الصــف « مــن خالهلــا والــيت تبــّني ) ,2007Bloom  ( "بلــوم"بــالّنظر إىل الدراســة الــيت أجراهــا ف          
م مـن حيـث الّتحصـيل يف مـادة الرّياضـيات، ميلكـون ) ٪20(بتدائي الذين يقعون يف عداد أفضل االثالث  من أقرا

م) ٪20(ن ضمن أدىنمن الّتالميذ الذين يقعو  ،املادة هاجتاهات أكثر اجيابية حنو هذ ني أّن تبـاين كما تبّـ  ،من أقرا
اية املرحلة الثانوية م حنو مادة الرّياضيات قد استمر حىت    .»هؤالء الّتالميذ يف اجتاها

   .)479،ص2003نشواتي ،(
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فإّن هناك مشكلة واحدة تتمثل يف التالميذ املصنفني على أّن لديهم "Lux,1987 "للوكس"وفقا و 
ومن ّمث يصبح ضعفهم األكادميي هو حمور . غالبًا ما خيفون أي مواهب وقدرات خاصة لديهمصعوبات تعلم 

م احلقيقية  "ميكنتاير و يونج"وهذا ما أشار إليه . تركيز واهتمام معلميهم وزمالئهم بعيدًا عن معرفة قدرا
Young&McIntyre,1992)(  لديهم  –بات تعلم املصنفني على أّن لديهم صعو  العديد من التالميذمن أّن

  . القدرة على إتقان نفس املوضوعات واحملتوى التعليمي مثلهم يف ذلك مثل املوهوبني من التالميذ
كما تشري البحوث أيضَا إىل أّن مصطلح صعوبات التعلم جيب أّن يستخدم فقط ليعين التعلم بشكل 

ا بشكل خيتلف     خمتلف ألّن هؤالء التالميذ غالبًا ما يتقنون املعلومات الصعبة، و  لكن حيتاجون إىل القيام 
ا يف املدارس التقليدية   )152، ص2007خليفة وعيسى، .( عن الطريقة اليت تدرس 

معرفة واستخدام وضبط العمليات (املعرفية ترجع صعوبات التعلم إىل القصور يف بعض املتغريات  قدكما 
بـذل اجلهـد ( وغـري املعرفيـة ) القـراءة، إعـادة الصـياغة، التصـور، فـرض الفـروض، التنبـؤ، احلسـاب، املراجعـة: املعرفية

املرتبطـــة بالنجـــاح يف حـــل املشـــكالت الرياضـــية مقارنـــة بالعـــاديني حتصـــيليا    ) فعاليـــة الـــذات، االجتـــاه حنـــو الرياضـــيات
  .رياضياتيف ال

دف تصميم وجتريب برنامج للتعلم العالجي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم    وعليه؛ أجريت دراسة 
و من بني النتائج املتوصل إليها أنه توجد فروق بني عينة الدراسة على مجيع أبعاد . يف الرياضيات مقارنة بالعاديني

ل املشكالت مبا يف ذلك االجتاه حنو الرياضيات لصاحل التالميذ استبيان املتغريات املعرفية وغري املعرفية املرتبطة حب
  )7-1، ص2005عبد الاله، (  .العاديني

وتشري دراسات عدة إىل أّن ميل األطفال إىل املدرسة وحبهم للنشاطات املدرسية، يتضاءل بازدياد عدد 
م الدراسية، وقد يعود ذلك إىل اخلربات غري السّ  املتعلم يف حياته املدرسية، واملتعلقة باملعلم ارة اليت يواجهها سنوا

                                                          .)478،ص2003نشواتي ،( .اخل...أو املنهاج أو طبيعة النظام املدرسي
ا وتعديلها بالتعلم، وختضع للمبادئ والقوانني على اعتبار أّن االجتاهات أمناط سلوكي و ة ميكن اكتسا

      فالعديد . اليت حتكم أمناط السلوك األخرى، وقد يتأثر األطفال بسلوك معلميهم أكثر من تأثرهم بأقواهلم
  االبتدائية جيابية تتطور لدى تالميذ املدارس، وخباصة يف املرحلتني االبتدائية وما قبلمن االجتاهات السلبية واإل

  .ارة ببعض األوضاع التعليمية واملدرسيةارة وغري السّ نفعالية السّ من خالل إشراط بعض اخلربات اال
               .)476،ص2003نشواتي ،( 

إىل مشروع الّتفاعل مع التلميذ الذي يعاين     )  Howell et al,1972"(خرونهوويل وآ"أشار  كما  
و استهدف املشروع تطوير سبع وحدات يف مادة الرياضيات وهي العمليات . من صعوبات تعلم احلساب

تعتمد احلسابية األربع على مجيع األعداد، ونظرية االحتماالت ونظرية األعداد واهلندسة باستخدام الوسائل اليت 
تلميذ ممن يعانون صعوبات يف حتصيل القراءة )104(و قد طبق هذا املشروع على .  على احلواس املتعددة
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اية املشروع حتسن فهم التالميذ إلجراء العمليات احلسابية على الكسور وحتسن  والرياضيات ولوحظ يف 
 )215، ص 2006بدير، ( .اجتاهات التالميذ حنو الرياضيات

) (Callan,1998"كوالن"و )(Geiser,1998"جيزر" لت إليه دراسةتوص ما وهذا
إىل ارتفاع دال يف درجات التحصيل الدراسي ) (Geiser et al,2000 " جيزر وآخرين"و) (Moore,1999"مور"و

            جتاه  لدى أفراد اجملموعة التجريبية الذين تعلموا من خالل مصادر تعليمية تتناغم يف الرياضيات واال
  )130، ص2007خليفة وعيسى، (  .مع تفضيالت أسلوب التعلم لديهم

ـــا  تكمـــا أســـفر  ـــدف حتديـــد فعاليـــة األنظمـــة التدريســـية  )452، ص2010،أحمـــد(الدراســـة الـــيت أجر
م  املتكاملة يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري لذوي صـعوبات تعلـم الرياضـيات يف املرحلـة اإلعداديـة واجتاهـا

ن نتائج تربوية من أمهها فعالية األنظمة التدريسية املتكاملة يف تنمية االجتاهات حنو املادة لذوي صـعوبات حنوها ع
 .تعلم الرياضيات

 :التفوق الدراسي.2.2        
وبالتايل   ذكر أّن الطالب يكونوا أكثر دافعية لتعلم املادة الدراسية اليت يبدون حنوها استعدادًا إجيابياً يُ 
صيلهم جيداً، حيث أّن نشاط الطالب يف املوقف التعليمي وفعاليته، يساعده على تكوين اجتاه إجيايب يكون حت

حنو املادة، وقد أشارت العديد من الدراسات الرتبوية ذلك، وأكدت على أّن اجتاهات الطالب حنو املادة اليت 
ا تؤثر بدرجة عالية على حتصيلهم الدراسي فيها، مبعىن إذا ك         ان اجتاه الطالب إجيابيًا حنو املادة يتعلمو

 )60، ص2009مداح، (  .اليت يدرسها،  فإنه يسعى جاهداً إىل تعلمها وحتصيلها بتفوق
عموما   :أن االجتاه حنو الرياضيات يعد سببا وراء التحصيل فيها ويستدرك قائال)1990"(الصياد"ويقول 

 ).151،ص2003زايد،(.كلما كان حتصيله فيها مرتفعا  كلما كان اجتاه التلميذ حنو الرياضيات موجبا
استعملت   .أجريت دراسات عديدة على املدارس اليت كانت مستويات حتصيل طلبتها عالية جًداكما 

 Khan and"خان ووايز"وجد   .الدرجات كأساس يف فحص عادات واجتاهات الطلبة يف املرحلة الدراسية املعنية

Weiss)(هولتزمان وبراون"ة من خالل حتليل دراس" Holtzman and Brown,1968)(خان"و"Khan,1969)( 
 ).43،ص1995المخزومي،(.أن هناك عالقة دالة بني االجتاه والتحصيل الدراسي

ليت أوضحت أن املشاعر ا )Echols"( يكولزأ"دراسة « إىل )1988" (الشناوي" كذلك فقد أشار        
إىل االجتاه  بينما تؤدي املشاعر املوجبة غالبا  لبا إىل جتنب هذه املادة،السالبة حنو مادة الرياضيات تؤدي غا

 ).26،ص 1990، البصيلي وآخرون( .» ويزداد إقبال الطالب على الدراسة املتخّصصة املتعمقة للمادة حنوها

ة مما سبق ذكره؛ أّن ذوي صعوبات تعلم الرياضـيات حيتـاجون إىل تـدخالت تدريسـية وبـرامج عالجيـيفاد   
لتمكينهم من تعلم اخلربات الرياضية وكلما كان التدخل مبكراً أمكن احلصـول علـى نتـائج مرضـية لتحسـني أدائهـم 
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يف حني أّن املتفوقني يف هذه املادة حيتاجون إىل تنميـة هـذه ، وبالتايل تكوين اجتاهات إجيابية حنوها. يف الرياضيات
  .ليميةاالجتاهات ومنه االستثمار األمثل للمدخالت التع

  :وأهميته بقياس االتجاه نحو الرياضيات متطور االهتما .3

للبحــوث يف جمــال االجتاهــات حنــو الرياضــيات فقــد  )Aiken ،1972( "أيكــن"للمراجعــة الــيت أجراهــا  تبعــاً 
  :قاييس املستخدمة لقياس االجتاهات إذ يقولوضع بعض الّلوم على نقص الوسائل واألدوات وامل

لقياس االجتاهـات حنـو الرياضـيات بسـبب تأثريهـا يف عمليـة  مقاييس و قطرائ لتطويرماسة هناك حاجة «
 Mathematics Attitude(ســــتبانة االجتاهــــات حنــــو الرياضــــيات إطــــار يف هــــذا اإل توقــــد ظهــــر  .»التــــدريس

Inventory ()MAI( عـــاد الـــيت أسســـها ســـاندمان ألباملتعـــددة ا)Sandman,1979( وخاصـــة بعـــد شـــيوع املقـــاييس،
ومقياس سـودام ،)Aiken، 1974(كمقياس أيكن لالجتاهات حنو الرياضيات (Likert) عد من نوع ليكرتوحيدة الب

 Titus and( طورت تيتوس وتري وليجر وقد ).Suydam -Trueblood,1974(وتروبلد لالجتاهات حنو الرياضيات 

Terwilliger ,1990(ك وكريســـــــــت مقياســـــــــا ســـــــــباعيا لالجتاهـــــــــات حنـــــــــو الرياضـــــــــيات كمـــــــــا اســـــــــتخدم ثورنـــــــــداي
لالجتاهـــات حنـــو  )Fennema-Sherman( وشـــريمانمقيـــاس فينيمـــا )Thorndike-Christ,Tracy,1991(وتريســـيت

 Thompson;andوالــــــذي أكــــــدت تومســــــون وآخــــــرون ) 1977الــــــذي جــــــرى تأسيســــــه عــــــام ( الرياضــــــيات 

others,1993) ( ميكــن اإلشــارة علــى  ويف البيئــة العربيــة  .مصــداقيته يف قيــاس اجتاهــات معلمــي املــدارس الرمسيــة
   والثــاين طــوره ) 1980 الكــيالين ، أبــو زينــة و( األول أسســه  ،مقياســني وحيــدي البعــد لالجتاهــات حنــو الرياضــيات

ـــــا(  ـــــاس أيكـــــن .  ويقـــــيس االجتاهـــــات حنـــــو اهلندســـــة حصـــــراً )  1983، مين       كمـــــا ميكـــــن اإلشـــــارة إىل ترمجـــــة مقي
)1974 ،Aiken( لالجتاه حنو الرياضيات ) مـن الّلغـة االجنليزيـة إىل الّلغـة  )1988،الشـناوي (من قبـل )حيد البعدالو

                                                                 ).146ص ، 2001 ،إبراهيم(.»العربية وإعداده وتطبيقه يف البيئة املصرية
إجـــرائهم مـــن خـــالل البـــاحثني والعلمـــاء مـــن قبـــل  أن هنـــاك اهتمـــام كبـــري تبـــّني  ؛عرضـــه متّ  ملـــا اســـتنتاجاً  و
  . املتغريات ضعالقتها ببعو  ،االجتاهات حنو الرياضيات تناولت لبحوث

  : جند مايلي-أمكن االطالع عليها  -اليت األبعاد التي تناولتها مقاييس االتجاه نحو الرياضياتومن 
 1974(مقياس أيكن لالتجاه نحو الرياضيات :(  
ـا سـنة  ) Lewis R.Aiken ( "أيكـن.لويس ر " األصـلصمم هذا املقياس يف           مـن خـالل الدراسـة الـيت قـام 

إىل الّلغـة )1988 ، الشـناوي(وترمجـه "املتغريات الشخصـية وعالقتهـا باالجتاهـات حنـو مـادة الرياضـيات" 1963) (
عبــــارة معــــدة بطريقــــة  )20(العربيــــة،ومت تقنينــــه علــــى البيئــــة املصــــرية ويتكــــون هــــذا املقيــــاس يف صــــورته األصــــلية مــــن 

جمـــال علـــم الـــنفس  ومت عرضـــه علـــى املّتخصصـــني يف ، لقيـــاس االجتـــاه حنـــو مـــادة الرياضـــيات )(Likert "ليكـــرت"
   ).147،ص  2001،إبراهيم( .للتأكد من دقة الرتمجة وصياغته الّلغوية
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  وشيرمان مقياس فينيما )Fennema   & Sherman) (1977(:  
بـــني البنـــني (أثـــر الفـــروق اجلنســـية " تركـــز بشـــكل أساســـي علـــى دراســـة دراســـة كانـــت  1977أجريـــا عـــام 

يف حـــدوث هـــذه  العوامـــلوقـــد حـــاوال حتديـــد مـــدى إســـهام بعـــض ".يف التحصـــيل الدراســـي يف الرياضـــيات) والبنـــات 
  :الظاهرة من خالل أبعاد املقياس التالية

  .ثقة الفرد بنفسه -
احنو الرياضيات والشعور بأمهيت ةاالجتاهات الو الدي -   .ها وفائد
  .االجتاهات حنو الرياضيات -
  )36،ص1989سيد أحمد،( ).بنت –ولد ( نوع الفرد املتعلم -

 ساندمان  استبانة االتجاهات نحو الرياضيات)Sandman,1979 Rechard(:  
  "ريتشــــارد ســــاندمان"متعــــدد األبعــــاد الــــيت أعــــدها  )MAI(تتــــألف اســــتبانة االجتاهــــات حنــــو الرياضــــيات 

املتحـدة يوتا للبحث والتقومي التابع جلامعة منسـيوتا يف مدينـة مينيـا بولـوس يف الواليـات األمريكيـة لصاحل  مركز منس
)USA(( Universityof Minnesota Minnestaepolis) وبـدعم مـن  املؤسسـة الوطنيـة للعلـوم (Nationnal 

Science Foundation) تقـيس الصـفات ) سـلبية  عبـارة 16عبـارة اجيابيـة و22(عبارة حول الرياضيات ) 38(من
  :الست التالية) املركبات ( 

  Perception of Mathematics Teacher        رؤية املدرس الرياضيات -
                     Anxiety Toward Mathematicsالقلق حنو الرياضيات  -

 Value of Mathematics in Society         قيمة الرياضيات يف اجملتمع   -

 Self-Concept in Mathematics       ت يف الرياضيات       مفهوم الذا -

  Enjoyment ofMathematic                       املتعة يف الرياضيات     -
                Motivation in Mathematic                       الدافعية يف الرياضيات  -

ـــراهيماشـــه"وقـــد ترمجهـــا الباحـــث  ـــراهيم إب ـــة ) 2001("م إب ـــة إىل الّلغـــة العربي بســـوريا مـــن الّلغـــة االجنليزي
  Scale(وأعــــــدها مبــــــا يتناســــــب مــــــع املرحلــــــة اجلامعيــــــة واضــــــعا الشــــــكل األويل ملقيــــــاس االجتــــــاه حنــــــو الرياضــــــيات 

Mathematics Attitude (  )MAS( .)،152 ،151ص ،2001 إبراهيم(.  
  1980(أبو زينة وعبد اهللا الكيالني  لفريد كاماستبيان:(  

ـا  )1980(م هذا املقياس يف سنة صم أثـر املتغـريات واملسـتوى التعليمـي " مـن خـالل الدراسـة الـيت قامـا 
فقـــرة مـــن نـــوع  )25(وحيتـــوي علـــى " علـــى االجتاهـــات حنـــو الرياضـــيات عنـــد فئـــات مـــن املعلمـــني والطلبـــة يف األردن

  : قرات األبعاد التالية،وتقيس هذه الف)ال أوافق،أعارض بقوة ،أوافق برتدد،أوافق متاما"( ليكرت"
  . صعوبة الرياضيات بالنسبة للطالب -
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  . االستمتاع بدراستها وأمهيتها -
بعـــض فقـــرات املقيـــاس .الرياضـــيات تـــدريس حبـــوث يف جمـــال منـــاهج و وقـــد اســـتخدم يف عـــدة دراســـات و

   .حيمل االجتاه السليب) فقرة 12( والبعض اآلخر) فقرة 13(حتمل االجتاه االجيايب 
   .)247، 246، ص1995خطاب،  و زينةأبو (                                    

                                  .على هذا املقياس لسهولة تطبيقه على عينة الدراسة -الدراسة احلالية-وقد ّمت االعتماد يف 
  1986( مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات لشكري سيد أحمد:(  

ـــوان مقيـــاس االجتاهـــات حنـــو الرياضـــيات )  1986(الـــذي اســـتخدمه عـــام أعـــده شـــكري ســـيد أمحـــد  بعن
  : فقرة تعكس هذه الفقرات األبعاد التالية )15( نويتكون هذا املقياس م"Likert"بأسلوب ليكرت

    ).مخس فقرات( جانب االستمتاع باملادة الدراسية  -
    ).مخس فقرات( الدراسية  ةتعكس جانب طبيعة املاد -
   ).52ص ،1986  ، دسيد أحم( ).مخس فقرات(ة للمادة الدراسية وقيمتها جانب األمهي -

تغلغلـــت  « أن بعـــد يف أنـــه أهميتـــهضـــح تتّ   االجتـــاه حنـــو الرياضـــيات قيـــاسب االهتمـــام  تطـــورخـــالل ومـــن 
 تكـن الـيت مل  ، حىت تلك املواد الدراسـية األدبيـة الرياضيات يف كافة جماالت حياتنا وخمتلف املهن واألعمال فيها،

ــــة رياضــــية ــــا مــــ  ،تعتــــرب يف املاضــــي يف حاجــــة إىل خلفي ــــوم تتطلــــب مســــتوى معين القــــدرة الرياضــــية  نأصــــبحت الي
ـــا ختصصـــات أدبيـــة مالســـتخدام األســـاليب الكميـــة أو النمـــاذج الرياضـــية رغـــ كـــذلك أصـــبح مســـتوى القـــدرة   أ

  .»سة اجلامعيةالرياضية متطلبا أساسيا للقبول باجلامعات يف العديد من التخصصات الدرا
                 ).32ص ، 1989، دسيد أحم( 

مــن جانــب املتعلمــني علــى  هــاوتأثري  مهيــة االجتاهــات حنــو الرياضــياتأالدراســات الكثــري مــن  أثبتــتلقــد و 
املشــاعر الســلبية  ألنّ  هــات إجيابيــة حنــو مــادة الرياضــيات؛لــذلك جيــب العمــل علــى تنميــة اجتا «حتصــيلهم الدراســي

تؤدي غالبا إىل جتنب هذه املادة بينما املشاعر املوجبة تـؤدي إىل إقبـال التالميـذ علـى الدراسـة املتخصصـة املتعمقـة 
  3.»سواء حدٍ  ىجاح يف التعلم واحلياة علومن مث إمكانات هائلة للنّ  ؛للرياضيات
 فالطالـب ،الرياضـيات لتـدريس األساسـية األهـداف مـن الرياضـيات حنـو إلجيابيـةا االجتاهـات تنميـة تعـدو 

 بعـض تفسـري وحماولـة ،بشـغف الرياضـيات مـادة بدراسـة يقـوم سـوف الرياضـيات مـادة حنـو إجيايب اجتاه لديه الذي
 وحيـاول ، يةالرياضـ األفكـار مـن اجلديـد عـن االسـتفهام مـن ويكثـر رياضـياً  تفسـريًا االجتماعيـة واملواقـف الظـواهر
  ).165 ،ص1997 شوق،( .بنفسه األفكار بعض استنتاج

  يُعــد مــن األهــداف الوجدانيــة مأمولــة التحقيــق يف جمــال العمليــة التعليميــة االجتــاه حنــو الرياضــياتلــذا فــإن 
  رفيــة ولكــي تتحقــق األهــداف املع  ،بــل قــد يفوقهــا يف األمهيــة -املعرفيــة واملهاريــة -وال يقــل أمهيــة عــن بــاقي اجلوانــب
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       وأن تنمــــو ميــــوهلم حنوهــــا   املهاريــــة البــــد وأن تتولــــد لــــدى التالميــــذ اجتاهــــات موجبــــة حنــــو دراســــة الرياضــــيات، و
    .وأن يُقدروا أمهيتها

  : نحو الرياضيات هالعوامل المرتبطة باالتجا .4
 لب علــيالّســ وجيــاب أوالــيت هلــا تــأثري باإل املعرفيــة،املعرفيــة وغــري  ااملتداخلــة منهــهنــاك الكثــري مــن العوامــل 

 قدراتـــه ،املـــتعلم خـــربات ،النضـــجمســـتوى :العوامـــلخاصـــة بالنســـبة لتشـــكيل اجتاهـــات التالميـــذ وأهـــم تلـــك االجتـــاه 
  :وسوف نتطرق إىل بعض منها .غريها و.. .، العمرطريقة تدريس املعلم  ،تالميذهماجتاهات املعلمني حنو 

 :العوامل المعرفية -1.4

 على العموم نتائج التالميذ يف مادة الرياضيات أنرسني يف خمتلف مراحل التعليم يشكو الكثري من املدّ  
وذلك ينعكس  تثري خماوف أغلب التالميذفهي   ،هاا باملقارنة مع ما ينتظر من التحصيل فيجدً منخفضة  تبدو

  : ومن العوامل املعرفية نذكر مايلي، على االجتاهات حنوها 

  :الخلفية الرياضية -1.4-1   

كثريا من التالميذ يكرهـون   أنيالحظون   ،مبراحل التعليمجمال الرياضيات  تخصصون يفاملمن واقع عمل 
 ومــن مثّ  ،واســتمتاعهم بدراســتها بأمهيتهــا إحساســهم أوالرياضــيات وال يهتمــون بدراســتها لعــدم شــعورهم جبــدواها 

ـم بـل ،اسـتهاحنـو در  دافعيـتهمت حنوهـا وقلّـ ةتكونت  لدى الكثري مـنهم اجتاهـات سـلبي دراسـتها  جتنـبحيـاولون  أ
مقــدر   صــات التكنولوجيــة نظــراً الكثــريين مــنهم يف مواصــلة دراســتهم اجلامعيــة يف التخصّ  فشــل إىل أدىممــا  إمكانــا

     4.االجتاهات النفسية إىليعود  اهرةالظّ ن سبب هذه أو  ،عيفة يف الرياضياتالضّ  خللفيتهم
طلب من جمموعة من الطلبة  عندما أنه ) Ginsburg & Schou, 1997" (جانسبورج وشو"ويشري 

أداء سابق إىل اإلجيابية  هوصف مشاعرهم فيما يتصل مبقررات الرياضيات واإلحصاء، وجد أن أكثرهم عزا مشاعر 
      .واألداء يئاملقرتن مبفهوم الذات الرياضي الس يئواملشاعر السلبية إىل التدريس الس مرٍض يف الرياضيات

نت النتائج وجود عالقة حيث بيّ  ،)Carmona et al, 2005( "وزمالؤه كرمونا"توصلت إليه دراسة  ما وهذا
م الرياضية   Carmona et al, 2005( .بني استجابات الطلبة على املكون االنفعايل مع خربا

  :في مادة الرياضياتالتحصيل -1.4-2  
ويعــد  احمليطــة بالتالميــذ ةبقــدر تعــدد عناصــر البيئــيتــأثر االجتــاه حنــو الرياضــيات بعوامــل ومتغــريات متعــددة 

                                                        .من البحث والدراسة التحصيل من أبرز تلك املؤثرات اليت القت مزيداً  ىمستو 

                                                 
   ‐21:00 Gmt  9/12 /2013    ،http://arabpsycho.blogspot.com-  4                    
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ـــه       يف حماولتـــه   ،)Aiken"1972( أيكـــن"،حـــذو زميلـــه)  (Cristantiello,1962"كريســـتانتيلو"حـــذا  وعلي
   الثانويـــةمـــن إمكانيـــة التنبـــؤ بالتحصـــيل الدراســـي يف مـــادة الرياضـــيات لـــدى جمموعـــة مـــن طـــالب املرحلـــة  الّتحقـــق
م حنوهـــا نطالبـــا عـــ  )264( قوامهـــا وانتهـــى إىل نتيجـــة مؤداهـــا أن اجتاهـــات الطـــالب حنـــو مـــادة   ،طريـــق اجتاهـــا

                 )246ص  ،2003  ، الخالـــــــــــــدي(  .يل الدراســــــــــــي فيهــــــــــــاالرياضــــــــــــيات تســــــــــــمح بإمكانيــــــــــــة التنبــــــــــــؤ بالتحصــــــــــــ
إىل التعـــــرف علـــــى اجتاهـــــات طلبـــــة الصـــــف األول   )45،ص 1993عفانـــــة، و الحلـــــو( وهـــــدفت دراســـــة        

    .وتوصلت إىل أن هناك عالقة بينهما اإلعدادي بقطاع غزة حنو تعلم الرياضيات وعالقتها بالتحصيل،
يـرى  «عمًال باملؤشرات الّدالة على العالقة الوثيقة بني مستوى الّتحصيل الرّياضي واجتاهات الطلبة حيثو 

      وهـــم يعتقـــدون انـــه مـــن املنطقـــي  ،كثـــري مـــن الرتبـــويني أن اجتـــاه التلميـــذ حنـــو الرياضـــيات لـــه ارتبـــاط بتحصـــيله فيهـــا
  يف ســبيل حتصــيل هــذه املــادة يب للتلميــذ حنــو مــادة مــا رمبــا يــؤدي إىل أن يبــذل التلميــذ جهــدا كبــرياً أن االجتــاه االجيــا

                                  )66،ص1992مبارك ، و عبد العال(.» وهذا جيعل التلميذ يتعلم بالدرجة اليت متكنه منها قدراته
مــن خــالل مــا أثبتتــه الدراســات أن هنــاك عالقــة  ) 60،ص 2009مــداح،(  وتؤيــد ذلــك  القــول  الباحثــة

ارتباطيـة موجبـة عاليـة بــني اجتاهـات املتعلمـني حنــو الرياضـيات ومسـتوى حتصـيلهم فيهــا، حيـث أن اجتاهـات املــتعلم 
  .رياضيات ومفاهيمهاتسهل أو تعوق من تعلم ال

  :الدراسي خصصالتّ - 1.4-3
         أن الطالـــــب الـــــذي يتمتـــــع باجتـــــاه موجـــــب حنـــــو الّتخصـــــص  «:الشـــــأنيف هـــــذا  "محمـــــود منســـــي"يـــــرى 

يستطيع أن حيقق جناحا أكرب يف هذا النوع من الدراسـة ممـا لـو كـان اجتاهـه سـالب  ،بدراستهايف الدراسة اليت يقوم 
   ).205 ص، 1990منسي، ( .» حنوه

ما كانـت اجتاهاتـه اجيابيـة  إذاعلم تفقد خيتار امل . الدراسي واجملال الوظيفي خصصيف جمال اختيار نوع التّ و         
   .املرحلـة اجلامعيـة خصـص الدراسـي املناسـب يفالتّ  الثانويـة والرياضـيات ختصـص الدراسـة العلمـي يف املرحلـة  حنـو

كانـت اجتاهاتـه  مـا إذابالعكس  و .خترجه ة بالرياضيات بعدت الصلّ الوظائف ذا بإحدىبل يوافق على االلتحاق 
م مـن االلتحـاق بوظـائف مث حيـرّ  ومـن الدراسـيالتخصـص  حنو الرياضيات سلبية حيث يتجنـب االلتحـاق مبثـل هـذا

   5.اليت تتطلب هذا التخصص الدراسي
عف كمـا أن ّضـ  ، اسـة الرياضـياتاملتعلمني إىل العزوف عـن در بدفع أن اخللفية الرياضية  ت ؛مما سبق جند 

اختيار نوع  علىهذا ينعكس و  ، اتستخدم الرياضيات قد يبدو جليً حصيل يف بعض املواد الدراسية خاصة اليت التّ 
  .س بدوره سلبا على املستوى العلميمما ينعك  على العملية التعليمية برمتها،و   الدراسي خصصالتّ 
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 :العوامل غير المعرفية -2.4

يز على اجلوانـب املعرفيـة دون سـواها، وهـو مـا ميثـل نقطـة ضـعف وجانبـاً مـن جوانـب القصـور ينصب الرتك
جـاح والفشـل يف املدرسـة ال يتـأثر فقـط بالقـدرات كما يؤكـد العديـد مـن الرتبـويني علـى أن النّ . بني الفكر والتطبيق

  : اومنه ولكن أيضاً مبتغريات خمتلفة غري معرفية املعرفية، 
  :نضجالمستوى  -2.4-1

ــــ             د ملختلــــف عمليــــات الرياضــــيات كــــان يُعــــرتف دائمــــا بالّصــــلة اهلامــــة بــــني مســــتوى الّنضــــج وبــــني الــــتعلم اجلّي
كمــا   ،بكثــري مــن املعلومــات الــيت منلكهــا عــن منــو املفــاهيم الكميــة لــدى األطفــال )Piaget ( "بياجيــه" وقــد زودنــا

ن العقليـــة الالزمـــة ملختلـــف  احلـــد األدىن للّســـة لتعـــّني قامـــت جلنـــة مكونـــة مـــن ســـبعة مـــن اإلمـــريكني بدراســـة واســـع
ولـذلك  .هذه الدراسات وغريها تشـري إىل أن للنضـج أمهيـة كبـرية يف النجـاح يف الرياضـيات إنّ  .الرياضيةالعمليات 

كــان لنتــائج هــذه  وقــد ،ال ميكــن يف تعلــيم احلســاب تربيــر الكثــري يف املرحلــة الــيت تســبق مرحلــة االســتعداد لتعّلمــه
     ممــــا أدى إىل تأجيــــل العمليــــات احلســــابية إىل مراحــــل  ،لبحــــوث أثرهــــا العظــــيم يف إعــــادة تنظــــيم برنــــامج احلســــابا

  ).181،180،ص1972زيدان،(.من الّسن العقلية أكثر مالءمة له
ـــتم تزويـــد التلميـــذ مبعـــارف تقـــوم علـــى الفحـــص  ؛ ضـــحمـــن خـــالل العـــرض الســـابق يتّ  ـــه ي  واالكتشـــافأن

  .وهذا بإرجاعها عند احلاجة إىل مناذج رياضية  ،اخلربات مع األشياء احملسوسة ستقراءباوذلك  واالستقصاء
  :الرياضيات قلق-2.4-2

عور بالتوتر والقلق الذي يعرتض الفرد عند تعامله مع األرقام أو حله مسائل ومشكالت رياضية الشّ  إنّ 
وجد أن للقلق تأثريًا سلبيًا مباشر حيث  ،ضياتهو ما يعرف بقلق الريا  باحلياة اليومية واألكادميية  هلا عالقة

ذوي القلق الرياضي رمبا لديهم صعوبات تعلم للمحتوى  التالميذعلى ذلك فإن  وبناءً  ، وغري مباشر على األداء 
ا هؤالء ،  كما أنه الرياضي     ومن بني املتغريات  .يف املستقبل التالميذ يؤثر على الطريقة اليت سوف يدرس 
ا ذات عالقة مبتغرياليت مل   ، متغري القلق "قلق الرياضيات" تغفلها البحوث النفسية والرتبوية، واليت على ما يبدو أ

  .العام، متغري قلق االختبار، مفهوم الذات األكادميي، والتحصيل يف الرياضيات واالجتاه حنو الرياضيات وغريها
  )181، ص1996يعقوب، (    

ا من أكثر نفسية وجدانية ظاهرة الرياضيات أن قلق Chewning, 2002)" ("شيوننج" يرىحيث    كو
ا إال عقلية، ا من أكثر األداء يف ضعف إىل وتؤدي املادة تعلم على قدرة  الطالب فتضعّ  أ  مرتبطة كو
 إىل  الضغط تؤدي اليت العوامل أهم من الرياضيات قلق أن" علىMcLeod, 1992) (ويؤكد ماكليود  ،"بالتأخر

 )232،ص2004االسطل،( ."الرياضيات وتعلم تعليم يف يؤثر الذي لنفسيا
ينشأ من اخلوف من فكرة الفشل يف املدرسة  تأن قلق الرياضيا )489، ص2011الوقفي،  (ويذكر

ال تعلم الرياضيات، مما يدفع بالطالب حنو الشعور بالعجز عندما تواجهه مسألة ويؤدي إىل تقدير الذات حيّ 
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   داء ويبدو عاجزاً ما يطلب إليه اجللوس إىل امتحان يف الرياضيات، حيث تنغلق قدرته على األرياضية أو عند
  ويبدو هذا الشعور رفيقًا مقيمًا يف الّصغر والكرب . اضيات أو استخدامها أو تعميم معارفه فيهاعن تعلم الري

  .على الّسواء ملن ينتابه قلق الرياضيات
 مركبـةعلـى  السـالبة) t( أن قـيم)2001"(إبـراهيم هاشم إبراهيم"توصل إليها النتائج اليت هأظهرت وهذا ما

 لويــة يف الرياضــيات وطرائــق تدريســها أقــعلــى أن قلــق اجملموعــات ذات اخللفيــة القتــدل ، )الرياضــياتالقلــق حنــو  (
ة يف الرياضـيات تقـرتح هـذه النتـائج أن اخللفيـة واخلـرب  و  .يف الرياضـيات األضعفمن قلق اجملموعات ذات اخللفية 

                                      .)172، ص2001إبراهيم، ( .صنع الفروق بني املتوسطات سببا يفوطرائق تدريسها كانت 
ضح واتّ  الرياضيات املنخفضة لكما ارتبطت املستويات العالية من قلق الرياضيات بدرجات اختبار حتصي

                    ).174،ص2003زايد،( .ابقة على مستوى قلق الرياضيات عرب مدركات القدرة الرياضيةضيات السّ تأثري الريا
والذي يتمثل يف خوفهم من هذه املادة  ،الرياضياتإن ما يعانيه الكثري من الطالب بشأن تعلم 

 Mathematicsيف الرياضيات  لوهو ما نعنيه هنا بقلق التحصي -الشديد هلا وجتنب دراستها الدراسية وكرههم 

Anxiety. فإنه تتكون لديهم اجتاهات   ،حيققون أي جناح يف دراسة الرياضيات ونظرا ألن مثل هؤالء الطالب ال
   .» هذه املادة الدراسية يف أدائهم وحتصيلهم الدراسي يف اوهذه االجتاهات السلبية تؤثر سلب سلبية حنوها

  ).32، 31ص ،1989،دسيد أحم(
     العوامـل مـن العديـد هنـاك أن إىل (Harper & Daane , 1998)"ودان هـاربر " دراسـة أثبتـت كمـا

 وحـل املشـكالت هـو العوامـل هـذه أهـم أحـد أن إالّ  .الرياضـيات قلـق تكـوين يف دور هلـا يكـون ميكـن أن الـيت
                                        )233،ص2004االسطل،(   .الرياضيات يف املشكالت
الــذين يلتحقــون بالّتخصــص الدراســي  الطــالب «أنيف دراســتهما ) 1988"(شــكري وآخــر"فقــد توصــل  

يعـانون مـن درجـات عاليـة مـن حيـث قلـق التحصـيل  ،الرياضـياتاألديب باملرحلة الثانوية والذين يعزفون عـن دراسـة 
م حنوهـــا بالســـلبية  كمـــا ،الرياضـــياتيف  يلتحقـــون ذلـــك علـــى عكـــس الطـــالب الـــذين  و .الشـــديدةتتســـم اجتاهـــا

فهــــم يعــــانون مــــن درجــــات أكثــــر  ،الرياضــــياتيرغبــــون يف دراســــة  نبالّتخصصــــات العلميــــة باملرحلــــة الثانويــــة والــــذي
م حنوها باالجيابية ، اخنفاضا من حيث قلق التحصيل يف الرياضيات   .»كما تتسم اجتاها

  .)35ص،1998،دأحم سيد( 
 أقل كانوا العلو ختصص طلبة أن إىلاليت توصلت  (1994) "يعقوب و عابد" دراسةثبتته أو هذا ما 

  )236،ص2004االسطل،(  .األخرى التخصصات طلبة من قلًقا

  طبيعة العالقة بني قلق التحصيل ) 1985Dreger&Akien(" درجر واكن"وقد سبق أن أكد كل من 
 حيث أشاروا إىل أن قلق التحصيل يف الرياضيات وقد أطلقا  ، توى التحصيل الدراسي فيهايف الرياضيات ومس
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   .له أثره الدال على مستوى التحصيل الدراسي فيها -Mathephobia"فوبيا الرياضيات"عليه لفظ 
 ).35ص، 1989،دسيد أحم(

       يؤدي حنوها مما بيةسل اجتاهات إىل يؤدي  ( Vinson et al., 1997 ) كما يراه  الرياضيات فقلق
ا اليت الدراسة ويف .املادة هذه تعلم يف وصعوبات إعاقة إىل ) 600( من أكثر على  (Tobias,1990)توبياز أجر
   املشكلة ولكن الرياضيات  يف للنجاح السابقة املتطلبات لديهم الطلبة أن معظم أكدت املعلمني الطلبة من
م تواجههم اليت اجليد  التعلم فإن وبالتايل الرياضيات قلق هو ذلك أن إىل وأشارت به، يقومون امب غري مقتنعني أ

 والذي حنو الرياضيات الطلبة اجتاهات على سلبا يؤثر الذي الرياضيات قلق على التغلب إىل حيتاج للرياضيات
 اليت رياضيةال املسائل حل الدافعية قي وعدم الرياضية األنشطة يف اجلهد بذل يف ضعف إىل بدوره يؤدي

   )234،ص2004االسطل،(  .تواجههم
تـــدي إىل القـــول وتكـــوين اجتاهـــات  ضـــج أمهيـــة كبـــرية يف النجـــاح يف الرياضـــياتللنّ أن  ؛ ممـــا ســـبق ذكـــره 

والكفــــاءة الذاتيــــة  للقلــــق الرياضــــي ارتبــــاط قــــوي مــــع املتغــــريات الــــيت تــــرتبط بــــاألداء كالقــــدرة الرياضــــية نّ أو . حنوهــــا
  .قة بالذات، واالجتاهات حنو الرياضياتوالثّ الرياضي،  دواالستعدا
 :مصدر الضبط -3- 2.4

      إىل الدرجــــة الــــيت يــــدركها الفــــرد أن األحــــداث الــــيت حتــــدث )اخلــــارجي/الــــداخلي ( يرجــــع مصــــدر الضــــبط 
فيمـا يتعلـق باالجتـاه حنـو  و« . أو لقـوى أخـرى والصـدفة،أو نتيجة للقضاء والقـدر واحلـظ   سلوكه،له تعتمد على 

هـذه العالقـة تفـوق العالقـة  وأن العالقـةتكاد جتمع الدراسات على وجـود هـذه  طرياضيات وعالقته مبصدر الضبال
حيث أن العالقة اجيابية لدى الداخليني بدرجة قوية  وسـلبية لـدى   .الضبطبني التحصيل يف الرياضيات ومصدر 

  .»اخلارجيني بدرجة أقل ، وخاصة لدى اخلارجيني يف مقياس الصدفة
 أن مــن بــني املتغــريات الــيت جعلــت طــالب الكليــة أكثــر شــعوراً  ),1980Frankel( فرانكــل"فقــد أوضــح 

م مــن األكــرب إىل األصــغر يف الضــبط كانــت القــدرة يف القــراءة والرياضــيات حيــث وجــدت   بالضــبط برتتيــب درجــا
  .فروق دالة بني ذوي الضبط الداخلي واخلارجي

مبصدر الضبط من التحصيل يف القراءة والرياضيات  ؤدق التنبإىل ص )"(Blaha,1980بالها " وتوصل
وعلى عينة   ،منفصلة ةنفس النتيجة بصور  إىلNelson et al,1980)( " نلسون"لدى تالميذ االبتدائي،وتوصل 

ة   )154-151،ص 2003زايد،(  .مشا
تعلــق باالجتــاه خاصــة فيمــا ي ،األكــادمييأن مصــدر الضــبط لــه عالقــة باملســتوى  ؛مــن خــالل مــا ســبق جنــد

  .حنو مادة الرياضيات
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  :المعتقدات حول الرياضيات-2.4-4
) مـدركات(نسق معتقدات الطلبة املتعلقة بالرياضيات كتصـورات  )Erik & Peter(" وبيتر إبرك" يعرف 

ا صحيحة حول الرياضياتذاتية  ا الطلبة ضمنياً أو صراحة، ويرون أ   .آمن 
أن املعتقدات حول طبيعة الرياضيات وتعلمها، وحل  )Lazime & Wan"(الزيم ووان"ولقد أثبت حبث 

كمـا أكـد البحـث علـى    املشكالت، حتدد كيفية اختيار الفرد لالسـرتاتيجيات املعرفيـة املسـتخدمة يف حـل املشـكلة
  .أن املعتقدات هلا عالقة بدافعية الطلبة ومهارات حل املشكالت

عتقــدات وبنيتهــا تشــري إىل أن معتقــدات الطلبــة تعتمــد أن طبيعــة امل (Cobbet yacket, 1998)يــرى  و
م ســـوف تشـــري إىل اجتاهـــات  ـــة احمليطـــة حبيـــا ـــة التارخييـــة االجتماعي م االجتماعيـــة، فالبيئ بشـــكل كبـــري علـــى حيـــا

أن املعتقـدات الرياضـية الفرديـة تشـكل نسـق ضـبط  (Pehkonen & Torne, 1996)ويضـيف  .املعتقـدات لـديهم
  )289-286 ص، 2006، السر.(الرياضي عريفوتعديل للبناء امل

علقــوا ) Hagelgans &al,1995 (و)    (Schoefeld, 1985باإلضــافة أن العديــد مــن البــاحثني أمثــال 
ا االجتاهات ، بل عّد بعـض املهتمـني برتبويـات الرياضـيات املعتقـدات  على أمهية املعتقدات لدى الطلبة، وأحلقوا 

ا من االجتاهات ق   .يف تعلم الرياضيات" Central issue"ضية مركزية وما يلحق 
  )129، 128،ص2002عابد ،و أمبو سعيدي (

  : الجنس-2.4-5
فلــــم يتعــــرض لــــذلك إال القليــــل مــــن  الرياضــــيات،فيمــــا يتعلــــق بالتفاعــــل بــــني اجلــــنس واالجتــــاه حنــــو مــــادة 

ومعارض لوجود هذا  اإلناث، تفوق من خالله  بني مؤيد لوجود هذا التفاعل،   ،وتضاربت نتائجها  ،الدراسات
ا كان  التفاعل،    ).154،ص2003زايد،( .جامعة–إعدادي -ابتدائي: تمع العلم أن عينا

ـن أقـل  « )Janda et. al., 1978(  بّني فقد  أن اجتاه الذكور حنو العلوم أكثر إجيابا مـن اإلنـاث حيـث أ
ـــا مثـــل اإلحجـــام عـــن الـــدخول يف بعـــض ثقـــة بأنفســـهن وأكثـــر خوفـــا مـــن النجـــاح يف العلـــوم واجملـــاالت امل رتبطـــة 

  .التخصصات العلمية مثل اهلندسة

فـــإّن اإلنـــاث أقـــل اهتمامـــاً بدراســـة الرياضـــيات وحـــىت أيضـــاَ الفيزيـــاء ) Terlon,1990("تريلـــون"و حســـب
ــيمن علــي (Corder, 1989(ويــذكر . والتكنولوجيــا ــا  هّن أنــه عنــدما يظهــرون اإلنــاث اهتمامــا بــاملواد العلميــة فإ

م تكون متنوعة. علوم الطبيعة واحلياة   .على عكس الذكور فإّن اهتماما
أنــه باإلضــافة إىل ذلــك فــإّن الــذكور ينجــذبون حنــو دراســة الرياضــيات حــىت ) (Baudelet ,1991ويضــيف 

ة مثــل امليــل إىل املنطــق، وأيضــاً املنافســ" الذكوريــة"هــذه املظــاهر تــرتبط بالصــفات . وإن كانــت نتــائجهم منخفضــة
 (Duru-Bellat Marie, 1994, p127).والطموح اليت تبدو ظاهرة يف النظام املدرسي
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أن التطبيع االجتماعي يف املنزل يعـد مبثابـة عامـل مـن العوامـل الـيت متنـع  ),1980Curran( "كرن " ويقرر
اإلنـــاث عـــادة واملنطـــق والتجريـــب ،ف ، اإلنـــاث مـــن تنميـــة اخلصـــائص العلمـــاء مثـــل االســـتدالل والتفكـــري التباعـــدي
ورمبــا تســهم املدرســة وفقــا ملــا أشــار   يتطــبعن اجتماعيــا خبصــائص مضــادة آنفــا الــذكر مثــل االعتماديــة والســلبية ،

 .يف إجياد الفروق بني اجلنسني يف االجتاه حنو العلوم )Becker 1981,(" بيكر"له

               ).23،ص 1995موسى،  والحريقي (
بدراسة االجتاهـات حنـو العلـوم والرياضـيات وانتهـت النتـائج )Young)1992" يونغ" قام  جانب ذلك إىل

                    .)29،ص 1995موسى ،و الحريقي ( .إىل أن اجتاه الذكور حنو العلوم والرياضيات أكثر إجيابا من اجتاه اإلناث
أن الطــالب والطالبــات متســاوون )Thorndike-Christ,Tracy,1991 "(تريســتي"دراســة  أظهــرت  كمــا

ن  يف الرغبة يف دراسة مقررات الرياضيات حني وجود خيارات لذلك ولكنه كان لدى الطالبات عـدم ثقـة يف قـدر
  )172،ص2001إبراهيم،( .على تعلم الرياضيات

 :التدريسوفعالية خبرة  -2.4-6

ح الدراسات احلديثة أن حتصيل توضّ  و  .دذ للرياضيات بشكل جيّ عامل مهم يف مدى تعلم التالمي تعد
فالتالميذ الذين يتعلمون من معلم ذي خربة . خبربة املعلم يف الرياضيات -بقوة -التالميذ يف الرياضيات مرتبط

  .ضياتالريازيادة على نظرائهم الذين يقوم بتعليمهم معلم تنقصه اخلربة والتدريب يف  %40 يرتفع أداؤهم بنسبة
  ).162، ص 2007عيسى، و  خليفة(  

 Good & Schedual "جـود وشـيديل" أّن الدراسـة الـيت أجراهـا  )118، ص2005زيـادة، ( ويوّضـح 

طفال للرياضيات من خالل طريقـة التـدريس ووقـت رة املدرس على إحداث تغيري يف تعلم األأظهرت قد  ) (1979
كادمييــــة عنــــد بــــوي للمدرســــني يزيــــد علــــى حنــــو دال للنــــواحي األكمــــا أظهــــرت النتــــائج أن الســــلوك الرت . التــــدريس

حيـث . كذلك أظهرت الدراسات احلديثة أّن حتصيل التالميـذ يتـأثر علـى حنـو دال مبسـتوى خـربة املـدرس.طفالاأل
مقارنــة بالتالميــذ الــذين يقــوم بتدريســهم  %40يــؤدي التالميــذ الــذين يقــوم بتدريســهم مــدرس خبــري أفضــل بنســبة 

  .مدرس مبتدئ
أنه ينبغي على األساتذة أن جيعلوا تعلم  ؛)Asseri & Aldogan, 2003" (عصاري وألدوغان"ويرى 

   )Asseri & Aldogan, 2003 ,p102 ( .الطلبة للمهمات اجلديدة أقل إحباطا وخوفا، وأكثر فاعلية
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  :تعديل االتجاه نحو الرياضياتير و تغيّ  .5
 توفرت ما مىت عديلوالتّ  للتغّيري قابلة اأ إالّ  ،النسيب لثباتا صفة هلا االجتاهات أن من غمالرّ  على

 اإلجيابية املؤثرات كانت وكلما ، وتعديلها تغيّريها إىل تؤدي اليت والداخلية اخلارجية والعوامل واملؤثرات الظروف

 حالة من ا االنتقالو  االجتاهات وتغيّري  تعديل يف إجيابية نتائج إىل ذلك أدي كلما لبيةالسّ  املؤثرات من أقوى

 املساس دون وطريقته نوعيته وحتسني االجتاه حالة على تعديالت إدخال أو  ،متاماً  هلا خمالفة حالة إىل معينة

  .عليه قام باألساس الذي
 : هلما ثالث ال أساسيني يتضمن نوعني االجتاه تعديل أو تغيّري  أن «" الزبيدي"  ذكر وقد

 تكوينه خط يف هواستمرار يت درجته بازدياد االجتاه حالة تعديل ووه:  لالتجاه الطردي التعديل     
 .جلوهرها تبديل أو تغيري دون األساسية طبيعته على اإلبقاء مع األقصى حده إىل يصل حّىت 

 وتراجعه هيف نقصان واستمراره درجته، من واإلنقاص باإلقالل االجتاه حالة تعديل هو:العكسي التعديل 

 طبيعته على اإلبقاء مع تكوينه بداية نقطة إىل يصل حىت األقصى حده من سابهاكت يف وارتداده

  .) 126ص  ،2003  ، الزبيدي( .تغيري أو تعديل بدون ا املساس دون األساسية
االجتــاه حنــو التعلــيم ســوف يــرتبط : علــى ســبيل املثــال  أنــه )146 ص ، ب س،زكــي و عكاشــة( كمــا يــذكر

ويقصــد   جتــاه حنــو املدرســة واالجتــاه حنــو مقــررات الدراســة ،واالجتــاه حنــو املدرســني،بعــدد آخــر مــن االجتاهــات كاال
  تغيـري اجتـاه بتوافق هـذه االجتاهـات أن تتالقـى كـل جمموعـة منهـا يف جتمـع واحـد ،وتتوقـف درجـة سـهولة أو صـعوبة 

يفسـر إمكانيـة  قل السـابواملثـا، ما يف جتمع معني على درجـة توافقـه واتسـاقه مـع بقيـة االجتاهـات يف نفـس التجمـع
م حنو التعليم إجيابية إذا تغيري اجتاه التالميذ حنو معلمهم ،                                                         ....ما كانت اجتاها

االجتاهــات االجيابيــة والســلبية الـــيت حيملهــا الطــالب حنــو املدرســـة «  :وقــد جــاء يف إحــدى الدراســـات أن
عنــدما يكــون الطلبــة  .م تتــأتى مــن املعلمــني واآلبــاء وطــريقتهم يف تنميــة نوعيــة االجتاهــات وشخصــية الطلبــةوالتعلــي

م جيـــدة فيمـــا بيـــنهم ينـــدفعون برغبـــة حنـــو التحصـــيل يف املـــواد الدراســـية ،منســـجمني مـــع املدرســـني      وتكـــون عالقـــا
  .ي يشمل التحصيل أيضاالذ  ،العالقة بني الطالب واملعلم هلا أثر كبري يف اإلنتاج إنّ 

ا تؤدي إىل شعور الطلبة باجتاهات سلبية حنو املدرسة والتعليمأما إذا كانت العالقة غري جيّ  ويعترب  دة فإ
      فينعكس اجتاههم السليب بالتايل حنو املعلم واملواضيع التعليمية   .الطلبة املدرسة حينذاك غري مالئمة هلم

    ).44ص  ، 1995 ، المخزومي( .» بأشكاهلا املختلفة وحنو مجيع املؤسسات التعليمية
 حيـث مـن تري االجتاهـاتغيّـ عمليـة يف تـؤثر الـيت العوامـل كـل لتـأثري الرتبويـة العمليـة تتعـرض  يف حـني

    والعالقـة عامـة بصـورة املدرسـي واجلـو الطالـب وشخصـية بالطالـب وعالقتـه )املعلـم (التـأثري مصـادر بـني العالقـة
                .)130،ص2004الزبيدي،( .مرجعية مجاعة إىل املدرسية ةحيّول اجلماع أن شأنه من ما وكل زمالئهو  الطالب بني
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 على املعلم  بيوجّ للرياضيات أن املوقف التعليمي  )513، 512، ص 2011الوقفي، ( كما يضيف 

اجلانب االنفعايل يف تعليم الرياضيات ويسعى إىل أن خيطط دروسه حبيث تؤكد أمهية شعور أن ينتبه إىل أمهية 
  :الطالب بنجاحه يف الرياضيات وتسعى إىل تكوين اجتاه اجيايب حنوها فيعمل على ما يلي

  .الطالب يف حتديد أهداف رياضية قابلة للحل إشراك -
جيابية لنجاحه يف تعلم الرياضيات وتيقنه من صدق ملء الطفل بالثقة يف قدراته و إشعاره بالتوقعات اال -

  .املعلم يف توقعاته
 .اجلهود اليت يبذهلا الطالب بصرف النظر أحياناً عن النتائج تعزيز -

 االجتاهات وتغيّري  تعديل إىل تؤدي اليت العوامل من العديد هناك ؛أن جيد الدراسات ألدبيات واملّتتبع
 خربات من به يتمتع وما والتعديل للتغيّري  تقبله ومدى  ذاته، بالفردمتعلق  هو ما افمنه حنو املواد الدراسية عموماً 

 وقابليته حداثته ومدى االجتاه مبوضوع ترتبط عوامل وجدت ذلكك  خر،اآل للرأي وتقبل اآلخرين على وانفتاح

 الفرد فيه يعيش الذي بالوسط تتعلق عوامل أخرى هناكاهتماماته،  و  على واستحواذه الفرد يف والتأثري للجذب

  ... وغريها إعالم وسائل، رفاقأسرة معلمني،  من احمليطة به والبيئة
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  خالصة 
  

أّن الرياضـيات يف عاملنـا اليـوم أكثـر أمهيـة وضـرورة حلياتنـا املعاصـرة  ؛ اإلشـارة إليـه يّتضح من خـالل مـا متّ  
ا أصبح ،عما كانت عليه يف املاضي ا العديـدة يف جمـال للتنبـؤ بقـدرة املـتعّلم أو عـدم قدرتـه هلا ا تلكو ستخداما

  . على مواصلة دراسته يف اجملال العلمي
هـــي مـــا جتعـــل للرياضـــيات قيمـــة للغايـــة يف املمارســـة مـــن خـــالل تنميـــة االجتاهـــات وحتســـني  ؛ هـــذه القـــدرة

ت فـإذا كانـ. هامـة يف تعلـم الرياضـيات وما من شـك يف أّن االجتاهـات واملعتقـدات والدافعيـة عوامـل  حنوها،امليول 
تكـون أكثـر لديــه حنـو مـادة الرياضــيات  تظهـور اجتاهــا تتـوفر لديـه خاصــية الدافعيـة لإلجنـاز، فــإن احتمـاالت مـن 

ذا اجملال خاصة يف املراحـل األوىلحسب العديد من الدراسات املتعلّ  عرفـة مب  ذلـك إالّ وال يتسـّىن ،  مـن التعلـيم قة 
  .فكريهأمناط تعلمه وت
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   :تمهيد
  

 يف علــم الــنفس الــيت اعتــربت مــن املواضــيع األكثــر تنــاوالً حــول الدافعيــة لقــد كثــرت الدراســات واألحبــاث  
ــا ذاحبيـث  وإذا   ، بنوعيــة الدافعيـة لديــه ودرجتهـاملهمـة مرهونــة إىل حـد كبــري وأدائــهارتبـاط وثيــق بسـلوك الفــرد  تأ
فإن دافعية االجناز أصبحت متثل أحد اجلوانـب اهلامـة   ،األساسية يف علم النفس احملاوردراسة الدافعية من كانت 

  .اإلنسانية ككليف نظام الدوافع 
ــ ذاوهــ  التطــرق و جنــاز لإل والدافعيــة اهيــة الدافعيــةمل عــرضمــن خــالل التّ  يف هــذا الفصــل همــا ســوف نتناول

ا على غرار االجتاه حنو لبعض     .مادة الرياضياتاملتغريات املرتبطة 
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  :الدافعية: أوال 
 :  وبعض المفاهيم المرتبطة بها الدافعيةمفهوم  - 1

ا هلا من أمهية يف جماالت احلياة مل  ،للبحث فيها من العلماءالدافعية الكثري لقد استقطب مفهوم     
  الفكرية و الباحثني النظرية اتفت بتعريفات كثرية حسب توجهوقد عرّ   املهنية،كانت أم التعليمية  املختلفة 
  :نذكر منها

ا عبارة عن(Young,1961)   " غيون " يعّرف  استشارةحالة  «:الدافعية من خالل احملددات الداخلية بأ
                                   )419ص،  1990،  نالسيد وآخرو ( . » وتوتر داخلي تثري السلوك وتدفعه إىل حتقيق هدف معني

ل حتقيــــق يف ســــبي للمجاهــــدةاســــتعداد الفــــرد  أن الدافعيــــة هــــي )Atkinson ،1978(  "أتكنســــون" يــــرىو 
                                            ).165ص ،1996  ، الديب( .هدف معني

ــا خاصــية ثابتــة،ب )Maslow( "ماســلو" يــذكرو  ا يف كــل ومركبــة وعامــة متــارس تــأثريً  ومتغــرية، ومســتمرة،  أ
    .)69، ص 2006 ، خليفة( .أحوال الكائن احلي

الدفعية تشري إىل احملددات احلالية لالختيار واملثابرة وقوة السلوك املوجه حنو أن )Becck(" بك"يؤكد  و
 .)70ص ، 2006،  خليفة( .اهلدف

ا تلك العوامل اليت توجه وتنشـط أمنـاط السـلوك تعريفا للدافعية   ) Rogers,1986( "  روجرز "وحيدد  بأ
والدافعيــة يف الرتبيــة تعــين  .وتبــدو تلــك كقــوة داخــل الفــرد حتركــه إىل أن يعمــل بطريقــة معينــة، املنظمــة حــول اهلــدف

 .االلتزام الذي يعين بالفرد دال املوقف التعليمي ويشجعه لكي يتعلم

الدافعيــة مبثابــة حالــة داخليــة تســتهل وتوجــه وتــدعم أن مصــطلح  )1984( "أرنــوف ويــتج " بينمــا يــذكر 
  الميكـــن أن تالحـــظ بصـــورة مباشـــرةاالســـتجابة وجيـــب أن تـــدرس كمفهـــوم مســـتقل، وذلـــك الن خصـــائص الـــدافع 

              )197، 196، ص  2006،و علي  رشوان( .ولكن ميكن إن يستدل عليها من احلاالت السابقة

 لتحقيـــق وتثـــريهالفـــرد  وجـــه ســـلوكت الدافعيـــةأن فـــق علـــى تّ تلهـــا أن ك ؛جنـــد الســـابقة التعريفـــات مـــن خـــالل
جـود هـدف حاجـة أو دافـع أو و  متثـل يف وجـود نقـص أوحالـة داخليـة حتـدث لـدى الفـرد  عـن تعـّرب و  هدف معـني،

 اإلشـباعبى ويسـمّ  .الفـرد إليـه مبجرد حتقيق اهلدف الـذي يسـعىوتعترب حالة مؤقتة تنتهي  ، يسعى الفرد إىل حتقيقه
  .احةالذي يرتتب عليه التوتر والشعور بالرّ 

  :نعرض بعًضا منها فيما يلي المفاهيم وثيقة الّصلة بمفهوم الدافعيةهناك بعض كما أن ّ 
ا حالـة لـدى  : الحـاجة -1-1           الشـروط البيئيـة يـدحالكـائن احلـي تنشـأ عـن احنـراف أو تعرف احلاجة بأ

لداللة على جمرد ل احلاجة يستخدم مفهوم و .احلي املثلى الالزمة حلفظ بقاء الكائنعن الشروط البيولوجية احليوية 
 .إلشباعاحقق نتيجة حرمانه من شيء معني إذا ما وجد   صل إليها الكائن،ياحلالة اليت 
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والـيت حتفـز طاقتـه وتدفعـه  فإن احلاجة هي نقطة البداية إلثارة دافعية الكـائن احلـي،  ، على ذلك بناءً  و           
  .)117ص ،  2008 ، غباري(  .ق إشباعهاقّ حييف االجتاه الذي 

أن مفهـوم الـدافع واحلاجـة يـرتبط مـع مفهـوم  آخـر   )120ص ، 2003قطـامي،  و عـدس ( كل مـن  يرىو  
  .نسبًياالذي يشري إىل نزعة اجلسد العامة للحفاظ على بيئة داخلية ثابتة   )Homoeostasis( وهو االتزان 

       اهلدف وآخر داخلي هو احلافز الدافع استعداد ذو وجهني، وجه خارجي هو  :الحـافز - 1-2      
ألنه جمرد طاقة من  وهو حالة من التوتر تولد استعداد إىل النشاط العام وهو ال يوجه السلوك إىل هدف معني

   ).                                                                29،ص2006الهاشمي ، ونصر الدين (  .الداخل
       يستجيب  اجتماعي، أو مادي  موقف خارجي، )Incentive( الباعث :والباعث الدافع -1-3       

              جائزة  العطشواملاء باعث يستجيب له دافع   فالطعام باعث يستجيب له دافع اجلوع،  .)Motive( الدافعله 
ووجود فالدافع قوة داخل الفرد ، تلفةاس دوافع خموظيفة معينة بواعث تستجيب هلا يف خمتلف النّ أو مكافأة أو 

   إليها كأنواع الّثواب املختلفة جيابية ما جتذب الفرد فاإل ،جيابية وسلبيةإوالبواعث نوعان  .والباعث قوة خارجه
       عن عواقبها كالقوانني الرادعة وغريها  واالبتعادوالسلبية ما حتمل الفرد على جتنبها . وجود جمال للرتقية أو

                           ).66، ص1968راجح، ( .العقاب اليت حتمل الفرد على تعديل سلوكه أو كفه االستهجان أومن ضروب 
  :التايل طللمخط طبقاابقة ميكن تصور العالقة بني املفاهيم الثالثة السّ  و
  

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .ن العالقات بين مفاهيم الحاجة والدافع الباعثيبيّ  :)04(رقم  مخطط

لشعوره أو حلرمانه من شيء معني أن احلاجة تنشأ لدي الكائن احلي نتيجة  ؛السابق جند املخططمن 
ويوجه سلـوكـه من أجل  الكائن احلـي ينشأ الدافع الذي يعبئ طاقةويرتتب علي ذلك أن . بنقص شيء آخر

 تعبئة الطاقة 

 الدافع

 توجيه السلوك

  إشباع الحاجة

 )خفض الطاقة(

  
 اإلحباط

   )الهدف(الباعث 

  الحاجة
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      وعند حماولة الكائن احلي للوصول إىل الباعث يكون بصدد احتمالني إما ). اهلدف( الوصول إيل البـاعث
دأ حالة التوتر واالستثارة املرتبطة بالدافع املار أو أن حتدث له حا ،أن تشبع حاجته بصورة مناسبة لة من و

  .أو لعدم إشباعها بصورة مناسبة  اإلحباط نتيجة لعدم إشباع احلاجة بعد على اإلطالق،
                 .)422،ص1990،نالسيد وآخرو ( 

استعداد « ويعترب )Attitude(االجتاه النفسي    من الدوافع االجتماعية الفردية :االتجاه -4 - 1         
ا ووحيبذها أمييل بالفرد إىل موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها  ،نسبياوجداين مكتسب ثابت    يرحب 

    .)95، ص1968راجح ،(» أو يكرهها  يعرض عنها أو يرفضها  ،أو مييل به عنها فيجعله  وحيبها،
رغم ومفهوم الدافع على ال دة،انوع من اخللط بني استخدام كل من مفهوم الع أقد نش :العادة -5 - 1         

  عمليات التدعيمتتطور كدالة لاليت ترتقي و  فالعادة تشري إىل قوى امليول السلوكية،« .من وجود اختالف بينهم
ة مبقدار الطاقة اليت الدرجة الفعلي ىفريكز عل ،الدافع أما ،ركز على اإلمكانية السلوكيةي أي أن مفهوم العادة 
  .» فعالية اأو سلوكا متعلما ذ وبالتايل ميكن اعتبار الدافع نوعا فعاال من العادات  .تنطوي عليها العادة

                  ). 423، 422، ص 1990السيد وآخرون ، ( 
رد كله ويؤثر يف سلوكه ويف خربته الفيعرف االنفعال بأنه اضطراب حاد يشمل  «:االنفعال -6 -1       

                              )82،ص 2000خليفة،(.»يف األصل عن مصدر نفسي الشعورية ووظائفه الفسيولوجية الداخلية، وينشأ
على ظر هناك خلط شائع لدى بعض الباحثني يف استخدام كل من القيمة والدافع والنّ  :القيمة -7- 1        

ا ما وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية فعلى  ،أحد اجلوانب ملفهوم أمشل هو الدافعية هي إالّ القيم أعلى أ
إال أن هناك تباين بني الباحثني يف حتديد ماهية  .الدافع لالجناز مبثابة قيمة "ماكليالند"سبيل املثال أعترب 

 .األفضل

       فالدافع هو حالة توتر  ،افع ومفهوم القيمةأن هناك فرقا بني مفهوم الد ؛ضحيتّ يف ضوء ذلك  و
أما القيمة فهي عبارة عن التصور القائم  ،حنو غاية أو هدف معنيأو استعداد داخلي يسهم يف توجيه السلوك 

أما التوقع   فالتوقع املنخفض لقيمة االجناز يرتتب عليه نقص يف السلوك املوجه حنو االجناز،  .الدافعخلف هذا 
  ). 84 -82، ص  2000خليفة ،( .املرتفع لقيمة االجناز يوحي إىل زيادة هذا السلوك

  فيما بينها وتتباين أن املفاهيم السابقة ترتبط بشكل أو بآخر مبفهوم الدافعية ؛ جندمن العرض السابق 
ألن الّتذبذب يف حالة الدافعية يؤدي إىل نشأة الّتغاير  غري أن الدافعية هي اليت توسع نطاق هذا التباين بينهم، 

ة    .يف السلوك عرب مواقف متشا

   : تصنيفاتهاو  مكونات الدافعية .2
يومنــا هــذا يف نظــم  وأنســاق متثــل مكونــات الدافعيــة العامــة النقــاط الرئيســية يف كــل مــا قدمــه علــم الــنفس إىل 

الطمـوح واحلماسـة واإلصـرار : أن الدافعيـة العامـة تتكـون مـن أبعـاد هـي ) Cohen "( كـوهين "ويرى . سيكولوجية
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باســــتخدام التحليــــل  )1988( " حمــــي الــــدين حســــني "كمــــا توصــــل . علــــى حتقيــــق األهــــداف املرجــــوة، أي املثــــابرة
املثــابرة والرغبــة املســتمرة يف اإلجنــاز : أن الدافعيــة تتكــون مــن ســتة عوامــل هــي )Hotlj( " هــوتلج "العــاملي بطريقــة 

  . والطموح والرغبة يف حتقيق الذات والتفاين يف العمل والتفوق،
  :  وتتكون الدافعية عامة عند أبناء اجلنس البشري مما يلي

  . نفعالية الفيزيولوجية معاً ويشتمل على املكونات املعرفية واال: المكون الذاتي أو الداخلي -2-1     
ويتضـــمن املكونـــات املاديـــة والفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة : المكـــون الموضـــوعي أو الخـــارجي -2-2     

    ).330ص ،2000، أبو جادو( .واملكون االجتماعي
اليت تغطي كل أشكال السلوك اإلنسـاين بـأكثر مـن طريقـة ورغـم أن الفـروق  الدوافعتصنيف ميكن  كما

 أن مجيعها تصنيفات تعسفية والتصـنيف الـذي سـنتبناه يف عـرض الـدوافعإال  ،هذه التصنيفات ليست أساسية بني
هــــذه صــــنيفات املختلفــــة للــــدوافع و ظريــــة الــــيت رمبــــا تســــاعدنا يف فهــــم أســــس التّ بعــــض االعتبــــارات النّ جيــــدر حتديــــد 
  :هي االعتبارات

ومن ثقافة فرعية ألخرى داخل الثقافة  دوافع اإلنسانية من ثقافة ألخرى،خيتلف شكل التعبري عن ال    -
وتنشأ هذه الفروق ألن العديد من الدوافع يتم تعلمه  ومن شخص ألخر داخل الثقافة الواحدة، ،الواحدة

ا األشخاص  .نتيجة للخربات النوعية اليت مير 

ة من خالل إشكال خمتلفة من السلوك فدافع الكراهية لشخص ميكن    - التعبري عن بعض الدوافع املتشا
معني مينكن التعبري عنه بالعدوان اجلسماين عليه أو االنسحاب من املكان الذي يوجد فيه أو بأي شكل 

 .آخر من السلوك

ة من   -  .السلوك ميكن التعبري عن بعض الدوافع املختلفة  من خالل أشكال متشا

معني ليخفي وراءه دافعا آخر فبعض تظهر بعض الدوافع أحيانا يف أشكال مستمرة، أي يظهر دافع    -
 .األشخاص يقومون بالسرقة ليس بدافع مادي ولكن بدافع االنتقام من األشخاص املسروقني

إىل صنفني  ويف ضوء االعتبارات السابقة نستنتج  أن أكثر التصنيفات شيوعا هي اليت تصنف الدوافع
                             ).424، 423ص  1990السيد وآخرون ،( .فسيولوجية املنشأ وأخرى سيكولوجية املنشأ: حسب املنشأ
 الدوافع الفسيولوجية:  

ومن أمثلتها اجلوع والعطش واجلنس  أو الفسيولوجيةاألولية اسم الدوافع عليها أحيانا ويطلق 
ا ذات أساس بيولوجي...واإلخراج الدافع الفسيولوجي هو وجود حاجة أن ما يثري  أي  ،كيميائي –وجند أ

 فالشعور جبفاا هنا أن العطش حيدث إثر من األمثلة اليت ميكن االستشهاد  و .داخلية ذات منشأ عضوي
كما جند أن الدوافع الفسيولوجية حتدث  .واجلوع دافع حتركه التغريات الداخلية املرتبطة بانقباضات املعدةاحللق 
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   مث نأكل فيتوقف اإلحساس باجلوع إىل حني إىل  ،غريات الداخليةبشكل دوري فنحن جنوع إثر سلسلة من التّ 
                      )395-393،ص2003هيم و  إبراهيم، إبرا( .أن تبدأ التغريات الداخلية من جديد

الفسيولوجية، فهناك عوامل أخرى اليت عرضناها ال متثل كل الدوافع أن أشكال الدوافع  ؛وخالصة القول
    ودرجات احلرارة املرتفعة واحلاجة  األمل، عديدة متثل مصادر فعالة للدافعية منها على سبيل املثال ال احلصر،

 اضطرابوبوجه عام ميكن القول بأن أي شكل من التوتر ينشأ من  .اخل ...التخلص من فضالت اجلسمإىل 
  .التوازن إىل صورته الطبيعية وتقليل التوتر

 الدوافع السيكولوجية:  
يســتخدم مفهــوم الــدوافع الســيكولوجية لتصــنيف فئــة عريضــة مــن احلــاالت الدافعيــة الــيت ال تربطهــا عالقــة  
      األســــس الفســــيولوجية املســــؤولة عنهــــا أقــــل وضــــوحاً  نل البيولــــوجي للكــــائن احلــــي، علــــى اعتبــــار أبالتكامــــمباشــــرة 

  .هلا ليست مهمة مقارنة باملرتبات السيكولوجية ةوأن املرتبات الفسيولوجي
وهناك عدد كبري من األنشطة الدافعية اليت  ميكن أن نطلق عليها املسمى العريض للدوافع            

الدوافع الداخلية الفردية والدوافع اخلارجية االجتماعية وفيما يلي  : السيكولوجية، واليت نفها يف فئتني نوعيتني مها
                                                  .استعراض هاتني الفئتني

سعي الكائن يف  تتمثل الدوافع أن )33، ص2008غباري، (يرى  الدوافع الداخلية الفردية ذكريف و 
فهي مبثابة دوافع فردية حتقق الذات للفرد حيث ترتبط بوظائفه  احلي أو الشخص للقيام بشيء معني لذاته، 

جنازات املتميزة وع من الدوافع يقف وراء اإلوهذا النّ  الذاتية وحتقق توازنه من خالل استجاباته املختلفة، 
 : والسلوك وأهم هذه الدوافع ما يلي واإلبداعات البشرية يف الفكر

 النفس ويعد االهتمام حبب االستطالع كعامل دافعي حديث نسبيا يف علم: دافع حب االستطالع 
طة به والوقوف على يالسيكولوجية احمل معامل البيئة كشافبته يف استواملقصود به ميل الكائن احلي ورغ

كما  .درس اإلنسان متاما جوانبها الغامضة، وقد متت دراسة حب االستطالع لدى احليوانات الدنيا مثلما
حىت  البشريني وتبّني أمكن دراسة دافع حب االستطالع لدى جمموعات متباينة اخلصال من املفحوصني 

، مقارنة باألشكال البسيطة وذلك من خالل ألشكال املعقدةلون النظر إىل بعض ااألطفال الصغار يفضّ 
 . مؤشر الفرتات الزمنية لتثبيت أبصارهم على كل منهما

 وخمتلف الوظائف  وترتبط الكفاءة ارتباطا وثيقا بالعمليات اخلاصة بدافع حب االستطالع :دافع الكفاءة
واستغالل لقدراته من أجل مواجهة متطلبات  اإلدراكية اليت متكن الكائن احلي، من حتقيق أفضل منو وارتقاء

حلركية أي أن دافع الكفاءة يعين استخدام الكائن احلي لقدراته ووظائفه اإلدراكية وا  البيئة اليت يعيش فيها،
                                                      ).34، ص 2008غباري، ( .بأفضل شكل
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 الكائنات ىعل رفهو يقتص ب االستطالع والكفاءة، لف على دافعي حتاإلجناز خيإن دافع  :دافع اإلنجاز 
للمحافظة كما أنه كان موضوعا لبحوث مكثفة، واملقصود بالدافعية لإلجناز هو كفاح الفرد   ،البشرية ةاحلي

ا معايري التفوق على   .أقرانهعلى مكانة عالية حسب قدراته يف كل األنشطة اليت متارسها، واليت حتقق 
فالدافعية للكفاءة تشري إىل تدريب  من الكفاءة وحب االستطالع لوهناك فرق أساسي بني جمال اإلجناز وك

وتنمية املهارات اإلدراكية واحلركية والعقلية، بينما يشري إىل دافع اإلجناز إىل حماوالت أكثر تعقيدا تستمر 
       ومع ذلك فالتنافس مع اآلخرين    واملهنية ةدمييفرتات زمنية أطول مثل تلك اليت ترتبط باألمـور األكا

وذلك على أساس أنه يرتبط بالعوامل   يف مواقف احليـاة االجتماعية ليس عامال جـوهريا لدافعية اإلجناز
  ).32، ص  2008غباري ، (. السيكولوجية الشخصية

  .وقد تناولت الدراسة احلالية هذا املتغري بشيء من التفصيل الحقا    
الكائن احلي باألشخاص اآلخرين هي الدوافع اليت تنشأ نتيجة لعالقة فالدوافع الخارجية االجتماعية أما       

   ، تدفع الفرد للقيام بأفعال معينة إرضاء للمحيطني به أو للحصول على تقديرهم أو حتقيق نفع مادي ومن مثّ 
   :وزيادة هذا النوع من الدوافع يقتل روح املبادأة واالبتكار وأهم هذه الدوافع هي  أو معنوي،

 فيحني أن أناسا   ،اآلخرين حاجة مستمرة إىل مصاحبة هناك أشخاص يبدو أن لديهم «: دافع االنتماء
 Need)وحتثنا احلاجة إىل االنتماء .كثرياآخرين لديهم اكتفاء ذايت بوجه عام وال حيتاجون إىل صحبة اآلخرين  

forAffiliation)   كي نصبح أعضاء يف جمموعات، وان نكون أصدقاء وان أفضل أن نقوم بعمل أشياء مع
  ).396ص ، 2000عبد الخالق ،( .» أناس آخرين أكثر من عملها مبفردها

 إثبات الذات و تعد الرغبة يف السيطرة : دافع التنافس و السيطرة على المزايا االجتماعية و المادية    
ع السيطرة بوضوح فيما نشاهده بني يظهر دافو احليوان على حد سواء، و دى اإلنسان من الدوافع الشائعة ل

 و النوادي هم يف البيت و املدرسةألطفال يتنافسون فيما بين فا .أفراد خمتلف اجملتمعات من تنافس شديد
  .الزعامةو حيتل بينهم مكان الصدارة  نعلى زمالئه وأن يسيطر عليهم وأ قحياول الطفل أيضا أن يتفو و 
دائما إىل  لطفلاألفراد لدوافعهم فإذا كانت األسرة تدفع ا اكتسابخربات الطفولة تأثري مهم يف تجارب و لو 

  قوالتفو  رالتفوق عليهم وإذا كانت تعاقب الفشل والضعف وتشجع القوة واالنتصا التنافس مع الغري وإىل
 .فإننا سنتوقع اكتساب األفراد لدافع السيطرة وإثبات الذات نتيجة هلذه األساليب من التنشئة االجتماعية

                . )37، 36، ص 2008غباري،  ( 
 حاجته لعمل املهام و رغبة الشخص "الل على أنه قلالستيعرف الدافع :الل عن اآلخرينقدافع االست

    ير حاجته من الواضح أننا جند هذا الدافع لدى الطفل الصغري الذي يبدأ يف تقدو  "بنفسهاملطلوبة منه 
يف حني   .يف أشكال عديدة من السلوكجنده يف كل املستويات العمرية و  ، كما أنناإىل الوجود يف املستقبل
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الل أكثر من اإلناث على أساس تدعيم ذلك خالل عملية قسم باالست جمتمعنا بسلوك يتّ يقوم الذكور يف
  .الدافع أقوى لدى الذكور من عند اإلناث بالتايل يكون هذاو  ، االجتماعيةالتنشئة 

                 )37 ص، 2008غباري، (
التفاعالت  الطاقة نتيجةأن الدوافع االجتماعية دوافع متعلمة، وتنمو هذه  ؛ مت عرضه جندملا استنتاجا     

وتقوم الدوافع  .االجتماعية البيئية ويعتمد إشباع هذا النوع من الدوافع على االّتصال باآلخرين والتفاعل معهم
       .تحسان واالحرتاماالجتماعية بإشباع حاجات مرتبطة مبشاعر احلب والقبول واالس

  : يوّضح تصنيف الدوافع أدناه املخططو 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
  

  .الدوافعيوّضح تصنيف ): 05(رقم المخطط
أن هنــاك تفــاعًال واضــحا بــني كــل  أنــواع  ؛أعــاله جنــد املخطــطوخالصــة القــول ومــن خــالل مــا وّضــحه   
دا حـىت ميكـن أن نفهـم الـدوافع أفضـل وهـو مـا ينبغـي أن نعيـه جيّـ  سواء الفسيولوجية أو السـيكولوجية،  الدوافع، 
  :مايلي يهأبعاد  على الدوافع وتنطوي .فهم ممكن

  فمـن ناحيـة   .وصـفها وضـوحا يف األبعـاد أكثـرتعد الفرتة الزمنية لبقاء الـدوافع مـن  :االستمرار أومدة البقاء
تســتمر بعــض الــدوافع  أخــرىومــن ناحيــة   .تســتمر بعــض الــدوافع فــرتة زمنيــة قصــرية جــدا وســرعان مــا تنتهــي

فضـــال عـــن اســـتمرارها فـــرتات زمنيـــة  وهـــذه الفئـــة األخـــرية هلـــا تشـــبعات ســـلوكية عديـــدة،  .فـــرتات زمنيـــة طويلـــة
  .طويلة

 أنواع الدوافع

  دافع االنتماء 
دافع التنافس والسيطرة 

على المزايا للحصول 
االجتماعية والمادية دافع 

  االستقالل عن اآلخرين 

  دافع الجوع
  دافع العطش
  دافع التنفس 
  دافع التعب 
  دافع الجنس

 الدوافع الفيزيولوجية  الدوافع السيكولوجية

  دوافع حب االستطالع
  دافع الكفاءة

 دافع االنجاز  

الدوافع الداخلية 
 الفردية 

الدوافع الخارجية 
 االجتماعية 
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 ــا أن دوافــع الكائنــات احليــة متــر بــدورة كاملــة تبــدأ باحلاجــة الشــديدة إىل إشـــباع املقصــود  :الطــابع الــدوري
وتكـــون أكثـــر وضـــوحا يف الـــدوافع ذات املنشـــأ  .مث احلاجـــة مـــرة أخـــرى  الـــدوافع، مث اإلشـــباع وخفـــض التـــوتر،

  .الفسيولوجي الداخلي
  ّذا البعد أن بعـض الـدوافع قـد تّتسـم بالسـكون بصـورة تامـة :كونالس تعـاود  مثّ  طويلـةزمنيـة  لفـرتات ويقصد 

ومثـال ذلـك، أن الشـخص الـذي حيقـد علـى املكانـة . الظهور فجأة بقـوة كبـرية حينمـا تصـبح الظـروف مناسـبة
ا مديره، لكنه يستطيع أن يضبط دوافعه العدوانية حىت تصبح الظروف مواتيـة للتعبـري  االجتماعية اليت يتمتع 

  .عنها
 بصـــورة كبـــرية يف اجملـــال الـــذي تعـــرب عنـــه أو يف مـــدى مشوليتهـــا ألنـــه مـــن الصـــعب أن الـــدوافع تتبـــاين : المجـــال

               .  )445، 444، ص1990،  نالسيد وآخرو ( .حتديد اجملال احلقيقي للدافع من خالل السلوك املدفوع مبفرده
         األبعــــاديصــــبح مــــن الضــــروري تنظيمهــــا عــــرب عــــدد مــــن   ؛رأينــــان أنظــــرا لتنــــوع الــــدوافع وبنائهــــا كمــــا ســــبق       

ائي من أمناط الدوافع اليت تتباين درجـات بقائهـا الـزمين، وهـذه الـدوافع هـي األكثـر شـيوعا     .من خالل العدد الال
ا من اخلاصية    .من السكون واجملال الذي تعرب عنهإىل جانب ما تّتسم به   ،الدوريةوما تتميز 

  :هاقياسخصائص الدافعية وطرق   .3
   :تنطوي الدافعية على بعض اخلصائص العامة منها

  وراء كل سلوك اجتماعي دافع.  
 الدافع الواحد يؤدي إىل ألوان من السلوك ختتلف باختالف األفراد.  
 الدافع الواحد يؤدي إىل ألوان من السلوك لدى الفرد نفسه تبعا لوجهة نظره.  
  يصدر عن دوافع خمتلفةالسلوك الواحد قد.  
 الّتعبري عن الدوافع خيتلف من ثقافة إىل أخرى.  
 30، ص2006الهاشمي،  و نصر الدين( .الدافع يهدف إىل حتقيق أهداف الفرد واجلماعة(                                  

ا الدافعية هي اليت متّيزه ؛استنتاجا ملا سبق جند عن غريها  من الدوافع  اأن هذه اخلصائص اليت تتأثر 
   .األخرى
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مقاييس الدوافع الفسيولوجية ومقاييس الدوافع : يف فئتني  مقاييس الدافعيةيفضل البعض عرض كما 
    ن بعضها البعض السيكولوجية، على أساس أن أساليب القياس املستخدمة يف كل فئة من الفئتني ختتلف ع

ا  .يف إجراءا

  :) المقاييس الفسيولوجية(  مقاييس مستوى النشاط العام -3-1      
زاد القلــق والتــوتر  أي أن كلمــا زاد إحلــاح الــدوافع، . يفــرتض أن الــدوافع القويــة تــؤدي إىل القلــق والتــوتر  
القلـب والنشـاط الكهربـائي للمـخ وضـغط وذلك من خالل مؤشرات سرعة التنفس ومعـدل ضـربات  . املرتبطان به

  .)E.Hilgard, 1962(وهذا ما جاء به  .الدم

  :المقاييس السيكولوجية الموضوعية -3-2    
  : وهلا أكثر من أسلوب منها مايلي        

       والـــــذي يتكـــــون  "جهـــــاز العقبـــــة"وذلـــــك باســـــتخدام  :أســـــلوب التغلـــــب علـــــى العقبـــــات -3-2-1           
للحــرارة مــادة موصــلة  أوهــذا املمــر املوصــل بــني احلجــرتني بشــبكة كهربائيــة  أرضــيةوتــزود . مــن حجــرتني بينهمــا ممــر

املـادة اخلاصـة  األخـرىاحلجرتني، وحيرم من حاجاته الفسيولوجية، وتوضـع لـه يف احلجـرة  إحدىاحليوان يف  عويوض
الــذي  األملري وتقــاس بالتــايل شــدة الــدوافع بقــدر حــرا أواملمــر مبصــدر كهربــائي  أرضــيةاحلاجــة مث توصــل  بإشــباع

  .عبور املمر الساخن احليوان يفيتحمله 
    ويقــوم علــى أســاس افــرتاض أن الكــائن احلــي يثــار لديــه أكثــر مــن دافــع  :أســلوب التفضــيل -3-2-2          

      يف الوقــت نفســه، وبالتــايل إذا مــا أتيحــت لــه فرصــة إشــباع أحــد دافعــني فقــط، فــإن ذلــك يعــين أن الــدافع املفضــل 
  . هو األكثر إحلاحا

ويقــوم  علــى افــرتاض وجــود عالقــة بــني االســتجابة :أســلوب معــدل أداء األفعــال المتعلمــة -3-2-3         
وبالتــايل يركــز هــذا األســلوب علــى قيــاس قــوة االســتجابة املتعلمــة مــن خــالل . الكــائن احلــي ةاملتعلمــة ودرجــة دافعيــ

  .الفرتة الزمنية اليت تنقضي بني صدور التنبيه وبداية االستجابة
وذلــك مــن خــالل مالحظــة الســلوك يف املواقــف املختلفــة :الســلوك ودراســة الحالــة مالحظــة -3-2-4        

  وكيفية مواجهتهم هلا 
ـــر الـــذاتي -3-2-5               اإلجابـــةوذلـــك عـــن طريـــق  "اســـتخبارات الشخصـــية" مـــن بينهـــا  :مقـــاييس التقري

مـن بينهـا .علـى دوافـع حمـددة يركـز اآلخـراليت يعكس بعضـها الدافعيـة العامـة للشـخص والـبعض  األسئلةعن بعض 
  )... Lynn( "لن"و   "جيلفورد"استخبار الدافعية العامة من بطارية 
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وذلــك بـان يســقط  "تفهــم املوضـوع"واختبـار " رورشـاخ"ومنهـا اختبــار : المقـاييس االســقاطية -3-2-6        
الشـــخص دوافعـــه عـــل هـــذه املثـــريات الغامضـــة وهنـــا يتحـــدد مســـتوى اجنـــازه طبقـــا للموضـــوعات الـــيت أضـــافها علـــى 

                                             ).448-445ص ،1990 ،نالسيد وآخرو ( .الصور
غــري أنــه لكــل أســلوب ميزاتــه  أن هنــاك أســاليب عديــدة ميكــن مــن خالهلــا قيــاس الدافعيــة،  ؛ممــا ســبق يتّبــني       
وعليــه جيــب اســتخدام أكثــر مــن أســلوب لضــمان قيــاس  .يف حــني أن هنــاك بعــض القصــور الــيت تعيبهــا ،  اخلاصــة

  .الدافعية بأكرب قدر من الكفاءة
  :  استراتيجيات الدافعية - 4

تتوزع الدافعية على متصل متدرج يبدأ بالدافعية الداخلية وينتهي بالدافعية اخلارجية فالدافعية تصف العالقـة      
 فتكـون العالقـة قويـة بـني اهلـدف والنشـاط الـذي حيققـه  بني اهلدف واألنشـطة الـيت تعمـل علـى حتقيـق هـذا اهلـدف،

بينمـــا تكـــون العالقـــة ضـــعيفة بـــني اهلـــدف والنشـــاط الـــذي حيققـــه يف حالـــة الدافعيـــة   ،يف حالـــة الدافعيـــة الداخليـــة
  .وكال النوعني من الدافعية ميكن أن يكون فعاال ومفيدا يف حتقيق أهداف معينة اخلارجية

اسرتاتيجيات  أنعلى طالب اجلامعة  أجريتاليت  )(Wolters,1998"  وولتز" دراسة نتائج  وأظهرت
 أهداف( التنظيم الداخلي  )2(، )واملكافآت األداءأهداف (التنظيم اخلارجي  )1(: التنظيم الذايت للدافعية هي 

البيئة ( اإلرادة  )4(، )املعرفة والبحث عن املساعدة( جتهيز املعلومات  )3(، )التفوق وقيمة املهمة وامليل والفاعلية
وإجياد رغبة قوية لدى الفرد حىت يبدأ  ومن أهداف اسرتاتيجيات الدافعية تنمية ).عالواالنتباه وقوة اإلرادة واالنف

 املدرسة: كما تكمن أمهيتها يف إمكانية تطبيقها يف جماالت متعددة مثل  .أو يكمل نشاطا أو عمال معينا
لها كي تتالءم مع حاجات العمل، والقضايا الشخصية، وتتميز اسرتاتيجيات الدافعية باملرونة نظرا ألنه ميكن تعدي

  )82، 81،ص2005عبد اهللا،  و الدردير( .األفراد أو عمل معني أو موضوع ما
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  :عية االنجازـداف -ثانيا
  :والمتغيرات المرتبطة بها دافعية االنجاز مفهوم -1

 "أدلر لفردأ"إىل  -الناحية التارخيية-يرجع استخدام مصطلح الدافع لالجناز يف علم النفس من             
(Adler)،   كورت ليفن"هي دافع تعويضي مستمد من خربات الطفولة و "احلاجة لالجناز" أن أشار إىلالذي" 

)Liven(  موراي"الذي عرض هذا املصطلح يف ضوء تناوله ملفهوم الطموح وذلك قبل استخدام" )Murray( 
  . ملصطلح احلاجة لالجناز

 "موراي"هنري  األمريكيعامل النفس  إىلن الفضل يرجع إالبدايات املبكرة ف وعلى الرغم من هذه           
)H.Murray(  بشكل دقيق بوصفه مكونا من مكونات الشخصية   نه أول من قدم مفهوم احلاجة لالجنازأيف

نفسية كان  لعدة حاجات " مواري "واليت عرض فيها  " استكشافات يف الشخصية "وذلك يف دراسته بعنوان 
  .من بينها احلاجة لالجناز

ا " احلاجة لالجناز " )Murray( " مواري "عرف ي                     غلبللتّ  ميل الفرد أورغبة  إىلتشري  بأ
                      .املهام الصعبة بشكل جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك ألداءاجلاهدة  أوالعقبات وممارسة القوى والكفاح  على

 ثابـتاسـتعداد  إىليشـري  بأنـه لالجنـازالـدافع )   Mc cheland et al( "وآخـرونماكيالنـد "يعـرف كما           
 اإلرضــاءوبلــوغ جنــاح يرتتــب عليــه نــوع مــن  حتقيــقنســبيا يف الشخصــية حيــدد مــدى ســعي الفــرد ومثابرتــه يف ســبيل 

   .يف ضوء مستوى حمدد من االمتياز األداءوذلك يف املواقف اليت تتضمن تقييم 
الفــرد للتغلــب  حاجــة لــدى إىلالدفعيــة لالجنــاز تشــري أن   R.M Goldenson)( " نســونجولد "ويؤكــد            

وضـع مسـتويات مرتفعـة  إىلامليـل  أيضـاهـي  و. حـديات الصـعبةعلى العقبات والنضال مـن اجـل السـيطرة علـى التّ 
                           ).94-89ص، 2000خليفة، ( .عي حنو حتقيقها والعمل مبواظبة شديدة ومثابرة مستمرةوالسّ  األداءيف 

ـا الدفعية لالجنـاز  (Young) "يونغ" فعرّ يو            جهـاز الفـرد لتخطـي العقبـات و احلـواجز كمـا تعـين القـوة بأ
     ).432، ص2003عبد اهللا، ( .اإلمكانالصعبة بسرعة قدر  األشياءجل عمل بعض أوالنضال من 

   إىل أن الـدافع لإلجنـاز يعـين حتديـد الفـرد ألهدافـه  ) Hilgard et al (" آخرون هيلجـارو "  ركمـا أشـا     
 .)94ص  ،2003 ،موسى( .االمتياز يف ضوء معايري التفوق و

ـا اسـتعدا "يمالقطـانايفـة "وتؤكد        ومثابرتـه يف سـبيل  الفـردالفـرد، حيـدد مـدى سـعي ثابـت نسـبيا يف  دبأ
   .ضمن تقومي األداء يف ضوء املستوى، و ما يرتتب عليه من اإلشباع و ذلك يف املواقف اليت تتبلوغه

                 ). 272ص  ،2001يونس،بني (
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    تقتصر على الكائن البشري  "الدافعية لالجناز"بأن  ؛من خالل التعريفات السابقة ميكن القولو            
األعمال الصعبة بكفاءة و أقل جاح و إجناز هي من العوامل املهمة اليت تؤدي إىل اإلشباع و ذلك من خالل النّ و 

   .جهد ممكن من الوقت
تضمن احلاجات األولية لألفراد ألن وراء كل سلوك دافع معني، يؤثر هذا السلوك يف مجيع جماالت و ت          

" حيث توصل العامل  احلياة العلمية و العملية، وقد نصب الباحثون يف كشفهم عن مكونات الدافعية لإلجناز 
  : إىل ثالث مكونات هي )  Ousubel("  أوزبل
ا إىل املعرفة، حيث يكون سببا يف الّنجاح وّجتنب  :الدافع المعرفي - وينبثق من طبيعة الّشخصية وحاجا

الفشل فال تنخفض حالة الّتوتر عند الفرد إال بعد حتقيق اهلدف املسطّر، ومنه فإن كل معرفة جديدة 
 .بعض املهام أو األعمال بدرجة عالية من الكفاءةتعترب اكتشافا تعني الفرد على القيام ب

)                 25، ص 1990 راتب،( 

عن طريق  نته و هيبته ومسعته واليت حيرزهاالفرد يف زيادة مكايتمثل هذا التوجيه يف رغبة : تحقيق الذات  -
ا اجتماعيا و هذا يؤدي إىل الشعور بكفاءته  األداء املتميز الذي يتناسب مع التقاليد والقيم املعرتف 

  .واحرتام و تقدير مفهومه لذاته

ب وراء ذلك ويظهر أي يف تقبل اآلخرين و قد يتم اإلشباع من خالل صرف النظر عن السب: االنتماء -
النجاح من خالل التقدير و االعرتاف من اآلخرين الذين يعتربون مصدرا يف تأكيد ثقته بنفسه و مثل 

 ).26، 25ص  ،1990راتب،  ( .حيث يلعبان دورا يف حتقيق إشباع احلاجات) الوالدان ( ذلك 

       خاصــــة منهــــا الــــدافع املعــــريف الــــذي يكــــون نابًعــــا االجنــــاز أن مكونــــات دافعيــــة  ؛عرضــــه قنســــتنتج ممــــا ســــب        
وهـذا مـا يـؤدي إىل الّسـعي وراء الّنجـاح وجتنـب   .من طبيعة الّشخصية اإلنسانية وحّبهـا إىل املعرفـة وحاجتهـا إليهـا

ــوتر إال بعــد بلــوغ اهلــدف املســطّر الفشــل كمــا أن حتقيــق الــذات لــدى الفــرد هــو رغبــة منــه يف تعزيــز   .فــال يــزول الّت
ــا اجتماعيــا     .مكانتــه وهيبتــه بــني النــاس بــاألداء املّتميــز والفّعــال الــذي يّتماشــى مــع العــادات و التقاليــد املعــرتف 

   النــادي مــن احلاجــات األساســية الــيت يســعى  العمــل أو يف حــني جنــد أن االنتمــاء إىل مجاعــة الّرفــاق يف املدرســة أو
  .إىل حتقيقها وإشباعها بكل الطرق املختلفة
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يف حياة الفرد حيث اهتم  لها ارتباط وثيق بمتغيرات كثيرةيف علم النفس  دافعية اإلنجازّن كما أ  
   :ومن بينها ما يلي الكثري من الباحثني بدراسة هذه املتغريات،  وكيف تؤثر على مسار اإلنسان يف مراحله العمرية

  : التوافق الدراسي. 1. 1       
    بدراسة اآلراء حنو الدراسة اإلجناز األكادميي والتوافق املدرسي لدى عينة  )Smith.1981(قام مسيث        

من طالب الصف األول الثانوي، ولتحقيق هدف البحث مت تطبيق جمموعة من املقاييس اليت تقيس آراء الطالب 
طالبا يف الصف األول ) 175(نة من حنو املدرسة، والدافعية إىل اإلجناز األكادميي والتوافق املدرسي على عينة مكو 

  .الثانوي
وقد أظهرت النتائج بعض األدلة القليلة عن عدم الرضا العام عن املدرسة باإلضافة إىل أنه ال توجد أسباب       

 تواضحة هلذا االستياء، كما تبني أن أكثر العوامل الدافعية تكرارا هو احلاجة النهائية للتوظيف،  كما وجد
                            ).235، ص1994موسى،(. طية دالة إحصائيا بني اإلجناز األكادميي وبني التوافق املدرسيعالقة ارتبا

  :ةالتنشئة الوالدي.2.1    
تتأثر دافعية اإلجناز بأساليب التنشئة داخل األسرة، ومبدى اهتمام الوالدين والتأكيد الذي يكون    

بدراسة التدريب على االستقالل  )Smith.1974( " مسيث" قام حيث  لديهما عن دافع اإلجناز لدى أبنائهم، 
ن  وعالقته بالدافع إىل اإلجناز ويهدف هذا البحث إىل معرفة كيف ميكن جملموعة من األمهات، أن يدربن بنا

األمهات مرتفعات اإلجناز ميارسن فقد توصلت النتائج إىل أن  على االستقالل وعالقة ذلك بالدافع لإلجناز
ن ملطالبهن حنو احلث على االستقالالتعزيزات اللفظية واملادية عند األمهات يف حني أن  .لما تستجيب بنا

ن ملطالبهن حنو احلث  منخفضات اإلجناز ميارسن التعزيزات املوضوعية واالستجابات احملايدة عندما تستجيب بنا
                                        .)339، ص 1994موسى  ، ( .على االستقالل

 ةالدافعية لإلجناز والّتوافق الدراسي  وأن التنشئة الوالدي هناك عالقة بني أن ؛ من هذه الدراساتنستنتج            
إجيابيــة وكــان التّــدريب علــى دوافــع  ة، مــن حيــث أنــه كلمــا كانــت التنشــئة الوالديــ هلــا عالقــة وطيــدة بالــدافع لإلجنــاز

 .مراحل متقدمة يف حياة الفرد كان هلما األثر الفّعال يف   اإلجناز يف سن مبكرة، 

    :الجنس. 3. 1      
     اهتم العديد من الباحثني بدراسة الفروق بني اجلنسني وعالقتها بدافعية اإلجناز وذلك للكشف           

  . ،  بينما اآلخرون يؤكدون على وجودها فمنهم من نفى وجود هذه الفروق  عن هذه الفروق وتفسريها،
  : عدم وجود فروق بين الجنسين  إلى تالدراسات التي توصل فمن            

  فين وبراوننفلكرسو "دراسة،) "Fulkerson . fin and Bruun   (  اليت توصلت إىل أنه ال توجد فروق
  . بني الذكور واإلناث يف توقعات النجاح ادالة إحصائي
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  1976(" تريسمر"دراسة Tresmer, ( ثاليت تبني من نتائجها عدم وجود فروق بني الذكور واإلنا         
    استخدمت " هورنر "يف الدافع إىل جتنب النجاح،  وأرجعت ذلك إىل طبيعة منهج القياس حيث أن  

                                               ).169، ص  1994موسى ،(. يف دراستها مقياسا إسقاطيا
  هارمــانز"الــذي تــرجم مقيــاس  "رشــاد عبــد العزيــز" دراســةأمــا" )Harmens, 1970  ( إىل العربيــة وطبقــه    

واليت توصلت  نتائجها إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلنـاث يف دافعيـة   على عينة مصرية،
 ةاجلنســني، وألن النظــرة الوالديــاإلجنــاز، ذلــك ألن الفــرص التعليميــة والعلميــة أصــبحت متاحــة بالّتســاوي أمــام 

  ) . 75،ص  2002بوقفة ،( .اليت تفرق بني اجلنسني يف املعاملة قد اختفت

غالبية نتائج  تتوصلت هذه  الدراسات إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف دافعية اإلجناز وأرجع            
الدراسات األخرى اليت تتعارض معها إىل طريقة القياس الذي استخدمته، حبيث اعتمدت على املقاييس 

  .اإلسقاطية اليت غالبا ما تفتقر إىل املوضوعية واعتربت الدافع لإلجناز أحادي البعد
  : الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق بين الجنسين و 
  هورنر"دراسة ")Horner,1972 ( :  

حيث ينظرن " الدافع لتجنب النجاح"توصلت إىل نتيجة مؤداها أن كثرياً من املراهقات قد متيزن مبا أمساه «       
إىل املستوى العايل من االجناز على أنه يتعارض مع دورهن التقليدي الذي ينتظرهن كإناث، مما جيعلن يتحاشني 

  )141، 140، ص 1999األحمدي، .( »التحصيل التفوق يف الدراسة أو حتقيق مستوى عال من 
  دراسة سلوفيك) Slovique, 1966 (  أن الذكور أكثر تقليال للمخاطرة العالية من اإلناثاليت توصلت إىل    .  
  كراندال"دراسة " )Crandall ,1969 (أن اإلناث يتوقعن درجات منخفضة عن الذكور اليت دلت على  

  . فالذكور دائما أكثر تقيّيما لنجاحهم عن اإلناث
  بحوث بلوك )Block 1981-1982 (  اليت تّبني من خالل نتائجها أن الفروق بني اجلنسني ترجع إىل التنشئة

بينما ال تشجع اإلناث  االجتماعية يف اجملتمع األمريكي اليت تشجع الذكور على إمناء بعض املهارات املعرفية
                                           .)169، 168، ص 1994موسى، ( .هذه املهارات بل تنمي مهارات أخرىعلى تنمية 

  ا باملقارنة ا ملحوظً ريً فإن املفاهيم الثقافية املرتبطة باجلنس قد تغّريت تغّ  ؛بالّنظر إىل هذه الدراسات             
      األنثى ككائن له دور اجتماعي حمّدد  رتة خلت واليت كانت تنظر إىلإىل تلك املفاهيم اليت كانت سائدة من ف

ا خملوق ناقص عاجز ال يستطيع أن يفعل شيئا ال يّتعداه   .، دور ينظر إىل األنثى على أ
  :صعوبات التعلم. 4. 1      

لعّل الدافع لالجناز من أهم العوامل اليت يتوقف عليها النجاح والفشل يف أداء ما يوكل للتلميذ                 
مهام تعليمية، حيث جيمع علماء الرتبية على أّن جوهر أي صعوبة أكادميية رمبا يكمن يف دافعية األطفال  نم



 دافعية االنجاز                                                         الفصل الرابع  
  

 124 

الصعوبات تؤدي إىل اخنفاض مستوى التحصيل وتكرار الفشل      وذلك ألن هذه . للتعلم وإجناز املهام املوكلة إليهم
  .أو الرسوب يؤدي إىل تدين الدافع لالجناز

واقتصار احلديث على الدافع لالجناز يف عالقته بصعوبات التعلم دون سواه من الدوافع إمنا يرجع     
تمعة، فهو  دافع متعدد األبعاد إىل أمهية هذا الدافع، والذي يتضمن على العديد من الدوافع النفسية جم
  .واملكونات  وهو ما جيعل فهم صعوبات التعلم يف ضوئه أمراً غاية يف األمهية

أّن العوامل الوجدانية والدافعية ) Kirk & Gallagher,1989"(كيرك وجلجار"وعلى ذكر ذلك؛ يرى
فالطفل . يات بوجه خاصتسهم على حنو دال يف إحداث صعوبات التعلم بوجه عام وصعوبات تعلم الرياض

الذي يفشل يف التعلم لسبب أو لآلخر، يتجه إىل تكوين توقعات منخفضة للنجاح الدراسي وتنمية تقديرات 
وتقلل هذه االجتاهات من الدافعية وحتدث مشاعر سلبية عن العمل املدرسي  وبالتايل تؤدي . ذات منخفضة

                                                               )123، ص 2006، زيادة(  .هذه األمناط من اإلخفاق إىل صعوبات تعلم
مؤداه أن األطفال ذوي صعوبات التعلم  إىل استنتاج  (Chapman,1998)"شابمان"كما يذهب 

يّتسمون باخنفاض دافعيتهم لالجناز؛ فهو يرى أن رسوب األطفال ذوي صعوبات التعلم يؤدي إىل إحساس 
،والذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض مفهوم الذات لديهم  )Self-Worth(هؤالء األطفال باخنفاض قيمة الذات 

  .توقع النجاحوإحساسهم بعدم الثقة بالنفس، واخنفاض 
وإن أضافت آثاراً "شابمان" ذهب إليه إىل نفس ما (Licket et al,1985)" ليكت ورفاقها"  وذهبت

ا أن تؤثر بالتبعية على دافعية األطفال ذوي صعوبات التعلم على االجناز فهي رأت     أخرى للرسوب من شأ
م  وما إذا كان ما ميتلكونه من أّن الفشل  املتكرر لدى ذوي الصعوبات متيل إىل تشككهم يف  م و جمهودا قدرا
  .قدرات وما يبذلونه من جهد سوف يؤدي إىل حتقيق أية جناحات

ورغم ما توصال إليه الباحثان السالفا الذكر؛ من وجود ارتباط بني دافعية االجناز السالبة وصعوبة التعلم 
املتكرر أو دافعية االجناز املنخفضة هي األسباب املنشئة إّال أّن هذا ال يرتضي التفسري القائل بأن خربات الفشل 

ومبعىن أكثر وضوحًا يطرح . للصعوبة من وجهة نظر املؤلف، ألنه ال ميكن الفصل بني ما تقدم وصعوبة التعلم
   .هل أّن خربات الفشل املتكرر هي السبب يف صعوبة التعلم أم العكس: املؤلف سؤاله

 )256، 255، ص2003السيد، ( 

أن الدافع لالجناز من الدوافع الرئيسية اليت ترتبط  )1998أنور الشرقاوي، (ويف هذا الشأن يرى           
بأهداف العمل املدرسي، ومساعدة األطفال على حتقيق هذا الدافع يعمل على تنشيط مستوى أدائهم  وحتقيق 

  .أهم جوانب دافعية  العمل املدرسي
أن سلسلة الفشل الدراسي املمتد تضعف احلافز أو الدافع للتعلم لدى  )Wong,1996( ويضيف 

التالميذ الذين يظهرون صعوبات تعلم بشكل كبري وهؤالء األطفال غالبا ما يعزون فشلهم إىل أسباب خارجية 
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مثل صعوبة املهمة أو االختبار، ويعارضون يف استثمار جهدهم يف عملية التعلم، ومن مث ينخفض حتصيلهم 
م غري قادرين على التغلب صعوبات التعلم اليت تواجههمال    .دراسي ويتولد لديهم اعتقادا بأ

    )98، ص 2011عبد الجواد، (      
عندما يشعر الطلبة  (Mercer,2001)حسب  أن ضعف الدافعية يتولد) 15، ص2008خطاب، (ويذكر   

بالفشل املرتاكم تقل دافعيتهم ويقل شعورهم وعندما يواجهون  ذوو صعوبات التعلم أن النجاح بعيد عنهم
م وطاقتهم     .بالسعادة، وذلك بسبب اعتقادهم أن النجاح مرتبط بعوامل خارجية هي أكرب من قدرا

دف التعرف على بعض اخلصائص النفسية  )1991البيلي وآخرون،(وقد قام         الدافع ( بدراسة 
وأجريت ) العالقات يف املدرسة -العالقات األسرية–لقيمة الذاتية اإلحساس با -االعتماد على النفس -لالجناز

عاديني وأطفال من ذوي صعوبات التعلم يف اللغة العربية والرياضيات من الصفوف العليا باملرحلة  لعلى أطفا
وانتهت الدراسة إىل أّن األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يواجهون . االبتدائية بدولة اإلمارات العربية

م األسرية واملدرسية   )85ص ، 2000الغامدي، (  .صعوبات تكيفية يف عالقا
اليت تناولت دراسة لبعض متغريات  )1992السيد عبد الحميد سليمان السيد، (دراسة وأسفرت           

من تالميذ صعوبات التعلم يف مادة علوم الصف ) 53(الشخصية املرتبطة بصعوبات التعلم على عينة  قوامها 
الدراسة لتشخيص الصعوبات وقياس متغريات من عينة التالميذ العاديني، وبتطبيق أدوات ) 60(الثاين إعدادي، و

الدراسة املتمثلة يف اختبار سعة تذكر الصور، اختبار الدافع لالجناز ،واختبار تزاوج األشكال املألوفة لقياس 
   أنه توجد فروق بني تالميذ عينة الدراسة يف سعة الذاكرة، الدافع لإلجناز) االندفاع/ الرتوي( األسلوب املعريف 

  )65، 64، ص2006الشرقاوي، ( .لصاحل التالميذ العاديني) االندفاع/ الرتوي( املعريف األسلوب 
اليت هدفت إىل معرفة هل  )1998أحمد البهي وأمينة شلبي و محمد رزق، ( دراسة كما أظهرت         

ختتلف االعزاءات السببية للنجاح والفشل لدى ذوي صعوبات التعلم من تالميذ احللقة الثانية من التعليم 
م العاديني، وهل يؤثر منط صعوبة التعلم، نوع اجلنس، على اختالف االعزاءات السببية  األساسي عن أقرا

أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم أكثر ميًال إىل عزو النجاح  وتوصلت النتائج إىل.للنجاح أو الفشل لديهم
و أن هذا العزو ال خيتلف . والفشل لديهم إىل عدم مساعدة اآلخرين، صعوبة املهمة، احلظ أكثر من العاديني

  )196،ب، ص 2013عبد الواحد،( .باختالف منط الصعوبة أو اجلنس
 الراجعة التغذية أثر على الوقوف إىل )2007زقزوق،  رجب أحمد رانيا( يف حني هدفت  دراسة            
 ذوى الطالبات إدراك مستوي حتسني يف ذاتياً  املنظم التعلم اسرتاتيجيات قائم علي حاسويب برنامج باستخدام

 الراجعة فاعلية التغذية من التحقق و  الذاتية لفاعليتهن الثانوي األول بالصف اجلغرافيا مادة يف صعوبات التعلم
 ذوى الطالبات دافعية مستوي يف زيادة ذاتياً  املنظم التعلم اسرتاتيجيات علي قائم حاسويب برنامج باستخدام
 .لإلجناز األول الثانوي بالصف اجلغرافيا مادة يف التعلم صعوبات
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 التجريبية اجملموعة طالبات درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق النتائج عن وأسفرت           
 فروق و الذات متغري فاعلية يف التجريبية اجملموعة لصاحل البعدي القياس يف الضابطة اجملموعة ودرجات طالبات

       الضابطة اجملموعة طالبات ودرجات اجملموعة التجريبية طالبات درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات
  )2،ص2007زقزوق، ( . اإلجناز دافعية متغري يف اجملموعة التجريبية لصاحل البعدي القياس يف

يّتضح مما سبق طرحه؛ أن هناك عالقة ارتباطية بني صعوبات التعلم ودافعية االجناز، حيث أن كالًّ 
منهما يؤدي إىل اآلخر، فصعوبات التعلم وتكرار الفشل الدراسي يؤدي إىل ضعف الدافع لالجناز وكذلك 

 .صعوبة التعلماخنفاض الدافع لالجناز يؤدي إىل الزيادة يف 
  :التفوق الدراسي - 5 .1

على اعتبار أّن التحصيل الدراسي ميكن اعتباره كمحك للتفوق العقلي فإن الدراسات حاولت البحث 
  .يف هذا األخري وعالقته بالدافعية لالجناز إىل جانب التفوق الدراسي بالتحديد

العالقة بني التفوق العقلي حمدداً      اهتمت ببحث ) Terman,1921"(تيرمان"فالدراسة اليت أجراها  
يف ضوء معامالت الذكاء وبعض جوانب الدافعية، ومن بني النتائج املتوصل إليها بأن األفراد األكثر جناحًا هم 

هذا إىل جانب .  الذين ميتلكون دافعًا قويًّا لالجناز ولديهم اإلمكانية يف الوصول إىل مستويات مرتفعة من األداء
عندما تناولت العالقة بني التفوق العقلي  )Getzels&Jacksson,1962"(جتسلر وجاكسون"ليت أجراهاالدراسة ا

حمددا يف ضوء حمكي الذكاء والقدرة على التفكري االبتكاري من ناحية وبعض اجلوانب الدافعية كالدافع لالجناز 
املبتكرين من حيث شدة الدافع من ناحية ثانية، إىل نتائج تفيد بعدم وجود فروق دالة  بني األذكياء و 

  )236، ص2003الخالدي، .(لالجناز
بدراسة للتنبؤ بالتفوق العقلي يف بعض املتغريات املرتبطة  )1981أديب محمد علي الخالدي، (  وقام

به بني تالميذ املرحلة اإلعدادية وحاول من خالهلا الوصول إىل معادلة تنبؤية للتفوق العقلي يف ضوء املتغريات 
ظهرت وقد أ. املرتبطة به على غرار االجتاه حنو العمل املدرسي والتوافق الشخصي واالجتماعي والدافع لالجناز

  )15، 14، ص2007طارق عامر، ( .يالنتائج وجود عالقة موجبة بني هذه املتغريات والتفوق العقل
 ,Nunn& at al,1986 , Chapman,1988) نقال عن ) 54، 53، ص،2000خليفة، (يرى كما 

Rea,1991 الفرد العقلية، بل هو نتيجة العديد من العوامل  أن التفوق الدراسي ال يتوقف فقط على إمكانات
  .الدافعية واالنفعالية واالجتماعية

قارن بني التالميذ املتفوقني واملتوسطني واملتأخرين دراسيًا باملرحلتني " جابر عبد الحميد"ويضيف أن
تبّني أّن الطالب بدولة قطر يف الدافعية واالجتاهات املدرسية وبعض مسات الشخصية   اإلعدادية والثانوية
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م م حيبون العمل بدرجة أكرب ولديهم قدرة على . املتفوقني قد حصلوا على درجات أعلى من أقرا وذلك أل
  .االجناز وحيبون حل املشكالت الصعبة ولديهم حب استطالع عقلي

هدفت دراسته إىل الكشف عن الفروق بني الطالب  )1990مرزوق عبد المجيد، ( يف حني أّن   
وضحت نتائجها وجود فروق جوهرية و أ. املتفوقني واملتأخرين دراسيًا يف كل من الدافعية لالجناز وأساليب التعلم

ا . بني الطالب عينة الدراسة يف الدافعية لالجناز لصاحل املتفوقني وأشار الباحث إىل أّن الدافعية لالجناز من شأ
 .حتقيق قدر أكرب من النجاح يف املواقف املختلفة

 على قائم إثرائي برنامج فاعلية اليت حبثت يف )2012القبالي، ( دراسة  إليه توصلت و من بني ما 
 وجود .السعودية يف املتفوقني الطلبة لدى لالجناز والدافعية حل املشكالت مهارات تطوير يف الذكية األلعاب
 لتحقيقه يسعى وهدف  والطموح املثابرة، الثالث، بأبعاده لإلجناز الدافعية مقياس علىبني اجملموعتني  فروق
 استند الذي ثرائياإل الربنامج أن إىل النتيجة هذه وفسرت . الربنامج اإلثرائي إىل تعزى التجريبية اجملموعة لصاحل
ا أل دافعيتهم، تطوير على وتعمل  الطلبة املتفوقني قدرات مع تنسجم مهمات تضمن ، الذكية األلعاب إىل

 متيزهم بدافعية فهم يتمتعون ، جلسة كل يف املطلوبة املهمة إلجناز احملاوالت يتابعوا كي هلم وإثارة حتديا تشكل
 املتفوقني الطالب ثقة عزز مما  التعزيز املختلفة، أساليب إىل أيًضا السبب يعزى وقد .العاديني الطلبة عن

 النظرة وتعزيز موعاتجملا أفراد بني احلميمة العالقات وإرساء منظم بشكل لديهم دافعية اإلجناز من وزاد بأنفسهم
  )22، ص2012القبالي،( .واهليئة التدريسية للمدرسة الدراسة لدى أفراد اإلجيابية

نستخلص يف األخري؛ أّن الدافعية لالجناز من أهم مقومات الشخصية وأكثرها ارتباطًا بعوامل التفوق    
وبّسمات الفرد الّشخصية باإلضافة إىل اجلانب العقلي واملعريف له، وهذا إذا ما وافقت املناهج الدراسية وطرق 

  .الذكروهذا ما أظهرته الدراسات الّسالفة . التدريس حاجاته و إمكاناته
  :االتجاه نحو مادة الرياضيات. 6 .1     

لـذا    ن أي نشـاط يقـوم بـه الفـرد ال يبـدأ وال يسـتمر دون وجـود دافـع،يف  أ عالقة الدافع بالّتعلمتّتضح     
فالبـــد مـــن وجـــود دافـــع حيـــرك التلميـــذ ويدفعـــه إىل اجلـــّد واالجتهـــاد وحتقيـــق مســـتويات عليّـــا مـــن التحصـــيل، فنجـــد  

  .املعلم أن حيسن استغالل هذا اجلانب ىما يكون متعطًشا للتعلم لذا عل التلميذ غالبا
وكـذلك    دراسـة املوضـوعات الـيت تـرى املدرسـة اهتمـام تعلـم التالميـذ هلـا، وفالدوافع تدفع التالميـذ حنـ«      

فهي الوسيلة األساسية إلثارة اهتمامـات التالميـذ   يف اكتساب اخلربات واملهارات واالجتاهات اليت ترى ضروريتها،
وبعث الطاقة واحليوية الكامنة يف نفوسهم حنو ممارسة أوجه النشاط املختلفة اليت يتطلبهـا العمـل املدرسـي ومواقـف 

  ).146،ص 2001، منسي وآخرون،.( » التعلم بصفة عامة
ــا  وظيفــة الدافعيــة يف الــتعلموتتجّلــى     تشــري إىل حالــة داخليــة يف املــتعلم تدفعــه لالنتبــاه إىل موقــف  يف كو

  :فهي تعمل علىيتحقق اإلجناز الدراسي كهدف له ،  تعليمي والقيام بنشاط موجه واالستمرار فيه حىت
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 حترير الطاقة االنفعالية الكامنة اليت تثري نشاطا معينا.  
 األخرى،كمـــا ميلـــي الـــدافع نوعـــا مـــن االجتـــاه يهمـــل املواقـــف  متلـــي علـــى الفـــرد االســـتجابة ملوقـــف معـــني و

  .العقلي على األفراد
 482،ص 2001عبد الخالق،   و سعيد( .توجه السلوك وجهة معينة.( 

 اً االجتاهــات تعـد مبثابــة مؤشــرات نتوقـع يف ضــوءها ســلوكعالقــة االجتــاه بـالتعلم  تكمــن يف أّن يف حـني أن    
م علــى تعلــم القــراءة فاجتــاه   معينــا مميــزا للفــرد يف مواقــف الحقــة، الطــالب حنــو الكتــب املدرســية رمبــا يــؤثر يف قــدرا

                             ).514، ص 2000عالم ،( .واجتاههم حنو املدرسة وبراجمها رمبا يؤثر يف سلوكهم على الّتعلم يف املدرسة
وقـــد أدى إدراك هـــذه احلقيقـــة إىل تبـــين   لـــّتعلم،حيـــث تلعـــب االجتاهـــات دورا أساســـًيا يف حتقيـــق عمليـــة ا

تـؤدي إىل قيـام   ،ةواسـتحداث أمنـاط تعليميـة جديـد   بعض األنظمة التعليمية مبدأ االختيار يف نظمهـا التعليميـة،
                     )80،ص1997القذافي،(.ويشعر مبيول قوية اجتاه دراستها  يفضلها، الطالب بنفسه باعتبار املواد الدراسية اليت

       "ألبــرت" فقــد أظهــر .وتظهــر أنــواع أخــرى مــن األدلــة أيضــا أن االجتاهــات تقــوم بــدور حاســم يف الــتعلم

 )" Albert (برنيس لوت" و" (Bernice Lott) على سرعة وكفاءة التعلم الرتابطي رمؤخرا أن االجتاهات تؤث.   
               ).126،ص1993إ،المبرت، و والمبرت(

وعلـى كفاءتنـا    فهـي تـؤثر علـى أحكامنـا ومـدركاتنا.يتـأثر الكثـري مـن سـلوكنا باجتاهاتنـا : ويرون أيضـا أنـه
   ).148،ص1993المبرت،إ، و  والمبرت( .يف التعلم

ا من خالل التعلم ) Khan &Weiss )1973 "خان وويس"ويؤكد كل من  أن االجتاهات يتم اكتسا
   .أن املدرسة مبا تقدمه للتلميذ  من ثقافة تساعد على تشكيل اجتاهاته )Blair  )1959و يرى بلري  واخلربة،

  ).215-212،ص 1990، يمنس (
إذ تشـكل هـذه النتاجـات أحـد اجلوانـب ، تعترب االجتاهات أحد العناصر االنفعالية املهمة يف التعلم  كما

ــا علــى صــورة نتاجــات دافعيــة جتعــل الطلبــة .الــيت تســهم يف تطــور خصــائص الشخصــية للمــتعلم لــذلك فــإن مراعا
ومت ربطهـــا   مســـتويات، مخســـة)Krathwol (وقـــد حـــدد كراثـــول .حنـــو حتقيـــق الســـواء والصـــحة النفســـية أكثـــر مـــيال

  ).88،ص 2007عدس وآخرون ،( .بالسلوكات املستخدمة
املــنهج ووضــع  ءفعنــد بنــا  تعتــرب االجتاهــات النفســية للتالميــذ مــن األســس املهمــة لبنــاء املــنهج الدراســي،و 

ـا مـن أوجـه النشـاط فمـن الضـروري األخـذ بعـني االعتبـار اجتاهـات التالميـذ  املواد الدراسية، املرغـوب  وما يتصل 
ممـا يسـاعد علـى حتقيـق األهـداف الرتبويـة  ا ملا لذلك من أثر على التالميذ بدراستهم ونشاطهم وإقبـاهلم عليهـا، 
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رغــوب فيهــا لــدى فعلــى املــنهج الدراســي والقــائمني علــى تنفيــذه العمــل علــى تشــجيع وتعزيــز االجتاهــات امل.املنشــودة
.                                    1مة على تعديل االجتاهات غري السليمة لديهالتالميذ أو السلوك السليم مبقتضاها واملساعد

فالطالب الذي لديه اجتاه موجب حنو املدرسة يكون موجها توجيها إجيابيا حنو بعض األشياء املتعلقة 
أما إذا كان لديه اجتاه سالب   الدراسية،املنهج واملواد   واجلمعيات املدرسية، باملدرسة مثل الطالب واملعلمني،

ا من أنشطة ).                                     533،ص 2000عالم،( .حنو املدرسة فإنه حياول االبتعاد عن املدرسة وما يرتبط 
يف إكساب  هبدراسة أوضحت أن ملنهج الكيمياء أثر  )Allison)1973إىل جانب ذلك  فقد قام إليسون 

                    ).25، ص 1990البصيلي وآخرون ،( .شريطة أن تكون طريقة تدريسه مناسبة  الطالب اجتاهات حنو العلم،
سـاعد علـى ) احلقائب التعليميـة(إىل أن استخدام الطريقة اإلفرادية  )1987صديق، (كما أشارت دراسة 

                       ).25،ص1995الحريقي وموسى ،(. جعل اجتاهات التالميذ أكثر اجيابية حنو العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية
كامـل علــوان "الـيت يــرى مـن بــني  أهـم  عوامـل تغيــري االجتاهـات النفسـية الــربامج التعليميـة  هوينظـر إىل أنـ

 ءاملرغوبـة سـوا الوجهـة ويف االجتاهـات يف تغيـريات إىل يـؤدي أن ميكـن التعليمـي الربنـامج أن )2004( "الزبيـدي
                                                                            ).130،ص 2004الزبيدي ،( .إجياباً  أم سلباً 

 املناهج يف النظر بإعادة 1980 عام" جامبور  "اليونسكو معهد يف العاملي املؤمتر طالب وكذلك
 الرياضي الفكري التحدي فومواقالرياضية  والطرائف األلغاز من جمموعة وغرس ،إثرائها على والعمل الدراسية
 مما ،الطلبة نفوس يف واملتعة البهجة وإشاعة املادة تدريس صعوبة لكسر وذلك الرياضيات، منهج ثنايا خالل
  .أخرى ناحية من لديهم الرياضيات دراسة حنو اإلجيابية االجتاهات ،وتنمية ناحية من الواعي التفكري إىل يدفعهم

  ).4، ص 2007جودة ،( 
الـدوافع تلعـب  « يف كـون أنّ  عالقـة بـني دافعيـة االجنـاز واالجتـاه حنـو الرياضـياتهناك ومنه نستخلص أّن    

واحلاجــات دورا هامــا يف تكــوين االجتاهــات فهــي تعتــرب القــوة الذاتيــة احملركــة للّســلوك الفــرد واملوجهــة لــه حنــو حتقيــق 
وتقـــوم االجتاهـــات بتنظـــيم العمليـــات  مـــدى اســـتجابة الفـــرد للمـــؤثرات احمليطـــة بـــه، دكمـــا حتـــد األهـــداف املرغوبـــة،

كمـا تزيـد مـن قدرتـه علـى السـلوك واختـاذ القـرارات يف املواقـف املختلفـة  ، الدافعية واالنفعالية واإلدراكية عنـد الفـرد
يســاعد علــى حتقيــق أهدافــه  كمــا تبلــور العالقــة بــني الفــرد وعاملــه االجتمــاعي ممــا ســاق واالتفــاق،بشــيء مــن االتّ 

  . » وتساعد االجتاهات يف الكشف عن بعض أمناط الشخصية وأبعادها  االجتماعية و االقتصادية،
               ).212، 211، ص 1990منسي،( 

                                                 

org   .http: // forum,orapacad  
1
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كـذلك فـإن الرتغيـب « الفـرد كما أن االجتاهات تقع ضمن دوافع السلوك االجتماعي املكتسب يف حيـاة          
فرتغيب الطالب يف احملافظة   فالرغبة يف شيء دافع قوي إىل إجنازه، يعترب من العوامل اهلامة يف تكوين االجتاهات،

  .» على النظام يساعده على اكتسابه وتلقني الفرد وتكرار هذا التلقني يساعده على اكتساب االجتاه
                    ).29، ص1990البصيلي وآخرون،( 

 أن االجتاهات ختدم الدوافع اليت حيملها الفرد «حيث نومن أهداف االجتاهات إشباع دوافع الفرد م          
سكينر "يؤيد ويبذل جهودا من أجل حتقيق هذا اهلدف  لتحقيق الثواب وجتنب العقاب، عذلك ألن الفرد يندف

تساعد  هذا اخلصوص هذا اجلانب يف نظريات التعلم من خالل التجارب اليت أجرياها يف" وثورندايك
االرتباطات تتكون بذلك    االجتاهات إشباع حاجات الفرد والوصول به إىل تلك األهداف اليت رمسها لنفسه

  ).20، ص1995ومي،المخز ( .»الوجدانية املعتمدة على خربات الفرد املاضية واحلاضرة
 للذلك تعترب خمتلف العوامل الّشخصية وميو   يستهان به، إذ تؤدي اجلوانب االنفعالية للمتعلم دورًا ال         

ا يف تسيري خمتلف الّنشاطات املدرسية حي حتولت اجتاهات البحوث «  ثالّتالميذ من العوامل اليت جيب األخذ 
ا   لرتكز على دور االجتاهات الدراسية،   "ماثيوز"وSymonds " سايموندز"وذلك نتيجة لألحباث اليت قام 

Mathewsتويفر"و "Toepferأوضحوا أن الفرق بني الطالب الّضعيف والقوي املّتماثلني يف الذكاء جيب أن  حيث
                                               ).80، ص1983حسين، (.»يرتكز على دراسة االجتاهات و الدافعية الدراسية

ـــة الدافعيـــة علـــى االجتاهـــات أو مبعـــىن آخـــر أصـــبح« وعلـــى هـــذا ميكـــن القـــول          تبـــأن ثرســـتون يؤكـــد أولوي
وهــــذه   هــــي حصــــيلة التعمــــيم املوجــــب أو الســــالب الســــتجابات الفــــرد، "ثرســــتون"االجتاهــــات مــــن وجهــــة نظــــر 

ا املتفاوتة املختلفةاالستجابات تتحكم فيها إىل حد   ا بدرجا   .»كبري قوى الدافعية وشحنا
               )358، ص1998عبد الرحمن،( 

 أن مفهوم االجتاه النفسي يبـىن علـى عنصـرين مـن بينهمـا )et,al Newcomb(" نيوكمب وزمالؤه " ويرى
ميكــن التعــرف علــى ماهيــة االجتــاه النفســي للفــرد مــن خــالل أمنــاط ســلوكه وردود : النظــر الدافعيــةوجهــة « بحســ
                                                ).91ص  ، 2006الهاشمي ، ونصر الدين  (.»أي حالة من االستعداد إلثارة الدوافع   أفعاله

ــا كولومــا صــادق"وأظهــرت دراســة   االجتاهــات قــد تســتخدم كــدوافع يف عمليــة الــتعلم« أن)1986( "ريت
ـا ناجتــا مـن نــواتج الـتعلم اجليــد وتصــميم  وهلــذه النتـائج أمهيتهــا يف ختطـيط املنــاهج وإعـداد املعلــم ، وهـي يف حــد ذا

  .» ونظام التقومي الكتب واملواد التعليمية واالختيار من بينها واسرتاتيجيات التدريس داخل الفصل وخارجه
                 ). 158، ص1986صادق ،( 

فتوصــل إىل تعريــف ال يــزال مــن أكثــر   تعــاريف االجتــاه، راجــع Allport )1935( "ألبــورت" يف حــني أن
 فاالجتاه ليس نتيجة   أو القوة الدافعة لالجتاه: الدافعية  «منها التعاريف شيوًعا إذ مشل هذا التعريف خصائص 

 



 دافعية االنجاز                                                         الفصل الرابع  
  

 131 

  .» ولكنه يشمل دفع السلوك وتوجيهه وتشكيله بطريقة ما حمايدة خلربة سابقة، 
).                 140، ص1993البداينة  و أبو جابر(                                                  

يف الكثري من الدراسات الّنفسية والرتبوية  فإن دراستها حتتل مكانا بارزا؛ ونظرا ألمهية االجتاهات   
نظرا للّصلة املتميزة بينها وبني سلوك األفراد ويستند االهتمام بدراسة  فلالجتاهات أمهية كبرية يف علم النفس،

ويوّجهه بطريقة معينة   كيستثري السلو   الّتعلم إىل االفرتاض القائل بأن لالجتاه فعال دافعيا، داالجتاهات حنو موا
 Simpson"سيمبثون"فقد استطاع  «والرّياضي خاصة خيضعان هلذه املؤثرات عامة، والتحصيل األكادميي

    فوجد أن االجتاه حنو املواد العلمية   دولة يف ميدان العلوم األساسية، )17(أن جيمع نتائج حبوث من )1978(
                                                     ).142، 141،ص1986صادق،(. » له عالقة دالة بالّتحصيل يف هذه املواد

إىل أن درجــة النجــاح يف أي مقــرر دراســي تعتمــد علــى وعليــه توصــلت العديــد مــن البحــوث والدراســات   
إىل أن االجتاهـــات حنـــو الرياضـــيات تلعـــب دورا  و اجتاهـــات التالميـــذ وميـــوهلم الثابتـــة أو املؤقتـــة حنـــو املـــادة الدراســـية

إذ أن من أهداف تدريس أية مادة دراسية تنمية اجتاهـات اجيابيـة للمتعلمـني حنـو  « تعلم الرياضيات ًما يف جمالها
   ).33ص  1989سيد أحمد،( .»وحتسني ميوهلم حنوها وخلق دافعية لديهم لتعلمها  هذه املادة الدراسية،

أن يــتم التحفيــز عــن طريــق دوافــع االجتاهــات احلديثــة يف تــدريس الرياضــيات البــد «  هــذا إىل جانــب أن
ا املتعلم نفسه                                           ).58، ص1983الصقار، ( »داخلية ذاتية يشعر 

 رجــابر نصــ"وتبعــا ملــا أكــده إمجــاع بــني علمــاء الــنفس حــول خصــائص االجتاهــات حيــث يوّضــح ذلــك  
  .»ن الدوافع االجتماعية املهيئة للسلوكتعترب م« أن االجتاهات)2006"(الدين ولوكيا اهلامشي

  ).95،ص2006الهاشمي، والدين  رنص(                                  
أن من بني الـدوافع االجتماعيـة الدافعيـة لالجنـاز وأن االجتاهـات  ؛ضحانطالقا مما سبق طرحه ومناقشته يتّ 

وكثــريا مــا ترجــع أســباب  أحــد املفــاتيح املهمــة للــتعلم وممــا الشــك فيــه أن الــدوافع تعتــرب .تقــع ضــمنها وحتفــز الســلوك
  .التالميذ حنو دراستها دالفشل يف دراسة الرياضيات إىل ضعف الدافع لالجناز عن

وهـذا مـا  وحـل املشـكالت والصـرب عليهـا حيفز اإلنسان على بذل اجلهد وحتمل املشقة، زفالدافع لإلجنا  
ووعيهم ،  لتكوين وتنمية دوافع عند التالميذ حنو دراسة الرياضياتيسعى إليه التخطيط لتدريس مقرر الرياضيات 

م اإلجيابية حنوها وذلك بأثر الرياضيات يف خدمة جمتمعهم   .بتنمية اجتاها
            : النظريات المفّسرة لدافعية اإلنجاز .2

اليت تقف  هاومكونات أمناطر أسس حتاول شرح وتفسّ  لالجناز توجد نظريات عديدة يف جمال الدافعية         
     يف الّتوصل ... ، فروم "أتكنسون"، "ماكليالند"يعود الفضل إىل بعض العلماء ، و خلف النشاط اإلنساين



 دافعية االنجاز                                                         الفصل الرابع  
  

 132 

إىل استخدام كلمة دافع بدال من كلمة حاجة بعد دراسات كثرية أجريت للبحث عن مفهوم احلاجة لإلجناز 
  .لإلجنازهلا سلوك اإلنسان املمثل ر من خالوكان لكل واحد منهم وجهة نظر يفسّ 

  : القيمة  –إلنجاز في ضوء منحنى التوقع ادافعية -2-1      
"   توملان«أكثرها ارتباطا بالسياق احلايل هي نظرية التوقع اليت قدمها  و ،هناك العديد من نظريات التوقع        

) E.C.Tolman(  السلوك يتحدد من خالل العديد من العوامل الداخلية يف جمال الدافعية واليت أشار فيها إىل أن
     واخلارجية أو البيئية، كما أوضح توملان أن امليل ألداء فعل معني هو دالة أو حمصلة التفاعل بني ثالثة أنواع

  :من املتغريات هي
  ويتمثل يف احلاجة أو الرغبة يف حتقيق هدف معني  : املتغري الدافعي -        
  . االعتقاد بأن فعل ما يف موقف معني سوف يؤدي غلى موضوع اهلدف : متغري التوقع -        
  .متغريات الباعث أو قيمة اهلدف بالنسبة للفرد -         
وقد . ويتحدد من خالل هذه املتغريات الثالثة توجه الفرد ومثابرته حىت الوصول إىل  اهلدف املنشود         

   )Katz( "كاتز"القيمة لدى العديد من  الباحثني يف جماالت عديدة حيث أشار  –برزت أمهية منحىن التوقع 
م لقيمة  إىل أمهية هذا املنحىن يف تفسري اخنفاض سلوك االجناز لدى أعضاء مجاعات األقلية نظراً  الخنفاض توقعا

ا األطفال وأوضح أن هذه التوقعات املنخفضة يرتتب عليها االفتقاد إىل النماذج الناج. االجناز حة اليت يقتدي 
م   .مواجهة املشكالت الصعبة ن، والعجز ع يف بناء نسق توقعا

       بوجه عام كلما كانت التوقعات املرتبطة بقيمة اإلجناز ضئيلة وحمدودة، تناقص السلوك املوجه   و       
وقعات اليت توجد لديهم عن سلوك حنو االجناز والعكس صحيح أي أن األفراد مدفوعون لإلجناز كدالة لقيمة التّ 

                                                    .)108، 107، ص2006خليفة ،( .االجناز
  :نظرية ماكليالند - 1-1- 2         

الدافع، يف إطار نظريات االستثارة الوجدانية، بأنه حالة انفعالية قوية تتميز بوجود  "ماكليالند"يعّرف                  
وهلذا فإن توقع   .السابقة بالسرور أو الضيق فاستجابة هدف متوقعة، وتقوم على أساس ارتباط بعض املواق

  أي  .املدفوعالسرور أو الضيق الذي يقوم على أساس ما حدث يف املاضي، هو املسؤول عن حدوث السلوك 
   أن الدافع ما هو إال رابطة انفعالية قوية تقوم على مدى توقعنا الستجاباتنا عند التعامل  ضأن هذه النظرية تفرت 
   ا أن نتوقع بناء على خرباتنا السابقة أن يف التعامل فإمّ   .وذلك على أساس خرباتنا السابقة ،  مع أهداف معينة

فيتولد سلوك   ،أو نتوقع شعورا بالضيق واألمل  ، فيتولد لدينا سلوك االقرتاب،مع اهلدف ما حيقق السرور لنا
    ومن مث امليل إىل االقرتاب أو التجنب دوافع مكتسبة تقوم على أساس خرباتنا السابقة إزاء التعامل .التجنب

 ).440، ص1990،  نالسيد وآخرو  (.مع منبهات احلياة
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   :نظرية أتكنسون - 2-1-2        
يف نظرية للدافعية  )Tolman and  Lewin" (تولمان ولوين"توجهات كل من  "أتكنسون"لقد اتبع     

  : ، وركز على العوامل احملددة لإلجناز القائم على املخاطرة واليت تتمثل يف لالجناز يف إطار منحىن توقع قيمة
 فيما يتعلق  بخصال الفرد: 

سم منطان من األفراد يعمالن بطريقة خمتلفة يف جمال التوجه حنو اإلجناز، حيث يتّ  "أتكنسون"حدد      
بارتفاع احلاجة لإلجناز أكثر من اخلوف من الفشل وقد استخدم أتكنسون اختبار تفهم  النمط األولأفراد 

يف الصورة  يف تقدير احلاجة لإلجناز ، فيطلب من الشخص أن حيكي، أو يقدم قصة عما يراه )TAT(املوضوع 
النمط بينما يتميز ذوي  .ومنها يستخلص معلومات عن الفرد كتلك اليت تعرب عن سعي الفرد واجنازه وخماطرته

قياسها بواسطة استخبار قلق االختبار  بارتفاع يف اخلوف من فشل أكثر من احلاجة  لإلجناز، ولقد متّ  الثاني
منط  ويف ضوء ذلك استنتجا منطان أساسيان، )Mandler( "ماندلر"و) Sarson( "سارسون"الذي أعده كل من 

. األفراد املرتفعون يف احلاجة لإلجناز، ومنط األفراد املنخفضون يف مستوى يف مستوى القلق أو اخلوف من الفشل
   .إجنازيا ألن قلقهم من الفشل حمدود للغاية وموجهني بدافع اإلجناز ويتوقع أن يظهروا نشاطا متفوقا و

حاشي سمون باخنفاض الدافع لإلجناز وارتفاع الدافع لتّ فيتمثل يف األفراد الذين يتّ  الثالث طلنماأما      
الفشل فهم أفراد يسيطر عليهم القلق ويوجههم دافع حتاشي الفشل حيث ال ميكن للفرد أن يتميز بنفس القدر 

 .واملستوى لكال النمطني

 ن يتعلقان خبصائص املهمة فلقد حدد أتكنسون موقفا: بالنسبة لخصائص المهمة
 :مها

 .احتمالية النجاح وإدراك صعوبة املهمة: العامل األول-

الباعث للنجاح يف املهمة ألن األداء يف مهمة ما يتأثر بالباعث للنجاح، ويقصد : العامل الثاني-
  .الذايت ألي مهمة بالنسبة للشخص بالباعث للنجاح االهتمام الداخلي أو

الباعث للنجاح يف مهمة ما وعالقته بصعوبة حيث افرتض أنه كلما كانت  "أتكنسون"كما تناول       
صعوبة املهمة متزايدة كان الباعث مرتفعا، والعكس صحيح يف حالة سهولة املهمة ألن الرضا يكون مرتفعا 

ضوء والسلوك بالنسبة لتصور أتكنسون هو حاصل تفاعل بني الشخصية والبيئة، فلقد حتدث عن البيئة يف 
صعوبة املهمة حيث عرب على أن بعض املهام هلا احتمالية عالية للنجاح ومهام أخرى هلا احتمالية منخفضة 

  .واعتربوا أن اخلجل يكون بصفة أكرب يف املهام السهلة منه يف املهام الصعبة للنجاح، 
  ).116 -112، ص 2000خليفة، ( 
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 : المعالجات النظرية الجديدة لنموذج أتكنسون ماكليالند في الدافعية لإلنجاز-2-2     

، والثـاين اقـرتح بعـض  األول اقـرتح صـياغات بديلـة لنمـوذج أتكنسـون:  ظهر يف فرتة الستينات والسبعينات فريقـان
  :التعديالت هلذا النموذج ومن بني هذه النماذج جند

ــــة عنــــد تفســــريه لدافعيــــة االجنــــاز  ) Fromme   (نمــــوذج فــــروم  -2-2-1          اهتمامــــا للعوامــــل اخلارجي
باإلضافة إىل العوامـل الداخليـة ، وأوضـح كـذلك أمهيـة  القـوى املوجهـة حنـو الفعـل وافـرتض أن هـذه القـوى تتحـدد 

 ). 205ص، 2006، و علي  رشوان( .من خالل النتائج املرتتبة على هذا الفعل

معاجلة بعض أوجه قصور ما قدمه " هورنر"حاولت  ):Horner(" هورنر"معالجة  - 2-2- 2         
حيث طرحت مفهوم الدافع لتجنب النجاح أو اخلوف من النجاح والذي اعتربته أحد  ،"أتكنسون وماكيالند"

صفات الشخصية الكامنة لدى اإلناث، والدائمة لديهن فهن يتعرضن لتهديدات وصراعات داخلية وخوف كبري 
ويف ضوء   .من الرفض االجتماعي إثر جناحهن وتعترب أن الفتيات خيشني الّنجاح بدل الفشل يف مواقف اإلجناز

ذه الطريقة -بالنسبة لإلناث–أن معادلة امليل النهائي"أركيس وجراكسي"ذلك أوضح    :تصاغ 
احتمال [ ]الدافع لتجنب النجاح- الدافع لتجنب الفشل-الدافع لبلوغ النجاح=[إلنجاز اناتج دافعية  

  .]قيمة الباعث للنجاح × النجاح 
اجلنسي املكتسب  جاح ودورهنناث بني دافعيتهن للنّ فهذه املعادلة تأخذ بعني االعتبار صراع اإل    

                                      ).135، 134، ص 2000خليفة، ( .اجتماعيا

 ):Birney and al(تصور بيرني وآخرون -2-2-3        

  إىل أن العالقة بني قيمة الباعث للنجاح واحتمالية النجاح غري واضحة "بيرني وزمالؤه"توصل كل من     
    وأن الفرد الذي يتميز باخلوف مرتفع من الفشل ال يؤدي بالضرورة إىل كف أدائه يف مواقف اإلجناز بل أنه 

  .قد ينشأ من اخلوف من الفشل أي إما زيادة سلوك لالجناز أو كف عن األداء
  )TAT(بقياس اخلوف من الفشل بواسطة اختبار تفهم املوضوع  "بيرني وزمالئه"ام على ذلك ق وبناءً      

 صوتوصلوا إىل أن األشخا  ومن خالل تصميمهم هلذا االختبار حتصلوا على درجة الضغط أو الدفع العدائي
املرتفعني يف الدفع العدائي ليسوا مدفوعني للفشل، ولكنهم يتجنبونه بسهولة من خالل عدم دخوهلم يف مواقف 

ا متدهم  مبعلومات   اإلجناز، فهم يفضلون أداء املهام املتوسطة اليت يكون احتمال النجاح فيها كبري        أل
م على النجاح يف اإلجناز                                                     ).139 -136ص ، 2000خليفة، (. عن مدى قدر

  :النجاز في ضوء نظرية التنافر المعرفيادافعية  -2-3    
أن األشخاص يسعون إىل حتقيق االتساق  ،) Festenger, 1957( "فستنجر"ترى هذه نظرية طبقا      

م، وحتقيق االتساق بني انساق  م وسلوكهمداخل انساق معتقدا  داخل"تنافر" مع ذلك هناك  و .معتقدا
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م وسلوكهم قأنساق معتقدات معظم هؤالء األشخاص كما يوجد تنافر بني بعض عناصر أنسا وعندما  .معتقدا
 "ويطلق عليها  ميتد التنافر إىل أشياء متثل أمهية بالنسبة لإلفراد تنشأ لديهم حالة من التوتر وعدم االرتياح

ا تدفعه  افر املعريفالتن" فستنجر دف  إىل، وهذه احلالة عندما يشعر الفرد  أن خيفض درجة التنافر أم يستبعده 
ويف هذا اإلطار تفرتض   .ا للتوتر يؤثر يف سلوك األشخاصعد التنافر املعريف مصدرً يومن مث  . حتقيق االتساق

تنافر عنصر من هذه العناصر مع عنصر ما  فإذاناصر معرفية تتضمن معرفة بذاته   ظرية أن لكل منا عهذه النّ 
                                                 ).441،ص1990،نالسيد وآخرو ( .خرحدمها منطقيا بغياب اآلأحبيث يقضي وجود  آخر، 

 :ضوء نظرية العزو يإلنجاز فادافعية -2-4    

    على كيفية إدراك الشخص ألسباب سلوكه وهي من النظريات املهمة "العزو"وتركز نظرية     
من حيث  عالقتها بالعزو يفمبا يف ذلك الدافعية لإلجناز حيث تظهر أمهيتها   يف جمال دراسة الدافعية اإلنسانية،

ا ىل عزو النجاح أصبحت هذه املسألة على جانب كبري من األمهية خاصة عندما تبني أن األفراد الذين مييلون إ أ
لألسباب الداخلية يكون هلم الدافع لنجاح أكرب من الدافع لتحاشي الفشل بعكس الذين مييلون إىل عزو النجاح 

  . إىل أسباب خارجية، فالدافع لديهم لتحاشي الفشل يكون بدرجة أكرب من الدافع لتحقيق النجاح
 "أتكنسون"بتحليل أفكار  )Weiner and al("وزمالئه وينر"قام  حيث يف جمال التنبؤ بالنجاح والفشلو           

  اليت يعترب من خالهلا أن امليول املوجهة حنو اهلدف تستمر حىت احلصول عليه، وأن عدم النجاح فيه قد يؤدي 
ولقد  أوضحوا أن العزو اخلارجي يكون  نتيجة التالزم  .إىل هذا اهلدف إىل تركه أو بالعكس املثابرة حىت الوصول

بني امليول املوجهة حنو اهلدف واليت تستمر حىت احلصول عليه، والعكس صحيح فالعزو الداخلي هو نتيجة لعدم 
 . التالزم

ز وبالتايل أن عزو النجاح إىل الفرد ذاته يرتتب عليه الشعور بالفخر والسعاة واإلجنا؛ ضحويف ضوء هذا يتّ          
هذه النظرية أن  حسب  تفسري الفروق بني اجلنسني يف الدافعية لإلجناز  كما متّ  . تزايد احتمالية سلوك االجناز

فعزو الفشل إىل احلظ يكون أكثر لدى الذكور حيث جند لديهم   بني اجلنسني، النجاحهناك فروقا يف عزو 
          .ل لديهن الخنفاض القدرة أكثر منه إىل اخنفاض اجملهودأما اإلناث فيكون عزو الفش .احتمالية النجاح أكثر

مت تفسري الفروق بني اجلنسني يف الدافعية لإلجناز حيث ) اخلارجي-الداخلي(ويف ضوء مصدر الضبط     
هن للعوامل اخلارجية يف حالة النجاح وإىل العوامل فأرجع العلماء عدم ارتفاع الدافع لإلجناز عند اإلناث إىل عزو 

ن يعتمدن على العوامل  اخلارجية يف عزوهن أكثر وقد أشار   "حمي الدين حسني"الداخلية يف حالة الفشل، وأ
  . إىل أن اإلناث يتوجهن إىل اإلجناز مبعاين اجتماعية كزوجات وأمهات أكثر منه مبعاين اإلجناز وحتقيق الذات

     .)166-145، ص 2000 خليفة،(

وجود تباين بني اآلراء اخلاصة  ؛ظريات اليت فسرت دافعية االجنازضح من خالل العرض السابق للنّ يتّ             
بعه الشعور بالفخر غة نظريته يف االجناز على أساس أن النجاح يتّ امن صي " اتكنسون" بكل نظرية  حيث متكن 
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هو املسؤول  ،توقع السرور أو الضيق الذي يقوم على أساس ما حدث يف املاضي  والفشل يتبعه الشعور باخليبة،
توقع السرور أو الضيق الذي يقوم على أساس ما حدث يف املاضي، هو  أما .عن حدوث السلوك املدفوع

فقد فّسر الدافع لالجناز من  "فروم" أما " ماكليالند" يف ضوء  نظرة  املسؤول عن حدوث السلوك املدفوع
معاجلة بعض أوجه قصور ما قدمه  "هورنر"حاولت كما   .خالل العوامل الداخلية واخلارجية لدى الفرد

  ."أتكنسون وماكيالند"
  : إلنجازدافعية امظاهر أنواع و  .3

  : مها إلجنازلبني نوعني أساسني من الدافعية  Veroff,1969)" ( فريوف و زمالؤه "مّيز                 
 Achievement  Motivation    Autonomous           :دافعية اإلنجاز الذاتية  – 3-1        

تنبع من خالل الفرد و ختضع ملقاييس الفرد الشخصية، الفرد لنفسه معتمًدا على خرباته يف سن مبكرة      
                                                        ). 52، ص 2002بوقفة، ( .حيث حيدد اإلجناز فريسم لنفسه هدفا للوصول إليه

             Social Achievement Motivation                  : دافعية اإلنجاز االجتماعية  – 3-2       

حيث يكون التنافس مع املعايري اليت يضعها اآلخرون، أي أن مستويات االمتياز تستند إىل املقارنة       
ة االجناز وضعفها ال يكفي يف نظر           إن تصنيف األطفال وتقسيمهم على أساس قوة دافعي .االجتماعية

ذا ا"فيروف"                        ).359، 358،ص 1986جابر،( .لتصنيفإذ علينا أن حندد نوع دافعية االجناز عند القيام 
ا يف ذلك نرى أن دافعية اإلجناز الذاتية يف الغالب حيددها الفرد لنفسه معتمدً  ؛إىل ما سبق عرضه ربالنظ      

دافعية اإلجناز  يف حني أن،  على اخلربات اليت قد اكتسبها يف السنوات املبكرة من عمره وختضع ملقايّيسه اخلاصة
      يّتحدد ظهور الدافع لإلجناز عند الفرد  هكما أن.  لمعايري اجتماعيةلاالجتماعية يكون إجناز الفرد خاضع 

  . هيف أي نشاط ما من خالل ميوالت
ا أو ضعفها يف  مظاهر الدافعية لإلنجازأن  "أتكنسون"  أوضحكما     :من حيث قو

  .عليهحماولة الوصول إىل اهلدف و اإلصرار  -
  .ري االمتياز أو اجلودة يف األداءذلك وفقا ملعاي يتمأن  -
  .   سرعة الوصول للهدف و بذل اجلهد ما يعنيه ذلك منالتنافس مع اآلخرين و  -

  : بأن الدافعية لإلجناز تعين بشكل حمدد اجلوانب التالية " ميهر"سق ذلك مع ما أشار إليه يتّ و 
  .و الفشل ضوء النجاح  كن تقوميه يفالسلوك الذي حيدث يف ضوء معيار االمتياز و هو ما مي -     
  .ول عن نتائجه أو مرتتبات سلوكه ؤ إحساس الفرد بأنه مس -     

  .حدي و اإلحساس بعدم التأكدات التّ مستوي -     
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ـا كما يتّ         د مـن أن األفـرا " آخـرينو صـفاء األعسـر " صف ذلك مع مـا كشـفت عنـه الدراسـة الـيت قامـت 
. عينة متيزهم عن غريهم من األفرادأساليب مو ، مييلون إىل السلوك و التصرف بطرق  ذوي الدافعية املرتفعة لإلجناز

 و ســـلوك تقبـــل املخـــاطرة  حالطمـــو مســـتوى : مظـــاهر الـــدافع لإلجنـــاز يف عشـــرة جوانـــب هـــي "  هرمـــانز "د حـــدّ و 
ســلوك و  اختيــار الرفيــقوجــه للمســتقبل و املهمــة، وإدراك الــزمن، والتّ  العمــل أو واملثــابرة ، وتــوترواحلــراك االجتمــاعي 

                                                                ). 93، 92ص  ،2001، خليفة( .سلوك اإلجناز، و التعرف
النجــاح عــن طريــق املثــابرة و بــذل قصــارى الطمــوح العــام و يــز بصــفة عامــة يف مإن مظــاهر الدافعيــة لإلجنــاز تتّ        

   .اجلهد من أجل وصول الفرد إىل أهدافه
 :    مصادر دافعية االنجاز .4

وكه سل ىلقد تباينت آراء الباحثني حول مصادر هذه الدوافع املؤثرة على إجنازات الفرد فمنهم من تعز و     
   :إىلعلى العموم فإن مصادرها ميكن تصنيفها خارجية و هم من يعزيها إىل أسباب ومن  داخلية،إىل أسباب 

  أعماله سواء أكانت ناجحة أو فاشلة فيه يويل الفرد إجنازاته وقدراته و و : المصادر الداخلية  -1- 4       
مثابرة من أجل قيامه بالنشاطات ما يقدر عليه من ، أن يبذله من جهد و عوما يستطي ما لديه من قدرات إىل
بذلك يغدو بإمكانه التحكم بالكثري من جمريات و  يق األهداف اليت يضعها نصب عينيهلتحق ةاإلجراءات الالزمو 

      احلب فراد عليه بدافع الرغبة و ضح الدافع الداخلي يف اإلجناز عندما نالحظ إقبال األيتّ و  .األمور يف بيئته
  استمرارهليس هنالك ما يهدده أو يعاقبه ومينع ، و  م اإلجناز ميثل له خربة جيدةداوقد تستمر هذه الرغبة ما

  .النشاط الذي أحبه، واإلجناز الذي يستمتع به ةفدافع االستمرار يف اإلجناز يكون نابًعا من طبيع
).                 40،ص 1990راتب، ( 

فاشلة إىل  أعماله سواء كانت ناجحة أوو قدراته و فيه يعزو الفرد إجنازاته و : المصادر الخارجية  -2 -4      
   .درالقه الذاتية، مثل سلطة اآلخرين واحلظ و إمكاناتعن قدراته و عوامل خارجية بعيدة 

       Huit" عدة مصادر لدافعية اإلجناز و تتمثل يف تقسيم  االعتبارإال أن هناك تقسيما ثان يأخذ بعني    
  : اليت نذكر منها و 

  منبهات فطرية رغبة عبارة عن استشارات تنتج عن مسببات أو : المصادر السلوكية -4-2-1            
    جوائز كما أن الفرد ينفس و يهرب وأإذا كانت عبارة عن متتاليات سارة أو مرضية أو حوافز  من الفرد فيها

      .و هو عبارة عن متتاليات غري سارةمن كل ما هو غري مرغوب فيه أ
ا أفراد اجملتمع و هي عبارة عن مناذج إو : المصادر االجتماعية -4-2-2             تكون مبنية جيابية يقوم 

  .جزء أو عنصر ذا قيمة يف مجاعة مامقبولة تستدعي تقليدها و ذلك ألن اإلنسان يعترب  اجتماعية،على معايري 
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ممتع ال و إىل كل ما هو مهم و فعّ يف حماولة انتباه الفرد  تتمثلو : المصادر المعرفية -4-2-3            
 أن نبحثناقص و غامض و ماهو وازن املعريف بني مما يزيد يف التّ   ،فهمهذلك ملعرفة معىن كل شيء و تحدي و مو 

  من خالله يستطيع خمتلف جوانب معرفته و  الفرد يفعرض له غريها مما يتّ عن حل واضح ملثل هذه املشكالت و 
ديدا أو خطرً خذ القرارات املناأن يتّ     . اسبة اليت متثل له 

الشعور باألفضل الوجداين و كذا و تتمثل يف زيادة التنافر  :المصادر الوجدانية -4-2-4            
د مفهوم الذات و تأكيدها يكون ذلك إما بالشعور باألمن نتيجة لنقص ما يهدّ ، و حسن يف حياة الفرداألو 
  . مرغوب فيهعور بالغّري الشّ و 

ذلك بغية حتقيق ماعة و اجلمواجهة كانت سواء من الفرد أو  تتمثل يف أي: المصادر النـزعوية -3 -4      
تنميتها بإتباع األساليب اليت تعمل على التحكم الفعلي يف مجيع إىل مستوى من فاعلية الذات و  الوصولو اهلدف 

  .وحتقيقهد مواجهة اهلدف يهدّ استبعاد ماو  .جوانب احلياة

 الغاية الساميةاملعىن من وجوده يف هذه احلياة و جيب على الفرد أن يعرف : المصادر الروحية  -4 -4      
عاىل بكل العبادات واملعامالت للفوز تو الّتقرب إىل اهللا سبحانه و ه املتمثلة يف رابطة العبد بربّ و  اليت يصل إليها

ابه إىل اجلحيم و جنب كل ما يقرّ على الفرد أن يتّ و   ، نعيمهاباجلنة و     .عذا
                 .) 326 -324، ص، 2001يونس، بني (

غالبــا مــا تكــون دافعيــة اإلجنــاز يف املصــادر الداخليــة ختضــع إىل قــدرات جنــد أنــه  ؛اســتنتاجا ملــا مت عرضــه          
يف حني أن املصادر اخلارجية يرجعها إىل عوامـل   .خاصة إذا كانت ضمن ميوله واهتماماتهألعمال لالفرد وإجنازه 

     أمـــا بالنســـبة للمصـــادر الســلوكية فتثريهـــا أســـباب و مثـــريات فطريــة برغبـــة منـــه خاصـــة  .خارجيــة تـــتحكم فيهـــا البيئــة
     وفيمـــا يتعلـــق باملصـــادر االجتماعيـــة الـــيت ال تبـــىن علـــى معـــايري ذاتيـــة   ،ســـارةإذا كانـــت هـــذه األســـباب و املثـــريات 

  املصــادر املعرفيــة تتمثــل يف كــل ن أيف حــني  .وهــذا مــا جيعلهــا إجيابيــة تســتدعي التقليــد بــل علــى معــايري اجتماعيــة، 
     ارى جهــده ملعرفــة معــاين األشــياء وفهمهــايبــذل قصــجيعلــه ال و فيــه حتــدي جيــذب انتبــاه الفــرد مــا هــو مهــم و فّعــ

  .قويةرغبة  كانت لديهوال يتحقق ذلك إال إذا  
  :العوامل المؤثرة في دافعية االنجاز وطرق قياسها .5

ا دافعية أن هناك جمموعة من العوام )1992(  "صادقأمال " و" فؤاد أبو حطب "يرى    ل اليت تتأثر 
  ، منها طبيعة دافعية االجناز لدى املتعلم، والبيئة املباشرة إىل جانب خربات النجاح والفشل جاذبية العملاالجناز

 )1987(  "إبراهيم جماهدأبو اجملد " كما يشري .  باإلضافة إىل دور املعلم يف تنمية الدافع لالجناز عند الطالب
  .أو فشل الطالب   أن املستوى الثقايف لألسرة يعترب أحد العوامل املهمة يف جناح  إىل

حمي الدين أمحد  "حيث يشري قة لدافعية االجنازالعوامل املعوّ باإلضافة إىل أن هناك جمموعة من   
بني الطالب  إىل أن هناك جمموعة من األسباب اليت تقف وراء  ظاهرة اخنفاض الدافعية لالجناز )1988("حسني
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منها غياب الوالدين لفرتة طويلة، اخنفاض مستوى التحصيل باإلضافة إىل وجود بعض املتغريات املشجعة على 
إىل  )2001(  "ح فؤاد مكاويصال" كما أشار .التلقي السليب للمعلومات وكذا املناخ االجتماعي بكامله 

أو اخلوف من النجاح نفسه حبيث جيعل الفرد يتوقف عن ية االجناز من بينها توقع الفشل معوقات أخرى لدافع
                                                   ). 210 - 208، ص2006،  و علي رشوان( .بذل احملاولة وصوال للنجاح

  :مها فئتني إىل مقاييس الدافعية لإلنجازن تصنيف ميك عليه و     
 المقاييس اإلسقاطية:   

بوضع اختبار لقياس الدافعية لإلجناز ويتكون هذا  )Mcclelland, et, al 1953( "ماكيالند وآخرون"قام     
 )TAT(بعضها من اختبار تفهم املوضوع  اشتقاق "ماكليالند"صور، وقد استطاع  )4(االختبار من جمموعة من

بتصميمها خصيصا لقياس  "ماكليالند"أما البعض اآلخر فقد قام ، )1938(عام)Murray( "موراي"الذي أعده 
على شاشة سينمائية ملدة ، يقوم الباحث بعرض كل صورة أثناء االختبار ذلكلقياس  و  .لدافع اإلجنازا
أسئلة بالنسبة لكل صورة من الصور  )4(أمام املفحوصني، مث يطلب منهم بعد ذلك كتابة قصة تغطي  )ثانية20(

                                                     .)22، 21، ص 1994موسى، ( .عليهامث يقوم املفحوص باإلجابة  ،األربعة
أن أساليب القياس االسقاطية ليست مقاييس على اإلطالق :"رشاد علي عبد العزيز موسى"ويذكر     

انفعاالت املفحوصني بصدق مشكوك فيه، فهناك شك يف مدى صدق وثبات كال منهما، ومن ولكنها تصف 
هنا بدأ الباحثون يف التفكري يف تصميم أدوات أخرى لقياس الدافع لالجناز تتالىف العيوب والصعوبات اليت 

  ). 207، ص2006،  و عليرشوان ( .تنطوي عليها األساليب االسقاطية يف هذا الصدد

 المقاييس الموضوعية : 

م لقياس الدافع لإلجناز لألطفال يوجد العديد من املقاييس املوضوعية لقياس الدافع لإلجناز، بعضها صمّ     
جنـاز لقيـاس الـدافع لإل موبعضـها صـم)Finer 1970( "فينـر"اس ـومقيـ) Robinson 1968("روبنسـون"مثل مقياس 

 )Lynn(لـــــن "ومقيـــــاس )Smith.1973("مسيـــــث" ومقيــــــاس) Mehrabian.1968("مهـرابيــــــان"للكبـــــار مثـــــل مقيــــــاس 
   الســتخدامهالــذي يعتــرب مــن أهــم املقــاييس لقيــاس الدافعيــة لإلجنــاز نظــرا ) Hermans. 1970( "هريمــانز" واختبــار

 )1981( "عبــد الفتــاح موســىفــاروق " إىل العربيــة  برتمجتــهيف الكثــري مــن الدراســات والبحــوث النفســية، وقــد قــام 
عــــن ذوي املســــتوى  يالدراســــاســــتخدمت الصــــفات العشــــر الــــيت متيــــز ذوي املســــتوى املرتفــــع يف التحصــــيل  حيــــث

                                                         )252، ص 2002األحمد، ( .املنخفض
 الدراساتلكثرة استخدامها يف  اً نظر ، تتميز بّصدق وثبات عالٍ  با ماس املوضوعية غالاملقاييّ إن   

من املقاييس  موضوعيةأكثر  اأو  .والبحوث النفسية، كما أن طريقة تصحيحها ال حتتاج إىل وقت كبري
  .األساليب االسقاطية الستخدامإال أننا حنتاج بالضرورة يف بعض األحيان   ،اإلسقاطية
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  :خالصة
  

  ضحت لنا األمهية البالغة والكبرية الدافعية والدافعية لإلجناز، اتّ  ميبعد تفحصنا ملختلف جوانب مفهو         
ا الدافعية، ومدى تأثريها على األفراد بشّىت اليت تتّ  مصف  م ويف خمتلف نشاطا دت تعدّ لذلك    مستويا

   .هذا اجلانباليت تناولت العلماء والباحثني يف علم النفس دراسات وأحباث 
فإن أعماهلم ويف عالقتها بالكثري من املتغريات، م ملفهوم الدافعية لإلجناز اريفعرائهم وتآورغم تعدد   

مييز بني أنواعها بأكثر والتّ لالجناز لت بنظريات فّسروا من خالهلا سلوك اإلجناز وتوصلوا إىل تصنيف الدوافع تكلّ 
   .ة ووضوحدقّ 
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  :تمهيد

فإّن ظاهرة الفروق الفردية بني التالميذ مازالت ظاهرة  ؛ الرتبويةو  النفسية من تقدم الدراساتلرغم على ا
هذه الفروق الفردية تظهر بوضوح  من خالل مستويات  ويف كافة املستويات العلمية،  ان يف مجيع املدارس، للعيّ 

 متأخر ومن هومتفوق دراسياً، عادي يف حتصيله الدراسي،   هو ماحيث جند من التالميذ  التحصيل املختلفة، 
  ... يف ذلك

وجناح  هداف التعليميةاأل حتقيقوإذا كان مستوى التحصيل الدراسي يصلح كمعيار للحكم على مدى 
  متفوق دراسياً   الدراسي ويصبح حينئذِ  ه حتصيلىل ارتفاع إباملتعلم وامل تؤدي هناك  ع فإنّ   الرتبوية،اخلطط 

    .مادة الرياضياتيف  مثالً 
  .وهذا ما سوف يتم عرضه يف هذا الفصل الظاهرة تستحق الدراسة واالهتمامهذه فإّن  عليه؛  و
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   :الدراسيالتفوق : أوال   
   :التفوق الدراسيتعريف  .1

أن املتابع لدراسات التفوق يالحظ أّن معظم الباحثني ممن حاولوا ) 48، ص2011الشريف،  ( رىي
م على تقدير التفوق من جوانب ثالثة هي   :وضع مفهوم للتفوق اعتمدت دراسا

  .الذكاء كمظهر من مظاهر التفوق -
  .التحصيل الدراسي كمؤشر للطالب املتفوق -
   .وعدم االعتماد على جمال واحد فقط القدرات املتعددة -

      الشخص الذي يستطيع الوصول « :ويرى أصحاب اجلانب الثاين أنه ميكن تعريف املتفوق بأنه          
  .» إىل مستوى مرموق من التحصيل يف أي جمال من اجملاالت تقدره اجلماعة

  :إذا توافرت فيه الشروط التالية وطبقاً هلذا التعريف ميكن اعتبار التلميذ متفوقاً           
 .درجة فأكثر 120يصل ذكائه إىل أن  -
 .ارتفاع مستوى حتصيله الدراسي عن حتصيل أقرانه من العمر نفسه -
  )50، ص2011الشريف، ( .أن يتمتع بقدرة عالية من التفكري االبتكاري -

أّن املتفوقون أكادمييًا هم أفراد ميتلكون قدرات  )248، ص 2009، الخطيب الحديدي و (ويشري أيضاً         
تستخدم درجات الذكاء عادة لتحديد هؤالء األفراد حيث يعترب  و. عقلية متميزة أو قدرات أكادميية خاصة

) 115(أي درجة ذكاء أكثر من ( التالميذ الذي تزيد درجة ذكائهم مبقدار احنراف معياري واحد عن املتوسط
أي درجة ذكاء أكثر . ويعترب األشخاص الذين تزيد درجات ذكائهم مبقدار احنرافني معياريني .موهوبني أكادمييا

متفوقني أكادمييا، يف حني يعترب األشخاص الذين تزيد درجات ذكائهم مبقدار ثالثة احنرافات معيارية ) 130(من 
 .متفوقني تفوقاً عالياً ) 145أي درجة ذكاء أكثر من (

  :ذلك يوّضح التايلواملخطط 
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أن التفوق )1973حسين كامل، (  ،)Shaplin,1971شابلن(  ،)1968حسين قورة، (ويرى كل من         
ر جناز التحصيلي للتلميذ يف مادة دراسية، أو التفوق يف مهارة أو جمموعة من املهارات ويقدّ الدراسي هو اإل

  .بالدرجات طبقاً لالختبارات املدرسية أو االختبارات املقننة أو غريها من وسائل التقومي
يعرفه على أنه قدرة أو مهارة ) 1999جروان،(أّن   )29، ص2009مريزيق وقطناني، (ويشري كل من        

ومعرفة متطورة يف ميدان واحد أو أكثر ن ميادين النشاط اإلنساين األكادميية والتقنية واإلبداعية والفنية 
القدرة على : بأنه" باسو"القدرة على القيادة، ويعرفه : بأنه "توماس كولي"كما يعرفه . والعالقات االجتماعية

يف عدة جماالت (التفوق التحصيلي العام :االمتياز يف التحصيل، وميكن لنا متييز نوعني من التفوق التحصيلي مها
  ).أو مادة معينة يف جمال معني(والتفوق يف التحصيل اخلاص ) أكادميية
تكون اهلبة يف العقل فريتبط التفوق يرى أن التفوق حيدث عندما ) 51، ص2011الشريف،  (غري أّن         

وقد تكون . خص متفوقاً ى الشّ بارتفاع يف نسبة الذكاء، وبالتايل ارتفاع مستوى التحصيل العلمي والدراسي فيسمّ 
بناًء على ذلك ميكن القول أّن كل متفوق موهوب، وليس كل موهوب  و. اهلبة يف جمال آخر فيسمى موهوبا

 ).اهلبة( جة املوهبة ّن التفوق يأيت نتيمتفوق، أل
     أنّه عندما يتفوق الفرد يف قدرة بعينها، أو يصل أدائه ) 60، ص2006إبراهيم و غراب، (و يضيف        

  .إىل مستوى رفيع يف جمال ما، يقال عنه إنه موهوب
  : وتقديره الدراسي تعريف التفوق محكات .2

ا فرضية ال مباشرة، وإمنا يستدل عليها من مظاهرها ميكن مالحظتها  إّن طبيعة التعلم تتصف بأ
 ومن الدراسيبالتايل حتقيق التوافق  و .والشك أّن التحصيل الدراسي املرتفع قد يكون سبباً يف التفوق  ،املختلفة

  .هذا يتوقع جناح املتعلم يف التعلم بالقدر الذي متكنه منه قدراته
ف يف تعريف مصطلح التفوق حيث مجع سرّ متضارب أن هناك  إىل ) Abraham"(أبراهام" أشار عليهو 

هذا مدى حرية  وقد يعكس  .قام بإجرائه مصطلحا للتفوق ضمنها حبثا دراسياً ) 113(أحد طالبه حوايل 
   .وتعريفه وتقديره وتعيينه وماهيته وكنهه وهويته حتديد التفوقاملتخصصني يف اجملاالت الرتبوية، والتعليمية يف 
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الفرق بني املوهبة  حيوضّ " جروان"أن  )21، ص 2006غراب،  و إبراهيم(ساس يرى على هذا األ و         
  : موّضح باجلدول التايلهو والتفوق كما 

  الفرق بين الموهبة والتفوق :)07(جدول 
  التفوق  الموهبة

   Performance  داءيقابل التفوق يف األ  Abilityاملوهبة تقابل القدرة من مستوى فوق املتوسط
  بيئياملكون الرئيسي للتفوق   املوهبة املكون الرئيسي هلا وراثي

  التفوق نتاج هلذا النشاط أو حتقيق الطاقة  Processنشاط أو عملية  و  Potential املوهبة كامنة 
  التفوق يشاهد على أرض الواقع  املوهبة تقاس باختبارات مقننة

فاملتفوق البد أن  «العكس ضح أّن التفوق ينطوي على وجود موهبة وليس ابق يتّ من اجلدول السّ             
  .» وليس كل موهوب متفوق يكون موهوباً 
: أنه ميكن تقسيم التفوق لدى األطفال أو الراشدين يف ضوء ثالث قدرات Cohen"كوهين"ويرى

ميكن أن تتفرع عن  قدرات ذهنية، وفنية، واجتماعية، وميثل كل منها جماالت من جماالت التفوق، ويضيف بأنه
 تظهر القدرات ففي جمال القدرات العقلية. هذه القدرات قدرات فرعية ميكن أن تعكس كل منها قدرات حمددة

 اآلخرينقدرات خاصة، ويف جمال القدرات االجتماعية تظهر قدرات مشاركة  الكمية واملكانية واللفظية، 
  .وقدرات أدائيةجمال القدرات الفنية تظهر قدرات فنية ويف . أفكارهم ومناسبتهم االجتماعية وقدرة القيادة

  )29، ص 2002وصادق،  يالشربين( 
      أظهرت الدراسات النفسية يف جمال التكوين العقلي أن ّ  )205، ص 1994السليماني، ( يذكر و           

أن بعض الدراسات  كما، بني التحصيل الدراسي والذكاء إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيهأّن هناك عالقة 
ذكاء لتحديد مفهوم التفوق الاستخدمت اختبارات ) 1987 إمساعيل، Aliotti ,1981أليويت (أمثال السابقة 
مفهوم التفوق العقلي هو مفهوم نسيب منى و تطور يف ضوء املفاهيم و النظريات النفسية  أنخصوصا و  العقلي

بالثقافة و اإلطار االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد خصوصا إذا عرفنا أن التفوق  يتأثرنه أو   ،عن التكوين العقلي
ن االعتماد أو ، والتفكري االبتكاري ،واملوهبة، و التحصيل الدراسي، العقلي نظر إليه وحدد يف ضوء الذكاء العام

 .يكون كافيا يف إبراز مفهوم التفوق العقلي حدمها الأعلى 
    :مجاالت التفوق الدراسي .3

) احملكات املتعددة( من أنصار التعددية  )(Walker & Holland,1979"هوالند والكر و"كل من يعترب  
  :ّلذان حددا جماالت التفوق يف اجلوانب التاليةال

 الذي يبدو يف صورة حتصيل أكادميي عايل يتمتع صاحبه بدرجة  :المجال العقلي
 .درجة فأكثر 130ذكاء قدرها 
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  واخلطابة وغريها بغض النظر عن توافر القدرة  واألدبكالشعر   :الفكري اإلبداعمجال
 .العقلية

 كاالخرتاعات واالبتكارات العلمية والتكنولوجية وغزو الفضاء   :المجال العلمي
 .وأسلحة الدمار الشامل وغري ذلك

 كالزعامة والرئاسة و اإلشراف واإلدارة والقيادة، وغري   :مجاالت القيادة االجتماعية
   ذلك من اجملاالت اليت تنضج فيها قدرة الفرد يف التأثري على اآلخرين سواء بالفعل 

 .القولأو 
 العمارة وفنون املسرح والغناء التصوير والزخرفة و كالرسم و  :المجاالت الفنية.  

 )51، ص2011الشريف، (

تم الباحثة يف            مبجال التفوق الدراسي التحصيلي يف مادة الرياضيات الذي  - الدراسة احلالية -و
  .يندرج حتت اجملال العقلي والعلمي

  : التفوق الدراسي العوامل المؤثرة في .4

خاص  اآلخروبعضها  ،بعضها خاص بالفرد نفسهالكثري من العوامل تؤثر فيها  ؛ عملية التفوق الدراسي
  :وميكننا أن نسوق بعضاً من هذه العوامل بالبيئة اليت يعيش يف كنفها، 

 :عوامل خاصة بالفرد  –  ) أ
سواء يف اجنلرتا  األكادمييأثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت يف العالقة بني الذكاء والتفوق : الذكاء -

، وغريمها أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني "تيرمان"و"بوند" أو يف أمريكا على يد" سيرل بيرت"على يد 
مبعىن ضرورة توفري قدر  التحصيليوعلى ذلك يلعب الذكاء دورًا مهمًا يف عملية التفوق . هذين املتغريين

  .املرجو تفوقهم األشخاصمناسب من الذكاء لدى 
مع احتياج املتفوق يف عملية التحصيل إىل بعض القدرات اليت تساعده على استيعاب املادة : القدرات -

   االستدالل  اجملاورة، املعاجلة،  و التأليف،  ،الفحصالعلمية املتعلمة مثل القدرة على التحليل ، الرتكيب ، 
 .وما إىل ذلك... التقييمالتعليق، النقد و  االستنتاج،

  عشرات من الدراسات و األحباث اليت اضطلعت مبعاجلة العالقة بني الدافعية، والتحصيلهناك  : الدافعية -
  املتغريين أّن هناك ارتباطا داًال إحصائياً، وموجبًا بني هذينوالتفوق األكادميي، واتفقت يف جمموعها على 
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وهذا من شأنه أن يبني مدى أمهية . مبعىن أن فروق دافعية التحصيل كانت لصاحل الفئات املتفوقة أكادميياً 
  .والتحصيل وبالتايل مستوى أعلى من التفوق، والتمييز عملية إثارة دافعية املتعلم حنو قدر ممكن من التعليم

تقدم لنيل درجة  حني ) (A .Perkal, 1979"بركال"يف هذا اجملال، ما قام به  الرائدةومن الدراسات 
 النجاحوأثره على  األكادمييواليت كانت دراسته فيها بعنوان دافعية التحصيل " فوردهام"من جامعة  الدكتوراه

  .يف ارتفاع مستوى التحصيل، و إحراز النجاحخرج منها بأمهية الدافعية  واليت
ميكن تصور متعلم بتفوق دون مستوى الئق من الطموح، وذلك الن طموحه يلعب  ال :الطموحمستوى  -

         وهذا ما أثبتته كثري   .دورًا يف الدفع به حنو حتقيق املزيد من التحصيل، والتفوق، واالمتياز، والتفرد
   ، حيث أسفرت تلك الدراسات عن نتائج ارتباطية دالة وموجبة األجنبيةو  من الدراسات املصرية، العربية

 .بني مستوى التحصيل، ومستوى الطموح
      بعملية رضا الفرد  األكادمييهناك كثري من الدراسات اليت أثبتت عالقة التفوق  :الرضا عن الدراسة -

عامل التعلم احملبب، أو حمبة ما يتعلمه الفرد، فهذا حيدد  عن الدراسة، ويتصل بعامل الرضا عن الدراسة، 
              ومن الدراسات اليت أجريت هلذا الغرض ما قام به كل . مدى رضا املتعلم عما يتعلمه، أو حيصله

   الضوء على تأثريات عملية الرتتيب  إللقاء، T.J.Tobin, 1971 "توين"، و J.F.Rychlak"ريكالك"من 
على ذلك بات من الضروري ترغيب  و. تفريط يف التحصيل واإلفراط فيهالوجداين لذوي ال أمناط التعلميف 

م إىل درب التفوق  الطالب  .واملتعلمني فيما حيصلونه من مواد دراسية حىت ندفع 
جتاهات أثبتت الكثري من الدراسات أن املتفوقني لديهم ا  :االتجاهات االيجابية نحو المؤسسة التعليمية -

ا وتشمل كل من املدرسة          أو املعهد اجيابية حنو كل ما يدور داخل املؤسسة التعليمية اليت يلتحقون 
فكل تلك . اخل...أو الكلية بصفة عامة، املناهج الدراسية، املقررات ، املدرسني، الزمالء، األنشطة املدرسية

أو اجيايب طبقًا الجتاهات  الطالب وتفوقهم بشكل سليبالعوامل السابقة تؤثر بشكل أو بآخر يف حتصيل 
 .الطالب حنو هذه املؤثرات واملثريات

هناك عدة عادات إجيابية ثبت ارتباطها بارتفاع مستوى التعلم  :التعلم العادات االيجابية في االستذكار و -
ظ مبستوى دافعية معني جيعله والتفوق، وجودته منها استخدام املتفوق الطريقة الكلية يف االستذكار، االحتفا

التكرار  يثابر، ويتحمل ما يكابد من مشاق، كذلك عامل الثواب، النشاط الذايت، عامل الفهم والتنظيم
وأيضاً  املقرتن باالنتباه واملالحظة للمادة العلمية، باإلضافة إىل إتباع طريقة التسميع الذايت يف االستذكار

 .عب أو املللمن اجملهود املركز الذي يؤدي إىل التّ  جوء إىل اجملهود املوزع بدالً اللّ 
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أثبتت العديد من الدراسات أن هناك عالقة بني اخلربة الشخصية، والتفوق يف التحصيل  :الخبرة الشخصية -
 .األكادميي، مبعىن متيز فئة املتفوقني بعامل اخلربة السابقة أو الرصيد اخلربي

البناءة اليت ميكن أن تشاع بني الطالب، مشكالت خاصة منها املنافسة غري  :المشكالت الشخصية -
االجتاهات  بتوافق الطالب، ومدى مواظبتهم على احلضور، القلق التحصيلي، العادات السيئة يف االستذكار

 اخل...السلبية، نقص الطموح
 :عوامل خاصة بالبيئة  ) ب

اليت أجريت يف هذا الصدد حيث أثبتت الكثري من الدراسات : اتجاهات الوالدين نحو تحصيل األبناء -
ا .ارتباط تفوق االبناء باجتاهات الوالدين االجيابية  ,N .G .Garland"جارالند"  وهذا ما أثبتته دراسة قام 

الضوء على ذوي التحصيل العايل، واملنخفض  إللقاء"متشيجان "لنيل درجة الدكتوراه من جامعة   1980
فرت نتائجه على أّن اخللفية األسرية والقيم الوالدية وإدراك يف برنامج ميتشجان للتقييم الرتبوي، وأس

املدرسني لتلك القيم واالجتاهات، والتوقعات، وعوامل تأثري الوالدين، واملدرسني هلا حثيث األثر على حتصيل 
 .األبناء

دف التعرف  :المستوى االجتماعي الثقافي واالقتصادي لألسرة -        أثبتت الدراسات اليت أجريت 
إىل عالقة املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وبني التحصيل والتفوق فيه، أن معظم املتفوقني ينتمون 

ن املناخ األسري الثقايف املرتفع هذا منطقيًا أل وقد يبدو.  إىل مستويات مرتفعة اجتماعياً، ثقافيا واقتصاديا
ل بالنسبة للحالة االقتصادية اليت ميكن من توفري يؤثر يف تكوين الشخصية العلمية لألبناء كذلك احلا

 .اإلمكانات الضرورية لعمليات التفوق الدراسي، وبالتايل يصدق هذا على املكانة االجتماعية لألسرة
     جند أن فئة املتفوقني تتميز بتوفري إمكانات مساعدة هلا  :المساعدة لعملية التفوق اإلمكاناتتوفر  -

 .اصلتهعلى حتقيق التفوق ومو 
 دورًا مهمًا يف عملية التعلم ضح من الكثري من الدراسات أن التعزيز يلعبيتّ  :اآلخرينالتدعيم من قبل  -

 .وبالتايل يف عملية التحصيل، والتفوق األكادميي والدراسي بصفة عامة
فرتة ويقصد به السماح للتلميذ بأن يدرس املادة الدراسية املخصصة لصف معني يف : التعجيل الدراسي -

      النقل   قبول التالميذ يف سن مبكرة: تخذ التعجيل صورًا كثرية منهازمنية أقل من املعتاد، وميكن أن ي
 .إىل صفوف أعلى
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ولقد أثبتت الكثري من الدراسات مدى تأثري االسرتاتيجيات التعليمية يف عملية  :استراتيجيات التعليم -
 .التحصيل الدراسي، والتفوق األكادميي

سواء أكانت مدرسة ، أم جامعة ليست مكاناً يتم فيه تعلم املهارات  املؤسسة التعليمية :حجرة الدراسة جو
وتؤكد نتائج بعض . األكادميية وإمنا هي جمتمع مصغر يتفاءل فيه األعضاء، ويؤثر بعضهم يف بعضهم األخر

  .تمركزة حول التلميذالبحوث أن استجابة التالميذ للمعلمني تكون أكثر إجيابية يف الفصول امل
 )125-114، ص1999عبد اللطيف، ( 

 :اضطرابات التفوق والتحصيل الدراسي .5

أن من االضطرابات اليت ميكن أن تصيب اجملال العلمي ) 125،126، ص1999عبد اللطيف، ( يرى
 " دافيد وارد تريسمر"ولقد عاجل ذلك  ،)Success Fear of (للفرد، وتفقد تفوقه، اخلوف من النجاح

D.W.Tresemer   يف مؤلفه اخلوف من النجاح.  
ا    الضوء على الفروق اجلنسية يف اخلوف  قاءإلل) H.W.Haste( "هيلين هاست" ويف دراسة قامت 

) 130(ذكرًا و) 80(من طالب اجلامعة، بواقع ) 210(جنليز بلغ قوامها األمن النجاح بني عينة من الطالب 
  .كانوا أكثر قلقا جتاه الفشلحيث توصلت إىل أن الذكور  . أنثى

 و الفوبيا تتضمن كره املؤسسة التعليمية School Phobiaفوبيا املدرسة "ومن االضطرابات الشائعة أيضا 
ا من أعراض بدنية للقلق تزيد بصورة ذات داللة عن األعراض       ورفضها، واخلوف منها، ويعاين املصابون 

  الغثيان و عن املدرسة، وخباصة اضطرابات األكل، أو النوم، وأمل البطناليت يعاين منها األطفال املتغيبون 
  : عالوة على عدة اضطرابات أخرى مثل  .والقيء

 الشعور باالغرتاب الدراسي أو التعليمي أو الرتبوي . 
 قلق االمتحان أو قلق االختبار. 
 قلق التحصيل. 
 اضطراب التوافق الدراسي و األكادميي. 
 اخلوف من الفشل . 
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  :التفوق الدراسي في الرياضيات :ثانيا
  : في الرياضيات التفوق الدراسيماهية   .1

أّن التلميذ يتفوق يف الرياضيات بالقدر الذي يتوافر لديه من خصائص ) 94، ص 1997شوق، (يذكر            
وهناك فئة متوسطة التحصيل . التلميذ املوهوب فيه ولكن هناك تالميذ متفوقني يف الرياضيات وغري موهوبني فيها
  .يف الرياضيات ولكن لقوة الدافع حنو دراسة الرياضيات تبدو متفوقة يف دراستها

       ولكن  -مثالً  -يعين بالضرورة أنه متفوق يف الّلغة العربية  التلميذ املتفوق يف الرياضيات ال أنو 
   فاملتفوق جيد نفسه .  مادة من املواد الدراسية يكون املتفوق يف إحدى املواد متخلفا يف أي من املتوقع أن ال

 )99، ص1997شوق، ( .إىل بذل جهد كبري يف سبيل االحتفاظ مبركزه بني فئة املتفوقني يف حاجة 
  وقد بدأ االهتمام به  التفوق الدراسي هو استعداد يف جمال أو أكثر من اجملاالت الدراسية،  أنّ  امبو 

 العشرين، حيث أجريت الدراسات للكشف عن التالميذ املتفوقني يف الرياضياتيف النصف الثاين من القرن 
  وقد أدت هذه اجلهود  بتعليمهم يف جماالت تفوقهم،  واإلسراعووضعت الربامج لرعايتهم   ،العلوم وغات واللّ 

والثانوية بالواليات  واإلعداديةيف املدارس االبتدائية  األكادميينياملتفوقني  األطفالإىل اكتشاف عدد كبري من 
  .ريها من الدولوغ األمريكيةاملتحدة 

دراسة املتفوقني يف الرياضيات اليت تبنتها  األكادمييومن الدراسات الرائدة يف الكشف عن التفوق 
  Spencer Foundation"سبنسر"بتمويل من مؤسسة ) (Johns Hopkins University ,1969جامعة هوبكنز

دف إىل الكشف عن  يف تعليمهم عن طريق إحلاقهم بفصول  واإلسراع. املتفوقني يف الرياضيات األطفالو
  .الرياضيات باجلامعة أثناء الصيف، والعطالت أو يف فصول مسائية

طفال )537(أجرى اختبار االستعداد للتحصيل يف الرياضيات على ) 1973(ويف دراسة ثانية سنة
        للتعرف على االستعدادات اخلاصة، بتحصيل الرياضيات وتتابعت الدراسات " كولومبيا"مبدارس والية 

جونر "املتفوقني يف الرياضيات، وشجعت النتائج الطيبة، اليت توصلت إليها جامعة  اكتشافاليت هدفت إىل 
األطفال املتفوقني يف يع مشروعها للكشف عن املتفوقني يف الرياضيات على توس لألطفالمن رعايتها " هوبكنز

غات والعلوم  من بني تالميذ املراحل الدراسية املختلفة، وكشفت الدراسات عن وجود استعدادات عالية عند اللّ 
وعند البعض اآلخر لإلسراع يف تعلم الفيزياء وغريها من العلوم . غةبعض األطفال لإلسراع يف تعلم علوم اللّ 

  .الطبيعية
  :ا سبق يتضح ما يليو مم

  وقد يكون متفوقاً  والعكس صحيح،  مثالً  -الّلغاتقد يكون التلميذ متفوقا يف الرياضيات وغري متفوق يف
 .يف أكثر من ناحية أكادميية
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  والنضج االجتماعي  واإلبداعالعاديني يف الذكاء  األطفالأعلى من  األكادميية يف النواحياألطفال املتفوقون
 .واالنفعايل والتحصيل الدراسي العام

  عندما تتوفر الفرصة أمام التلميذ املتفوق لإلسراع يف تعلم مقررات تتعلق بتفوقه فإنّه يتعلم يف عام واحد–
  2.أعوام وذلك حسب تفوقه) 5 - 3(ما يتعلمه العاديون يف مدة من  - مثالً 

 : المتغيراتبعض التفوق الدراسي في الرياضيات و  .2

كثري من الدراسات الرتبوية والنفسية على ظاهرة التفوق الدراسي من حيث حتليلها وحتديد الركزت 
هداف اليت يتوخى كل باحث يف حتقيقها، وقد استخدم الباحثون يف هذا لأل عامل معها، وفقاً وكيفية التّ   معناها

ركزت على التفوق الدراسي    دًا من الدراسات اليت فيمايلي عد و .اجملال جمتمعات ومتغريات وإجراءات خمتلفة
  :أمكن احلصول عليهايف الرياضيات وهي كل ما 

يف دراسة مبكرة تناولت متغريات الشخصية أن حيدد مقدار ما تسهم به مسات ) 1958ستون،(حاول 
ماديت الطبيعة والرياضيات  الشخصية املختلفة العقلية واالنفعالية يف التحصيل الدراسي لدى التالميذ املتفوقني يف

ا تأيت  حيث تبني أّن احلالة املزاجية والثبات االنفعايل والفعالية ذات عالقة إجيابية بالتحصيل، على الرغم من أ
ا بعد الذكاء العام وامليل امليكانيكي  )15، ص2007عواد، ( .يف مقدار إسهاما

يف العالقة بني التفوق الرياضي والتفوق الدراسي  )1978إبراهيم بخيت عثمان، ( كما حبثت دراسة
من طالب ) 310(والتوافق الشخصي واالجتماعي لدى تالميذ املدارس الثانوية العليا بالسودان على عينة قوامها 

سنة وباستخدام اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية ) 19 -17(املرحلة الثانوية، مبتوسط عمر قدره يرتاوح من 
. ، واختبار قياس مفهوم الرتبية الرياضية لدى اآلباء واملعلمني من  إعداد الباحث"عطية هنا"ة من إعداد والثانوي

م من غري املتفوقني يف التكيف الّشخصي      وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة بني املتفوقني رياضيا وأقرا
  .لصاحل املتفوقني رياضياً  يواالجتماعي، يف التكيف العام،  وأيضا يف التحصيل الدراس

  )13، ص1999 عبد اللطيف،(
بدراسة حاجات الّشخصية لذوي التحصيل العايل واملنخفض        ).Koul,1978) L "كول"و قام 
. اختريت عشوائيًا من ست مدارس ثانوية للذكور يف اهلند) 1030(وذلك على عينة قوامها . يف الرياضيات

احلاجة : ذوي التحصيل املرتفع حصلوا على درجات مرتفعة على احلاجات اآلتيةحيث أسفرت النتائج على أّن 
: إىل الرتتيب، والّسيادة، والتغيّري، والّتحمل واالستمرار وحصلوا على درجات منخفضة على احلاجات اآلتية

          .ملنخفضاجلنسية الغريية، والعدوان، واالستعراض و اإلغاثة أو املدد، وذلك باملقارنة بذوي التحصيل ا
اليت اهتمت بدراسة االرتباطات بني بعض   ),L.T.Behrens, 1978) P.E. Vernon"فرنون"و"بهرنس"أما دراسة

                                                 
 2http://bu.edu.eg/belc/downloadcenter/coursescontent/sico/step1/4.html2  
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من بني األدوات املستعملة اختبار التحصيل . متغريات الشخصية وبني عملييت التفريط التحصيلي و اإلفراط فيه
وأظهرت النتائج . لقياس االجتاهات حنو املدرسة" فيرنون"تكملة اجلمل لـ يف الّلغة االجنليزية والرياضيات واختبار 

أّن االجتاه املوايت أو اإلجيايب حنو املدرسة والزمالء يؤثر يف عملية الّتحصيل يف كل من الّلغة االجنليزية والرياضيات 
   )150 -  148 ، ص1999عبد اللطيف،( .خاصة بني الذكور

الكشف عن الفروق بني الطلبة املتفوقني يف الرياضيات  (Hsieh,1995)" هاسيا"كما استهدفت دراسة 
بإتباع املنهج  .وغريها من املستوى نفسه يف تطبيق عمليات التفكري الرياضي عند حل املسائل يف الرياضيات

 سنة تتكون كل جمموعة)11-10(الوصفي وكانت العينة قصدية تكونت من جمموعتني يف الصف الرابع واخلامس 
 ّمت استخدام اختبار الفروق يف مسار التفكري واسرتاتيجيات احلل. من مستويني متفوقني يف الرياضيات وعاديني

ويف استخدام مهارات التفكري ذي املستوى العايل ومعدالت حلهم للمسائل، وّمت استخدام ثالثة مناذج        
وقد بىن كل منوذج من أجل مالحظة مجيع طرق من املسائل اليت أعطيت جلميع أفراد العينة من املستويني، 

وتوصلت الدراسة إىل أّن عمليات التفكري الرياضي تتنوع من مسألة إىل . وأساليب حل املسألة بشكل عام
أخرى، وأّن الرتكيز يف املسألة على نوع من عمليات التفكري ونقله إىل موقف آخر يف املسائل يؤدي إىل نتائج 

  )Hsieh ,  D, 1995 .(الرياضي من خالل حل املسألة أفضل يف تعليم التفكري
اليت تناولت الّتكيف الّشخصي و االجتماعي للمتفوقني ) 2000 حامد الديب،( وهدفت دراسة

رياضيًا إىل دراسة العوامل اليت تؤدي بالفرد املوهوب إىل عدم شعور باألمن الشخصي باالنتماء واإلصابة ببعض 
وكان من أهم النتائج . العوامل تكمن لدى املوهوب مبا تسمى التكيف الشخصياألمراض العصابية وكل هذه 

والتوصيات املتوصل إليها هو االهتمام  بالّسمات الشخصية واالجتماعية للتالميذ املوهوبني وتزويد املدارس 
وهوبني وحل باألخصائيني االجتماعيني واملرشدين وختفيض الضغوط النفسية املختلفة اليت تؤثر على تقدم امل

م   )94 ،93، ص 2007عامر، ( .مشكال
كشف العالقة بني البنية املعرفية وحتصيل الطلبة املتفوقني يف الرياضيات ) 2003غانم،(وحاولت دراسة 

يف الصف السابع يف مدارس وكالة غوث يف منطقة نابلس، وذلك من باب  حبث بنية الطالب املتفوق، خاصة 
املرتفع ميتلك املعرفة الصحيحة والعميقة للمادة، ويشكل لديه بنية توافق وبنية املادة الدراسية وأّن املتعلم بتحصيله 
  .من وجهة نظر الباحث

غري أّن النتائج أسفرت بعدم وجود عالقة بني البنية املعرفية للطالب املتفوق وحتصيله املدرسي          
باحث ذلك يف أّن السبب يعود إىل طبيعة العملية التعليمية وفّسر ال. يف الرياضيات كما قاستها أدوات الدراسة

التقليدية املّتبعة يف املدارس حمل البحث،  واليت تعتمد بشكل أساسي على التلقني واحلشو دون إظهار األساس 
وكذلك طبيعة . العلمي لكل موضوع من املواضيع املدروسة و إظهار أّن مادة الرياضيات بنية واحدة متماسكة

قومي املدرسي الذي يعتمد على مدى ما حيفظه الطالب من معلومات و يهمل اجلوانب األخرى اليت تتعلق الت
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باملستويات العليا من التنظيم املعريف، ومستوى تنظيم املعلومات يف بنيته املعرفية واليت تظهر مدى فهم الطالب 
  )52ص  ،2003غانم، (  .لالحقلطبيعة املادة املدروسة وكيف ميكن االعتماد عليها يف التعلم ا

دراسة هدف من خالهلا إىل الّتعرف على بعض اخلصائص الشخصية     )1983صبري، ( أجرىوقد 
طالب ) 200(وتكونت عينة الدراسة من . و التكيفية واخللقية للمتفوقني حتصيليًا يف الرياضيات مقارنة بالعاديني

وأشارت النتائج إىل أن املوهوبني واملتفوقني تفوقوا على العاديني  ). طالب عادي 100طالب متفوق و  100(
  )43ص، 2010بنات،  و زيتون أبو( .يف مجيع اخلصائص الشخصية و التكيفية

ا الطلبة إىل أنفسهملفة الذكريفاد من الدراسات السا  ؛ أن النجاح الدراسي يؤثر يف الطريقة اليت ينظر 
مأن يطوّ  املتوقعومن  م وقدرا  على سري العملية الرتبوية وحتقيق عكسنوبالتايل ت .روا مشاعر إجيابية حنو ذوا
  .الدراسيوالتوافق  حة النفسيةالصّ 

و مبا أّن  الدراسة احلالية اعتمدت على حمك التحصيل الدراسي لتحديد مفهوم التفوق الدراسي يف مادة         
ة وتباعا لنتائج الدراسات السابقة يف هذا اجملال ال بأس يف إجراء مقارنة بني نتائج وعليه فإن الباحث. الرياضيات

  .هذه الدراسة وما سوف تتوصل إليه والدراسات الّسابقة اليت قامت باستعراضها
  :خصائص المتفوقين في الرياضيات .3

يف أن هؤالء  )35 ، ص2009عامر،  آل(تذكرها بالنظر إىل خصائص الطلبة املتفوقني يف الرياضيات 
  : الطلبة قادرون على
 التفكري اإلبداعي يف الرياضيات من حيث الطالقة، املرونة، األصالة. 
 يظهرون كفاءة يف حل املشكالت الرياضية. 
 يدركون املادة الرياضية. 
 يفهمون الرتكيب الشكلي للمشكالت. 
 يستطيعون إجياد أكثر من حل للمشكلة. 
  ذه  .املشكلةيفّكرون يف مشاكل مرتبطة 

إىل أّن املتفوقني يف القدرات  )Brody & Benbow,1986(برودي وبنبو ""كذلك أشارت كل من 
  .فظية والرياضيات يظهرون مستويات مرتفعة من التكيف االجتماعي والنفسياللّ 

  )43، ص 2010بنات،  و أبو زيتون(   
خيتلفون عن غريهم من الطلبة يف أّن الطلبة املتفوقون  )163، ص 2007أبو رياش وآخرون، (ويضيف   

رقام وحب األ القدرة الرياضية املبنية على املدى الواسع، وعمق الفهم، والبداية املبكرة يف تعلم الرياضيات
  .والفهم الذايت هلذا التفوقوالتعامل معها، 
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هناك العديد من اخلصائص اليت متيز الطلبة املتفوقني من غريهم عن الطلبة العاديني عند أّن  كما  
من خالل نتائج دراسته يف هذا اجملال، أّن الطلبة املتفوقني ) جرينز(مقارنتهم أثناء تعلم الرياضيات، حيث توصل 

م على يتميزون  عامل مع البيانات، والطالقة يف التّ  تشكيل املسائل، واملرونة"عن غريهم من الطلبة من حيث قدر
فكار إىل مواقف فكار الرياضية، والقدرة على تنظيم البيانات وحتليلها وتفسريها، والقدرة على نقل األيف األ
 .والقدرة على التعميم جديدة

القومي لتدريس الرياضيات بالواليات  من اجمللس شرمما نُ  )94، 93، ص1997شوق، ( يّلخص و
  :هي أّن خصائص التلميذ املتفوق يف الرياضيات املتحدة على
  ًيكون يف عمله املدرسي فوق املتوسط دائما. 
  ّس لدراسة الرياضيات ودراسة املواد اليت تستخدم فيها الرياضيات وللقيام باألعمال يتحس       

 .اليت تستلزم دراسة الرياضيات
  ا يف الرياضياتلديه ميول حنو دراسة الرياضيات عموماً، وميول قوية حنو  .موضوعات بذا
 قادر على التفكري اجملرد واستنتاج التعميمات. 
 لديه القدرة على توجيه نفسه وتقومي جهوده. 

أورد خصائص الطلبة ) Sydam,1971"( سيديام" أّن ) 320، 319، ص 2006صالح، ( وتضيف 
  : يلي ما ذكر منهاتذوي القدرة العالية يف حل املسائل 

  ات والقدرة على  .وإجراء املقارنات االختالفات مالحظة التشا
 فهم املصطلحات واملفاهيم و التعابري الرياضية. 
 القدرة على رؤية وتفسري احلقائق الكمية والعالقات. 
 املهارة يف إجراء احلسابات. 
 القدرة على اختيار اإلجراءات الصحيحة ومجع البيانات وتنظيمها. 
 استيعاب املادة املكتوبة. 

ذا يعين أن هناك عالقة اجيابية ما بني التحصيل يف الرياضيات بشكل عام وقدرة الطالب على حل وه
وقد ارتبط أداء الطلبة بدرجة  . جيايب يف قدرته على حل هذه املسائلحل املسألة ودورها اإل. املسائل الرياضية

م للمفاهيم الرياضية   .كبرية باستيعا
م الطلبة اجلّيدون يف الرياضيات )25 ، ص2008خطاب، ( فيصّ كما  يّتصفون بالقدرة على فهم بأ

املشكلة الرياضية وتنظيم عناصرها والتخطيط للحل من خالل البحث عن اإلسرتاتيجية املناسبة ومن مث التحويل 
  التأكد  أي حتويل املسألة إىل رموز رياضية  والقيام باحلل من خالل إجراء العمليات احلسابية املختلفة، وأخرياً 

 .من معقولية اجلواب
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يرى أّن التالميذ خيتلفون يف مراحل النمو العقلي ) 1986" (بل"أّن  )274، ص2006صالح، (تشري  و
  .وأساليب التعليم واخللفية الرياضية واالجتماعيوالقدرات الرياضية ومهارات حل املشكالت والنضج العاطفي 

    لذلك تعترب اختبارات التحصيل يف الرياضيات من األدوات املهمة، ملا يتميز به املوهوب واملتفوق    
حبصيلة لغوية كبرية  جبانب  قة يف إجراءات العمليات احلسابية،  مع متتعهرعة والدّ عن أقرانه يف نفس العمر يف السّ 

  .القراءة والفهمقدرته على حل املشكالت،  وأيضاً امتالكه مهارة عالية يف 
  )28، 27، ص 2006غراب،  و إبراهيم(

 :في الرياضيات الدراسي طرق الكشف عن التفوق .4
عرف على املتفوقني يف مرحلة مبكرة من العمر  على أنه من الضروري أن يتم التّ  فق علماء الرتبيةاتّ        

  :كلما أمكن ذلك ألّن هذا يتيح مايلي
 .العناية به حىت يكتمل نضجه –
 .العمل على حتقيق التوافق الشخصي له سواء مع أقرانه أو والديه –
ا زيادة قدراته وإمكاناته –  .تغذيته باملعلومات اإلضافية اليت من شأ
م على االستمرار  –      عالج ما يعرتض املتفوقني من مشكالت ومواجهتها يف بدايتها ومساعد

  )38، ص2009مريزيق وقطناني، ( .يف التفوق والتقدم العلمي املنشود
استخدام منوذج : أساليب عديدة منهاللكشف والّتعرف على املتفوقني واملوهوبني يف الرياضيات هناك و 

تطبيقي بدرجة من املرونة، حيث تعطى للطالب ذوي املوهبة احلقيقية يف الرياضيات كل الفرص املناسبة للتعرف 
رياضياً يف جمموعات  املتفوقنينما يكون اهلدف هو البحث عن الطالب وتتضح أمهية النموذج حي. على موهبتهم

 : صغرية نسبياً، وفيما يلي خطوات هذا النموذج
  :المرحلة األولى

  Screeningالغربلة : )1(خطوة 
م ميتلكون قدرة عالية يف الرياضيات هؤالء دف هذه اخلطوة حتديد      جمموعة من الطالب يعتقد أ

  .م موهبتهم الرياضية يف اخلطوات التالية يف النموذجتقييّ  الطالب سوف يتم
  Checklist: عمل قائمة): 2(خطوة 

، مع تلميحات عن طبيعة )يف الرياضيات متفوقالذي يعتقد أنه (وتضم هذه القائمة اسم الطالب    
 ويدّون أمساء الطالب الذين حيصلون على درجات أكرب ...) من الناحية العددية، اهلندسية( اخلاص به التفوق

يف اختبارات االستعداد الرياضي، يلي ذلك الطالب الذين حيصلون على درجات أعلى  95من أو تساوي املئيين 
يف التحصيل وعلى اختبارات القدرة على التفكري االبتكاري، الذين لديهم اجتاهات  95من أو تساوي املئيين 
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  كذلك يضاف الطالب املرشحني سواء الذكاء العام،  من إجيابية قوية حنو الرياضيات،  لديهم درجات أعلى 
  : يف اجلدول  أدناه حوهو موضّ . من قبل الوالدين أو املعلمني أو األقران باإلضافة إىل الرتشيح الذايت للطالب

  
  رياضياً  المتفوقين طريقة المصادر المتعددة في الكشف عن ): 8(جدول 

االستعداد   الطالب
في 

 الرياضيات

التحصيل 
في 

 الرياضيات

االتجاه   االبتكار
نحو 

 الرياضيات

الذكاء 
  العام

الترشيح   األقران  الوالدان  المعلم
  الذاتي

1                    
  

  :اختبار يعلو مستوى الصف لقياس القدرات الرياضيةإعطاء : المرحلة الثانية
م العاديني أو ذوي  املتفوقني يكون اهلدف يف هذه املرحلة هو فصل الطالب و يف الرياضيات عن أقرا

  :وتتم هذه املرحلة كما يلي  فقط، التحصيل املرتفع 
   Assessementالتقييم : )1(خطوة 

الرياضي فوق مستوى الصف للطالب املقبولني يف القائمة احملددة حيث يقدم اختبار لقياس االستعداد 
      هذا االختبار للوالدين، وللطالب نفسه، ويكون موافقة  شرح طبيعةاألوىل وجيب  ةباملرحل) 2(يف خطوة 

  .من الوالدين والطالب شرطاً أساسياً لتطبيق هذا االختبار    كل 
  : التفوقتحديد درجة  ):2(خطوة 

 قلدرجة التفو تعترب درجة الطالب على اختبار االستعداد الرياضي الذي يعلو مستوى الصف حمددًا 
   درجة  74على من أو تساوي الدرجة املقابلة للمئيين الرياضي اليت ميتلكها الطالب حيث تضع الدرجات األ

      على من تضع الدرجات األمن أفراد جمموعته املرجعية، كما  %1الرياضي الطالب ضمن أعلى  التفوق من
من أفراد جمموعته املرجعية، ويعرف طالب  %3، الطالب ضمن أعلى 64أو تساوي الدرجة املناظرة للمئيين 

م  م ميتلكون موهية رياضية أو أ  )37-35،ص 2006غراب، و  إبراهيم( .رياضياً  متفوقنيهاتني اجملموعتني أ
      بّينت دراسات املوهبة الرياضية "نتائج دراسات الكشف عن التفوق باختالف اجلنس عند مقارنة

أّن نتائج اإلناث أقل بقليل من الذكور، مع اإلشارة إىل وجود اهتمامات خمتلفة يف العمل خارج ميادين 
كلما تعّلق أنه   (Robinson, Abbout, Berninger, & Busse, 1996) حسب ما جاء بهو . الرياضيات لديهن

  .الطلبة املتفوقون بالرياضيات والعلوم بشكل مبكر،  زاد األداء األكادميي لديهم
 )177، ص2007أبو رياش وآخرون، ( 
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 :طرق وأساليب تدريس الرياضيات للمتفوقين .5
ختتلف أساليب التدريس باختالف نوعية املعرفة الرياضية، فأساليب تدريس املفاهيم ختتلف عن أساليب 

ما ختتلفان عن تدريس املهارات كما أّن أساليب التدريس ختتلف باختالف تدريس  التعميمات، كما أ
مستويات الطالب، فالطالب املتفوقون لديهم قدرات عقلية من قدرات الطالب اآلخرين، وللطالب املتفوقني 

  :مسات عقلية ونفسية ختتلف عن غريهم وجتعلهم حباجة إىل أساليب تدريس تناسبهم، منها
  :طريقة التعلم الفردي. 1.5

من االجتاهات الرتبوية احلديثة واليت الطالب املتفوقني، حيث أنه يوجه إىل كل تعترب طريقة التعلم الفردي 
   فرد خربات تعليمية مناسبة لقدراته العقلية، ومبا تسمح به قدراته وبالسرعة اليت تناسبه، فهناك بعض األمور 

  :معلم الرياضيات أثناء تدريسه الطالب املتفوقني مستخدماً هذه الطريقةاليت البد أن يراعيها 
 .توافر املصادر املتنوعة لكل هدف حّىت تتناسب مع كفاءات املتعلم ومهاراته وخلفياته –
 .توفري تغذية راجعة للمتعلم –
 .ضرورة االهتمام بتمكن  الطالب من املتطلبات األساسية الالزمة للتعليم اجلديد –
      االهتمام مبتابعة تقدم الطالب وحتصيله بالنسبة لكل هدف تعليمي، فال ينتقل الطالب من هدف –

 .إىل آخر إالّ بعد التأكد من متكنه من اهلدف األول
  تقومي الطالب تقوميًا ذاتياً،  فال ينبغي للطالب أن ينتقل إىل موضوع جديد أو نشاط جديد مامل يكن  –

 .له قد تعلم املتطلب السابق
 :طريقة التعلم باالكتشاف. 2.5

كتشاف التعلم الذي حيدث نتيجة معاجلة الطالب للمعلومات وإعادة تركيبها وحتويلها يقصد بالتعلم باال 
ممن لديهم القدرة    حّىت يصل إىل معلومات جديدة وتناسب هذه الطريقة الطالب ذوي القدرات العقلية العالية

م ميتلكون القدرة على   تعميمات، لذلك فهي مناسبة للطالب املتفوقني على ربط العالقات والتوصل إىل أل
أّن للتعلم باالكتشاف فوائد  " وليم عبيد"ويبني  .التحليل والرتكيب يف التوصل إىل القوانني والتعميمات الرياضية

  :كثرية تعود على املتعلم، منها
 .على التصنيف وإدراك العالقات أنه ينمي القدرة العقلية الكلية للمتعلم فيصبح قادراً  –
 .التمييز بني املعلومات املرتبطة وغري املرتبطة باملوقف الذي أمامه –
 .يكسب املتعلم املقدرة على استخدام أساليب البحث واالستكشاف وينقل ذلك إىل مواقف حياتية –
ستيعاب الواعي هلذه يزيد من قدرته على تذكر املعلومات ودوامها لفرتة طويلة، وذلك عن طريق الفهم واال –

 .املعلومات الناجتة عن االكتشاف
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التعلم باالكتشاف يعترب أسلوبًا مشوقًا حيفز املتعلم على االستمرار يف التعلم وخاصة عندما يشعر بالرضا  –
 .عند وصوله إىل اكتشاف معني

ا عند التدريس بطريقة االكتشاف   :نهاوم  وهناك عدة أمور البد ملعلم الرياضيات من مراعا
  تشجيع التخمني العلمي لدى املتفوقني، وتشجيعهم على حماولة الوصول إىل احلل الصحيح عن طريق

 .التخمني الذي يتأكد هلم صحته بعد ذلك
  الالزمة لتحقيق االكتشاف والوسائل التعليمية األساليباستخدام. 
  أّال يعرض املعلم على املتفوقني النظرية أو القاعدة الرياضية جاهزة،  بل جيعلهم يكتشفون النظرية    

 .أو القاعدة يف ضوء جمموعة من البيانات والفروض والتعريفات واملسلمات واملربهنات
  هذه املكونات أن حيفز املتفوقني على إدراك مكونات النظرية أو القاعدة بعد التوصل إليها، واستخدام

 .يف حل مواقف جديدة
 أو القاعدة  يعطي املعلم للطالب املتفوق فرصًا للّتحدي العقلي، كما يشجعه يف الوصول إىل النظرية

     الرياضية، ومعاجلة املواقف اجلديدة، حىت يشعر مبتعة الرياضيات، وتكون لديه دوافع ذاتية للعمل 
 .يف الرياضيات

  :موعاتطريقة التعلم في مج. 3.5
م العقلية، حيث يتم تقسيم الطالبتستخدم   هذه الطريقة مع جمموعة من الطالب املتقاربني يف قدرا

م، أو يكلف  )6-4(إىل جمموعات صغرية تضم كل واحدة من  طالب ويكلف كل جمموعة مبهمة معينة خاصة 
  .كل اجملموعات بنفس املهمة، مثّ مناقشة ما وصلوا إليه

ا عند التدريس بطريقة التعلم يف    :جمموعات ومنهاوهناك عدة أمور البد ملعلم الرياضيات للمتفوقني من مراعا
ينظم املعلم جمموعات من الطالب املتفوقني داخل الصف الواحد، حبيث تتاح الفرصة لكل طالب  –

 .املشاركة واملتابعة ملهمة حمددة
وائي للطالب، أو أن يقوم املعلم بتجميع الطالب ذوي يتم تشكيل هذه اجملموعات باالختيار العش –

 .االهتمامات الواحدة يف جمموعة واحدة
ينبغي أن يكون املعلم على دراية بعمل كل جمموعة يف احلصة وخارج احلصة، وذلك عن طريق قيامه  –

 .وقرارات كل جمموعة من جمموعات الطالب ألنشطةبدور املرشد واملوجه 
واختيار األنشطة اليت تناسب ميوهلم  لطالب املتفوقني باختيار املهام بأنفسهمجيب أن ترتك احلرية ل –

م و م واجتاها  .اهتماما
ا كل  – على املعلم أن يعطي الفرصة جملموعات الطالب للمناقشة واحلوار يف املهام التعليمية اليت أجنز

اجمموعة، ومقارنة كل جمموعة باألخرى من حيث األعمال واألنشطة اليت   .أجنز
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اجلماعي واقعية تشرتك يف حلها كل جمموعة، وذلك لتشجيعهم على العمل  تقدمي مشكالت –
 .من حل مشكالت حياتية وواقعية واالستفادة

  :طريقة حل المشكالت. 4.5
طريقة حل املشكالت على التفكري العلمي، واليت من خالهلا ميكن أن يتدرب الطلبة على ممارسة تعتمد    

ميكن أن يستخدم أسلوب حل املشكالت عندما يكون اهلدف تنمية مهارات إذ . هذا النوع من التفكري السليم
ت ورغبات حل املشكالت عند الطالب و تعويدهم االعتماد على النفس، حيث تسهم يف إشباع حاجا

ا تعطي املتعلم دوراً فعاًال يف عملييت  الطالب كما تعمل هذه الطريقة على تثبيت املعلومات لديهم، فضًال عن أ
  .التعليم والتعلم

  :منهاهناك بعض األمور جيب على املعلم أن يراعيها عند استخدام طريقة حل املشكالت للمتفوقني  و
 .الطالب املتفوقني، ليتوصلوا هم بأنفسهم إىل احللإعطاء مساعدة أقل من املعتاد إىل  -
 .عددي أو رقميتعليم املتفوقني الرتكيز على عمليات احلل والتفكري، وليس جمرد القفز إىل ناتج  -
 .تقدمي مشكالت غري منطية أو تقليدي يستخدم يف حلها أساليب حل عديدة ومتنوعة -
 .اح هلم يعرض أفكارهم وآرائهم أثناء حل املشكلةإعطاء الوقت الكايف للمتفوقني لكي يفكروا، والسم -
لتعريف  املدرسية وذلكعرض املشكالت التطبيقية على بعض املوضوعات والوحدات الواردة يف الكتب  -

 .املتفوقني بأمهية الرياضيات يف احلياة
ى استخدام عرض وتقدمي املشكالت املفتوحة اليت تربز عالقة الطالب املتفوق بالتطبيقات الرياضية، ومد -

  .الرياضيات يف احلياة العامة، وعدم االقتصار على ما يقدم من مشكالت داخل غرف الدراسة
  )100-95، ص 2011ماضي، ( 
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 :خالصة
 

اعتبار أّن التحصيل الدراسي أحد املظاهر األساسية للنشاط العقلي الوظيفي عند الفرد، وال شك  على
 جل املدرسي تعترب مؤشرًا سهًال للكشف عن التلميذ املتفوق الذي يظهر أداًء متميزاً أّن درجات التلميذ يف السّ 

ادة  يف مفوق التّ األمر بكتعبري عن التفوق الدراسي، خاصة إذا ما تعلق يفوق أقرانه يف مستوى حتصيله،  
  . كالرياضيات بصفتها لغة رمزية متكن املتعلم من التفكري  تفكرياً كمياً 

بني املتعلمني؛  يقود إىل االهتمام بذوي صعوبات التعلم الذين يعانون بوضوح من مشكلة باين هذا التّ 
م يف الرياضيات إذا ما أريد مواجهة  ...، وهذا ما سوف يتم عرضه يف الفصل الالحقيف هذه املادة صعوبا
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  تمهيد
  

م         يواجه العديد من التالميذ يف مجيع املراحل التعليمية عقبا ت يف سبيل تقدمهم، رمبا تؤدي 
ا الرسوب أو التسرب املدرسي، إىل    .إذا مل يتم الّتعرف عليها وحتديدها ومواجهتها قبل أن تتفاقم وتزداد حد

كالعوامل النمائية نتيجة اضطراب   التالميذحتصيل  مستوىتضّعف متعددة عوامل  العقبات سببها هذه
على الرغم  كادميية كالعسر احلسايباألتعلم البصعوبات  ما يعرف إىل موظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي تؤدي 

     من حرمان اقتصادي نيعانو  كما الحركية أو عقلية   وهم من مشكالت نفسية أو إعاقات حّسية أمن خلوّ 
م العقلية يف حدود املتوسط أو أكثر إالّ  منخفض عن مستوى  أّن مستوى حتصيلهم الدراسي أو ثقايف وقدرا

م      .أقرا
   .و هذا يتطلب تدقيق النظر يف هذه الفئة وهذا ما سوف يتناوله هذا الفصل من خالل عرض حمتواه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )عسر الحساب(صعوبات تعلم الرياضيات                           الفصل السادس
 

 165 

  :صعوبات التعلم :أوال
  

حيث كان الربوز الرئيسي هلذا  )1962( إّن مصطلح صعوبات التعلم متت صياغته من قبل كريك
   حيث يشري أدب املوضوع إىل . ولكن يبدو أّن بداية ظهور املصطلح كان قبل ذلك بنحو مئة سنة. املصطلح

ّمث بعد ذلك . الدماغ إصاباتغة امللفوظة الذي يتبع كان أول من أشار إىل اضطراب اللّ ) Gall( "جال"أّن 
غوي يؤثر على التعبري اللّ  -منطقة بروكا -يف النصف األيسر من الدماغ الذي قال بأن التلف) Broca( "بروكا"

يف ظهور  )K .Goldstein( "جولدشتاين" ويف العشرينات والثالثينات من القرن املاضي  أسهم. غةوإنتاج اللّ 
وذلك من خالل دراساته على املصابني يف الدماغ بعد احلرب العاملية األوىل، وقام  مصطلح صعوبات التعلم

 وعكس األحرف. بتحديد عدد من املشكالت من مثل عدم القدرة على حتديد العالقة بني الشكل واخللفية
عامل األعصاب ) Orton( "أورتون"وتقريبا يف نفس الفرتة قام . وذلك عند املصابني) الرسم(وأخطاء النقل

وأمساه عمى الكلمات أو اإلبصار املقلوب، وافرتض أّن ) Dyslexia( األطفالبدراسة عجز القراءة التطوري عند 
  مشكالت القراءة تعود إىل خلل يف السيطرة يف الدماغ، مبعىن أن النصف األيسر الذي يسيطر أو بضبط الّلغة

 )254،ص 2005الشقيرات،(.من عجز القراءةال يقوم بذلك كما يف حالة الشخص الذي يعاين 
  :يف عدة نقاط مربرات االهتمام بصعوبات التعلم ) 143،144ص ،2004 إبراهيم،( يذكر و 

تؤدي صعوبات التعلم إىل ضعف مستوى االجناز لدى املتعلمني على الرغم من وجود االستعداد  -
 ).1993،28عواد أمحد، (العقلي

ضغط نفسي على املتعلم مما جيعله ينفر من العملية التعليمية كلها تعمل صعوبات التعلم على توليد  -
 .ويكتسب اجتاها سالبا حنوها

 إمهال صعوبات التعلم يزيد من اجملهود املبذول للتغلب عليها ويستلزم برناجما عالجيا يستنزف وقتا طويالً  -
 ).485، 1995، الزيات(

 .صعوبات التعلم تسبب اخنفاضا يف دافعية التعلم -
م مما يسبب هلم بعض  لألطفالين املستوى التعليمي تد - ذوي صعوبات التعلم جيعلهم ينعزلون عن أقرا

 .)302، 1998الصمادي،( النفسية األمراض
 :مفهوم صعوبات التعلم .1

أي باحث يريد أن يتعرف على أي جمال أو مفهوم علمي، هي إحدى النقاط مناط االهتمام لدى تعد 
  د الضابط حلركة حبثهالدقيق هلذا املفهوم والذي سوف يوفر له اإلطار العلمي اجليّ أوال التعرف على املعين 

 لألمناطفمجال صعوبات التعلم  شأنه شأن أي جمال، جنده قد واجه املشكلة اخلاصة بالتعريف والوصف الدقيق 
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املقدمة لصعوبات ذوي صعوبات التعلم فقد ظهرت  العديد من التعريفات   األطفاللوكية املختلفة لدى السّ 
التعريف ، )1977(تعريف اهليئة االستشارية الوطنية  )1965(مان يتعريف بات )1962(التعلم مثل تعريف كريك

، تعريف )1981(جملس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم ، تعريف)1976(اإلجرائي ملكتب الرتبية األمريكي 
  )...1987(وتعريف جملس الوكالة الدولية لصعوبات التعلم، )1986(جملس الرابطة األمريكية لصعوبات التعلم 

مع تتفق العديد من تعريفات صعوبات التعلم  أن)196، ص 2005عبد الفتاح، و  جابر( يذكر كما
  ,1990Hammmilوهاميل  1998نبيل حافظ (منها تعريف كل من  "وكالفنت كريك"تصنيف 

ا اضطرابات يف واحدة)   Johnson,1985وجونسون اإلدراك و  العمليات املعرفية مثل االنتباه أو أكثر من بأ
 .والذاكرة واليت تعد عمليات جوهريّة يف عملية التعلم

أنه توجد بني التعريفات السابقة عناصر مشرتكة ميكن عرضها فيما ) 209،ص2007معمرية،(ويضيف 
  )2000أنور الشرقاوي، ( ما ذكرهلـ تبعايلي 

 .خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزيتشرتك يف اإلشارة إىل وجود  -
 .وجود اضطراب يف مراحل النمو العقلي وما يصحبه من تأخر يف نضج بعض القدرات -
 .وجود صعوبات يف أداء املهام األكادميية والتعليمية -
 .الفرد احلقيقية وإمكاناتتباعد بني حتصيل الفرد  -
 .ية وحركية وعقليةاستبعاد إعاقات حسّ  -

أّن التعاريف اليت متت صياغتها لوصف األطفال الذين لديهم صعوبات يف التعلم تشري يفاد مما سبق؛ 
 .فاق بينهاإىل وجود قدر أساسي من االتّ 

 :صعوبات التعلم وبعض المفاهيم األخرى .2

واملتأخرين ، بطيئي التعلم خيلط الكثري من املعلمني والعاملني يف اجملال الرتبوي بني ذوي صعوبات التعلم         
  :إالّ أن هناك فروقاً جوهرية بني هذه الفئات نتناوهلا بالّشرح و الّتفصيل. دراسياً 
 بأن معامل الذكاء لديهم يقع يف مدى الذكاء  ذوو صعوبات التعلم يتميز :معامل الذكاء

م متوسطو  الذكاء أو أعلى قليالً )90(العادي  .درجة أو أعلى قليًال مبعىن أ
م ) 84-70(فإّن معامل الذكاء لديهم يرتاوح ما بني  لمبطيئي التعأما  ويعين ذلك اخنفاض قدرا

  .درجة)90-85(ما بني  يرتاوح المتأخرين دراسياً وتكون نسبة الذكاء لدى . العقلية
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 أنه خيتلف عن الطالب العاديني، إّال أن  صعوبات التعلمالنشاط السلوكي لذوي  يتميز :المظاهر السلوكية
م يواجهون صعوبات يف أداء املهارات  طيئي التعلملبأما بالنسبة . بعضًا منهم يتميز بالنشاط الزائد فأ

احلياتية كالتواصل، والّتعاون، ويفتقدون القدرة على االعتماد على النفس، بالتايل يتدىن معدل تكيفهم مع 
يواجهون مشكالت مع  المتأخرين دراسياً ويف حالة . اجملتمع، حيث يعانون من سوء توافق انفعايل ووجداين

لدافعية لديهم  باإلضافة إىل ممارستهم بعض السلوكيات املرفوضة من قبل اجملتمع  اجملتمع نتيجة اخنفاض  ا
 .كاإلمهال، والفوضى، وعدم املباالة

 إىل ضعف       صعوبات التعلمالتحصيل الدراسي بالنسبة إىل ذوي  يرجع اخنفاض: التحصيل الدراسي
جلسم، الذاكرة قصرية املدى، التوجه املكاين الرتكيز واالنتباه، التتابع، نسق ا: يف بعض املهارات األساسية

النمو احلركي، اإلدراك، وهذا يعين أن الصعوبات التحصيلية لذوي صعوبات التعلم ترجع يف املقام األول  
  ترجع الصعوبة يف التحصيل لديهم إىل اخنفاض معدل الذكاء لبطيئي التعلمأما بالنسبة . لصعوبات منائية

يرع االخنفاض يف القدرات التحصيلية إىل ضعف  المتأخرين دراسياً ويف حالة . وضعف القدرات العقلية
 )145، ص 2004إبراهيم، ( .الدوافع الداخلية لديهم، وتدين حافز االجناز

يصف فئة من الطالب ترجع  والذي مشكالت التعلم مفهوم كما خيتلف مفهوم صعوبات التعلم عن
م يعانون من حرمان حّسي أو إعاقات بدنية  )19، ب، ص 2013عبد الواحد،( .مشكالت تعلمهم إىل أ

؛  تظهر بصورة جلّية الفروقات بني املفاهيم الّسابقة وصعوبات التعلم وهذا ما جيعل ابقمن الطرح السّ 
حتديد املصطلحات بدقة  التشخيص الّدقيق تستلزمعملية معاجلة تلك الصعوبات عملية يسرية ألن عملية 

 .وبالتايل متييز هذه الفئة  عن غريها

 :تصنيف صعوبات التعلم .3

 )Kirk & Khalfant,1984("كريك وكالفنت"تصنيف أّن ) 67-65، ص2012أبو الديار،(يذكر 
يف هذا اجملال رغم وجود هو التصنيف األكثر شيوعاً، و أكثرها استخداما بني العاملني  يعد صعوبات التعلم ل

  :  صعوبات التعلم إىل نوعني رئيسني مها "كريك و كالفنت"بعض االنتقادات هلذا التصنيف  ويصنف
وأّن   وهي اليت ترجع إىل اضطرابات وظيفية يف اجلهاز العصيب املركزي:1صعوبات التعلم النمائية  -1- 3

 :هذه الصعوبات ميكن أن تقسم إىل نوعني فرعيني مها
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  :صعوبات التعلملرة النظريات المفسّ  .4
رة إىل تعدد زوايا النظر إىل العوامل املفسّ " صعوبات التعلم"املختلفة اليت تناولت مفهوم  التعريفاتتشري         

لوجود هذه الصعوبات لدى بعض التالميذ، فليس هناك اتفاق بني علماء النفس واملشتغلني باجملال على 
  :صعوبات التعلم ، وفيما يلي  عرض ألهم النظريات اليت تناولت تفسريالفعلية لصعوبات التعلم األسباب

  :النظرية النيورولوجية -4-1

حيث يرى   كتفسريات لصعوبات التعلم" اخللل الوظيفي البسيط أو إصابة املخ" هذه النظرية وتتضمن          
ا أّن إصابة املخ أو خلل املخ البسيط من األسباب   اإلصابةأن تؤدي الرئيسية لصعوبات التعلم إذ ميكن أصحا

يف نسيج املخ إىل ظهور سلسلة من جوانب التأخر يف النمو يف الطفولة املبكرة وصعوبات التعلم املدرسي بعد 
على مظاهر معينة  -بالتايل-ذلك يف حني أن خلل املخ الوظيفي ميكن أن يؤدي إىل تغيري يف وظائف معينة تؤثر

  .ف اللغوية، وترجع إصابة املخ إىل أسباب عديدةمن سلوك الطفل أثناء التعلم مثل عسر القراءة واختالل الوظائ
 )125، 124،ص2003كامل،  (

 :الحركية  اإلدراكيةالنظريات -2- 4
ا سماالعليها هذا  أطلق               نّ احلركي، أل_  اإلدراكيوالنمو ، احلركي_ ركزت على النمو احلسي  أل

هذين اجلانبني يعكسان حالة اجلهاز العصيب للطفل من حيث سالمته من عدمه، كما تعكس اخلربات العقلية 
ا يف فرتة سابقة، وكذلك الوضع احلايل للنمو احلركي، ومن هذه النظريات   إليه أشاروفق ما احلركية اليت مت اكتسا

 : هي ) lerner, 1995 (  "لرينر"
  ):البصرية الحركية (نظرية جتمان .4-2-1             

قدرة  "جتمان" أوضحوقد   ،احلركي، وعالقته بالتعلم_ اهتمت هذه النظرية مبظاهر النمو البصري            
      يف مراحل متتابعة متثل التطور الذي حيصل يف هذا اجلانب اإلدراكيةالطفل على اكتساب املهارات احلركية 

 .املرحلة اليت سبقتها األخريةمتهد املرحلة السابقة للمرحلة الالحقة ، وتكمل املرحلة  إذ
  ) الحركي  اإلدراك(نظرية كيفارت . 4-2-2            
مما اعتمد على  أكثريف تفسري صعوبات التعلم  يف نظرته على علم النفس النمائي  "كيفارت"اعتمد            

 يبدأالطفل  إن أي، بتعلم ما يف العامل من حوله من خالل احلركة يبدأالطفل  أنيقول  إذالتلف العصيب، 
، مث االنتقال من مكان األمريف بادئ ) زحفا(آخر إىليصبح قادرا على االنتقال من مكان  أنبتفحص بيئته بعد 

ذه الطريقة يكتشف  .وهذا السلوك احلركي يعد مطلبا قلبيا للتعلم الالحق عندما يتمكن من املشي، أخر إىل و
  لكيانه املعريف اخلاص به األوىلالطفل البيئة من حوله، وهكذا يضع من خالل هذه االكتشافات اللبنات 

يطور مثل هذا الكيان الذي يستطيع تكوينه الطفل القادر  أنسبب ال يستطيع  أليفالطفل احملروم من احلركة 
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تعميمات حركية ميكن أن تساعد  أربعة "كيفارت"، لقد حدد دراكيةواإلالسليم من الناحية العقلية   على احلركة
يستطيعون فاألطفال العاديون حسب رأيه  .الطفل على اكتساب املعرفة اليت تعينه على اإليفاء مبتطلبات التعلم

ت تعلم خاصة يكون عامل اخلربات اتنمية عامل من اخلربات اإلدراكية، أما األطفال الذين يعانون من صعوب
ثابت للحقائق املتعلقة بالعامل من حوهلم، وهم  أساساحلركية عندهم غري ثابت، وبالتايل ال يوجد  - اإلدراكية

  )50-47، ص2006الياسري،(.ومعرفياً  وإدراكياً  حركياً  بذلك يكونون غري منتظمني
  :النظريات المتصلة بمهمات التعلم .3 - 4     

     يكون مالئما لألمناط املميزة لألطفال  العمل املدرسي غالبا ما التركز هذه النظريات على حقيقة          
 ملعلم وأنه ميكن أن تسهم هذه املهام يف صعوبات التعلم إذا كان ما يدرسه االتعلم يف القدرة ويف أساليب 
ا ال ا يضاهي أو والكيفية اليت يدرسه    .ال يناسب ما يعرفه التلميذ اليت يتعلم 

  :النظريات المعتمدة على ظروف التعلم .4 -4    
 األطفالة تسهم يف خلق اضطرابات تعلم لدى هذه النظريات على أن كثري من العوامل البيئي تركز        

العاديني أو تضخيم نواحي الضعف املوجودة فعال ومن العوامل البيئية اليت قد تكون مسؤولة عن صعوبات التعلم 
كافية والفروق االجتماعية والثقافية واملناخ االنفعايل غري املالئم والسموم البيئية والتدريس التغذية واالستثارة غري ال
إىل أن مصطلح صعوبات التعلم ينبغي أن يستبدل مبصطلح صعوبات التدريس " بيتمان"غري الفعال وهلذا ذهب 

يس وليس على جوانب النقص التدر مما يشري إىل أن الرتكيز ينصب على عدم مالئمة مهارات املعلمني وبيئة 
   )71، ص2011علي،( .فعال
  :نظرية تجهيز المعلومات. 5 - 4    
على عمليات نوعية لتجهيز املعلومات املرتبطة مبجاالت  ذوي صعوبات التعلم يعانون قيوداً تشري إىل أّن       

ااملتتبع للدراسات املعرفية املعاصرة يالح  أن إىل باإلضافة،معرفية حمددة  عمليات جتهيز  أنتؤكد على  أ
  .حساسية للمحتوى املعريف أكثراملعلومات 

 تبدأ تاملستوياوهذه ، اآلخرن عملية التعلم جتري يف مستويات متتابعة يعتمد كل منها على أل ونظراً      
اليت تستدعي ويسجل يف الذاكرة العاملة ، ويتعرف ،فبعد االنتباه يدرك املثري ،مث الذاكرة اإلدراكباالنتباه مث 

 بإعطائهللمثري حيث جتري عملية املقارنة و املعاجلة  ،اخلربات السابقة املتصلة باملوضوع من الذاكرة طويلة املدى
وهذا ما يفقده ، معا يف عالقة ديناميكية تفاعليةفكل هذه املكونات تعمل  ،معىن بناء على اخلربات السابقة

وكذلك  ،ن يعانون اضطرابات االنتباه االنتقائي و املتواصل للمعلوماتالطلبة ذوو صعوبات التعلم و السيما الذي
م على مواصلة التحصيل  ةنتيجاضمحالال واختفاء للمعلومات من الذاكرة العاملة ويكون  لذلك عدم قدر

 )57، ص2012أبو الديار، ( .يف اجملاالت األكادمييةالدراسي 
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أن موضوع هذه األخرية مجع مابني  ؛ حلدوث صعوبات التعلمنستخلص من استعراض النظريات املفسرة      
مما فتح اجملال لظهور تفسريات عديدة وخمتلفة  طرحه باعتباره موضوعا مستقًال،  أسهمت يف العلوم اليتعدد من 
 .وجهة نظر منظريها تعرب عن

  :خصائص ذوي صعوبات التعلم  .5

املميزة لألطفال الذين يتوقع أن يواجهوا مالحظات املعلمني جدواها يف حتديد اخلصائص أثبتت 
صعوبات يف التعلم، وذلك من خالل العديد من الدراسات العاملية، وفيما يلي أشهر هذه الدراسات والنتائج 

  :اليت توصلت إليها
   إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم يبدي اضطرابا  )Pabis ,1979"(بايس"أشارت دراسة  -

 .املستخدمة يف اللغة املنطوقة أو املكتوبة األساسيةكثر من العمليات يف واحدة أو أ
إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم هو من ضمن  )Cerheart ,1973"(كيرهارت"توصل  -

غري أّن حتصيله   ةاألطفال ذوي الذكاء املتوسط أو فوق املتوسط، وأنه يتمتع حبواس عادية أو فوق العادي
 .األكادميي يكون دون ذكائه وإمكاناته التعليمية، وال يتناسب مع عمره الزمين

ا  - إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم نتيجة لوجود )(Kirk, 1972"كيرك"أشارت دراسة قام 
 .مشكلة لديه، لكن هذه املشكلة ليس هلا عالقة بقضايا اإلعاقة

إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم لديه صعوبة نوعية  )Valett,1969"(فاليت"أشارت دراسة  -
 .فيما يتعلق باستخدام املهارات الضرورية للتعامل مع املشكالت

ا الباحثان -      ) J-bns-n  & Michel bust ,1967"(جونسون ومايكل بست"أشارت دراسة قام 

سليم انفعاليا وحركيا وحسيا وعقليا، لكنه غري قادر على إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم 
 .التعلم بالطرق العادية

ا  - إىل أّن الطفل الذي يواجه صعوبة يف التعلم يظهر  )Bateman,1964"(باتيمان"أشارت دراسة قام 
 .عليه تباعداً تعليمياً داًال بني قدراته وأدائه

ّمت مبوجبها استخالص أهم اخلصائص بدراسة  Tayl-t &  Patricias)"(تايلوت وباتريشيا"كما قام  -
الذين يعانون من صعوبات يف التعلم، وقد طلب إىل جمموعة من املديرين واملشرفني   لألطفالاملميزة 
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متيز  اآلتيةأو املمارسات   على أربعة عشر سؤاًال فكان االتفاق على أن اخلصائص  اإلجابةالرتبويني 
 :أطفال صعوبات التعلم

 .كتابة احلروف والكلمات بصورة مقلوبة -
 .العقلية وإمكاناتهتباين دال بني حتصيل التلميذ  -
 .يف املقررات الدراسية األكادمييتباين التحصيل  -
 .صعوبة االحتفاظ باملعارف السابقة -
 .صعوبة االستجابة للتوجيهات -
 .صعوبة فهم املناقشات الدائرة يف املوقف الصفي -
 .ضعف التمييز البصري -
 .عدم القدرة على االستفادة من برامج الفصول العادية دون مساعدة خاصة -
 .صعوبة أداء الواجبات -
 .صعوبة إدراك مفهوم الزمن -
 .ضعف ذاكرة التتابع البصري -

متخضت مالحظات املعلمني كذلك عن جمموعة من الصفات اليت متيز األطفال الذين يعانون  و         
  :الصفاتمشكالت يف التعلم ومن هذه 

 .ممارسات عادات تعليمية غري سوية -
 .ضعف الدافعية -
 .ضآلة االجناز -
 .غرابة السلوك -
 .التباين بني األداء املتوقع واألداء الفعلي -
 .عدم القدرة على االنتباه ملدة طويلة -
 .ضعف الرتكيز -
 .التأتأة أثناء القراءة -
 .القراءة البطيئة -
 )49-47،ص 2011علي، ( .املزاج املتقلب -
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 تنوع يف عدد اأن نتائج الدراسات والبحوث كشفت على أّن هذه الفئة لديه ؛ خنلص مما سبق ذكره          
أن جتتمع هذه اخلصائص وهذه  عبالصّ غريها من اخلصائص، ومن و ... اخلصائص النفسية و األكادميية
 .املشكالت مجيعها يف فرد واحد

 :صعوبات تعلم الرياضيات: ثانيا
فريى إىل تقدمي تعريف واضح للرياضيات  أّن عدد كبري من العلماء سعىمن منطلق    
أن تعريف الرياضيات خيتلف باختالف املراحل التعليمية، ففي املرحلة االبتدائية يرتادف  )Badian,1999"(بادين"

رب يف حني تشتمل الرياضيات يف مرحلة ما بعد االبتدائية على اجل .مصطلح الرياضيات مع مصطلح احلساب
  )23، ص2006زيادة، ( . واهلندسة وحساب املثلثات

أن مفهوم الرياضيات هو مفهوم أمشل وأعم من مفهوم احلساب )  545، ص 1998 ، الزيات(يرى  و
ا  .أما احلساب فيشري إىل إجراء العمليات احلسابية .فالرياضيات هي دراسة البنية الكلية لألعداد وعالقا

بصدد البحث على عينة من تالميذ املرحلة  - الدراسة احلالية  –و عليه؛  فإنّه مادامت الباحثة يف 
  ). عسر احلساب( االبتدائية،  فإنه سوف يتم الرتكيز على صعوبات تعلم احلساب

 ):عسر الحساب( الرياضيات تعلم صعوبات تعريف .1
حباث الكثرية اليت الرياضيات نسبة إىل األحباث اليت تناولت صعوبات التعلم يف بالرغم من قلة األ

حباث أسفرت عن وجهات نظر ذات شأن غوية املختلفة، إّال أن هذه األتناولت  صعوبات التعلم يف املهارات اللّ 
كما   .فيما يتعلق بالتفكري الرياضي وتطوره بشكل ساعد على حتديد مظاهر صعوبات التعلم  يف الرياضيات

  )480، ص2011الوقفي، ( .م أدائهم فيهاتعليم هؤالء الطلبة يف الرياضيات وتقييّ ساعد على حتسني أساليب 

يشري مصطلح «أنه  منها ،دب السيكولوجي إىل تعدد تعريفات صعوبات تعلم الرياضياتيشري األكما 
  .أو قصور أو صعوبة إجراء العمليات احلسابية إىل صعوبات حادة يف تعلم واستخدام وتوظيف الرياضيات عجز

   .»وّمت اشتقاق هذا املصطلح من توجهات طبية بالقياس على مصطلح صعوبات القراءة
  )314، ص2002ملحم، (

على  يطلق Dyscalculiaاحلسابأن مصطلح صعوبات )21، ص 2008خطاب، ( يضيف و    
     الصعوبات الشديدة واليت ترتبط باضطراب إدراكي يعيق التعّلم الكمي، وهو اصطالح طيب يشري إىل عجز 

  .يف قدرة الفرد على إجراء العمليات احلسابية
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   على أنه يتم تصنيف الطفل من كانت لديه صعوبات  )2002الزيات،(يؤكد الباحث نقًال عن كما   
ع بدرجة ذكاء  عالية أو عادية مع وجود احنراف أو تباعد بني عمره العقلي وحتصيله يف الرياضيات إذا كان يتمت

  )يصل عادة إىل سنتني( الرياضي 
ا اضطراب القدرة على تعلم املفاهيم )121، ص2000حافظ، (ويوّضح    أّن صعوبة احلساب يقصد 

ا، وبعبارة أخرى هو صعوبة أو ا لعجز عن إجراء العمليات احلسابية األساسية الرياضية وإجراء العمليات املرتبطة 
اجلمع والطرح والضرب والقسمة وما يرتتب عليها من مشكالت يف دراسة الكسور واجلرب واهلندسة فيما : وهي 

 .مصطلح احلبسة الرياضية (Kosc,1974)بعد، ويطلق عليها كوسك 
        اضطراب بنائي للقدرات الرياضية ناتج "أن العجز الرياضي النمائي هو (Kosc,1974) ويؤكد  

  "عن اختالل هذه املراكز يف املخ
  : فيميز يف قاموسه بني ثالثة مصطلحات مرتبطة بصعوبة تعلم الرياضيات هي  (Corsini,1999)أما كورسني 

ا ويعرفها  Dyscalculiaالديسكلكوليا  -  ) أ  البسيطة الرياضية العمليات أو املسائل إجراء يف صعوبة بأ
 .Parietal Lesions اجلداري   الفص يف اضطرابات من يعانون الذين األطفال عند وتظهر

 إجراء على القدرة بعدم وتتميز  Aphasiaاحلبسة أشكال من شكل فهو: Aclculia األكالوكيا –   ) ب
األمراض العقلية، أو االضطرابات املبكرة يف تعلم  املخ، بإصابات وترتبط. البسيطة احلسابية العمليات
 .األعداد وكتابة قراءة على قادر غري الفرد يكون احلاالت بعض ويف . الرياضيات

 استخدامو  دالع على القدرة بعدم تتميز احلبسة أشكال من شكل فتعين أيضاً  Anarithmia:الالحسابية -)ج 
  )26، 25، ص 2006زيادة، ( .العدد

وعليه فصعوبة تعلم الرياضيات تعين عدم القدرة على استيعاب املفاهيم الرياضية وإجراء العمليات 
قبل  والذي حيدث )Dévelopmental(واليت قد ترجع إىل اضطراب أو خلل يف الوظيفة النمائية . احلسابية

 Traumaticالوالدة نتيجة خللل جيين أو وراثي وقد حيدث بعد الوالدة نتيجة لكدمات أو إصابات يف املخ
brain injury) (  ) ،172، ص2005البطاينة وآخرون(  
 إىل العمليات احلسابية إجراء صعوبة أو dyscalculia أّن مصطلح )548، ص1998 الزيات،(وأشار 

 على بالقياس طبية توجهات من اشتق وهذا املصطلح الرياضيات، وتوظيف استخدامو  تعلم يف حادة صعوبات
  . القراءة يف حادة صعوبة أو عسر إىل يشري الذي   dyslexiaالقراءة   صعوبات مصطلح

ا dyscalculia    احلسابية العمليات إجراء تعريف صعوبة وميكن  تعلم مفاهيم يف نوعي اضطراب بأ
  .املركزي العصيب اجلهاز يف وظيفية باضطرابات ويرتبط احلسابية والعمليات واحلساب الرياضيات

 اختالل للداللة على )1970(يف سنوات ظهر املفهوم هذا أنّ  ,Brin et al, 2004)    (p78 وحسب
 استنتاج صعوبات إجراء العمليات احلسابية على هذه األعدادجماالت املنطق، تركيب األعداد،  يف وظيفي
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      املراهقني ،باألطفال يتعلق اضطراب هو احلساب وعسر . والرياضية املنطقية األساليب استخدامو  ،الربهان
       خاصة صعوبات من يعانون ولكن،  ذهين عجز من يعانون الالذين هم يف معظم احلاالت  الراشدين وأ
 تطور بعدم مرتبطة غةاللّ  يف صعوبات أو الرياضيات يف حدة أكثر لكن. عامة دراسية صعوبات الرياضيات، يف
باألسلوب الرياضي يف حد )  املعاملة املدرسية(قد تكون مرتبطة بتعليم غري مكّيف  الصعوبات هذه  التفكري بىن

  .االحتفاظ ،العالقات  كالتصنيف، الفكرية البىن تطور يفذاته، وبأسباب وجدانية ونفسية  أو ضعف  أو تأخر 
عسر احلساب بأنه اضطراب يف تعلم احلساب يصيب األطفال مع  (Sillamy, 2003, p88) يعّرفكما 

م ميلكون ذكاء عادي،  هذا االختالل يصاحب دومًا عسر القراءة، ويشيع لديهم أيضًا صعوبات يف التنظيم  أ
 ).فاملتعلم ال يعلم جيداً من أين يبدأ عملية اجلمع مثالً ( املكاين 

تعريفًا نيوروسيكولوجيًا للديسكلكوليا  النمائية ينص على ) 173،ب، ص 2013الواحد، عبد ( ويقدم   
ا وحيدد ثالث خصائص هلذا " اضطراب بنائي للقدرات الرياضية ناتج عن اختالل هذه املراكز يف املخ" أ

  :التعريف
و أعلى من املتوسط الديسكلكوليا النمائية تتضمن اضطراب يف القدرة الرياضية مع وجود مستوى متوسط أ -

 .يف القدرة العقلية العامة
حتدد الديسكلكوليا من خالل العالقة بني القدرة الرياضية احلالية للفرد، والقدرات الرياضية املعّيارية ألقرانه  -

 .ممن هم يف سّنه
 .خيتلف العجز الرياضي عند األطفال اختالفاً واضحاً عنه عند الراشدين -
ا تدعم أراء واجتاهات  -الباحثة  –بناًء على ما ّمت عرضه من هذه التعريفات؛  ترى     ا تباينت أل أ

م وتفسريهم لصعوبات تعلم الرياضيات من خالل التناول النفس عصيب و املعريف كما  -باحثيها من حيث نظر
باحثني إىل تنامي الدراسات السيكولوجية  أّن هذه احملاورة حول إشكاليات حتديد املفهوم وما يتعلق به،  قادت ال

ذه الفئة  .يف هذا اجملال ملعرفة املزيد عن كل ما يتعلق  

 : الرياضيات تعلم صعوبات تصنيف .2
م لتعددت كز العديد من الباحثني على جمموعة من التصنيفات ر    لخصائص و األخطاء حبسب تفسريا

على التصنيفات  هلذهيف سردها  - الباحثة –وقد اعتمدت ، الرياضياتيف تعلم الالشائعة لذوي صعوبات 
 :اليت أمكن احلصول عليها تذكر منها هامراعاة سنة نشر من األقدم فاألحدث مع  املؤلفات املعتمدة يف ذلك

 
 



  )عسر الحساب(صعوبات تعلم الرياضيات                           الفصل السادس
 

 176 

  : التصنيف األول. 1.  2
  :أدناهنة يف اجلدول جمموعة من الصعوبات الشائعة مبيّ ) 562-560، ص1998الزيات، ( يعرض

على أداء الطالب ذوي الصعوبات في يوّضح صعوبات التعلم الشائعة التي تؤثر ): 09(الجدول 
  الرياضيات

صعوبة 
  التعلم

عملياتها 
  الفرعية

  تأثيرها على األداء في الرياضيات 

  
  

  اضطرابات
  اإلدراك
  البصري

  
  

 بني التمييز
 الشكل
  واألرضية

 أمامه اليت الصفحة يف -كتابة أو قراءة–  املتابعة مكان يفقد -
 واحدة صفحة على للمشكالت حله ينهي ال -
  93 21 27 )( مثل واألرقام املتعددة األعداد قراء يف صعوبة جيد -

)   ز .ذ(واحلروف  )81،  18(و) 7،8(و 6.2 )( مثل األرقام بني التمييز يف صعوبة جيد البصري التمييز
 ورموز النقود متييز صعوبة يف جيدون كما اخل...)ج.خ.ح),(غ.ع(، )ظ.ط( ،)ق.ف(،

  .واليمني اليسار و الساعات وعقارب .العمليات

    
  
  
  
  

العالقات 
  املكانية

 والقسمة والضرب والطرح اجلمع يف األعداد خط استخدام يف صعوبة جيد -
 .املشكالت أو األشكال نسخ يف صعوبة جيد -
 الصفحة عرب مستقيم خط على الكتابة يف صعوبة جيد -
 التتابع أو العددي التتابع يف صعوبة وجيد )وبعد قبل( مفهومي بني خلط أو تداخل -

 .الساعة لعقارب الزمين
 حله عند تالحظ واليت احلسابية للعمليات االجتاهية اخلصائص يف صعوبة جيد -

 .واليسار واليمني االستالف و احلمل ملشكالت
ا غري يف الفاصلة أو العشرية الكسور أو األرقام يضع -  مكا
 .الفئات أو اجملموعات مع التعامل يف صعوبة جيد -
  .والسالبة املوجبة األعداد بني التمييز يف صعوبة جيد -

 اضطرابات
 اإلدراك
  السمعي

 الشفهية اللغوية الرتاكيب إدراك يف صعوبة جيد -  
 .فهمهاو  الشفهية اللفظية املشكالت جل يف صعوبة جيد -
 .العددي التتابع سلسلة داخل من العد على قادر غري -
 إمالئيا الواجبات أو األعداد كتابة يف صعوبة جيد -
  .األعداد أمناط مساع يف صعوبة جيد -
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  الحركة

  .دقيقة غري -ببطء– معكوسة األعداد يكتب -  
  .مفككة مسافات على األعداد كتابة يف صعوبة لديه -

  
  

 اضطرابات
  
  الذاكرة

 قصرية الذاكرة
  املدى

 .اجلديدة املعلومات أو الرياضية باحلقائق االحتفاظ على قادر غري -
 .العددي التتابع أو احلل خطوات ينسى -
  .الرموز مبعىن االحتفاظ على قادر غري -

 طويلة الذاكرة
 املدى

  

 .والرياضية احلقائق اسرتجاع يف وقتا ويأخذ ببطء يعمل -
 .بينها وخيلط السابقة للدروس مراجعته عند ضعيف أداؤه -
   .السابقة بالدروس املتعلقة املشكالت حل خطوات ينسى -

 .الساعة خالل من عليه التعرف أو الوقت معرفة يف صعوبة جيد -  التتابع
 العمليات متعددة أو اخلطوات متعددة املشكالت حل يف اخلطوات مجيع يستكمل ال -

 .احلسابية
 املنطقي التفكري الفتقاده اخلطوات متعددة اللفظية املشكالت حل يف صعوبة جيد -

  .التتابعي

 ضطراباتا
  اللغة

  
  االستقبال

    معانيها إىل احلسابية املفاهيم أو املصطلحات ترمجة يف صعوبة جيد -
  +، -   ، ÷     ،x     /اخل...مئات عشرات/ أحاد.  

  .اخل...أمثال 3) ضعف(جيد صعوبة يف ترمجة الكلمات اليت هلا معىن رياضي مثل  -

  
  التعبري  

  .احلسابية أو الرياضية املفردات استخدام يف صعوبة جيد -
 .شفهيا املشكالت أو املسائل صياغة يف صعوبة جيد -
 أو العددية أو اللفظية املشكالت يف احلل خطوات عن لفظيا التعبري يف صعوبة جيد -

  .احلسابية

  .الرياضية املفردات صياغات يفهم ال -    القراءة

 االستدالل
  المجرد

 .الكالمية أو اللفظية  الصبغات ذات املشكالت حل يف صعوبة جيد -  
 .والزمن واملسافة والكمية احلجم حيث من مقارنات عمل على قادر غري -
 ÷، =، ×، <، >:  مثل معانيها ترمجة أو الرياضية الرموز فهم يف صعوبة جيد -
والقوانني  املفاهيم مثل للرياضيات اجملرد أو التجريدي املستوى فهم يف صعوبة جيد -

  .واالفرتاضات والعمليات
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 وراء ما

  المعرفة

 أو احلسابية املشكالت حلل املالئمة اإلسرتاتيجيات و اختبار حتديد على قادر غري -  
 .الكالمية أو اللفظية الصبغات ذات واملشكالت املعرفة العددية

 الكالمية أو اللفظية الصبغات ذات املشكالت حل عمليات ممارسة يف صعوبة جيد -
 .اخلطوات متعددة العددية أو احلسابية واملشكالت

  .ىأخر ف  ملواق اإلسرتاجتيات تعميم على قادر غري -

  
  
  
  
  
 العوامل
 االجتماعية

 االنفعالية و
  

 يبدواندفاع 
  مندفعا

 .احلسابية العمليات ائهر أج عند إمهال أخطاء يرتكب -
  .الشفهية لألسئلة االستجابة يف وبسرعة خطأ يستجيب -
 أو يركز أو يتابع أن منه يطلب عندما متكررة بصورة استجاباته تصحيح إىل حيتاج -

 .ثابتة املشكلة حل إىل يسمع
  .للمشكالت حله عند بالتفاصيل يهتم أو ينتبه ال -

 إنتباهية سعة
 وتشتت ضحلة

 .املالئمة اإلسرتاجتيات  استخدام أو اختيار أو معرفة إل يفتقر -
 .الفصل داخل للواجبات احملدد الزمن خالل عمله يستكمل ال -
 .متابعتها أو اخلطوات متعددة احلسابية املشكالت حل يف صعوبة جيد -
  .األوىل حل استكمال قبل الثانية املشكلة حل إىل وينتقل مشكلة حل يبدأ -

 فاقد سلبية
  للحماس

 .احلسابية العمليات للحماس فاقد سلبية إجراء على تقوم اليت املشكالت حل يتجاهل -
 .اللفظية الصبغات ذات املشكالت يهمل أو يسقط أو حيذف أو يلغي -
  .شارد أو مهمل أو مهتم غري يبدو -

 ضعف
  بالتنفس الثقة

  .بالتنفس للثقة مفتقد يبدو -
  .بسهولة العمل مواصلة عن يتخلى -

  
 : التصنيف الثاني.2.2

 :أّن هناك  ستة أنواع لصعوبات التعلم يف الرياضيات هي)121،122، ص2000حافظ، (يرى 
 تقدم حيث الرياضية املسائل أو احلقائق فهم يف صعوبة الطفل جيد حيث :اللفظية التعلم صعوبة -

 .عنها الرياضي التعبري يف صعوبة وجيد شفويا له
 بطريقة احلسية املدركات مع التعامل عن عاجزا نفسه الطفل جيد حيث :الرمزية التعلم صعوبة -

 .احلساب أغراض خلدمة ذلك غري أو رمزية
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 اجلربية الرموز األعداد،( الرياضية الرموز قراءة مشكالت إىل وتشري :االصطالحية التعلم صعوبة -
 ).الرياضية العمليات عالمات

 .الرياضية الرموز كتابة صعوبة إىل وتشري :ةيالكتاب تعلم صعوبة -
 األفكار فهم على الطفل بقدرة املتعلقة الصعوبات إىل وتشري :المفاهيمية تعلم صعوبة -

  .العقلية احلسابات وإجراء الرياضية والعالقات
 العمليات إجراء يف صعوبة الطفل جيد حني وحتدث :اإلجرائية أو العملية التعلم صعوبة -

  .يضرب أن من بدال يقسم أو يطرحأن  من بدال فيجمع األربع احلسابية
   :الثالثالتصنيف .3.2

تعلم على جمموعة من التصنيفات لصعوبات  )176 -173 ص 2005 وآخرون، البطانية( يركز
  .يلي حها فيماالرياضيات يوضّ 

 األساسية الرياضية العددية الحقائق من التمكن صعوبات:   

 حبقائق يتعلق فيما وخاصة احلسابية العمليات ببعض االحتفاظ على القدرة عدم يف املشكلة هذه وتبدو
 مثال األطفال فنجد الرياضيات تعلم يف األربع األساسية الرياضية والعمليات والضرب والقسمة والطرح اجلمع
 احلاجة منهم يستدعي مما األخرى اإلجراءات بعض أو األصابع إىل يلجئون القسمة أو اجلمع عملية إجراء عند
 العددية باحلقائق االحتفاظ األطفال هؤالء يستطيع فال الصحيحة، اإلجابة إىل للوصول طويلة أوقات إىل

 .إليها احلاجة عند وتذكرها
 البسيطة الحسابية المهارات في صعوبات:   

 يواجهها اليت الصعوبات إىل الصعوبة هذه تعود الرياضيات تعلم يف صعوبات التالميذ بعض يواجه
 احلسابية العمليات إجراء عند مشكالت يواجهون ما عادة فهم البسيطة، احلسابية بالعمليات القيام عند التلميذ
م متكرر  بصورة األطفال عند الصعوبة هذه وتبدو بسيطة مهارات منهم تتطلب اليت ة على الرغم من قدرا

  .الواضحة يف إجراء العمليات املتقدمة
 األعداد مفهوم:   

 يتطلب وهذا العد عمليات من الطفل يتمكن حىت األعداد مفهوم إدراك الرياضيات تعلم عملية تتطلب
  :مثل متسلسلة بصورة األرقام واستخدام ...وثالثة واثنان واحد، بعبارة العد مفهوم إدراك منه
 هذه إدراك يف صعوبات األطفال فيواجه رقم كل ميثلها اليت والكمية منها كل قيمة وإدراك) 5، 4، 3، 2، 1(

ا مما يسهم يف صعوبة تعلم الرياضيات وتوظيفها يف احلياة اليومية املفاهيم  .واستخداما
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 الرياضي الترميز صعوبات:   
 والذي األطفال بني انتشاراً  الرياضي التعلم صعوبات أشكال أكثر من الصعوبات من النوع هذا يعد و

 تعتمد حيث فقط، التدريبات بإجراء واالكتفاء للطالب تقدم اليت الرياضية التطبيقات ضعف إىل يعود
ا يف الرياضيات  فهم دون لحيوّ  مما الرياضية اللفظية واملسائل احملتوى إىل لإلشارة الرموز استخدام على معامال

  .الرياضيات تعلم يف صعوبات يواجهون الذين األطفال قبل من املسائل هذه
 الرياضيات لغة تعلم صعوبات:   

 وتوظيفها لفظي ،لغويّ  شرح من يرافقها وما الرياضية واملصطلحات املفاهيم فهم يف والتداخل احلفظ إن
 للتالميذ يسبب املعقدة احلسابية والعمليات اخلطوات شرح عند غوياللّ  عفالضّ  إىل باإلضافة واستخدامها

  .الرياضيات لغة وتعلم فهم يف صعوبة
 العد صعوبات:  

 العد يف األرقام واستخدام فقط واحدة مرة الشيء عد مثل حمددة قواعد وفق الرياضيات يف العد يقوم
 دع أن إدراك إىل باإلضافة كلها اجملموعة عدد على يدل األخري العد أنّ  ملفهوم إدراك مع احلروف من بدالً 

 دون عشوائية بصورة العد أو اليسار من أو اليمني من العد يبدأ أن ميكن حيث الرتتيب، فيها يتطلب ال األشياء
 كانأ سواء واحد قيمته رقم هو واحد العدد أن مبعىن األعداد حترير على القدرة مع نفسه الشيء عد تكرار
 مفاهيم إدراك يف صعوبات يواجهون طالب صعوبات تعلم الرياضيات فإن لذلك إنسانا، أم  كتابا املعدود
  .الرياضيات تعلم يف صعوبة هلم يسبب مما العد قواعد
 الهندسية لألشكال المكاني البصري اإلدراك صعوبات:   

 اهلندسية لألشكال احلركي املكاين البصري التنظيم يف تتمثل إدراكية صعوبات األطفال من العديد يظهر
 متوازي معني، :مثل الرياضية اهلندسية باألشكال املتعلقة املفاهيم بني التمييز يف ضعف إىل تعود قد واليت

      لصعوبات تعود أو لألشكال املعريف التمثيل يف لصعوبات تعود أو األرقام، معاين إدراك صعوبة أو األضالع
والذين غالبًا ما يكون لديهم اضطرابات إدراكية  تعود إىل خلل وظيفي ، عنها والتعبري الرياضية األرقام كتابة يف

  .يف النصف األمين من املخ
 االتجاه تحديد في االرتباك:   

 وجود نتيجة يرتكب قد أو 9) ،(6العدد كتابة مثل معكوسة بصورة األعداد األطفال يكتب حيث
وجود  حال يف خاصة احلسابية العمليات بإجراء البدء مكان حتديد يستطيعون فال اجلمع مثل حسابية عملية

 .الطويلة والقسمة الطرح عدة منازل وتظهر املشكلة أكثر يف حالة
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 المدى قصير الذاكرة صعوبات:   
 واليت لألرقام التلميذ معاجلة كيفية يف القوي تأثريها خالل من صعوبات عدة املدى قصرية الذاكرة ختلق

          الضعيفة املدى قصرية الذاكرة ذو فالتلميذ املدى، طويلة الذاكرة يف ضعف وجود حال يف تأثريها يزداد
 .والقلم  الورقة استخدام دون عقليا )87+74(ال يستطيع حل العملية احلسابية التالية 

 الذات نحو والنظر القلق:   
 يشعره مما لذاته تقديره من تقلل الرياضية العمليات تعلم على القدرة وعدم بالفشل التلميذ شعور

 .وتقدمه وأدائه قدرته على سلبا يؤثر مما بنفسه ثقته قلت قلقه ازداد وكلما القلق له يسبب مما والفشل باإلحباط
 المعرفي النمط:   

 فقد  والرياضية املسائل يف كبري وبشكل للمشكالت الطفل معاجلة وكيفية بطريقة املعريف النمط يتأثر
 اليت املعلومات من اإلفادة على قادر غري جيعله مما املعلم أسلوب مع يتطابق ال املعريف الطفل أسلوب يكون
 بني املوافقة الطالب من يستدعي الذي ،األمر املعلومات تقدمي يف يستخدمه الذي األسلوب و ،املعلم يقدمها
  .للمعلم املعريف والنمط املعريف منطه

  : التصنيف الرابع. 4 .2
الذي يركز  النفس علم بني التكامل إحداث على التصنيف هذا CTLM الرياضيات تدريس مركز يعتمد          

اللذان يركزان على الوظائف املعرفية املضطربة  النفسي والطب األعصاب وعلمعلى اضطراب القدرات الرياضية 
 وتصنيف) (Kosc,1974"كوسك "وتتفق هذه التصنيفات مع تصنيفات . الناجتة من تدهور أو ضمور باملخ

والتصنيفات اليت قدمها   )(Rourke&al,1983-1997" رورك وآخرين"وتصنيف   )(Badian,1983"بادين"
  )65-59، ص2006زيادة، (  :وهي معروضة يف اجلدول أدناه )(Geary,1993"جريي"

  تصنيفات صعوبات تعلم الرياضيات): 10(الجدول 
  االمثلة  التعريف  االسم  الفئة

1    
  

الديسكلكوليا أو 
صعوبات تعلم 
  الرياضيات النمائية

األفراد متوسطي الذكاء اضطراب القدرات الرياضية عند 
أو أعلى من املتوسط وتنتج غالبًا من شذوذ يف املخ 
املوروث، أو احلادث أثناء تكوين اجلنني بتباعد 

احنراف معياري أقل من املتوسط بني  2-1مقداره
ح يف العمر العقلي وعمر الرياضيات أو ختلف واض

  .الرياضيات

/ صعوبة العد
صعوبة متييز األعداد 
صعوبة معاجلة 
الرموز الرياضية 

أو الكتابة، /عقليًا و
خلط األعداد يف 
القراءة والكتابة 
واالستدعاء واملعاجلة 

  .السمعية
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صعوبة تعلم   1/1
الرياضيات الثانوية أو 
 الديسكلكوليا الثانوية 

Secondary 
Dyscalculia

املصاحبة )الديسكلكوليا(تعلم الرياضيات  صعوبات 
 أوDementia اجلنون أو العته -للتخلف العقلي

أو ) األنيميا( نقص يف كرات الدم احلمراء
Oligophrentia  

  

تعلم  صعوبات  1/1/1
 الرياضيات

 الديسكلكوليا
Dyscalculia  

، األعدادصعوبة كلية عل التجريد للمفاهيم، 
  .الرموز،اخلصائص

  

  الكلكوليا   1/1/2
Alcalculia 

   الرياضي األداءعجز تام عن 
Complete inability of math functioning 

  

الديسكلكوليا   1/1/3
  الالحقة

Oligocalculia 

  .تناقص نسيب لكل جوانب أو مظاهر القدرة الرياضية
  

  

 الديسكلكوليا الثانوية  1/2/1
Secondary 

Dyscalculia  

 العته املصحوبة بديسكلكوليا 
Dementia with dyscalculia 

  

  ألكلكوليا الثانوية   1/2/2
Alcalculia  
Secondary 

  التأخر العقلي املصحوب بديسكلكوليا 
 Mental   Retardation with Dyscalculia 

  

 الديسكلكوليا  1/2/3
  الالحقة
 الثانوية

Secondary 
Oligcalculia  

  
  الديسكلكوليا مع الالحق اخلوف       

  

 الديسكلكوليا الشاذة  1/2/3
  الثانوية
Secondary 

Paracalculia  

  
  نفور عصايب لألعداد            

  

1/1/1/1    
  
  

 الديسكلكوليا اللفظية 
Verbal 

Dyscalculia 

  
  

 ،املصطلحات، العناصر تسمية على القدرة عدم
  .الكمية العالقات

 على القدرة عدم
 العددية التسمية

 من جملموعات
 األعداد، األشياء،

 الرموز،املصطلحات
 عدم ،اإلشارات،

 ربط على القدرة
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 جملاميع األعداد
 يكون قد . األشياء
 قراءة على قادرا
 اليت األعداد وكتابة
  .عليه متلى

 الديسكلكوليا     1/1/1/2
 احلركية   اللفظية

Motor- verbal 
Dyscalculia  

 أو عليه متلى اليت األعداد قراءة على القدرة عدم
    كتابتها

األعداد  يكتب رمبا
 غري بطريقة

  .صحيحة

1/1/1/3    
  

  العمه الرياضية
Practognostic 

Dyscalculia  

 احلقائق،الفروض  البنود، معاجلة على مضطربة قدرة
  Apraxic الرياضية ةالعم اعليه ويطلق الرياضية

 إجراء على القدرة عدم من تنتج اليت املعاجلة أخطاء(
 اخلصوص وجه على ).املعىن ذات احلركية األنشطة

 الوظيفي االختالل من تنتج وقد الرياضية، التسلسالت
  .اإلدراكي

 ،معاجلة يستطيع ال
 مقارنة تصنيف،
 أو الكم تقدير
العناصر  حجم
 أو املصورة
 رمبا و .الفيزيائية
 قادر غري يكون
 األعداد قراءة على

 أو الرياضية والرموز
 أو تقليد كتابتها
 العمليات نسخ

 املكتوبة، واألعداد
 عالقات يفهم ال

  .األجزاء -الكل
1/1/1/2/2    

 عدم أو احلسية العمه
 متييز على القدرة
  .باألصابع األشياء

 خالل من عدها أو األشياء معرفة على القدرة عدم
  .باألصابع ملسها

 على قادر غري
 األصابع استخدام
 املعاجلات لتحديد
 غري أيضا . الرياضية
 استدعاء على قادر

 من األعداد
  .الذاكرة

1/1/1/2/2   
 

احلسية الديسكالكوليا  

 املعين ذات احلركية األفعال إجراء على القدرة عدم
 أخطاء بسبب حدثت احلركات من سالسل وخباصة
  املعاجلة

 من العد يستطيع ال
 قادر وغري الذاكرة
 استخدام على
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Apraxic 
Dyscalculia  املعاجلة مع األصابع 

 يستطيع ال الرياضية
 العمليات تنفيذ

 أو الرياضية
  .الرياضية السياقات

1/1/1/2/3    
  الديسكلكولياالعددية

Numeriacal 
  Dyscalculia  

 ديسلكسياأو 
 احلروف

Literal 
Dyslexia  

  النمائية األكادميية للمستويات منخفضة أداءات
 املتسلسلة األعداد قراءة على القدرة واملعرفية،عدم

 الرموز العملياتية، اإلشارات املكان، قيم األرقام،
ذلك  العشرية، وحيدث الكسور الرياضية،

Apaticagnosia ما عادة و. احلسية العمه بسبب 
  .األخرى األمناط مع االضطراب هذا حيدث

 األعداد خلط
ة  كتابة مثل املتشا
 12 إىل 21 العدد
 األعداد إبدال أو

ة  9.6 مثل املتشا
  األرقام حذف

 اإلشارات،
 ورمبا الكلمات
 بدون يقرءون
 .املكان لقيمة معرفة

 الديسكلكوليا  1/1/1/3
 القرائية

Lexical 
Dycalculia  

 الديسلكسياأو 
 العددية

Namerical 
Dylexia  

 قيمة  األرقام الرتتيبية، األعداد قراءة على القدرة عدم
 الرياضية، الرموز  العملياتية، اإلشارات املكان

 الرياضيات لغة العشرية، ،الكسور والرتبيعات الكسور،
 حتدث وعادة احلسية العمه بسبب ذلك حيدث وقد
  .األخرى األمناط مع أيضا

 األعداد خلط
ة  كتابة مثل املتشا
 12إىل 21 العدد
 األعداد إبدال أو

ة  9.6 مثل املتشا
 األرقام حذف

 الكلمات اإلشارات
 يقرءون ورمبا
 لقيمة معرفة بدون
  .املكان

 الكتابة صعوبة  1/1/1/3/1
 العددية

Numerical 
Dysgraphia  

 اضطرابات بسبب األعداد كتابة على القدرة عدم
 اإلدراكية للمهارات التناسق نقص أو احلركية املهارات
  الدقيقة احلركية املهارات ونقص البصرية

  

1/1/1/4    
  

 الديسكلكوليا

  
  

 مع حتدث ما وعادة ،الرياضية الرموز كتابة صعوبة

 الطفل يكون قد
 على قادر غري

 األعداد كتابة
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 الكتابية
Graphical 
Dyscalculia  

 كتابة صعوبة أو
 األعداد

Numerical 
dysgraphia  

         Literal  Dyslexia    احلروف كتابة صعوبة

  
  

 .نسخها أو الفردية
 حتويل وال يستطيع

 إىل األرقام املكتوبة
 حنو على أعداد
 حذف أو .صحيح

 األرقام من ألصفارا
 حتتوي اليت الكبرية
 الرغم على .عليها
 يكون قد أنه من
 كتابة على قادرا

  .الكلمات
 الكتابة صعوبة  1/1/1/4/1

 العددية

Numerical 
dysgraphia  

 احلركية املهارات بسبب األعداد كتابة يف صعوبة
 البصري اإلدراك بني املختل التناسق أو الضعيفة
  .احلركية واملهارات

  

  العددي العسر  1/1/1/4/2
Numerical 

dysmbolia  

 الكتابية ديسكلكوليا مع احلادثة القرائية ديسكلكوليا
Graphical Dyscalculia احلادث الديسلكسيا أو 

 العددية الكتابة صعوبة مع
Numerical Dysgraphia  

  

 الديسكلكوليا 1/1/1/4/2/1
 الفهمية

Ideognostic 
Dyscalculia  

 الرياضية أو احلبسة
  دالالت بعلم املتعلقة

  .االلفاظ
  

 معريف اختالل أو الكمية للمفاهيم ضعيف عقلي فهم
 أو ،الرياضية، األفكار الرموز األعداد حتديد أو لتكوين
    العقلية الرياضيات إجراء على القدرة عدم

Mathematics  Mental              
 Math Aphasia                  رياضية حبسة أو
   

 على قادر غري
 اجملاميع حساب
 البسيطة الرياضية
 الرغم وعلى عقليا،
 الطفل  قدرة من
 وكتابة قراءة على

 غري فإنه األعداد
 فهم على قادر

 كذلك .معانيها
 متييز على قادر غري
 وغري ،األشياء ألوان
 حتديد على قادر
 جملموعة احملدد العدد
  .العناصر من
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1/1/1/4/2/2   
 األكالكوليا

Acalculia  

  
 املفاهيم استنتاج ومنطق مبادئ فهم يف بالغة صعوبة
 إجراء أثناء يف واضحا االضطراب هذا ويظهر الرياضية
  .الكتابة أثناء يف يظهر ال ولكن عقليا االختبار

 على قادر غري
 تتابع يف االستمرار
 معظم يف األعداد
 السالسل أسس
  .املعطاة

1/1/1/4/2/3   
  

 الالحسابية
Anarithmetic أو 
 الديسكلكوليا
  .العملياتية

  
  

 و اجلمع قواعد استعمال أو تعلم على القدرة عدم
 على القدرة عدم عنه وينتج والقسمة الضرب ، الطرح
   .بنجاح الرياضية العمليات أداء

 دائمة األخطاء
 خلط مثل احلدوث
 و  -/ + العمليات
 -/× أو  ×/–

 فهم  وسوء
 ةالرياضي العمليات
تتضمن  اليت املعقدة
 املكتوب احلساب
 احلساب من خالل
 استخدام و العقلي
 إلجراء األصابع
 الرياضية العمليات
  .العقلية أو املكتوبة

 تعلم صعوبات  2
 بعد الرياضيات

 أو املخي التلف
 بعد ما ديسكلكوليا
 .التلف

   Post-Lesion 
Dyscalculia 

  
 املخ تلف من ناجتة رياضيات صعوبة

Brain Damage  

    .Head Injuryبالرأس إصابة أو 
  

  

 اللفظية الدسكلكوليا  2/1
 احلسية 

Sonsory Verbal 
Dyscalculia 

 املطلوب العدد طبع الفرد يستطيع ال وفيه خمي تلف
 كتابة أو قراءة يستطيع وال ، فيزيائيا العناصر من

  .العناصر عد أو األعداد

  

 تعلم صعوبات  3/1
أو  الرياضيات الزائفة

  .الديسكلكوليا الزائفة
pseudo - 

dyscalculia  

 البيئية العوامل بسبب الناجتة الرياضيات تعلم صعوبات
 األساليب مالئمة عدم أو ضعف األدوات نقص مثل

  .االنفعال أو الغياب املرض، القلق اخلوف، التدريسية،
Environmentally  caused  by 
Dyscalculia 

  



  )عسر الحساب(صعوبات تعلم الرياضيات                           الفصل السادس
 

 187 

 أو الشاذة الكلكوليا  4
 الزائفة

Para- Calculia  

  الرياضيات بتجنب مصحوبة ديسكلكوليا
Dyscalculia with    Learned    Math 

Avoidance  

  

  اللفظية الباراكلكوليا  4/1
  .احلركية

Motor Verbal     
Para- Calculia 
 

 

 مفهوم ثبات مرحلة إىل الوصول على القدرة عدم
 )بدايتها من باألعداد الرجوع أو االنعكاس (العدد
 صعوبة العددي، العمى ترتيب، بدون األعداد تسمية
 من الرغم على لألعداد اللفظية املقاطع األعداد، نطق
  .مألوفة سالسل يف األعداد كتابة على قادر أنه

  

  
   :التصنيف الخامس .5 .2

من الدراسات اليت اهتمت برصد صعوبات تعلم الرياضيات وبعض العوامل املرتبطة  العديدباستعراض 
الّتوصل إىل صعوبات تعلم الرياضيات لتالميذ املرحلة االبتدائية ) 259، 258، ص 2006صالح، ( ا، أمكن لـ

  :اليت تدور حول
 .ندسةضعف القدرة على تذكر بعض التعليمات الرياضية وخاصة املتصلة باحلساب واهل -
 .قصور واضح يف فهم بعض املفاهيم الرياضية األساسية على سبيل العدد الصحيح، الكسر العشري -
 .إجراء العمليات األربع :املثالقصور واضح يف إجراء املهارات الرياضية، على سبيل  -
 .األخرىضعف يف توظيف املفاهيم والتعليمات الرياضية يف املواقف احلياتية ويف املواد الدراسية  -
 .ضعف القدرة على االستدالل واالستنتاج الرياضي -
 .ضعف امليل واالجتاه حنو الرياضيات -

 :التصنيف السادس.6.2
  :إىل أّن الصعوبات الرياضية  ميكن إرجاعها إىل) 166-161، ص 2006سالم وآخرون، (ينظر 

  الصعوبات اللغوية –
  .عدم القدرة على قراءة احلساب يف الكتب املدرسية –
  .القصور اإلدراكي –
  .مشاكل الرقم واخللفية –
  .اضطرابات الذاكرة –
  .قصور التوجه العام –
  .عدم القدرة على تكامل ومعاجلة املعلومات –
  .ضعف اإلملام بأساسيات املعرفة الرياضية –
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  : التصنيف السابع.7.2
خاصة فإّن صعوبة الرياضيات جتعل دراسة االضطرابات الرياضية حتّديًا ) Geary,2000(حسب 

 العد يم الرقمية األساسية مهاراتالقصور التعليمية ميكن أن تشتمل على صعوبات يف إتقان املفاه. للباحثني
   .االسرتجاعيو  املكاين –احلساب، وجتهيز العمليات احلسابية باإلضافة إىل القصور اإلجرائي، البصريو 

  )165-163، 2008عيسى،  و خليفة( 
 الرقم مفهوم صعوبات:   

 املكان وقيمة الكبرية األرقام فهم اأمّ  . امليالد مع تظهر الصغرية، أو القليلة الكمية و األرقام فهم إن
 صعوبات ذوي األطفال معظم أن الدراسات حتوضّ  . االبتدائية واملدرسة املدرسة قبل ما مرحليت خالل فينمو
 .بسوء متس مل الكفاءة وهذه األرقام، يف كفاءة لديهم الرياضيات تعلم

  العد مهارة في العجز:    
 لديهم األطفال هؤالء أن الرياضية االضطرابات  ذوي األطفال على أجريت اليت الدراسات أظهرت

  الرقمية باملعلومات االحتفاظ عدم يف تتمثل مشكالت من بعضهم يعاين رمبا .العدّ  يف والدقة املعرفة يف قصور
 . العدّ  يف أخطاء عليه يرتتب مما  ،العدّ  أثناء العاملة الذاكرة يف

 الحسابية المهارات في صعوبات:   
 هذه. واملعقدة البسيطة احلسابية املسائل حل يف صعوبات لديهم الرياضية االضطرابات ذوو األطفال

 فإن  ذلك، إىل باإلضافة .العاملة والذاكرة x 4)4أو ، 6+5(الرقمية اإلجراءات يف قصور من تنشأ الصعوبات
 يف األرقام تنظيم عدم بسبب الرياضيات يف مشكالت إىل يؤدي أن ميكن املكانية-البصرية املهارات يف القصور
-البصرية القصوروكذلك    الذاكرة يف والقصوراإلجرائية، القصور أن من الرغم املتصل، على متعدد اجلمع
 .متبادل ارتباط بينهم أن إال منفصل بشكل حتدث املكانية
 اإلجرائية االضطرابات:   

 :الصعوبات هذه يظهرون الذين التالميذ
 منائيا الناضج العشري غري العددي أو الرقمي والنظام) احلساب( الرياضية اإلجراءات يستخدمون. 
 اخلطوات متعددة اإلجراءات خطوات تسلسل يف مشكالت لديهم. 
 باإلجراءات املرتبطة املفاهيم فهم يف صعوبة لديهم. 
 اإلجراءات استخدام عند متكررة أخطاء يرتكبون. 

 النصف يف وظيفي خلل يف الباحثون يتشكك  ،ذلك ومع معروف، غري الصعوبات هذه سبب
 .اإلجرائية باملهام املختص األيسر الكروي
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  الذاكرة اضطرابات:   
 :الصعوبات هذه يظهرون الذين التالميذ

 الرياضية احلقائق اسرتجاع يف صعوبة لديهم. 
 الرياضية احلقائق اسرتجاع عند األخطاء يف عال معدل لديهم. 
 صحيحة حبقائق ترتبط خاطئة حقائق يسرتجعون. 

مرة أخرى، يتشكك الباحثون يف خلل وظيفي يف النصف الكروي األيسر للمخ نظرًا ألّن هؤالء األفراد 
 .ات الذاكرةهذا االرتباط يقرتح احتمالية وراثية اضطراب. لديهم اضطرابات يف القراءة بشكل متكرر

 مكانيةال -بصريةال االضطرابات:   
 :الصعوبات هذه يظهرون الذين التالميذ

 املتعددة املتصالت ذات اجلمع عملية يف املتصالت رسم مثل لعملهم املكاين التنظيم يف صعوبة لديهم. 
 األخر إىل اجلربية املعادلة جانيب أحد من األرقام نقل ويسيئون الرقمية، اإلشارات قراءة يسيئون ما غالبا. 
 القيم وضع يف أخطاء عنه ينتج والذي لألعداد املكاين الوضع تفسري يسيئون. 
 املساحة على تنطوي اليت املسائل يف صعوبة لديهم. 

املختص باملهام البصرية  األمين الكروي النصف يف بالقصور -كبري بشكل- يرتبط االضطراب هذا
 .كما ترى بعض الدراسات أن الفص اجلداري األيسر له دور يف هذا االضطراب. املكانية

 :التصنيف الثامن. 8.2
 :أبرز مظاهر الصعوبات الرياضية فيما يلي) 22، ص 2008خطاب،( ّخلص 

 صعوبات اإلدراك البصري : 
وعكس األرقام وصعوبة يف استخدام الفراغ  وتتمثل يف ضعف االنتباه وجتاهل بعض خطوات احلل 

وترتيب املنازل الرياضية، وصعوبات يف إدراك العالقات و االجتاهات، وصعوبات يف فهم العالقات بني احلجوم 
 .واألشكال والقياس والتقدير واهلندسة وغريها

 صعوبات في اإلدراك السمعي : 
ت احلل، وصعوبة يف استيعاب املسائل وتتمثل يف ضعف حفظ اجلداول الرياضية،  ونسيان خطوا

  .التعامل مع التسلسل العددي وإدراك العالقات بني األرقام وغريها الكتابية وصعوبة
 صعوبات في استخدام اإلستراتيجية الرياضية: 

  فالكثري من الطلبة ذوي صعوبات التعلم يستخدمون أسلوب احملاولة واخلطأ يف حل املسائل الرياضية
يستخدم اإلسرتاتيجية املناسبة للحل  كيف تستخدم اسرتاتيجيات املساعدة يف احلل، وبعضهم اليعرفون   وال

 .بسبب ضعف القدرة على تصور املسائل الرياضية عقلياً 
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 عدم القدرة على تعميم املعلومات إىل مواقف جديدة. 
 نقص يف الدافعية وسلبية االجتاه حنو الرياضيات والتدين يف مفهوم الذات.  

إىل أن الطلبة  الذين جيدون صعوبة يف تذّكر حقائق  (Roditi,1993)ري الدراسات اليت أشار إليها وتش
األرقام الرياضية لديهم أيضا صعوبة يف استخدام اإلسرتاتيجية املعرفية الفّعالة، واليت تشمل الّضعف يف التخطيط 

   .راقبة الذات وتصحيح األخطاءوم) تنظيم املعلومات(ومعرفة التفاصيل وتذكرها والتحليل املنطقي
   )25، 24، ص 2008خطاب، ( 

  : التاسعالتصنيف  .9 .2
خالصة بالصعوبات الرياضية اليت تتصل بالعوامل اإلدراكية  ) 487-485، ص 2011الوقفي،( قّدم 

 : وهي موّضحة يف اجلدول أدناه
 أثر الضعف في عوامل معالجة في الرياضيات): 11(الجدول 

  أثرها على األداء في الرياضيات  المعلومات عوامل معالجة
  اإلدراك البصري             الخلفية والصورة

                       
                                

  التمييز                               
  التوجه المكاني                               

  يفقد موقعه على الصفحة -
  املشكالت الواردة على الصفحةال ينهي  -
  يواجه صعوبة يف قراءة األعداد املركبة -
  )51، 15مثًال أو  6، 2(يواجه صعوبة يف التمييز بني األعداد  -
  يواجه صعوبة يف نسخ األشكال أو املسائل -
  يواجه صعوبة يف الكتابة املستقيمة على السطر -
  )دصعوبة يف الزمن أو الع( بعد-يواجه صعوبة يف مفاهيم قبل -
يواجه صعوبة يف الربط بني املالمح االجتاهية يف احلساب على  -

  )االستالف(ومن اليمني إىل اليسار ) اجلمع( أساس فوق وحتت 
  خيطئ يف وضع الفاصلة يف الكسور العشرية -
  يواجه صعوبة يف جتميع األشياء يف جمموعات أو أمناط -

  يواجه صعوبة يف إجراء التمارين الشفوية -  اإلدراك السمعي
  يواجه صعوبة يف حل املسائل الشفوية -
  يواجه صعوبة يف العدد ابتداء من رقم معني يف سلسلة -
  يواجه صعوبة يف كتابة األعداد عندما متلي عليه -
  يواجه صعوبة يف مساع أمناط األعداد -
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  اإلدراك الحركي
  

  يكتب األعداد بشكل غري مقروء وببطء و خمطوء -
  صغرييواجه صعوبة يف كتابة األعداد حبجم  -

  صعوبة تركيز االنتباه خطوات احلل -  االنتباه
  صعوبة توجيه االنتباه عند عرض الدرس -

  :وميكن تلخيص الصعوبات الّلغوية يف الرياضيات كما هي يف اجلدول
  مظاهر الصعوبات الّلغوية في تعلم الرياضيات): 12(الجدول 

  
م يتفقون بصفة عامة على    على الّرغم من تباين الباحثني يف تقدمي أهم التصنيفات السابقة الذكر؛ إالّ أ

مه،  وعلى املختصني أن يتعاملوا أّن التلميذ الذي يظهر صعوبة يف الرياضيات يواجه مشكالت تعيق مسار تعل
  . مع طبيعة هذه الصعوبات بشكل دقيق

م يف حاجة ماسة إىل تعلم  و عليه؛ أصبح من الضروري االهتمام بذوي صعوبات تعلم الرياضيات أل
م األكادميية م وحتسني حيا  . مالئم من أجل الرقي 

 :الرياضيات تعلم لصعوبات المسببة العوامل.3
للباحثني حول حتديد أسباب صعوبات تعلم الرياضيات واليت أرجعها نتيجة للدراسات املستفيضة 

املنظّرون األوائل إىل جمموعة من العوامل تتمحور مجيعها يف العوامل الفردية، العوامل البيئية مبا فيها املدرسية  
ف من طفل إىل آخر وتظهر الصعوبة يف معظم غري أّن هذه العوامل ختتل.  العوامل النريولوجية والعوامل األخرى

  .األعمار،  ومىت كان التدخل مبكراً أمكن التخفيف من حّدة هذه الصعوبة
 
 
 

  أثرها على األداء يف الرياضيات الصعوبات اللغوية 
  االستقباليةالّلغة 

  )القراءة(
ناقص، زائد، مقسوم، االستالف قيمة ( ومعانيها يواجه صعوبة يف الربط بني املصطلحات احلسابية

  )املنزلة
  ...)االستالف، االفرتاض(يواجه صعوبة يف ربط الكلمات مبدلوهلا إذا كان هلا أكثر من مصطلح 

  ال يستخدم املفردات احلسابية  الّلغة التعبيرية
  صعوبة يف حل التمارين احلسابية الشفويةيواجه 

  يواجه صعوبة يف حل املسائل الكتابية أو اخلوارزميات
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  :هذه العوامل يف )124-122، ص2000حافظ، ( صنفيتبعاً لذلك و 
  .وتشمل العوامل التالية: العوامل الفردية: أوال
 القدرات كفاءة يف قصورا يسبب الذي املخ يف العصبية املراكز تلف ا ويقصد : المخية اإلصابة  ) أ

 حل /التذكر /املفهوم تكوين /اإلدراك /اإلنتباه(  عمليات من عليها ويرتتب ا يرتبط وما العقلية
 ".وبريان يسنتا"و 1997 "لرينر"و "كالفنت" "كريك"و "كوسك" هذا إىل أشار وقد ، )املشكلة
1975  

 عن تقل ال ذكاء بنسبة يرتبط الرياضيات تعلم أن إىل العلماء من العديد أشار فقد: الذكاء نسبة  ) ب
 والقدرة اهلندسية والقدرات املكانية والقدرة العددية القدرة مثل رياضية قدرات من ا يرتبط وما املتوسط

 هم وإمنا عقليا املتخلفني فئات ضمن يدخلون ال التعلم صعوبات ذوي بأن التسليم رغم ،االستداللية
 .التعلم وبطيئي دراسيا املتأخرين إىل أقرب

      متييز يف يركزون فال الزائد والنشاط املداومة مشكالت من التالميذ يعاين حيث :االنتباه صعوبة  ) ت
 .الرياضية املسائل من املطلوب وفهم اجلربية والرموز اهلندسية واألشكال األعداد ومقارنة

 :مظاهره ومن :اإلدراك قصور  ) ث
 )÷، ×، -،( + األساسيةالعالمات  بني التمييز على القدرة عدم يف ويتمثل :البصري اإلدراك قصور -

  )100، 10، 1(  لألعداد الفئوي والبناء للعدد  املكانية القيمة ومعرفة
 أثناء القسم يف عليهم يلقى الذي والشرح اللفظية التعليمات يفهمون ال حيث :السمعي اإلدراك قصور -

 .وغريها احلساب دروس
 املثريات بني التمييز على التالميذ بعض قدرة عدم يف واضحا ويبدو: واألرضية الشكل مشكالت  ) ج

   املوجودة الرياضية املسائل أو املشكالت حل على القدرة وعدم األرضية على املوجودة املتعددة اللونية
  .مزدمحة صفحة يف

 حبل يقوم حني للحواس املتعدد االستخدام يف صعوبة التلميذ جيد حيث :الحسي التكامل صعوبة  ) ح
 . هندسي شكل رسم أو رياضية مسألة

 بالتفكري يعرف فيما عليها الدالة الرموز إىل احلسية املعطيات جتاوز جند حيث: المفهوم تكوين صعوبة  ) خ
 القيام صعوبة من أفرادها يعاين قد التعلم صعوبات ،وفئة الرياضيات لتعليم مهمة أنشطة التجريدي
 استنتاج إىل تؤديان اللتني والتعميم التجريد وعملييت واالستنباط االستقراء :بشقيها االستدالل بعملية
 العياين املستوى من -"بياجيه "نظرية  حسب– املعريف العقلي النمو بطء إىل هذا يرجع وقد. احلل
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Concrete)التمثيلي مستوى إىل )احملسوسة امللموسة األشياء عامل يف الطفل ينغمس حيث 
Representational )اجملرد املستوى وأخريا )امللموسة األشياء إىل العالمات ترمز حيثAbstrat حيث 

 .اجلربية والرموز األعداد التلميذ يستخدم
 :وتشمل :التذكر صعوبة  ) د

 .عليها والتعرف واألشكال األرقام باستدعاء املتعلقة :البصري التذكر صعوبة -
ا واسرتجاع التدريسية بالشروح املتعلقة :السمعي التذكر صعوبة -  املسائل حل عند مضمو

 .احلسابية
 .واضحة دقيقة بصورة احلل وصياغة املسألة وفهم املفهوم لتكوين مهم وهو: غوياللّ  التعبير صعوبة  ) ذ
 أم واخلطأ احملاولة على يعتمد هل احلسابية املسائل حبل خاص وهو:)المسألة(   المشكلة حل صعوبة  ) ر

 أم Reflectivenessوالتأمل الرتوي إطار يف يتم هل ؟واالستنتاج واالستدالل اجملردات فهم على يعتمد
 إىل منطقيا تفضي متسلسلة خطوات وفق يسري هل ؟Impulsivenessية والتسرع االندفاع إطار يف يتم
 متخبطة؟ عشوائية خطوات وفق يتم أم احلل

 ثنايا يف تتكون اليت الدراسية بامليول يتصل أمر وهو: الرياضيات نحو السالبة واإلتجاهات الميول   ) ز
 .االجتماعية التنشئة وعمليات الشخصية اخلربات

 إىل واالفتقار الدراسي الفشل خربات من تنبع انفعالية استجابة هو  Math Anxiety:  الرياضيات قلق  ) س
 حقائق من تعلموه ما وتطبيق الرياضيات تعلم حنو االجتاه يعوق وبالتايل التالميذ لدى الذات تقدير
 . االختبارات أداء أثناء خصوصا املسائل حل يف رياضية

  : العوامل البيئية: ثانيا
ا العوامل املرتبط ببيئة املنزل واملدرسة   .ويقصد 

حيث غالبا ما ينحدر التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم احلساب من أسر  :البيئة المنزلية  ) أ
ا االجتماعية واالقتصادية الثقافية متدنية ال تتابع بالقدر الكايف حتصيل أبنائها وبصفة  مستويا
خاصة أداء الواجبات املنزلية اليت تعد ضرورية ملادة احلساب والرياضيات عمومًا وبالتايل ينخفض 

م يف صورة دروس خاصة امل ا على مساعد        ستوى التحصيلي ألبنائها فضًال عن عدم قدر
 .أو جمموعات تقوية داخل املدارس أو خارجها

أنه أفرزت عمليات االهتمام ) 177، ص2005البطاينة وآخرون، ( يضيف  : البيئة المدرسية  ) ب
السلبية كان من بينها انتشار الدروس بالعالمات كمؤشر للتحصيل العديد من الظواهر الرتبوية 

تسهم يف تأخري  اخلصوصية والتعليم يف املنزل وتراجع فاعلية عملية التعليم داخل الغرفة الصفية واليت
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واستخدام الرياضيات كوظيفة حياتية وعملية عقلية معرفية مما يساهم يف زيادة صعوبة تعلم 
 .الرياضيات

عدم  أنه من بني الصعوبات اليت تواجه الطلبة يف حل املسألة )246، ص 2004السلطاني، ( يرىو 
ز بني احلقائق واملفاهيم واملبادئ الواردة يف املسألة، صعوبة التمكن من مهارة القراءة، عدم القدرة على التمييّ 

ل اختيار اخلطوات اليت ستتبع يف احلل وضعف خطة احلل، عدم إملام الطالب باخلربات السابقة الالزمة حل
ضعف  قدرة الطالب على  سلسل يف خطوات احللاملسألة، عدم قدرة الطالب على التفكري االستداليل والتّ 

 .التخمني والتقدير للحل الصحيح
  :العوامل النيرولوجية والعوامل األخرى  :ثالثا

 الفص أنّ   )Surech & Sebastian,2000(نقالً عن  )162، ص 2008عيسى، و  خليفة(  يوّضح  
 عن  والدراسات .صعوبات عنه ينتج أن ميكن فيه خلل أي وبالتايل ،  الرقمية بالعمليات املعين هو اجلداري
 مشكالت لديهمد األفرا هؤالء أن أظهرت -اجلداري الفص يف خلل نتاج وهي -جريستمان متالزمة ذوي األفراد
 لديهم ليس ولكن األيسر أو األمين الصحيح للوضع احلس فقدان إىل باإلضافة احلسابية العمليات يف خطرية

 .الشفوية غةاللّ  مهارات يف مشكالت
 صعوبات عليهم تظهر ما غالبا البصري التجهيز يف الضعف ذوو األفرادأّن  -املؤلف-يرى  و
 الرياضية واملواقف األرقام يرى أن الفرد من يتطلب الرياضيات يف النجاح أن إىل ذلك يرجع وقد الرياضيات،
 أيضا لديهم يكون أن احملتمل من ، املتتالية يف صعوبات لديهم الذين التالميذ و .واهلندسة اجلرب يف خصوصا

م حسايب عسر  الستكمال املطلوبة احملددة الصيغ أو احلسابية العمليات وتتابع التسلسل تذكر يستطيعون ال أل
  .احلسابية العمليات من جمموعة

  :أسباب صعوبات التعلم يف الرياضيات فيما يلي) 337أ، ص ، 2010عبد الواحد، (ويلّخص 
 ضعف أو سوء األعداد السابق يف الرياضيات.  
 القصور الواضح يف إدراك العالقات املكانية.  
 عدم القدرة على عد سلسلة من األشياء املصورة عن طريق اإلشارة إليهم.  
 صعوبات يف فهم وقراءة املشكالت الرياضياتية.  
  الواضح إىل اختيار واستخدام االسرتاتيجيات املالئمة يف حل املشكالت الرياضياتيةاالفتقار.  
 قلق الرياضيات الذي ميثل عائقاً أمامهم والذي قد يؤدي إىل اجتاهات سالبة يف الرياضيات.  

أنه البد من أجل يرون أّن املهتمون يف جمال صعوبات التعلم  )  131، 130ص ،1992الزراد، ( ويذكر 
سباب ومعرفة األسّية من قبل فريق متعدد الّتخصصات من دراسة الناحية العصبية واحلالبد فهم هذه الصعوبات 

  :األساسية وراءها واليت تتلخص بالتايل
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  عوامل وراثية  -
   يل وبالتا  إصابات الدماغ قبل، أو أثناء، أو بعد الوالدة، مما يؤدي إىل اضطرابات بسيطة يف الدماغ -

  .والتعلم، والرتبية  إىل اضطرابات يف السلوك، وقد تبني وجود عالقة بني وظائف الدماغ والسلوك
  ....عوامل كيميائية حيوية مثل األدوية والعقاقري، والفيتامينات واألمحاض اآلمينية -
ية  سّ حيث أّن ضعف اإلحساس املبكر وعدم تعرض الطفل للمثريات احل) فقط( احلرمان البيئي احلسي  -

  .يضعف من مدركاته احلسية وبعض الوظائف العقلية
 .سوء التغذية الشديد -

 :الرياضيات تعلم صعوبات تشخيص.4
 الفهمإذا كانت عملية التعرف والتشخيص يف جمال صعوبات التعلم تستدعي أول ما تستدعي أن يزداد 

إىل دقة يف حتديد وتشخيص وعالج طفال ذوي صعوبات التعلم، وتفعيل هذا الفهم  رمبا يؤدي خبصائص األ
  .صعوبات التعلم عموماً 

لكي ال حيدث : يف قوله" 1990الزارد، "خلصها ) Chalfant & King( "كالفنت و كينج" ويف حماولة لـ
    خلط يف الّتعرف على األطفال ذوي صعوبات تعلم وانتقائهم بصورة فارقة عن احلاالت األخرى اليت تتشابه 

   .يف ضعف التحصيل فإنه جيب األخذ يف االعتبار جملموعة من احملكاتمع ذوي الصعوبة 
    )291، ص 2003السيد، ( 

حمكات  ثالثة افرتض  (Kosc,1971,1972)"كوسك"يذكر أّن  )77-66، ص2006زيادة، (يف حني أّن 
  :نذكر منها داء احلسايبلتشخيص اضطراب األ

   :التعارض وأ التباعد محك. 1. 4     
     األكادميية اجملاالت من كل يف ملحوظة فردية فروقا  التعلم صعوبات ذوي من األطفال يظهر وفيه

 ما مستويات يف النمائية النواحي يف التعلم صعوبات ذوي األطفال بني الفردية الفروق لوحظت وقد . النمائية و
 ويعاين . تليها اليت واملراحل االبتدائية املدرسة مرحلة يف فتالحظ األكادميية التعلم صعوبات أما. املدرسة قبل

 .املكانية والقدرات  الذاكرة االجتماعية غوية،اللّ  القدرات يف كبري تباين من منائية تعلم صعوبة يظهر الذي الطفل
   :االستبعاد محك. 2. 4      

 اضطرابات  مسعية اضطرابات و العقلي، التخلف من الناجتة التعلم صعوبات ذوو األطفال يستبعد وفيه
  العقلي التخلف ذوي األطفال أن االستبعاد عامل يعين وال  للتعلم، الفرص نقص ،انفعالية اضطرابات بصرية،

 .التعلم صعوبات ذوي من عدهم ميكن ال البصر أو معالسّ  يف اضطرابات من يعانون من أو
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  :الخاصة التربية محك. 3. 4    
 بسبب منائيا األطفال يتأخر فقد . منوهم تالئم خاصة تربية إىل التعلم صعوبات ذووا األطفال حيتاج

حتصيلهم  مستوى يف للتدريس املالئمة واملناهج الطرق خالل من يتعلمون كيف ليتعلموا املناسبة الفرص نقص
 ولكن والكتابة القراءة يتعلم ومل املدرسة إىل مطلقا يذهب مل التاسعة عمر يف طفل ، املثال سبيل على. الدراسي
 التباعد من الرغم على التعلم صعوبات ذوي من اعتباره ميكن ال الطفل هذا. سوية واملعرفية اإلدراكية قدراته
  .للتدريس النمائية املناهج خالل من يتعلم أن الطفل هلذا وميكن  التحصيل، و القدرة بني الواضح

  : و يف ضوء ما سبق؛ فإّن تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات جيب أن يعتمد على حمكني مها
 :المحك الكمي: أوالً 

-DSMالعقلية  لألمراض الرابع التشخيصي اإلحصائي التحليل يف قدم افرتاض على احملك هذا ويعتمد

IVالوظائف وسالمة .الذكاء نسب اختبارات تقاس كما املتوسط من األعلى أو املتوسطة الذكاء نسبة" مؤداه 
 على واحلصول. االنفعالية و  النمائية االضطرابات وغياب املناسبة الرتبوية والفرص ، والبصر السمع مثل احلسية
 )Newman,1998("نيومان" ويذكر " الرياضيات لصعوبات تعلم املشخصة االختبارات على ضعيفة درجات
) Lerner,2000"(لرينر"و )1989(الرياضيات لصعوبات التدريس جملس االختبارات نشرها من جمموعة

  .ستخدمت  على نطاق واسع يف معظم الدراسات األجنبيةا(Hummel&Humes,1984) "هاميلوهيومز"و
  : المحك الكيفي: ثانيا

 "ويقدم. الرياضيات تعلم صعوبات ذوي األطفال عند تظهر اليت األخطاء أمناط على احملك هذا يركز
 فيما جنملها الرياضيات تعلم صعوبات ذوو األطفال حيدثها اليت األخطاءجمموعة من  ) (Ashlok, 1976"أشلوك
 :يلي

 . لألطفال املقدمة للمشكلة اجلزئي اإلكمال من الناجتة األخطاء -
  .اخلطأ والوضع التجميع إعادة من الناجتة األخطاء -
 .احلساب يف اخلاطئة اإلجراءات عن الناجتة األخطاء -
 .الصفر مفهوم فهم يف اإلخفاق من الناجتة األخطاء -

تحليل نمط "على فحص اخلطأ املتكرر من قبل التلميذ ) 497، 496، ص 2011الوقفي، ( يطلق كما 
ا املعلم داخل حجرة الصف وحتليل مهارات التلميذ الرياضية وتقييم "الخطأ ومن خالل املالحظات اليت يقوم 

  .  خطاء اليت يرتكبهاجمموعة من األآدائه، أمكن التوصل إىل 
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  فيما يلي جمموعة من أشّيع أمناط األخطاء اليت تالحظ يف أعمال التالميذ يف الرياضيات موّضحة  و
 :يف اجلدول اآليت

  أنماط األخطاء التي يرتكبها ذوو الصعوبات الرياضية): 13(الجدول 

استجابة   التمرين
  الطالب

  نمط الخطأ

0000  
4+7=  

13+128  
134+6  

0+5  
22+16  
74+42  

6+7+3+5  
36+27  
54+33  
46+6  
64-12  
47-25  

343-32  
243-25  
126-48  
674-3  

76-18  
604-318  
600-218  

0×7  
43×3  
32×4  
26×8  

328×32  
46×30  

5  
10  

258  
194  

10  
11  

128  
18  
53  
97  
61  
76  
23  
11  

222  
122  
341  

68  
296  
292  

7  
126  
148  
168  
656  

1580  

  .ضعف يف فهم معىن العدد والعالقة بني واحد وواحد
  ضعف يف املهارات االحتسابية أو عدم معرفة قيمة األرقام

  .قصور مكاين، وعدم مفهوم قيمة املنزلة
  .قصور مكاين وضعف يف تناسق اليد والعني

  .الصفر اليفهم معىن مجع
  .جيمع األرقام األربعة معاً 

  .اليكتب العدد الذي يسميه
  .يقفز عن بعض األرقام يف اجلمع

  .ال يعرف مفهوم احلمل
  .يضيف حمموال غري موجود

  .خيطئ يف كتابة اآلحاد وقيمة احملمول
  .عملية خمطوءة لعدم فهم معىن اإلشارة

  .ضعف يف حقائق الطرح األساسية
  .ال يستكمل العملية

  .يلتزمها مييز نقطة البدء يف العملية و ال
  .يتجنب االستالف فيطرح العدد الصغري من الكبري

  يطرح كل أعداد املطروح منه
  .من املستلف منه  1ال ينقص 

  .ال حيدد الرقم املستلف منه
  خيطئ يف حتديد قيمة املستلف له واملستلف منه

  .خيلط بني مفهوم الصفر يف اجلمع والضرب
  .مفهومي اجلمع والضربخيلط بني 

  .خطأ احتسايب مصدره ضعف يف احلقائق األساسية للضرب أو ضعف الذاكرة
  .خيطئ يف إجراء العملية و إضافة احملمول

  .خيطئ يف إجراء العملية و ال يستكمل ضرب كل األرقام
  .خيطئ يف حتديد قيمة احملمول
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47×8  
231×54  
612×73  

40÷8  
320÷5  
385÷6  

1104÷4  
76÷7  

326  
924  

2626  
2  

60  
64  

281 
  6والباقي1

  .ال يضيف احملمول
  .خيطئ يف ترتيب األرقام حسب منازهلا

  .استجابة عشوائية ناجتة عن ضعف االهتمام أو ضعف الفهم
  ال مييز املقسوم من املقسوم عليه

  .ال يستكمل عملية القسمة
  يهمل الباقي

  .يهمل الصفر يف عملية القسمة
  .حيذف اآلحاد يف عملية القسمة

  
  

الرياضيات وذلك من خالل ما تقدم عرضه من أمناط األخطاء املرتكبة اليت يعاين منها التالميذ يف 
علمات املدرجة يف جمال واليت تناولت بعض من الوضعيات اليت تقيس التّ  ،دف حتديد موضع صعوبة املتعلم

  . األعداد واحلساب يف منهاج الرياضيات للمرحلة االبتدائية
     أمكنها رصد بعض من هذه األخطاء  بصدد حبث ذلك؛ - يف الدراسة احلالية -مبا أّن الباحثة  و

  .يف عينة الدراسة
 شخيصالتّ  من نوعان مثة أن )126، 125، ص 2000حافظ، (  و تباعًا ملا سبق ذكره؛ يلّخص

 شرح أثناء املعلم به يقوم رمسي غري والثاين و األخصائيون اخلرباء به يقوم رمسي األول احلساب، يف التعلم لصعوبة
 .الدروس
  : ويشمل :الرسمي التشخيص  :أوال

 .لتعلما صعوبة من يعاين الذي التلميذ ذكاء نسبة قياس -
 .التلميذ لدى الرياضية القدرات قياس -
 .الرياضيات مادة حنو واالجتاهات امليول قياس -
 .التلميذ لدى االختبار وقلق الرياضيات قلق درجة قياس -
 .النفسي األخصائي السابقة باالختبارات ويقوم التلميذ، لدى املعريف العقلي النمو مستوى قياس -
 .الطبيب به ويقوم للطفل العصيب الفحص -
باإلضافة إىل دراسته  االجتماعي األخصائي مبعرفة لألسرة االقتصادي االجتماعي املستوى قياس -

 .ألحوال التلميذ يف بيئتيه األسرية واملدرسية
 .املعلم مبعرفة ويتم األطفال لدى احلساب يف التعلم صعوبات تشخيص إستبانة تطبيق -
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  :الرسمي غير التشخيص: ثانيا
 داخل الدراسة وظروف التدريس يف طريقته  ويقيم يدرس الذي احلساب أو الرياضيات معلم به ويقوم

 باإلجراءات يقوم احلالة هذه ويف نفسه التلميذ الصعوبة مصدر أن يفرتض فإنه عليها غبار ال وجدها ذافإ القسم
  :التالية

   .احلساب يف التلميذ حتصيل مستوى حتديد -
  .الكامنة والقدرة احلساب يف التحصيل مستوى بني الفرق حتديد -
  .احلسايب واالستدالل احلسابية العمليات إجراء يف األخطاء حتديد -
 .احلساب صعوبات يف املسهمة العقلية العوامل حتديد -

ل مفصّ و واضح دقيق ويفاد مما سبق ذكره؛  أنه حينما يريد الباحث القيام بعملية حتديد وتشخيص 
لذوي صعوبات تعلم الرياضيات، فإنه جيب أن ال يعتمد فقط على أي من احملكات السابقة بشكل منفرد  على 
غرار التقديرات الكمية اليت تستقى من االختبارات واملقاييس السيكومرتية،  بل جيب أيضا أن يعتمد على 

أكثر فهماً وعمقاً بطبيعة أو نوعية الصعوبة املالحظات من خالل رصد األخطاء املتكررة  واملقابالت،  مما يزيده 
  .  اليت يعاين منها املتعلم وبالتايل يكون بصدد تشخيص شامل ومتكامل

 :المخ وصعوبات تعلم الرياضيات.5
ا يف التعلم صعوبات لنوعية قبل الّتعرض  على البد من الّتعرف املخ، وظائف خلل بأنواع عالقا

 :مصادر ثالثة من تأيت التعلم صعوبات أنّ  يف كون. التعلم بعملية املرتبطة احلركية و يةاحلسّ  املسارات
 املطلوب فإن احلالة تلك يف و تكون، أن ينبغي كما بوظائفها تقوم ال احلواس أن أو حسية إعاقة -أ

 قصر الضعيف البصر ذووا( بصرية ،)الصم و السمع ضعيفو األطفال( مسعية :بدقة الصعوبة نوع حتديد هو
 املتعلم وضع الضروري من حالة كل يف و أنواعها، جبميع حركية إعاقة أو ،)اخل...ألوان عمى نظر، طول النظر،

 .التعويضية العمليات له حيقق دقيق تعليمي تربوي برامج يف
 هذه ويف العليا العصبية املراكز يف عطل أو تلف أو إصابة هناك لكن و سليمة احلواس تكون قد -ب

 :حتديد من بد ال احلالة
 .املوجود )اإلصابة( العطل نوع -
 املعلم دور و الطبيب، دور حتديد أمكننا العوامل تلك حتديد مت ما إذا و املخية، اإلصابة درجة -

 .املخية اإلصابة ذوي مشكالت مواجهة يف املنزل ودور
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 طريق عن املخ أمر أو تنفيذ إمكانية عدم بسبب التعلم صعوبات بعض حتدث األحيان بعض يف  -ج
               غويةاللّ  األصوات مساع على قادرا فيها الطفل يكون اليت احلاالت بعض مثل(  احملرك العصيب النظام

 على مثال خري احلركية اإلعاقات صور و ،)املسموعة أو املرئية احلروف تقليد أو كتابة ميكنه ال و فهمها و
 املركزي أو   الطريف املستوى على كان سواء احلركي املسار عطل أو إعاقة أن لنا حيوضّ  السابق والتحليل .ذلك
 اختبار مهام يف للغاية واضحة تظهر التعلم صعوبات على تدل نوعية عالمات ظهور إىل يؤدي أن و البد باملخ
  .للذكاء وكسلر  ملقياس الفرعية العملية االختبارات على األداء و السريع، النيورولوجي املسح

  )128، 127، ص 1994، كامل( 
ما بني الوظائف اإلدارية  أّن العالقة)  (Ardila and Rosselli,2002"أرديال وروسيلي"وتوّضح كل من 

   واحلل احلسايب الصحيح، بواسطة عرض اإلشكاليات احلسابية اليت يعاين منها أصحاب اإلصابات الدماغية 
األمامي وبالتحديد اجلزء ما قبل األمامي هو املسؤول بشكل  يف املناطق األمامية، فمن املعروف علميًا أن اجلزء

خاص عن الوظائف اإلدارية، فالباحثتان أعاله يؤكدان أن أصحاب العطب يف هذا اجلزء من الدماغ يواجهون 
صعوبات يف حل مسائل حسابية مركبة من عدة مراحل، وصعوبات يف االنتقال من مرحلة إىل مرحلة، وذلك 

  ) (Ardila et Rosselli, 2002, p179-231 .م يف عمليات التخطيط واملتابعة واحللنتيجة لصعوبا
 التعلم لعملية احلاكمة العوامل أهم من تعد باملخ العصبية التكوينات أن الدراسات نتائج أوضحت كما

 اختالف من الرغم على وذلك .ومتكامل متناسق نظام يف مًعا تعمل أجزاء أو مناطق عدة من يتكون املخ وأن 
 للنشاط كبري دور عن احلديثة النفسعصبية الدراسات كشفت فقد   .منها بكل اخلاصة الوظائف أو الوظيفة
 كوزون - لستانشكو دراسة كشفت حيث ،الرياضيات يف التّعلم صعوبات ظهور يف الدماغي
 الفصوص خاًصة و الدماغ  أجزاء بعض نشاط يف جوهرية فروق عن(Stanescu- Cosson et al,2000)وآخرون
 صعوبات وذوي العاديني بني والبسيطة املعقدة احلسابية املهام ببعض القيام أثناء يف اليسرى املنطقة يف اجلدارية
   .الرياضيات تّعلم صعوبات ذوي عند قوية بصورة نشاطها يالحظ ال الدماغ من األجزاء هذه وأن التّعلم،

 العاديني والطلبة الرياضيات يف التّعلم صعوبات ذوي بني االختالف أوجه يوضح: )07( الشكلو  
 الرياضية املهمات بعض على األداء يف
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أنه إذا وجدت ) 1962هيكان وآخرون، (ويضيف  .اضيالبصرية للرياضيات واالستنتاج الري -التنظيمية املكانية
روروك "كما استنتج  .صعوبة يف قراءة وكتابة األعداد فإنه يرتبط دائماً  باالضطرابات يف نصف املخ األيسر

  أّن صعوبات تعلم احلساب تنتج على األقل من فئتني عريضتني لالضطرابات النيوروسيكولوجية" وزمالؤه
لصعوبات الّلفظية اليت تكون انعكاسا ألنظمة املخ األيسر واألخرى تعتمد على الصعوبات إحدامها تعتمد على ا

ا انعكاس لالضطراب املبكر داخل أنظمة نصف املخ األمين   .غري الّلفظية اليت تبدو أ
تبدو صعوبة تذكر احلقائق احلسابية األساسية ترتبط على حنو دال مع الضمور يف األجزاء اخللفية من  و

من األطفال الذين يعانون من صعوبات  %  6أّن ) Weinstein,1981" (وينستني"و يقرر .  ف املخ األيسرنص
و يظهر هؤالء تفضيل نصف املخ األمين . حسابية يعانون من بطء النمو العصيب أكثر من الصعوبة األساسية
  )108-100، ص 2006 زيادة،( .الذي خيدم الوظائف املكانية أكثر من تفضيلهم لنصف املخ األيسر

مبراكز حمددة يف الدماغ، باإلضافة إىل املشاكل البصرية عليه؛ فإّن صعوبة تعلم الرياضيات ترتبط  و
     عصبية  -املكانية فإّن األفراد الذين يعانون صعوبات يف التعلم يظهرون عالمات ّضعف يف اجلوانب النفس

اليت تعمل على خلق املصاعب املتعلقة بالكلمات والصعوبات .  يف األجزاء اخللفية من نصف الدماغ األمين
      املتعلقة باإلحصاء، وتكوين املفاهيم، وحل املسائل، إضافة إىل التفكري يف األشياء اجملردة تشري إىل ضعف 

  )150، ص 2008السليتي، .( يف الفصوص األمامية
أّن أي اضطراب يصيب  Vonaster" أسرت–فون "و  Rourke"رورك"و   Badian"بادين"ويرى كل من 

املخ األيسر يؤدي بالضرورة إىل اضطراب يف العمليات احلسابية ويؤدي أيضًا بالضرورة إىل اضطراب بعض 
  )185، ص 2006زيادة، ( .املكاين –العمليات املرتبطة باملخ األيسر مثل قصور التصور البصري 

بعض الدراسات اليت تبّني سيطرة دماغية الضطرابات احلساب تبعًا خللل  أيضاَ  "Van Hout" ويظهر         
النصف الكروي األمين اليت تبدو ظاهرة عن النصف الكروي األيسر تصاحب صعوبات يف إدراك املقادير العددية  
 صعوبات يف احلساب الذهين جترب العميل على استعمال معاجلات ملموسة للعد صعوبات التنظيم البصري  

  (Flessas, Lussier, 2001, p241) .انعدام تنسيق اليد اليسرى مع حفظ بعض القدرات يف القراءة والكتابة
  

حباث اليت اهتمت بدراسة العالقة بني املخ وصعوبات تعلم الرياضيات بوجه ابق لنتائج األمن العرض السّ 
به يف بعض العمليات املرتبطة أّن يف جمملها رّكز على دراسات تلف املخ وما حيدثه من صعوبات   ؛ضحعام يتّ 
  .فيما بعد تعيق عملية التعلمواليت 
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  خالصة
  

ا  ملا يكتنفه من غموض من الواضح أّن جمال صعوبات التعلم من أكثر اجملاالت تعقيدًا نظراً   إعاقة أل
شخيص ة وتتطلب مهارة خاصة يف التّ يف احلدّ  ةومتعددة األنواع وتشمل مستويات متفاوتغري واضحة املعامل 

خاصة إذا ما تعلق  الدراسي االعقلية ومستوى حتصيله ابني قدرا اً هذه الفئة تظهر تباين نّ أل .بأساليب متنوعة
 .اليت حتتاج إىل مهارات خاصة من قبل دارسيها) احلساب(األمر باملواد الدراسية كالرياضيات 
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 :االستطالعيةالدراسة : أوال
  :أهداف الدراسة االستطالعية -1

  :النقاط التالية يف ةاألهداف اخلاصة بالدراسة االستطالعي تتمثل   
  وصعوباته الدراسة ميدان الّتعرف على. 

  علم واملتفوقني يف مادة الرياضياتذوي صعوبات التّ (تشخيص عينة الدراسة(. 

  ومدى صالحيتها ألدوات الدراسةفحص اخلصائص السيكومرتية. 

 روع يف الدراسة األساسيةالفرضيات قبل الشّ  ضبط حماولة. 
 :الدراسة االستطالعية خطوات -2 

  :تشخيص العينة -2-1     
زهم شـخيص الـدقيق للتالميـذ الـذين يعـانون مـن صـعوبات يف تعلـم مـادة الرياضـيات ومتييّـلصعوبة التّ  نظراً  
كـان لزامـاً يف هـذه املـادة،   التالميذ املتفوقني دراسياً  حصرأيضاً التعلم و  بطيئيأو من التالميذ املتأخرين  عن غريهم
   :التالية اخلطوات إتباع على الباحثة
   :المقابلة -2-1-1

املعلمـــني واملعلمـــات املســـندة إلـــيهم األفـــواج  املقـــابالت مـــع بـــإجراء سلســـلة مـــن –الباحثـــة  –لقـــد قامـــت 
  مـن طـرف نفـس املعلمـني  سـابقة تدريسـها لسـنوات األفواج متّ هذه بعض من كون أن  التأكد  الدراسة و متّ  جمتمع

املعلمــني بالتالميــذ العينــة حبكــم احتكــاك  خصــائصالكشــف عــن علــى  االطمئنــان أكثــرممــا ســاعد الباحثــة علــى 
ـــدف  األولالدراســـي خـــالل الفصـــل  املربجمـــةحتديـــد دروس الرياضـــيات كمـــا ّمت خـــالل هـــذه املقـــابالت  . عمومـــاً 

   .لذلك مالئمتصميم اختبار حتصيلي 
   :الدفاتر المدرسية -2-1-2

 مــــن طــــرف املعلمــــني      )ذوي الصــــعوبات واملتفــــوقني يف الرياضــــيات( عينــــة الدراســــة األويل ل تحديــــدالبعــــد 
  املــادةيف هــذه  دفــاترهم املدرســية للتأكــد مــن نتــائجهم و املعــدالت الرتاكميــة للســنوات الفارطــة ىاالطــالع علــ متّ 

معـدل الرياضـيات ( يف أن تكون لدى التلميـذ أكثـر مـن خـربة سـابقة يف الرسـوب يف مـادة الرياضـيات يراعىحبيث 
ا أن تكـون قـد أثـرت )5/10أقل من  األول والثـاين  مسـتواه التحصـيلي علـى، وذلك السـتبعاد أيـة عوامـل مـن شـأ

اســتمرارية املشــكلة فيمــا يتعلــق بفئــة ذوي صــعوبات للتأكــد مــن  و  احلاليــة، مــن العــام الــذي أجريــت فيــه الدراســة
  .التعلم يف الرياضيات

              معـــــــدل الرياضـــــــيات أكثـــــــر (فـــــــوق يف هـــــــذه املـــــــادة يف حـــــــني وجـــــــود أكثـــــــر مـــــــن خـــــــربة ســـــــابقة يف التّ    
  .نيملتفوقفئة ابالنسبة ل)8/10(من
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  :حي للتلميذالدفتر الصّ  -2-1-3        
وذلك  -عينة حمل الدراسةال - حية للتالميذ ذوي الصعوبةالدفاتر الصّ على للباحثة اإلطالع  قامت

على أساس الكشف ...) مسعية بصرية،(ية هم من أمراض مزمنة أو إعاقات حركية أو حسّ للتأكد من خلوّ 
تسجيل كل فيها اليت يتم وحدة الكشف واملتابعة التابعة للمدرسة،  و الدوري لّصحة التالميذ من خالل 

مني حبكم احتكاكهم بالتالميذ من األولياء للمعلّ  املقّدمةاملعلومات االعتماد على و  ،التلميذ حةصّ  عن املعلومات
م املستمرة ا يف تطبيق حمك  وقد متّ  .ومالحظا دف االستعانة  أخذها بعني االعتبار من قبل الباحثة 

  . االستبعاد
  :المحك الكيفي -1-4-      2

بأنه اخلطأ الذي يشرتك فيه  «)1986 أبو العباس،(عن  اخلطأ الشائع نقالً على أساس أنه ميكن تعريف 
  )2346، ص2011صوالحة، ( .»فأكثر) %15(جمموعة كبرية من التالميذ ويتكرر بني كثري من الطالب بنسبة 

   وكشــف  و اهلــدف منــه رصــد  )حتليــل منــط اخلطــأ(التحصــيلي رحتليــل إجابــات التالميــذ علــى االختبــا  متّ 
أكثــر الصــعوبات واألخطــاء الــيت تكــررت باســتمرار مــن قبــل عينــة ذوي صــعوبات الــتعلم يف مــادة الرياضــيات عــن 

  .حسب ما جاء يف االختبار التحصيلي
 :عينة الدراسة االستطالعية -3

  :العينة راختيا مبررات     -3-1
نسبة عالية من التالميذ  راجع لوجود" ابتدائي السنة الخامسة"املستوى الدراسي للعينة  إّن اختيار

     أّن هذه الفئة تنتميكون و . يف هذه املرحلة) عسر احلساب(تعلم الرياضياتيف الذين يعانون من صعوبات 
             نذكر بعضاً  سوفلذلك . مرحليت الطفولة املبكرة و املراهقةتتوسط اليت مرحلة الطفولة املتأخرة  إىل
تزداد قدرته على االحتفاظ بانتباهه اإلرادي حول ، ذكر عن طريق الفهمإىل التّ الطفل إذ مييل  «؛ خصائصها من

ته باهلدوء االنفعايل تتميز حيا ،ختيالته تتجه حنو ماهو واقعي  ،لديه تصور بصري عن األشياء موضوع معني
 يقوم بهل املخاوف وتنمو لديه خماوف مرتبطة بالفشل فيما وتقّ  .ضبط النفس وضبط املشاعر وكبتها ،واالستقرار

  .»نفسه لإلحساس بفرديته عدّ يف جمموعة من أقرانه ويُ  االندماجمن أعمال،  مييل إىل 
  )139-135ص ، 1972زيدان، (

       هــــذا يســــاهم بالتأكيــــد يف منــــو أمنــــاط للــــّتعلم والتفكــــري خمتلفــــة لــــديهم أثنــــاء معــــاجلتهم للمعلومــــاتكــــل 
م حنوهـا  ادة الرياضـيات، مبـلديهم ألفة  ين تكو يف و  ومـن مثّ ميكـن  قـد تشـكلت وتبلـورت، تكـون كمـا أّن اجتاهـا
  .ربطها بدافعيتهم لالجنازو  عرف عليهاالتّ 
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دينة مبع على رقعة جغرافية تتوزّ و  جمتمع الدراسة اليت متثلبتدائية امدارس  خلمس العرضيالختيار ل تبعاً و  
مما يبعث على اليقني بأّن العينة تكون ممثلة جملتمعها األصلي تعليمياً . )ضواحي املدينة، املدينةوسط (املسيلة 
وذوي صعوبات  يف اختيار التالميذ  املتفوقني دراسياً  "العينة القصدية"أسلوب راعاة مع م . اقتصادياً  وثقافيًا و

اليت تعكس أهداف و املدارس االبتدائية،  هذه املتمدرسني يفمن تالميذ السنة اخلامسة  التعلم يف الرياضيات
 عينة أوليةمن االنطالق  هلاقد أمكن  و .اليت تريد الباحثة الوصول إليها من خالل اختيار هذه العينة الدراسة

   .يف الرياضيات دراسيَّادف تشخيص عينة ذوي صعوبات التعلم واملتفوقني 
  :للدراسة واجلدول التايل يوّضح توزيع اجملتمع األصلي 

 حسب المدارس االبتدائية)تالميذ السنة الخامسة(توزيع مجتمع الدراسة  بّيني :)14( رقمالجدول 
  عدد األفواج  المجموع  اإلناث  الذكور  االبتدائية المدارس

  1/1  28  13  15  1961أكتوبر 17مدرسة 

  2/2  54  23  31  1954مدرسة أول نوفمرب

  2/2  63  31  32  مدرسة بن يونس عيسى

  1/1  25  14  11  05مدرسة جتزئة 

  2/2  47  24  23  مدرسة غالب السعيد

  8/8  217  105  112  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مّوزعني  اً تلميذ) 217( األولية قوامهاح أّن العينة اجلدول أعاله توضّ نها البيانات اليت بيّ  :التعليق على الجدول
  .وعدد األفواج على املدارس االبتدائية حسب اجلنس

  :أدوات الدراسة االستطالعية -4
   :االختبار التحصيلي في مادة الرياضيات -4-1     

مـات  الفصـل الدراسـي األول  بتصميم اختبـار حتصـيلي يف مـادة الرياضـيات يقـيس تعلّ  -الباحثة –قامت 
ابقة الـيت هلـا ارتبـاط باملعـارف املسـتهدفة السـتعماهلا كمـوارد لمعارف الّسـلوتثبيت  )2013/2014(للسنة الدراسية

  .)01ملحق لل أنظر( وقد تضمن االختبار أربعة متارين ووضعية إدماجية
 االعتمـاد يف تصـميمه علـى مواصـفات واليت متّ لتجميع فقرات االختبار وطبعه وإعداده بصورته النهائية، و 

منـه واملتعلقـة )05(املـادةوفـق  02/09/2007املـؤرخ يف   22االختبار اليت حددها امللحق املرفق للقرار الوزاري رقـم
ا،  ا ومعامال اية مرحلة التعليم االبتدائي ومد   :باخلطوات الرئيسية التالية رّ م فإنه بتحديد طبيعة اختبارات 

 هو استخدامه كمحك متيّيزي بني التالميذ املتفـوقني وذوي  منهكان الغرض   حيث حتديد اهلدف من االختبار
 .وكذا استغالل درجاته يف تطبيق حمك التباعد ،على االختبار األداءيف ضوء  صعوبات التعلم يف الرياضيات
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  الوثيقـة املرافقـة للسـنة  بنائه وفق الكفاءات املستهدفة على ضـوء منهـاج الرياضـيات وو  االختباراختيار فقرات
 .مسةاخلا

  ديد الكفاءة املراد تطويرهايادين اليت وردت يف منهاج املادة وحتتبعا للم االختبارتقسيم حمتوى. 

 تقدير عدد األسئلة املقرتحة لكل ميدان لقياس الكفاءة املستهدفة. 

 حتليل فقرات االختباريتبعها ) ساعة ونصف( حتديد زمن االختبارو ) 10/10(يقّدر بـ تنقيطللضع سلم  و. 

  :اختبار الذكاء -4-2     
 Coloured Progressive (CPM) مت اعتماد الباحثة على اختبار املصفوفات املتتابعة امللون

Matrices جون رافن"الذي أعده" )John Raven(.  ظهر هذا االختبار ألول مرة عام)تعديله عام  ومتّ  )1947
ويعترب من االختبارات العرب حضارية . العامل عاما من عمر) 30(حيث استغرق إعداده وتطويره حوايل ) 1956(

أي عندما يكون اهلدف -الصاحلة للتطبيق يف خمتلف البيئات والثقافات؛ فهو اختبار ال تؤثر فيه العوامل احلضارية
     ) 11.6 -5.6(يطبق على فئة األطفال من سن  - من التطبيق البعد عن أثر الّلغة والثقافة على املفحوص

  : جمموعات و هي) 3(هذا االختبار من يتكون  .من العاديني

اية اجملموعة  :)A(المجموعة  - والنجاح فيها يعتمد عل قدرة الفرد على إكمال منط مستمر، وعند 
 .يتغري هذا النمط من اجتاه واحد إىل اجتاهني يف نفس الوقت

املنفصلة يف منط كلي على والنجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على إدراك األشكال :(AB) المجموعة -
 .أساس االرتباط املكاين

والنجاح فيها يعتمد على فهم الفرد للقاعدة اليت حتكم التغريات يف األشكال املرتبطة :(B)المجموعة  -
 . منطقياً أو مكانياً، وهي تتطلب قدرة الفرد على التفكري اجملرد

وكل مصفوفة  مصفوفة،) 36(مبجموع مصفوفة ) 12(وكل جمموعة من اجملموعات السابقة تتكون من 
مصفوفات صغرية حبيث خيتار املفحوص مصفوفة واحد لتكون هي املكملة للمصفوفة ) 6(حتتوي بأسفلها على 

كما يالحظ أن هذه البطاقات قد صممت بألوان خمتلفة؛ حىت تستطيع تلك البطاقات جذب   .اليت باألعلى
بعد انتهاء املفحوص من  .من تشتت انتباهه يف أشياء أخرىانتباه الطفل املفحوص أكرب قدر ممكن بدًال 

، والسؤال )1(اإلجابة عن األسئلة  يف ورقة اإلجابة  يتم حساب لكل سؤال صحيح أجابه املفحوص درجة 
ّمث جتمع الدرجات الصحيحة اليت حصل عليها املفحوص ملعرفة الدرجة الكلية وحلساب )  0(اخلاطئ درجة 

ائمة للمعايري امليئينية  املرفقة مع الكراسة ملعرفة ما يقابل هذه الدرجة اخلام من درجة ميئينية،  نسبة الذكاء هناك ق
وذلك مع مراعاة أن ينظر لدرجته حتت الّسن الذي يندرج فيه املفحوص ومعرفة ما يقابل هذه الدرجة من 

  )3 -1ص ،2008حماد، (  .توصيف للمستوى العقلي ونسبة الذكاء
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  :الخصائص السيكومترية لالختبار- 4-2-1         
. من الشروط الواجب توفرها يف االختبار حىت يكون صادقا للتطبيق واالستخدام متتعه بالثبات والصدق

 بني معامل ارتباطه الثبات ّمت حسابه بطريقة إعادة االختبار وتراوحباستعراض العديد من الدراسات جند أّن  و
- 0.55(وبطريقة التناسق الداخلي بني  )0.99- 0.44(تراوح بني وبطريقة التجزئة النصفية  )0.91- 0.62(

0.82.(  
دق فتّم حسابه عن طريق الّصدق التالزمي مع اختبار وكسلر، بينيه، اختبار رسم الرجل أما الصّ 

-0.35(ومع التحصيل الدراسي تراوحت بني  0.84وأكرب قيمة  0.31تراوحت معامالت ارتباطه بني أقل قيمة
        ابقة الدراسات السّ ومن خالل  .)0.80-0.75(وعن طريق الصدق العاملي تراوحت ما بني   )0.39

  )44-39، ص1998زمزمي،( .اليت أجريت لتقدير الثبات والصدق اّتضح أنه يتمتع بصدق وثبات عاليني
 :الرياضيات في التّعلم لصعوبات التشخيصي التقدير مقياس - 3- 4

 الرياضيات يف التّعلم صعوبات ذوي الطالب للكشف عن 2008) ،الزيات(من قبل هإعدادّمت 
 السلوكية اخلصائص كل أو بعض لديهم يتواتر والذين )التاسع الصف حىت الثالث الصف من بدءً (للطالب
 بإمكان أنه أساس على ونعلمامل املقياس هذا عن باإلجابة ويقوم . الرياضيات يف ملّ عالت بصعوبات املتعلقة

 مدار على )ة(علموامل التالميذ بني املتكرر التفاعل خالل من وذلك تالميذ،لل الفردي السلوك حتليل )ة(علمامل
   .الدراسي العام

 املشار السلوك تواتر ومدى تلميذبال معرفته خالل من وذلك املقياس بنود عن باإلجابة )ة(علمامل يقوم
  غالًبا دائًما،( مخاسي مدى خالل، من عليها جياب ( بنًدا )20(على املقياس حيتوي س،املقيا بفقرات إليه

 عليها حيصل درجة أعلى تكون حبيث)0، 1، 3،2، 4 ( الدرجات املدى هذا ويقابل ، )تنطبق ال نادرًا، أحيانًا،
م على يصنفوا أن ميكن الذينتالميذ ال فرز يتم املقياس فقرات تصحيح بعد و )20( وأدناها )80( املفحوص  أ
 الطريقة حسب الدرجة هذه بتحديد الباحث قام وقد)  فوق فما 40( الدرجة على حصوهلم عند تّعلم صعوبات
  ).2008الزيات،(للمقياس  األصلي املعد حددها واليت احلسايب املتوسط وهي نتائجه تفسري يف املعتمدة
 :السيكومترية للمقياسالخصائص  -4-3-1       

 الصدق: 

 عام بشكل املقياس درجات مبجموع فقرة كل ارتباط معامالت استخدام متّ  حيث :صدق المحتوى -
           وهي معامالت ارتباط مرتفعة تشري  )0.839-0.785( بني االرتباط معامالت تراوحت وقد

 .على مصداقية املقياس يف قياس اخلصائص السلوكية اليت وضع هلا
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عن طريق حساب العالقات االرتباطية البينية بني درجات بطارية مقاييس التقدير : البنائي الصدق -
التشخيصية لصعوبات التعلم واليت يشكل مقياس الرياضيات أحد أجزائها، وكانت مجيع االرتباطات دالة 

 .)0.830( إىل ) 0.611(حيث تراوحت قيمتها بني 
 .املقياس بعامل واحدحيث تبني تشبع :العاملي التحليل -
معامالت االرتباط بني املقياس والتحصيل يف الرياضيات وقد كانت   إجيادعن طريق  :الصدق المحكي  -

 .)0.01(كل هذه املعامالت دالة عند مستوى داللة 
 الثبات : 

 )0.995( قيمة معامله وقد بلغت "كرونباخ  ألفا"مبعادلة : الداخلي االتساق -
 )123، 122، ص2010الفاعوري،(  )0.946( معامل الثبات بلغوقد : النصفية التجزئة -
  :استمارة تقدير المستوى االقتصادي واالجتماعي -4 -4     

تشخيص عينة ذوي صعوبات  علىيعد املستوى االقتصادي واالجتماعي من أهم األدوات اليت تساعد 
واستخدامها كمحك  االقتصادي واالجتماعيباعتبارها أداة من األدوات املتاحة لقياس املستوى  ؛ً التعلم عموما

   استبعاد للتالميذ الذين يعانون من حرمان اقتصادي أو اجتماعي، واحتواء هذه األداة على عدد من األبعاد 
  . يف مجع قدر كايف من املعلومات عن التلميذ صاحب الصعوبة وعن وضعية أسرته اليت ميكن أن جتند

م هذه االستمارة بعد االطالع على الكثري من االستمارات واالستعانة إعداد وتصمي -للباحثة - وقد متّ 
  .)02لملحق ل أنظر(.مة من طرف املعلمنيوتدعيمها باملعلومات املقدّ  ،قةببعضها يف حتديد هذه األبعاد بدّ 

 :نتائج الدراسة االستطالعية -5
 :ائج االختبار التحصيلي في الرياضياتنت - 5-1    

        زعني تلميذ وتلميذة واملوّ ) 217(ر عددهم بـعلى التالميذ املقدّ  تطبيق االختبار التحصيلي متّ 
       ملتفوقني احلاصلني على أكرب ا فرز فئة ه يف العتماد على نتائجابقة الذكر  واعلى املدارس االبتدائية السّ 

  .من جمتمع الدراسة )05/10 (أقل من احلاصلني على  وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات) 10/ 08( من

  :يوّضح ذلك  التايل واجلدول
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االختبار تبعا لنتائج  في الرياضياتذوي صعوبات التعلم ل العينة األوليةحجم يمثل ) 15 (الجدول رقم 
 التحصيلي

  

  :التعليق على الجدول
       وتلميذة  اً تلميذ)70(رة بـالعينة األولية لصعوبات التعلم واملقدّ حة يف اجلدول ح النتائج املوضّ توضّ 

  .يف انتظار تكملة باقي خطوات تشخيص العينة
  تبعا لنتائج االختبار التحصيلي لمتفوقين في الرياضياتالنهائية ل عينة الحجم  يمثل) 16  (الجدول رقم 

  :التعليق على الجدول 

تلميذ وتلميذة بنسبة ) 64(ّضح النتائج املدونة يف اجلدول أعاله العينة النهائية للمتفوقني يف الرياضيات تو       
  .تلميذاً  )217(واليت بلغ عددها  العينة الكلية جمموعمن  )% 29.49(انتشار مقّدرة بـ

  :لعينة ذوي صعوبات التعلم محك التباعد بين الذكاء والتحصيل -5-2      
واليت ّمت حصرها وفقا لنتائج ذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات  تطبيق اختبار الذكاء على عينةبعد 

النهائية اليت ينطبق عليها حمك التباعد  ةحتديد العين متّ . تلميذ وتلميذة) 70(كونة من و املاالختبار التحصيلي 
حتديد  مثّ  ،الرياضيات إىل درجات معيارية هلايف  يلتحصيلااالختبار اعتماداً على حتويل درجات كل من الذكاء و 

  عدد األفواج  المجموع  اإلناث  الذكور  االبتدائية المدارس
  1/1  10  07  03  1961أكتوبر 17مدرسة 

  2/2  18  08  10  1954مدرسة أول نوفمرب

  2/2  19  07  12  مدرسة بن يونس عيسى

  1/1  10  05  05  05مدرسة جتزئة 

  2/2  13  06  07  مدرسة غالب السعيد

  8/8  70  33  37  ـــــوعــــــــــالمجمــــــــــــــــــــ

  عدد األفواج  المجموع  اإلناث  الذكور  االبتدائية المدارس
  1/1  10  03  07  1961أكتوبر 17مدرسة 

  2/2  14  07  07  1954مدرسة أول نوفمرب

  2/2  20  14  06  مدرسة بن يونس عيسى

  1/1  10  05  05  05مدرسة جتزئة 

  2/2  10  05  05  مدرسة غالب السعيد

  8/8  64  34  30  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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الفرق  مدى انطباق حمك التباعد عن طريق طرح الدرجة املعيارية للتحصيل من الدرجة املعيارية للذكاء، ويكون
ضمن املعيار أيضا ً وهذا يندرج  ،حاالت من العينة) 04(ّمت استبعاد . صحيحًا فأكثر احداً الكمي بينهما و 

ا أّال يقل مستوى ذكا اختبار الذكاء املستخدم يف هذه  ها عن املتوسط يف ضوء ئاملعتمد لفرز هذه الفئة يف كو
  . )25أال تقل نسبة ذكائهم من املئيين (الدراسة 

  :الرياضيات في التّعلم لصعوبات التشخيصي التقدير مقياس - 3 -5     
معلمي  قبل من الرياضيات يف التّعلم لصعوبات شخيصيالتّ  قديرالتّ  مقياساالستجابة على  متّ  
 املعيار هذا تطبيق وبعد ،عليهمبتحديد درجة انطباق اخلصائص  )66 =ن(لتالميذ ذوي الصعوبات ا ومعلمات

 صبح عدد التالميذ أوبذلك  ، قياسامل على درجة )40(من أقل على حصلوا الذين تالميذ) 04( استبعاد متّ 
  .)وتلميذة اً تلميذ 62(

  :محك االستبعاد - 4 -5    
     حيث أنه وفقًا حملك االستبعاد  حية للتالميذاالطالع على الدفاتر الصّ  تطبيق حمك التباعد متّ ل

        حركيةيستبعد من ذوي صعوبات التعلم كل من كانت صعوبته راجعة إىل اضطرابات مسعية أو بصرية أو 
طالع على نتائج قابلة املعلمني واإلمب و .أو يعاين من حرمان ثقايف أو اقتصادي اضطراب عقلي أو انفعايل أو

معظم االستجابات تشري إىل املستوى املتوسط فما فوق وجد أن ّ  استمارة تقدير املستوى االقتصادي واالجتماعي
   .ة فكانت تشري إىل وجود األبوين على قيد احلياة ومستوى تعليمي مقبولالبيانات االجتماعيمن بني وكذلك 

  :يتوفق اجلدول اآلوصل للنتائج ّمت التّ عليه  و
  ح نتائج محك االستبعاديوضّ ):  17( جدول رقم

  االستبعاد سبب  النسبة  العدد  المدارس االبتدائية
  الغدة الدرقية -مرض الصرع    %3.22  02      1961 أكتوبر 17مدرسة 

  ظروف أسرية قاسية  %1.61  01  1954مدرسة أول نوفمرب
  حرمان اقتصادي واجتماعي   %3.22  02  مدرسة بن يونس عيسى

  حرمان اقتصادي واجتماعي   %1.61  01  05مدرسة جتزئة 
  %9.67  06  موعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج

  :التعليق على الجدول
م من مرض  حاالت) 06(مت استبعاد ابق أنه يالحظ من اجلدول السّ  مرض الغدد  ،الصرعنتيجة معانا

  .ظروف أسرية قاسية  ،واجتماعيحرمان اقتصادي 
     موّزعة  تلميذ وتلميذة) 56(مكونة من بعد تطبيق حمك االستبعادعليه أصبحت العينة النهائية  و

 :أدناه على املدارس االبتدائية موّضحة يف اجلدول
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  العينة النهائية لذوي صعوبات تعلم الرياضياتحجم ح يوضّ )  18( الجدول رقم 
  عدد األفواج  المجموع  اإلناث  الذكور  االبتدائية المدارس

  1/1  08  05  03  1961أكتوبر 17مدرسة 

  2/2  15  06  09  1954مدرسة أول نوفمرب

  2/2  15  06  09  مدرسة بن يونس عيسى

  1/1  08  05  03  05مدرسة جتزئة 

  2/2  10  05  05  مدرسة غالب السعيد

  8/8  56  27  29  المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع

  :التعليق على الجدول
           صعوبات التعلم  لذويأعاله حجم العينة النهائية النتائج املدونة يف اجلدول  حوضّ ت  
       البالغة العينة الكلية جمموعمن )% 25.80(بـ يف مجيع املدارس نسبة انتشارها واليت تقّدر يف الرياضيات

حيث   )214، ص 2013إبراهيمي، (وهي نسبة متقاربة مع اليت توصلت إليها دراسة  .)تلميذ وتلميذة 217(
تلميذًا من تالميذ السنة  )195(جمموع عينة الدراسة الكلية اليت بلغ عددها  من%) 24.62( النسبةكانت 

  .الثالثة ابتدائي على مستوى مدرستني مبدينة املسيلة
  :نتائج المحك الكيفي -5-5    

        من خالل املالحظات  )حتليل منط اخلطأ( االختبار التحصيلي علىحتليل إجابات التالميذ  متّ    
   وصل أمكن التّ   ،مأدائهم الرياضية وتقييّ  ميذوحتليل مهارات التالبعد تصحيح إجابات وتسجيلها ّمت رصدها اليت 

  . من قبلهم اارتكا متّ  خطاء اليتإىل جمموعة من األ
   االختبار التحصيلي  يفيف أعمال التالميذ  لوحظتوفيما يلي جمموعة من أشّيع أمناط األخطاء اليت  

  )56= مع العلم أّن ن( :الرياضيات موّضحة يف اجلدول اآليتيف 
  التالميذ األخطاء الواردة في إجابات شيوعتكرارات ونسب مجموع يوضح ): 19(جدول رقم
 الترتيب   النسبة المئوية  التكرار  ائعةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألخ

الوضعية  حلل املالئمة اإلسرتاتيجيات اريو اخت حتديد على قادر غري  -
  .اإلدماجية

41  73.21%  1  

 عدم الّتمكن من حتديد االجتاه املناسب املتفق عليه يف ترتيب األعداد  -
  ).اليمني، اليسار( 

39  69.64%  2  

  3  %66.07  37  .احلسابية العمليات ائهر جإ  عند إمهال أخطاء يرتكب -
  4  %64.28  36 أو يطرحأن  من بدال فيجمع احلسابية العمليات إجراء يف صعوبة -
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  :التعليق على الجدول
التالميذ جمموعة كبرية من واشرتك فيها  ابق الذي أظهر األخطاء اليت ارتكبهابالرجوع إىل اجلدول السّ 

وتزيد  كانت نسب تكرارها مرتفعةواليت   ،أثناء اجنازهم للتمارين الواردة يف االختبار التحصيلي يف الرياضيات
األشكال  ،القياس ،العمليات األربع، األعداد العشرية ذلكيف ، يؤكد وجود صعوبات لديهم مبا %25عن

من الصعوبات  زمرة نت بيّ للسنة اخلامسة واليت قرر قت وفق املنهاج املواليت سيّ  ،اهلندسية، حل مشكالت
مع الدراسات  كبري  حد فقت إىلواليت اتّ مفاهيم ومهارات الرياضيات األساسية وهي تتعلق ببعض  املشرتكة

ليل يف حت) 2011صواحلة،(  ،)2011الوقفي، (  ،)2006  زيادة( ، )1998الزيات، (  كل مناملنجزة من قبل  
 . شخيصاليت أوردها احملك الكيفي للتّ   األخطاءأمناط 

  .ذلك من يضرب بدال
  5  %62.5  35  .يف الرتتيب التصاعدي " >" و  "     <"التمّييز بني إشارة   عدم -
وعدم  الرياضي بالشكل اهلندسي  املتعلقة املفاهيم بني مييزالتّ  يف ضعف -

  .الّتمكن من تسميته بشكل صحيح
34  60.71%  6  

 تالحظ واليت احلسابية للعمليات االجتاهية اخلصائص يف صعوبة جيد -
  .واليسار واليمني االستالف و احلمل ملشكالت هحلّ  عند

34  60.71%  6  

  8  %57.14  32  .استجابة عشوائية ناجتة عن ضعف االهتمام أو ضعف الفهم -
 أو اخلطوات متعددةلة املشك حل يف اخلطوات مجيع يستكمل ال -

  .احلسابية العمليات متعددة
32  57.14%  8  

أجزاء املرت " األصغر  جيد صعوبة يف التحويل بني الوحدات األكرب و  -
)"m , dm ,mm.(  

32  57.14%  8  

جيد صعوبة يف إتباع التعليمات اخلاصة برسم األشكال اهلندسية بشكل  -
  .صحيح

29  51.78%  11  

اجلزء الصحيح ( عدم معرفة منزلة األرقام املوجودة يف األعداد العشرية -
  .وعدم الّتمكن من ترتيبها) واجلزء العشري

27  48.21%  12  

  13  %35.71  20  .خيطئ يف إجراء عملية الضرب و ال يستكمل ضرب كل األرقام -
 )اجلمع -الطرح( احلسابية العمليات بإجراء البدء مكان حتديدصعوبة  -

  .وجود عدة منازل يف خاصة
19  33.92%  14  

 حل قبل استكمال الثانية املشكلة حل إىل وينتقل مشكلة حل يبدأ -
  )للمشكلةاإلكمال اجلزئي .(األوىل

17  30.35%  15  
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  :تطبيق المقاييس نتائج -5-6    
من خالل هذه الدراسة عن معىن  فإّن بعض التالميذ استفسرالدراسة االستطالعية  جوفًقا لنتائ

 تناسبحىت العبارات  هذهتعديل ب لذلك قامت الباحثة. بعض العبارات يف مقياس االجتاه حنو الرياضيات
  : ، وهذه الفقرات كانت على التوايلالعينةطبيعة 

  طالب:من  بدالً " قليلون ميكنهم تعلم الرياضيات بسهولةتالميذ  "اليت أصبحت :3العبارة -
" أن يتعلم الرياضيات إذا كانت له الرغبة يف ذلك  تلميذبإمكان أي " اليت أصبحت :5العبارة -

  طالب: منبدال ً 
: من بدالً " مادة الرياضيات تبقى صعبة عليّ  تبسيط المعلمل و مهما حا"اليت أصبحت  :7العبارة -

  مدرس
 بدالً "على دراسة الرياضيات و التفوق فيها التالميذ أشجع مجيع "اليت أصبحت:24العبارة  -

  .الطالب:من
    و عليه فإّن؛  معظم أفراد العينة متكنوا من فهم املصطلحات املستخدمة واستجابوا ألدوات القياس    

  .واحلصول على نتائج دقيقة ميكن اعتمادها فيما بعد سوف يتم الوثوق بتطبيقها يف الدراسة األساسيةاليت 
 :في الدراسة الحالية الخصائص السيكومترية ألدوات القياس -7- 5 

أكد والتّ  للتطبيقاالختبارات صالحية  دىملقبل استخدام أدوات القياس يف الدراسة البد من االطمئنان 
على اإلجابة عليها دون م ومدى قدر ،نيالعبارات للمفحوص مالءمةومعرفة مدى  ،يكومرتيةالسّ  اخصائصه نم

  .صعوبة
                    )130صأ، ، 2007معمرية، (  .»لقياسهع ضِ وُ  يقيس ما «:إذا كان صادقاً االختبار  يعترب: صدقال -      
ا االختبار ما يراد قياسه«:أنه ىعل تيعّرف االختبار الثاب:الثبات -         .»درجة الّدقة اليت يقيس 

  ).119،120،ص1997، كراجة(                                                        
العينة النهائية لذوي صعوبات التعلم جم اخلاص حب) 18( ابق رقمللنتائج املوّضحة يف اجلدول السّ  تبعاً  و

جمموع أفراد مت الباحثة قسّ  يف الرياضياتدراسيًا العينة النهائية للمتفوقني جم اخلاص حب) 16(ويف اجلدول رقم 
   :قسمنيإىل  تنيالعين

 متاثل يف تكوينها عينة  تلميذ وتلميذة )(40مكونة من  :عينة استطالعية
يف الرياضيات  نيصعوبات التعلم واملتفوق يفئيت ذو  تشملالبحث األساسية 

 تبعا ملعايري تشخيصها شروط انتقائهاواليت استوفت  زعة على املدارس االبتدائيةموّ 
ّمت التأكد من خالهلا من صدق وثبات االختبار  حيث .من العينة األولية
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أيضاً ّمت و  ومقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم الرياضيات التحصيلي
تطبيق أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس أمناط التعلم والتفكري ومقياس االجتاه حنو 

وبعد مجعها " 2014شهر  مارس "مادة الرياضيات ومقياس دافعية االجناز خالل 
صائيا باستخدام رزمة الربامج إح ة نتائجهاروع يف تفريغها ومعاجلوفحصها ّمت الشّ 

للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لكل  )Spss18(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 .هأداة على حد

  التقنني عملية ستطبق عليها أدوات الدراسة بعد إجراء  ):فعلية( عينة أساسية
 :وتلميذةتلميذ  80(مبجموع  وستتكون من باقي أفراد العينتني )الصدق والثبات(
 واليت) الصعوبةتلميذ وتلميذة ذوي )40(تلميذ وتلميذة من املتفوقني و)40(

دف املقارنةاستوفت مجيع شروط اختيارها   .وذلك مبراعاة التكافؤ بني األزواج 
  .)سيتم ذكرها فيما بعد(

 : االختبار التحصيلي صدق وثبات  -1 -7- 5      

ــــــوى  للّتحقــــــق مــــــن ــــــةصــــــدق احملت ــــــار املكــــــون مــــــن  قامــــــت الباحث متــــــارين ووضــــــعية ) 04(بعــــــرض االختب
 –مفتشـــني (علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني املختصـــني يف جمـــال الرتبيـــة والتعلـــيم يف شـــكله األويل  ) مســـألة(إدماجيـــة
لــإلدالء بــآرائهم وذلــك   حمكــم) 12(إذ بلــغ عــددهم . ســنة فــأكثر)20( مــن ذوي خــربة كبــرية يف اجملــال) معلمــني

  :النقاط التالية حوله يف 
  .االختبار للمنهاج املقرر متارينمطابقة  -
 .االختبار متارينة صياغة دقّ  -

 .مناسبة متارين االختبار ملستوى عينيت الدراسة -

  .مبا يساعد على إثراء وحتقيق الغرض من االختبار ما يرونه مناسبا من أي تعديالت ضافة إ -
  :واجلدول أدناه يوّضح ذلك
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 صدق محتوى االختبار التحصيلييوّضح ): 20(جدول 

  اإلدماجية الوضعية  التمرين الرابع  التمرين الثالث  التمرين الثاني  التمرين األول  التمارين 

  05  11  12  11  10  التكرار

  % 41.66  % 91.66   %100   % 91.66  % 83.33  نسب االتفاق

  تعديل  تثبيت  تثبيت  تثبيت  تثبيت  القرار

 12=عدد احلكام  :مالحظة

  :التعليق على الجدول
  ومناســـبته للهـــدف مـــن حيـــث إعـــدادهاحملكمـــني وأرائهـــم علـــى صـــالحية االختبـــار بنـــاًء  علـــى اقرتاحـــات 

والـيت تشـري إىل صـدق  % 80أكثر مـناليت حازت على نسبة اتفاق ) التمارين( اعتمدت الباحثة على الوضعيات 
  . قةحاصلة على درجة من الثّ و عليه فإن هذه التمارين  التمارين فيما تقيسه، 

استشـارة بعـض  بعني االعتبار األخذ وعليه متّ  %80 أقل من أما الوضعية اإلدماجية فكانت نسبة االتفاق
مضـــمون حقــق مـــن صـــدق وبـــذلك ّمت التّ    ،اخلــرباء فيمـــا يتعلـــق حبــذف ســـؤال مـــن الوضــعية بـــدًال مـــن أربعــة أســـئلة

  .ميكن الوثوق به أثناء تطبيقه على العينة األولية للدراسة لالختبار مرضياً 
 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: 

يتم هذا التحليل يف ضوء النتائج احملققة على االختبار بعد تطبيقه، أي يف ضوء استجابات التالميذ 
حقق من درجة فعالية كل فقرة من فقرات االختبار كمقدمة يرمي هذا اإلجراء إىل التّ  و. الفعلية على فقراته

  .ره من جهد ووقتبالتايل يصبح استخدامه ممكناً فيما بعد ملا يوفّ  و . للتأكد من درجة صالحية االختبار ككل
تطبيقه على أفراد العينة  أمكنحتليل مفردات االختبار التحصيلي يف مادة الرياضيات الذي  متّ حيث     

أخذ القرار  وقد متّ   ككل،  ولالختبار كل مترين على حدهصعوبة  /االستطالعية للّتعرف على مستوى سهولة
  : اآلتيةحسب املعادلة   %) 80 -% 20 (سهولتها بني  معاملباختيار التمارين اليت يرتاوح 

  عدد الذين أجابوا على التمرين إجابة صحيحة                                                  
  100 ×      =                                                      السهولة  معامل  

                                                  العدد الكلي للعينة         
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  :اجلدول أدناه نت البيانات يفقد دوّ و 
  معامالت سهولة فقرات االختبار ن يبيّ ): 21(جدول

  
  
  
  
  
  
 
 

  :التعليق على الجدول
سهولة  معامل و) %70-% 32(سهولة االختبار واليت تراوحت بني  معامليبّني اجلدول أعاله درجات 

  .  اميكن الوثوق وهي معامالت يف املدى املقبول ) % 57(بلغ االختبار ككل 
يربز على اعتبار أّن  االختبار املمّيز هو الذي يستطيع أن وفيما خيص متيّيز فقرات االختبار التحصيلي  

ز بني متفوقي ومتدين التحصيل منهم يف االختبار، لذلك جيب أن تكون مجيع التمارين الفروق بني التالميذ ومييّ 
التالميذ، وحيقق مستوى مستويات اليت يشملها االختبار مميزة، أي أّن كل مترين ختتلف اإلجابة عنه باختالف 

لكل فقرة  القوة التمييزية نييساعد يف تعيّ  « الذي  ميّيزوذلك حبساب معامل الت ،عوبةهولة والصّ مناسب من السّ 
الطالب ذوي املستويات العليا يف التحصيل بأداء الطالب ذوي املستويات الدنيا يف  ءمبقارنة أدا اختباريه

  )299، ص2000ملحم،  (.»التحصيل 
  :ح ذلكيوضّ واجلدول أدناه ز كل مترين من متارين االختبار عليه ّمت حساب معامالت متييّ  و

  معامالت تمييز  االختبار التحصيلييوّضح  :)22(جدول رقم
  معامل التمييز  رقم التمرين

  % 73  التمرين األول

  % 73  التمرين الثاني

  % 30  التمرين الثالث 

  % 76  التمرين الرابع

  % 92  الوضعية اإلدماجية

  % 68  لاالختبار كك

  معامل السهولة  التمارين
  0.32  % 32   التمرين األول

  0.70  % 70    التمرين الثاين

  0.30  % 30  التمرين الثالث

  0.47  % 47  التمرين الرابع

  0.55  % 55   الوضعية اإلدماجية

  0.57  %  57  االختبار ككل
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  :التعليق على الجدول  
ز مقبولــة و هــي معــامالت متييّــ )%92 - %30( تراوحــت بــنيم معــامالت التمييــز اجلــدول أن قــيّ تبــّني بيانــات 

ــــذا وحتسّســــجــــدّ  ــــار ككــــل يســــاوي وأن،  ت الفــــروق املوجــــودة بــــني التالمي ــــز االختب        )%68( متوســــط معامــــل متيّي
   .القياس النفسي كثري من األخصائيني يفاليأخذ به  تبعاً ملا )%45(أكثر من مقبول يساوي وهو معامل 

 الصدق التالزمي أو التطابقي( تعلق بمحك خارجيمصدق الال(:  
  االختبــار املطلــوب حســاب صــدقه مبقــاييس أخــرى لــألداء ســواء  حســابه عــن طريــق مقارنــة درجــات يــتم 

  . يف وقت سابق أو وقت متالزم مع وقت أداء االختبار أو يف وقت الحق لتطبيقه
اختبــار الفحـــص ( باالعتمــاد علـــى  درجــات االختبــار احملــك األول متّ  التحقــق منــه  ويف الدراســة احلاليــة

اختبـار ( قبل تطبيق االختبار التحصيلي ودرجات اختبار احملك الثاين)التجرييب للفصل  األول يف مادة الرياضيات 
زمنيــة بعــد إجــراء االختبــار التحصــيلي  مــع مالحظــة الفــرتة ال)الفحــص التجــرييب للفصــل  الثــاين يف مــادة الرياضــيات

  .  لتفادي عوامل امللل واإلجهاد
األول الفحــص ( بــني درجــات العينــة علــى االختبــار احملــك "بريســون"ارتبــاط ويــتم ذلــك حبســاب معامــل 

م علـــى االختبـــار التحصـــيلي املطلـــوب تعيّـــني معامـــل صـــدقه) الثـــاين الفحـــص و  ويـــدل هـــذا املعامـــل علـــى ، ودرجـــا
  .  )Spss18(حصائية للعلوم االجتماعية باستخدام رزمة الربامج اإل صدق االختبار

 :التايلوالنتائج يوّضحها اجلدول 
  نتائج حساب معامل صدق االختبار التحصيلييوّضح  :) 23(جدول رقم 

  

عينة  عدد
د ال
أفرا

حرية  
ة ال
درج

  
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

    يلي ــــــــــــــــالتحص راالختبا
  

40  

  
  
38  

  بني االختبار والفحص األول  3.08  6.46
0.590**  

  
  0.01دال عند 

  االختبار والفحص الثاينبني   2.70  6.10   األولالفحص التجريبي 
  2.50  5.65  الفحص التجريبي الثاني  **0.592

  )0.01(مستوى الداللة (**)                                                                                                      
  :القراءة اإلحصائية للجدول

املتغــريات ابق داللــة معـامالت االرتبـاط، ممـا يعـين أن عالقــات االرتبـاط بـني هـذه يالحـظ مـن اجلـدول الّسـ
 .وهذا يعين أن االختبار صادق ، )0.01(دالة عند مستوى 

 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                     الفصل السابع                       
 

 221 

 الثبات  :  
 ميت«يف هذه الطريقة  أنه  حيثلضمان استقرار االختبار عرب الزمن  ذه الطريقة ّمت حسابه: إعادة التطبيق 

ة  تطبيق االختبار على عينة من األفراد مث يعاد التطبيق عليهم مرة أو أكثر باالختبار نفسه يف ظروف مشا
االرتباط الذي  لابقة مث حساب معامل االرتباط املناسب بني أدائهم يف املرتني ويعّرب معامللظروف السّ  متاماً 

  ).173ص أ،،2007معمرية ،(  .»يستخرج عن ثبات االختبار 
بـني  "يـوم15" بفاصـل زمـين قـدره، "بيرسـون"عليه ّمت حساب معامل الثبات عن طريق معامـل االرتبـاط و 

  :التالية حسب اجلدول أدناه جّمت الّتوصل إىل النتائ وبالّتايل  فرتيت التطبيق،
  نتائج حساب معامل ثبات االختبار التحصيلييوّضح  :)24(جدول رقم 

  

عينة  عدد
د ال
أفرا

حرية  
ة ال
درج

  

االنحراف   المتوسط الحسابي
  المعياري

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

    التحصيلي  راالختبا
40  

  
38  

6.46  
  

3.08    
0.729**  
  

  
  0.01دال عند 

  2.49  6.11 ق ـــــــــــــــــــــــــإعادة التطبي

 )0.01(مستوى الداللة (**)                                                                                 
  :القراءة اإلحصائية للجدول

     وهــــذه القيمــــة أعلــــى ) 290.7( تقــــد بلغــــالختبــــار امعامــــل ثبــــات  ةأن قيمــــ أعــــالهاجلــــدول  يّتضــــح مــــن
ـــة  "بيرســـون"مـــن القيمـــة اجلدوليـــة ملعامـــل ارتبـــاط  ــــ )0.01(عنـــد مســـتوى الدالل       )38: (ودرجـــة احلريـــة املســـاوية ل

  .ميكن الوثوق به كمؤشر على ثبات االختبار التحصيلي هذا املعاملمما يدل ذلك على أن 
 وهي قيمة مقبولة )0.77(بلغت قيمة معامل الثبات  :ألفا كرونباخ.   

  :الرياضيات في التّعلم لصعوبات التشخيصي التقدير مقياس صدق وثبات -2 -5-7       
ّمت االعتماد يف عملية تقنني هذا املقياس على عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات املأخوذة من العينة 

  .)تلميذ وتلميذة 16=ن(االستطالعية املقدر عددها
 الصدق: 

     يف حساب الصدق عن طريق إجياد معامل االرتباط  الصدق المرتبط بالمحكّمت االعتماد على 
م  عينة الصعوبات على املقياس  بني درجات   .االختبار التحصيلي يفودرجا
 :وفق اجلدول اآليت ،وقد جاءت النتائج 
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 نتائج حساب معامل صدق  مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلم في الرياضيات يوّضح :)25( جدول رقم 
  

عينة  عدد
د ال
أفرا

حرية  
ة ال
درج

  
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

   مقياس التقدير التشخيصي
16  

  
14  

44.75  7.30    
-0.653 **  

  

  
  0.01دال عند 

  1.50  2.93  التحصيلي راالختبا

  )0.01(مستوى الداللة (**) 
  :القراءة اإلحصائية للجدول

وهذه القيمة أعلى ) 0.653 -(اجلدول أعاله يتبني أّن قيمة معامل صدق املقياس قد بلغت من خالل 
         وهذا يدل  )14(ودرجة احلرية املساوية لـ) 0.01(عند مستوى الداللة) 0.497( من القيمة اجلدولية

 .أّن االختبار صادق على
 الثبات:  

  املقياس إىل قسمني متساويني حيث أّن االختبار يتكون  بتقسيم "النصفيةالتجزئة " ّمت حسابه عن طريق
البند  يبدأ منوالنصف الثاين ) 10(إىل )01(من اليت تبدأ من البنود  األول يتكونفإن النصف ا،  بند20من 

وبالتايل يأخذ كل مفحوص درجتان إحدامها على النصف األول وثانيهما على النصف   .)20(إىل البند  )11(
  :التايلحها اجلدول والنتائج يوضّ   .بني النصفني"بريسون"حيسب معامل االرتباط لـ  مثّ  الثاين

 نتائج حساب معامل ثبات مقياس التقدير التشخيصييوّضح  : )26(جدول رقم 

  

  عدد
أ

عينة
د ال
فرا

حرية  
ة ال
درج

  
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

    النصف األول
16  

  
14  

18.37  3.99    
0.535*  

  
  0.05دال عند 

  5.66  27.50  النصف الثاني

  )0.05(مستوى الداللة (*)   
بني النصف األول والنصف ) r(من اجلدول أعاله نالحظ أّن معامل االرتباط     :القراءة اإلحصائية للجدول

يصبح "سبريمان براون"وبتصحيح معامل االرتباط مبعادلة ) 0.05(عند مستوى الداللة )0.535( الثاين يساوي
                        :كاآليت

                      
  .درجة مقبولة من الثبات و منه فإّن املقياس على 
    

r

r
R




1

2
11 697.0

535.01

535.02
11 




R
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  :صدق وثبات اختبار أنماط التعلم والتفكير -3-  5-7  
النمط (لألطفال حسب األبعاد ) أ(الصورة  Torrance et al" تورانس وزمالؤه" إعدادمن ختبار اال

 حتتوى جمموعة كل حيث العبارات من جمموعة) 38(يتكون من  )النمط املتكامل  - النمط األيسر –األمين 
كل منط جياب عليها باختيار واحد فقط يأخذ عليها املفحوص   بوظائف متعلقة خمتلفة اختيارات ثالثة على
 .درجة"0" والباقي" 1" درجة
  الصدق التمييزي( المقارنة الطرفيةصدق(: 

      يعتمد على مقارنة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدىن يف االختبار برتتيب الدرجات 
من املفحوصني من طريف التوزيع، فتصري له جمموعتان  % 27اليت حصلوا عليها تنازليا يف توزيع، مث يسحب 

   11  ≈ 10.8= 0.27 × 40: نّ ألكل منط؛      يف" فرد 11": متطرفتان تساوي كل منهما

 .اعتمدت هذه العينة مع مجيع املقاييس يف حساب هذا الصدق  :مالحظة
ختبار أنماط التعلم في ا  لداللة الفروق بين المتوسطات بين العينة العليا والدنيا) -test  t(يمثل قيم ):27(جدول رقم

 والتفكير

  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيان   
  ائيةـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلحص       

  
  
  ير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتغال

عدد 
أفراد 
  العينة
N  

المتوسط 
  الحسابي 
X  

االنحراف 
  المعياري
Std  

  قيمة
test  t- 

  المحسوبة

  
  المجدولة t-testقيمة 

حري
ة ال
درج

اللة   ة
الد

وى 
مست

  05.0
  
  

01.0
  
  

كير
التف
م و
لتعل
ط ا
نما
أ

  

    9.37* *  1.11  10.45  22  األيمن
  
  1.72  

  
  

  
  

2.52  20  

   
عند

ال 
ق د

لفر
ا

0.
01

  

  10.75**  0.92  10.00  22  األيسر

  13.55**  0.92  12.54  22  المتكامل
  )0.01(مستوى الداللة (**)       

  :القراءة اإلحصائية للجدول
النتائج وجود فروق ذات داللة  أثبتت ،يف املقارنة بني املتوسطات) -test t(باستخدام اختبار  
   ) 0.01(عند مستوى  األدىنرباعي ومتوسطات جمموعة اإل األعلىرباعي بني متوسطات جمموعة اإل إحصائية
 يز بني طريف االختبارواستطاع التميّ  صادقالصدق أّن املقياس معامل ضح من نتائج يتّ  ومنه ،األمناطيف مجيع 

  .حسب كل منط
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 رونباخكألفا   "بطريقةّمت حسابه  :الثبات" ) Alpha kronbach( ّكما يلي عليها م املتحصلوكانت القي : 
  ) 0.72( :النمط املتكامل )0.50 ( :األيسرالنمط ) 0.62 (  :األمينالنمط 

  .وهي معامالت ثبات مقبولة        
   استخلصت أداة الدراسة املستخدمة من مراجع وحبوث ودراسات أكادميية، وقد ّمت إثبات والتأكد 

  .قةمن  ثقلها العلمي حبساب اخلصائص السيكومرتية، وهذا ماشجعنا على  تطبيقه  بقدر كبري من الثّ 

  :مقياس االتجاه نحو الرياضيات صدق وثبات - 4 -7 -5       
  خيتار املفحوص اختيار واحد فقط بأربعة بدائل " ليكرت" نوع من "فقرة 25 "من هذا املقياس تكوني

  .لفقرات االجيابيةا عن ) 0-  1-3 -4(الدرجات لفقرات السلبية و عن ا) 4 - 3 -1- 0 (فيأخذ الدرجات
 الصدق التمييزي( صدق المقارنة الطرفية:( 

الكلية للمقياس حمكًا للحكم على ّمت حساب صدق متيّيز مفردات املقياس من خالل أخذ الدرجة 
 من الدرجات %27ترتيبًا تنازليًا وّمت أخذ أعلى وأدىن ) درجة 25( صدق مفرداته عن طريق ترتيب الدرجة الكلية

  :املوايلوصل للنتائج التالية وفق اجلدول ّمت التّ ومن ذلك 
        لداللة الفروق بين متوسطات العينة العليا والدنيا )  t-test(يمثل قيم ):  28( جدول رقم

  االتجاه نحو الرياضيات مقياسفي 
 العينـــــــــــات 

  
  المتغير

العينة العليا     
  11=ن

  العينة الدنيا 
  11=ن 

  قيمة
test  t- 

   المحسوبة

درجة   المجدولة  t-testقيمة 
   ةالحري
  

مستوى 
05.0  الداللة

  
01.0

  

االتجاه 
نحو 

  الرياضيات

X Std  
X Std    

 **9.05 
  

1.72  
  

  
2.52  

  
20  

الفرق دال 
  0.01عند

80.27  5.02  53.09  8.59  

  )0.01(مستوى الداللة (**)     
  :القراءة اإلحصائية للجدول

  وهذا يعين  0.01عند مستوى إحصائيا ودالة  أكرب من اجملدولة احملسوبة)  test- t(قيمة اضح أّن  و  
 .وهذا يعطي مؤشراَ حنو الصدق ، ز بني التالميذ على طريف املقياساستطاع التمييّ  املقياس أنّ 
 الثبات:  

وهو معامل  )0.674(، والذي بلغت قيمته )Alpha kronbach " (رونباخكألفا  " ّمت حسابه بطريقة
  .ثبات مقبول
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  :مقياس دافعية االنجاز صدق وثبات -5 -5-7       
خيتار املفحوص بديل واحد من البدائل يف كل  ثالثة بدائل: بـ ه جياب علي "بند 20"من  املقياس يتكون

  .عن العبارات السلبية )1-2-3(بالرتتيب عن العبارات االجيابية و )3-2- 1( عبارة ويأخذ الدرجات 
 الصدق التمييزي( صدق المقارنة الطرفية:( 

مقياس الدافعية للّتوصل فيما إذا كان بالصدق التمييزي،  االستعانةحلساب صدق أداة الدراسة ّمت 
 هالالجناز والذين ميلكون مستوى منخفض منز بني من ميلكون مستوى مرتفع من الدافعية جناز يستطيع أن مييّ إلل

 .فإّن املقياس يعد صادقاً فيما يقيس ،فإذا كان األمر كذلك
؛ أحدامها ني اجلدول أدناه الدرجات اليت حصلت عليها كل عينة على مقياس دافعية االجنازيبّ حيث 

ا يف الدافعية، والثانية ي حيث  طلق عليها جمموعة دنيا منيطلق عليها اجملموعة العليا من حيث ارتفاع درجا
ا يف الدافعية   .اخنفاض درجا

  مقياس دافعية االنجازلداللة الفروق بين متوسطات العينة العليا والدنيا في )  t-test(يمثل قيم ): 29(جدول رقم
   العينات  
  

  المتغير

     االعينة العلي
  11=ن

العينة الدنيا  
  11=ن

  قيمة
test  t- 

  المحسوبة

درجة   المجدولة   t-testقيمة 
   ةالحري

  

مستوى 
05.0  الداللة

  
01.0

  

دافعية 
  االنجاز

X  Std  X  Std    
 **17.80  

  
1.72  

  

  
2.52  

  
20  

الفرق دال 
  0.01عند

54.00  1.41  43.00  1.48  
  )0.01(مستوى الداللة (**)      

    0.01عند مستوى  إحصائيادالة ) test - t(أّن قيمة   من اجلدول أعالهيتبّني   :القراءة اإلحصائية للجدول
  .مما يعين أّن املقياس يتوفر على القدرة التمييزية بني العينتني املتطرفتني يف دافعية االجناز، فاملقياس إذن صادق

 يتم حساب معامله عن طريق  :الثبات: 
 :التجزئة النصفية -

ميثل البنود ثل البنود الفردية واجلزء الثاين مي األول، اجلزء جزأينحيث يتم جتزئة فقرات املقياس إىل   
سيربمان "ّمث يصحح معامل االرتباط مبعادلة  .بني درجات كليهما) r(الزوجية مث حيسب معامل االرتباط 

 :وذلك وفق اجلدول التايل.  "براون
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  مقياس دافعية االنجاز ثباتيوضح معامل ): 30(جدول رقم
  

  عدد
أ

عينة
د ال
فرا

حرية  
ة ال
درج

  
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  االرتباط معامل    

  مستوى
  الداللة

    ود الفردية ـــــــــــــالبن
40  

  
38  

24.47  2.39    
0.352*  

  
  0.05دال عند 

  3.02  24.65  ود الزوجية ـــــــــــــــالبن

  )0.05(مستوى الداللة )  * (
بني البنود الفردية والبنود الزوجية ) r(ّن معامل االرتباطمن اجلدول أعاله نالحظ أ  :القراءة اإلحصائية للجدول

  :كاآليتيصبح  "براونسبريمان "وبتصحيح معامل االرتباط مبعادلة ) 0.05(عند مستوى الداللة )0.352(يساوي 
   :وبالتعويض يف املعادلة جند

  
  .املقياسويّتضح من ذلك جوهرية ثبات 

      )0.557(حيث بلغ معامل الثبات"ألفا كرونباخ " كما ّمت حساب الثبات أيضًا بطريقة : ألفا كرونباخ -
 .وهو معامل ثبات مقبول

  :الدراسة األساسية:ثانيا
  :منهج الدراسة .1

باعتباره أسلوب من أساليب   ،الباحثإّن قيمة البحث ونتائجه ترتبط ارتباطًا وثيًقا باملنهج الذي يتبعه           
  .منهاواهلدف املراد   وكذا اختالف طبيعتها،  البحث وهو خيتلف باختالف الظواهر املراد دراستها،

بني املتغريات  االرتباطي: بأسلوبني منهلتحقيق أهدافها  "المنهج الوصفي" احلالية اتبعت الدراسةحيث 
حيث يتم وصف واقع الفروق يف أمناط التعلم والتفكري، وواقع االجتاه حنو مادة الرياضيات ودافعية االجناز 

عرفة مدى مل أكثر الكشف عن العالقات بني متغريين أو«إىلفهو يشري لدى عينة الدراسة؛  وعالقتهما ببعض
االرتباطية بتقدير ملستوى العالقة  توتزودنا الدراسا  .والّتعبري عنها بصورة رقمية االرتباط بني هذه املتغريات

       ).348ص ، 2000 ، ملحم ( .» االرتباطية بني متغريين
إىل إجراءات حيتاج لتصميم املقارن ا« ، حيث أنّ بني العينات يف متغريات الدراسة ةالمقارن أسلوبو          

وتقارن النتائج بالنسبة  ضبط جيب تنفيذها ويتضمن جمموعتني من األفراد ختتلفان يف أحد املتغريات املستقلة
  )223ص ،2004 أبو عالم،(. »ألحد املتغريات التابعة

  

r

r
R




1

2
11 0520

352.01

352.02
11 




R
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 :حدود الدراسة األساسية .2
   يف الرياضـــيات دراســيًّاوهـــي عينــة ذوي الصــعوبات واملتفـــوقني  بالعينــة املســتخدمةهــذه الدراســـة   دتحتــدّ 

   وبـــالفرتة الزمنيـــة   عينتـــنيالاملطبقـــة علـــى   ملقـــاييسباو  ،الـــيت تقـــاس بـــاملتغرياتو  ،ابتـــدائي اخلامســـةتالميـــذ الســـنة مـــن 
ايــة الفصــل الثــاين - املقــاييسفيهــا  تالــيت طبقــ    -)2013/2014(الدراســيالعــام  مــنوبدايــة الفصــل الثالــث  يف 

  .ترتبط بتلك احلدود واالستفادة منها إمكانية تعميم نتائج الدراسةصالحية و  ذلك فإنل
  :الحدود البحثية -2-1      

أمناط التعلم : ة من خالل املتغريات اليت تقيسها واملتمثلة يفالدراسة احلالية من الناحية البحثي دتتحد
  .الرياضياتوالتفكري، االجتاه حنو الرياضيات، دافعية االجناز،صعوبات تعلم الرياضيات، التفوق الدراسي يف مادة 

 ):الجغرافية( الحدود المكانية  -2-2      

 :زعة على التوايلوموّ  دينة املسيلةمب متواجدة بتدائيةا مدارس) 05( مخسيشمل اجملال اجلغرايف للدراسة 

                  1961 أكتوبر  17 مدرسة -

 وسط المدينة               1954نوفمرب مدرسة أول  -

                    5زئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرسة جت -

 )غرباً  - جنوباً  -شماالً ( ضواحي المدينة              سىـــــــــــمدرسة بن يونس عي -

                       يدــــــــــــــــــــــــمدرسة غالب السع -

  :الحدود الزمانية  - 2-3      
 :  الجانب النظري  -  أ

من خالل حصر  وذلك   2013جوانخالل بداية الّتفكري يف املوضوع، حيث كان يف من ّمت إعداده 
ذلك يف شهر  نوكا ،املوافقة عليهواضحة بعد  تواالستقرار عليها أصبح ةالدراسة الفعلي أنّ  إالّ ، هجوانب
والقيام بالقراءات وإكمال مجع املعلومات الّنظرية اليت مشلت عليها خطة الدراسة منذ حلول  2013نوفمرب

  .احلايل الها وحمتواهبإجناز وإمتام هذه الدراسة يف شك  2014جوانإىل غاية شهر   2013 شهر ديسمرب
 :اإلجراءات الميدانية  -  ب

حيث ّمت ؛ )2013/2014(للموسم الدراسي ) إىل غاية شهر أفريل جانفي(ّمت تطبيقها خالل شهر  
، وبعد تشخيص )منتصف شهر جانفي إىل غاية منتصف شهر مارس(إجراء الدراسة االستطالعية بداية من 

السيكومرتية ألدوات الدراسة ّمت تطبيق إجراءات الدراسة األساسية العينة وحتديدها والّتحقق من اخلصائص 
 .خالل شهر أفريل على عينيت الدراسة
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 :الحدود البشرية - 2-4     
) 40( دراسيًّا واملتمثلة يف تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي من املتفوقني ةتتحّدد هذه الدراسة بالعينة املنتقا

 مدارس مخساملتمدرسون على مستوى تلميذ وتلميذة  )40(التعلم يف الرياضياتوذوي صعوبات تلميذ وتلميذة 
 .تلميذ وتلميذة)217(املقدر بـ من اجملتمع األصلي املسيلة دينةمن مبتدائية  ا

 :عينة الدراسة األساسية .3
  مت حيث قسّ  "قصدية"البحث بطريقة هذا متثل جزًء من مفردات اجملتمع اختريت يف العينة ّ  أنّ ا مب 

الرياضيات منبثقة من أدوات الدراسة يف ا دراسيًّ عينة ذوي صعوبات التعلم وعينة املتفوقني  :عينتني مها إىل
  .االستطالعية اخلاصة بتشخيص العينة

  :خصائص العينة -1- 3
من أجل أن تكون العينة متجانسة داخليا وخارجيا، وموّزعة بالّتساوي لتصري قابلة للمقارنة بينها       

 :ما يليياملتغريات، راعت الباحثة عند اختيار عينة اجملموعتني شروط اختيارها وضبط خصائصها فيف 

  :خصائص العينة حسب الجنس -1- 1- 3          
 :أسفلهالبياين  والرسماجلدول يف هذه اخلصائص  ّمت توضيحوقد 

  . حسب الجنساألساسية  يمثل توزيع عينتي الدراسة )31( الجدول رقم 

    

عينة ذوي صعوبات تعلم   االبتدائيةالمدارس 
  الرياضيات

  
  النسبة الكلية

    عينة المتفوقين في الرياضيات
  النسبة الكلية

عدد 
  األفواج

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  اإلناث  الذكور 
  1/1  % 60  06  03  03  % 75  06  03  03  1961أكتوبر17مدرسة

  
   1954نوفمبر مدرسة أول

02  02  04  73.33 % 02  02  04  61.11 %  2/2  
03  04  07  03  04  07  

  
  مدرسة بن يونس عيسى

02  01  03  40 %  02  01  03  30 %  2/2  
02  01  03  02  01  03  

  1/1  % 100  07  04  03  % 87.5  07  04  03  05مدرسة تجزئة 
  

  مدرسة غالب السعيد
02  03  05    

100%  
02  03  05    

100%  
  

2/2  03  02  05  03  02  05  
  8/8  %62.50  40  20  20 %71.42  40  20  20  ـــــــــــــــــوعـــــــــــــــالمجم



 

    

            
   

 
 
 

  للدراسة

 .سية

 مابنيراوحت 

  داللة

  ير دالة

لعمر الزمين  ا
يعين هذا  و) 

 . الدراسة

زلنا أثر تلك 
ميكن   القادم

حسب اجلنس 

 المنهجية 

األساس دراسة

ر التالميذ ترا

  نذ العينتي
الد  )t(ة 

  
0.26  

غي

 جوهرية يف 
0.0 -0.05 (

 يؤثر يف نتائج
 نكون قد عز
 هلا يف الفصل

الدراسة ح نيت

 17مدرسة 
1961أكتوبر

6 6

ات

إلجراءات 

الميذ عينة الد

 أّن أعماتبّني 
  :سطات

ي أعمار تالميذ
رجة 
  حرية

قيمة

  
38  6

توجد فروق 
01( املستويني 

عمر الزمين لن 
ريبا، وبذلك 
ليت سنتعرض 

يع عينتوز  ميثل 

درسة أول نوفمبر 
1954

11 11

بات تعلم الرياضيا

ا            

توزيع التال ّضح

ت للّسن،راعيًا 
فروق بني املتوس
 بين متوسطي

النحراف 
  معياري

درج
الح

0.62  
0.56  

أنه ال تضح 
ة عند أي من 
شري إىل أّن الع
 متجانسة تقر

وا -سة احلالية
املوايل الذي  ط

مد ة بن يونس 
عيسى

6 6

عينة ذوي صعوب
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توّضبيانية  ةمد
 :)ن

مراألزواج  يف
ح داللة الفوضّ 

داللة الفروق
متوسط 
  حسابي

اال
الم

10.81  
10.84  

يّتضابق  السّ 
مستوى الداللة
ا املتغري، مما يش
دراسة احلالية

الدراس -إليها 
طواملخط .سة

مدرسة
ع

5

7

            

يمثل أعمد): 0
نالسّ (  الزمني

اجملموعتني ني 
جلدول أدناه يو

ن يبيّ ):  32(
عدد 

 التالميذ
الم
الح

40  1

40  4

من اجلدول 
إىل م) t( ةيم

من حيث هذا
البحث يف الد
ليت ستتوصل إ

هذه الدراس يف 
  

مدرسة تجزئة

7 7

 في الرياضيات

ع           

01(رقم  ياني

العمر  – 2-
التكافؤ بني ن

واجل ، )سنة11
(جدول رقم

  لرياضيات
  لتعلم 

:ة للجدول
تصل قييث مل 
تقريبا م تنيانس
ا يتجمموع ؛ن

 فإّن النتائج ال
ريات املدروسة 

:يوّضح ذلك 

ة غالب السعيد

10 10

عينة المتفوقين

صل السابع

الرسم البي
        3-1-

حّىت يكون
1.6سنوات إىل 

  انات

في ال تفوقون
الت صعوباتو 

ءة اإلحصائية
جملموعتني، حيث

متجا تنيجملموع
ضح أنيتّ  
ّمث من و .ت

زوها إىل املتغري
جملتمع األصلي

مدرسة

الفص
 

 

      

س 9(

البيا

المت
وذو 
القراء
بني اجمل
أن اجمل

املتغريا
أن نعز
من اجمل
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  :الدراسة توزيع عينتي):   09(رقمالمخطط 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

 ذكر15 أنثى13   ذكر31 أنثى23 ذكر32 أنثى31

 تلميذ وتلميذة 16 تلميذ وتلميذة 24

 عينة المتفوقين دراسيًّا في الرياضيات

 تلميذ وتلميذة 40

  عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات
 تلميذ وتلميذة 40

  تلميذ وتلميذة 64   تلميذ وتلميذة  70        

 مدارس ابتدائية 05

 - مدينة المسيلةب -المدارس االبتدائية

 05تجزئة  1954أول نوفمبر

 عينة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

 للمدارس االبتدائيةاالختيار العشوائي 

  ةتلميذ وتلميذ 217: األصلي عالمجتم

 بن يونس عيسى 1961توبر كأ17

 أنثى14 ذكر11

 الرياضياتعينة المتفوقين دراسيًّا في 

 تلميذ وتلميذة)(40عينة الدراسة االستطالعية 

 تلميذ وتلميذة 14عينة االستبعاد 

تلميذ )80(عينة الدراسة األساسية 
ذ

غالب السعيد

ذ23
ك

ىأنث24
ى
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  :األساسيةأدوات الدراسة  .4
كبري  عد أن حققت الدراسة االستطالعية األهداف املرجوة منها يف صورة أدوات ميكن تطبيقها بقدرب

  : هياخلاصة بتشخيص العينة األولية و األدوات  منهاكما سبق ذكرها يف الدراسة االستطالعية   قة،من الثّ 
  .االختبار التحصيلي يف الرياضيات -
 .")رافن"لـ (CPM) امللوناملصفوفات املتتابعة ( اختبار الذكاء  -
  .)2008الزيات،( مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الّتعلم الرياضيات  -
  .املستوى االجتماعي واالقتصاديتقدير رة استما -

  :وهي كما يليواليت مت التأكد من عملية تقنينها أما بقية األدوات املستخدمة فهي ثالثة اختبارات 
  ."ألمناط التعلم والتفكري "تورانس وزمالؤه"اختبار  -
  .مقياس االجتاه حنو مادة الرياضيات -
  .)M S.A.C(مقياس دافعية االجناز -

  :االختباراتمن هذه  اختباروفيما يلي وصف تفصيلي لكل 
  :اختبار أنماط التعلم والتفكير -4-1    

  :وصف المقياس - 4-1-1        
الصورة  Torrance et al" تورانس وزمالؤه"اختبار  بتطبيق) أمناط التعلم والتفكري(يقاس املتغري األول 

 العربية وأعده للبيئة ترمجه وقد )النمط املتكامل  -النمط األيسر –النمط األمين ( لألطفال حسب األبعاد ) أ(
 السعودية البيئة على وتقنينه املقياس بتعريب "البالل إهلام" قامت كما ،) (1986عام عبادة وأمحد رياض أنور
 للمرحلة ابتدائي اخلامس الصف من بداية غارللصّ  املعدة) أ (صورته يف املقياس يشمل. )م2002( سنة يف

 كل حيث العبارات من جمموعة )38(وثالثون مثانية ةاملتوسط للمرحلة املتوسط الثالث الصف وحىت االبتدائية
 إحدى العبارات تتعلق حيث للدماغ كرويني النصفني بوظائف متعلقة خمتلفة اختيارات ثالثة على حتتوى جمموعة
  .للدماغ كروينيال النصفني بتكامل والثالثة للدماغ األيسر بالنصف واألخرى للدماغ األمين بالنصف

 العبارات بعض توضيح وميكن لعباراته، التالميذ فهم من التأكد مع مجاعية بصورة املقياس يطبق
 أكرب بدرجة هتصف اأ رىي اليت االختيارات أحد اختيار العبارات قراءة بعد )ة(التلميذ من يطلب مث ،للتالميذ

         جمموعة كل يف عبارة من أكثر باختيار مسموح وغري العبارة، أمام (×) عالمة بوضع وذلك غريها من
  )03نظر الملحق أ( .ةدقيق 25 حوايل املقياس تطبيق ويستغرق العبارات من
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  :الخصائص السيكومترية لالختبار -4-1-2      
من حسب العديد مته إجراءات الثبات والصدق يستند االختبار إىل إطار نظري واضح دعّ  
  :، وقد ّمت توضيحها فيما يليإذ حسب معامل الثبات بعدة أساليب وكذا ّمت التأكد من صدقه ،الدراسات

 الثبات:  
 بطرق ثباته سبوحُ  واألجنبية، العربية الدراسات من كثري يف والتفكري التعلم أمناط مقياس استخدم

ض د، وفيما يلي خالصة نتائج بعمابني مقبول واجليّ م معامالت ثبات ترتاوح تلك القيّ  وأظهرت ،خمتلفة
   :أدناهدول اجلبمبّينة احلصول عليها  ابقة اليت متّ الدراسات السّ 

  .التعلم والتفكير أنماطمعامالت ثبات مقياس يوّضح  :)33(جدول رقم
  
  الباحث

  
  السنة

  
  البلد

  
  العينة

  
  األسلوب

  النتائج
  المتكامل  األيمن  األيسر

تورانس 
  وزمالؤه

 12-9(من   أمريكا  1979
  ) طالب41=ن(سنة
  ةطالب31=ن(سنة 12-9(من 

  
  الصور المتكافئة

0.50  
0.92  

0.86  
0.97  

0.87  
0.57  

  كرونباخ  ألفا  ابتدائي  السعودية  2003  البالل
  التجزئة النصفية

0.50  
0.40  

0.63  
0.56  

0.84  
0.76  

  0.65  0.57  0.63  إعادة التطبيق  طالبة62  السعودية  2006  الحازمي
 الصدق: 

 وظائف حتديد جمال يف السابقة والدراسات البحوث من العديد نتائج على بنائه يف املقياس اعتمد 
 .املنطقي بالصدق ييسمّ  مبا يتمتع املقياس فإن وعليه للدماغ، كروينيال النصفني

 كل جمموع بني االرتباط معامل حساب بطريقة املقياس صدق من بالتأكد )2003(البالل قامت كما
   األيسر للنمط )0.82( :يلي كما االرتباط معامالت قيم وكانت الكلي وعمجملوا والتفكري التعلم أمناط من منط

  .مقبولة صدق معامالت وهي املتكامل للنمط )0.80(  األمين، للنمط) 0.76 (
  )88-86،ص 2006الحازمي، (

السيطرة للنمط ( األمناط الثالثة بني صفرمنط من ترتاوح الدرجة النظرية لكل مفحوص يف أي  و
 .)سيطرة مطلقة للنمط(  38و) إطالقا

فبّينها  -األساسية الدراسة - يف  احلصول عليهاحصل ّمت  أما الدرجات الفعلية الدنيا والعليا، اليت 
  :زعة على األمناط كما يليموّ  املوايلاجلدول 
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  توصيف الدرجات العليا والدنيا): 34(جدول رقم 
  أعلى درجة  أدنى درجة  األنماط
  25  04  األيسر
  27  03  األيمن
  28  02  المتكامل

 المسيطر النمط تحديد: 
 على حصل إذا الفرد أن على يعتمد صنيفللتّ  معيار باستخدام معني منط بسيطرة املتميز الفرد فيصنّ 

   ).واحد معياري احنراف +النمط يف العينة أفراد درجات متوسط( من أكرب أو مساوية منط سيادة درجة
  )88، ص 2006الحازمي، ( 

      أساس درجة النمط املسيطر كما  على -احلالية حمل الدراسة -عينة الفت الباحثة تالميذ وقد صنّ 
  :يف اجلدول املبّني أسفله

  .درجة النمط المسيطر ألفراد العينة تحديد ) 35( جدول رقم
 
  العينة الكلية  المتفوقون دراسياً في الرياضيات  صعوبات التعلم في الرياضيات  العينة
  المتكامل  األيسر  األيمن  المتكامل  األيسر  األيمن  المتكامل  األيسر  األيمن  النمط
النمط  درجة

  المسيطر
20.11  
  

18.09  15.59  15.21 18.81  20.36  18.08 18.47 18.22 

المتوسط 
  الحسابي

14.50  
  

12.70  10.8 2  10.00 14.02  13.97  12.25 13.36 12.40 

االنحراف 
  المعياري

5.61  5.39  4.77  5.21  4.79  6.39  5.83 5.11 5.82 

 :التعليق على الجدول
 "أمناط التعلم والتفكري"ألداء التالميذ على مقياس  ةاملعياري اتتوسطات احلسابية واالحنرافامل ّمت حساب

   .واملوّضحة يف اجلدول أعاله ،واملتكامللتحديد درجة النمط املسيطر يف كل من النمط األمين واأليسر 
نمط األيسر قد حقق أعلى متوسط وهو ما يعطي الأّن  املوايل والرسم البياين من خالل اجلدول اّتضح و

فق مع أغلب تفكري تالميذ العينة الكلية للدراسة، وهذه النتيجة تتّ تعلم و مؤشراً على أنه هو النمط املسيطر على 
والرسم  .ابقيف اجلدول السّ  املدونةم وذلك حسب ما تناولته القيّ . ذكرها يف اإلطار النظري الدراسات واليت ورد

 :التايل يوّضح ذلك)02(البياين رقم 
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الـذي يوّضـح طريقـة تصـحيح فقــرات املقيّـاس أنـه مت تصـحيح الفقـرات املوجبـة  ابقالّسـيّتضح من اجلـدول 
  :توزيع االستجابات واجلدول أدناه ميثل .يف حني أن تصحيح الفقرات السالبة يكون تصاعدياً  تنازلًيا،

  االتجاه نحو مادة الرياضياتيمثل توزيع مستويات درجات ):  38 (رقمجدول 
  

  
  
  
  

  )252، 251 ص، 1995أبو زينة وخطاب، (
ت على مقياس االجتاه حنو مادة الرياضيات بينّ  - حمل الدراسة -استجابات العينة نتائج أما بعد تفريغ           

  :النتائج ما يلي
  يبّين درجات مقياس االتجاه نحو الرياضيات): 39( جدول

  :الخصائص السيكومترية للمقياس -4-2-2      
 املقياس هذا يف تتوافر كما،)0.90 (" كرونباخ  األف "معادلة باستخدام املقياس ثبات معامل بلغ         
 مناهج جمال يف وحبوث دراسات عدة يف استخدم وقد املقاييس، هذه مثل تتطلبها اليت السيكومرتية اخلصائص
  )75، ص2009د، عشا، بع( .وتدريسها الرياضيات

  :مقياس الدافعية لالنجاز لألطفال - 3- 4
  :وصف المقياس -4-3-1     

وذلك بغرض  بوضع مقياس الدافعية لالجناز لألطفال) 1980( "أحمد عبد الخالق، مايسة النيال"قام 
بند  جياب عن  )20 ( مكون من توفري أداة سيكومرتية مستمدة من البيئة العربية لتناسب االستخدام مع األطفال

وتّصحح البدائل الثالثة بوضع أوزان ) أحيانا، كثريانادرا، : ( كل بند من بنود املقياس تبعًا للبدائل الثالثة اآلتية
ا إىل وجود  عبارات املقياس موجبة يف كل  على التوايل،  واجلدير بالذكر أنّ ) 3، 2، 1:(متدرجة هلا كما يلي إشار

  )05نظر الملحق أ(  .تعليمات موجزة وبسيطة وقد وضع للمقياس). 16، 7(الدافع لالجناز، فيما عدا البندين 
  

  االتجاه نحو الرياضياتمستويات مقياس 
  فأكثر درجة 80           اتجاه ايجابي
  درجة  80 -50بين   اتجاه محايد
  درجة 50أقل من   اتجاه سلبي

  اتجاه العبارات  مستوى الدرجات  عينة الدراسة
  ) اتجاه ايجابي+ اتجاه محايد (  درجة 99 - 50بين   المتفوقون في الرياضيات
  )اتجاه محايد+  اتجاه سلبي(  درجة 78 -39بين   صعوبات تعلم الرياضيات

  اتجاه ايجابي+ اتجاه سلبي + اتجاه محايد   درجة 99-39بين   العينة الكلية 
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  :الخصائص السيكومترية للمقياس -4-3-2     
 الثبات:  

متت الربهنة عليه بدرجة كبرية بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بعد التصحيح 
  .للعينة الكلية) 0.83(تلميذة،  ) 0.80(تلميذ، ) 0.82" (سبريمان براون"مبعادلة 

 من ثالثة جوانب كمايلي لألطفالبرهن على صدق مقياس الدافعية لالجناز  :الصدق: 
 .جوهرية االرتباط بني كل بند والدرجة الكلية على املقياس -
ا إىل الدافعية لالجناز ،العوامل الثمانية املستخرجة عن طريق التحليل العاملي - وكذا   واليت يشري مضمو

 .إىل الصدق العاملي للمقياس
اية الصف امل االرتجوهرية مع - م يف  باط بني درجات التالميذ على مقياس الدافعية لالجناز ودرجا

اخلامس االبتدائي، بوصف هذه الدرجات األخرية حمكًا لتحصيلهم الدراسي، مع االفرتاض املسوغ بأّن 
نهما ارتفاع التحصيل الدراسي ميكن أن يكون مؤشرًا للدافع لالجناز وقد بلغ معامل االرتباط بي

كما طبق على عينة من التالميذ والتلميذات يف الصف السادس االبتدائي بدولة قطر  "0.562"
 .ويعد مؤشراً لصدق املقياس املصمم" 0.01"وهو ارتباط دال إحصائيا عند مستوى  ،)75=ن(

 .)188، ص1992النيال،  و عبد الخالق(  
  :المستخدمة األساليب اإلحصائية -5

ا حقق من صحة الفروض أو األساسية التّ تستهدف الدراسة   اإلحصائية األساليب من عدد باستخدامبطال
 :حقق منللتّ  مجعها تمي اليت البيانات وحتليل ملعاجلة
 ."بريسون"باستخدام معامل ارتباط  الدراسةالعالقة االرتباطية بني متغريات  -
وذلك باستخدام اختبار ختبارات االيف املتغريات املختلفة اليت تقيسها  الدراسةاملقارنة بني أفراد عينة   -

)T (بني املتوسطات لداللة الفروق. 
       سواء على مستوى الدراسة االستطالعية  املستخدمة غ األساليب اإلحصائيةصيّ لما يلي توضيح فيو 

      :)Spss18( االجتماعيةبرزمة الربامج اإلحصائية للعلوم  باالستعانة أو األساسية
 ةالنسب المئوي:  

   :يليمبا كوذل )الذكور واإلناث( ذواهلدف من استعماهلا هو احلصول على نسبة التالمي
  100 × عدد التالميذ

  = النسبة  
  المجموع الكلي
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 المتوسط الحسابي:   

اجتاههـا   وحتديـدالدراسـة التالميـذ علـى أدوات  درجـات اهلدف من استعماله هو احلصول علـى متوسـط  
   :حسابه باملعادلة التالية ومتّ  ،املعياريأنه ضروري الستخراج االحنراف  كما

N               .ميثل املتوسط احلسايب/  X: حيث

x
X 

  
 االنحراف المعياري: 

 :يتم حسابه باملعادلة التالية
  2

N

xx
S  
      حيث :S/ االحنراف املعياري  

 ).75ص  ،2006  ، بوحفص(

 بيرسون:"معامل االرتباط لـ  :"Pearson Product  Moment Correlation 

إلجياد العالقة بني جمموعتني من الدرجات ينبغي الّتحقق من استقامة العالقة من الشكل االنتشاري 
  :جملموعة الدرجات وصيغته

       
  






2222 yynxxn

yxxyn
R P

  
  .املتغري الثاين / y ،  املتغري األول  /xعدد أجزاء االختبار،     /n ،معامل االرتباط/   R :أنحيث     

               ).101ص  ، 1999عوض ،(
  سبيرمان براونمعادلة : )(Spearman-Brown Coefficient  

r                             :ومعادلته هي لتصحيح معامل ثبات نصفي االختبار    

r
R




1

2
11      

                    r :11 /بني نصفي االختبار  معامل االرتباطR : عامل االرتباط متصحيح  
   ).168ص ، 1998، عبد الرحمن(

  حساب اختبار )T (TEST -T  المستقلةللعينات:) ( Independent T Test  

    لعينتني متساويتني  و مستقلتنيإذا كان اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني  الختبار الداللة اإلحصائية
  :للقانون التايل طبقا T يف عدد أفرادمها، فيطبق اختبار
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  عرض وتحليل النتائج: الفصل الثامن                                    

             
 في ضوء الفرضيات النتائجعرض وتحليل :  أوال 

  
 .األوىل العامة عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية .1
 .الثانيةالعامة عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية  .2
 .الثالثةفرضية عرض وحتليل النتائج يف ضوء ال .3
 .الرابعةعرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية  .4
 .اخلامسةعرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية  .5

  
 مناقشة وتفسير النتائج في ضوء الفرضيات: ثانيا 

 
 .األوىل العامة مناقشة وتفسري نتائج الفرضية .1
 .الثانية العامة مناقشة وتفسري نتائج الفرضية .2
  .لثالثةلفرضية امناقشة وتفسري نتائج ا .3
 .لرابعةمناقشة وتفسري نتائج الفرضية ا .4
 .امسةمناقشة وتفسري نتائج الفرضية اخل .5
 .تعليق عام على النتائج .6

 التوصيات واالقتراحات   
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 : في ضوء الفرضيات النتائجعرض وتحليل  - أوال

   :حَده على راسةالد فرضيات من فرض لكل إليها التوصل متّ  اليت النتائج عرض سيتم

 :األولى العامة عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية .1
  :أنهعلى  األوىلالعامة تنص الفرضية  

واالتجــاه نحــو مــادة ) متكامــل -أيســر -أيمــن(توجــد عالقــة ارتباطيــه بــين أنمــاط الــتعلم والتفكيــر
 .الرياضيات لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

 اختبار ّمت تطبيق ،الرياضياتحنو مادة  هعالقة باالجتا ط التعلم والتفكريمناأل تللّتوصل فيما إذا كان
حبساب  ّمت القيام  هذه الفرضيةحة صّ للّتحقق من و . الرياضياتحنو مادة  هاالجتا سومقيا أمناط التعلم والتفكري

طبيعة اختبار أمناط بناًء على  و .بني درجات أفراد العينة على املقياسني )Pearson("بريسون"معامل االرتباط
  :فرضيات جزئية هي على التوايلإىل ثالثة العامة تقسيم هذه الفرضية  متّ التعلم والتفكري املتكون من ثالثة أمناط، 

 :تنص على مايلي :- 1-لفرضية الجزئيةا .1.1
 توجد عالقة ارتباطيه بين النمط األيمن في التعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى تالميذ -

  .السنة الخامسة ابتدائي
على ) 80= ن (  نيقياساملاإلحصائية الستجابات عينة الدراسة على الوصفية عرض اخلصائص ّمت 
  : ح يف اجلدول التايلالنحو املوضّ 

  .معامل االرتباط بين النمط األيمن واالتجاه نحو الرياضياتيوّضح ):  40 (جدول رقم 
 أفرادعدد   اإلحصائيةالمعالجة 

  العينة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
  الحرية

  القرار      

    األيمنالنمط 
80  

12.25  5.83    
-0.19   

  
78  

  غير دالة ةقيم
  13.66  71.58  االتجاه نحو الرياضيات

  :القراءة اإلحصائية للجدول
نتائج أن  واليت أشارتني، قياسملاخصائص استجابات العينة على  )40( رقماجلدول بيانات من يّتضح 

 )0.19 -( تساوي حنو مادة الرياضيات األمين واالجتاهيف النمط بني درجات التالميذ  معامل االرتباطيمة ق
782بدرجة حرية قدرها  ndf ،إحصائيالة اد غري قيمة فهي اجملدولةمن  قلأ ة احملسوبةالدرج نأ ومبا. 
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فإن  من مثّ  و .واالجتاه حنو مادة الرياضياتالنمط األمين وجود عالقة ارتباطية بني عدم  منحقق وعلية أمكن التّ 
    .هلااألوىل اليت كانت قد وضعت  اجلزئيةمؤيدة للفرضية غري نتائج هذه الدراسة قد جاءت 

وّضـحه الـذي ي االختبـارين يف القـّيم بانتشـار املتعلـق البيـاين الرسـم يلي لتفسـريافيمـ سـنتعرض وعليـه
    :أدناهالشكل 

  
  .نحو مادة الرياضيات االتجاهبالنمط األيمن  ةاالنتشار لعالقح شكل يوضّ  :  )08 (شكل رقم 

  
 "بريسون"ارتباط  معامل تطبيق شروط من اأساسيًّ  شرطاً  االنتشار خطية من التأكد عملية تعترب

      اجتاه الشكل األقرب  مناالنتشار مع جت الرسم خالل من يبدو و . املتغريين بني العالقة حلساب املالئم
  .ح عالقة صفريةيوضّ  اليمني الذيإىل الدائري إىل أسفل جهة 
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 :على أنه الثانيةاجلزئية تنص الفرضية   :-2-الجزئيةالفرضية .   2. 1    

ى تالميـذ توجد عالقة ارتباطيه بين النمط األيسر في التعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة الرياضيات لد -
 .السنة الخامسة ابتدائي

اريـــة لـــدرجات التالميـــذ يف الـــنمط املتوســـطات واالحنرافـــات املعيّ  حســـابّمت حة هـــذا الفـــرض الختبـــار ّصـــ
  :اجلدول أسفلهذلك ح ويوضّ  . واالجتاه حنو الرياضيات األيسر

  .ح معامل االرتباط بين النمط األيسر واالتجاه نحو الرياضياتيوضّ ):41(جدول رقم 
 أفرادعدد   اإلحصائيةلمعالجة ا

  العينة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
  الحرية

  القرار

    يسراألالنمط 
80  

13.36  5.11    
-0.062  

  
78  

غير  ةقيم
  13.66  71.58  الرياضيات االتجاه نحو  دالة

  :القراءة اإلحصائية للجدول
م مقارنة مع القـيّ إحصائيا غري دالة ) 0.062-(مة معامل االرتباط ضح أن قيمن خالل اجلدول أعاله يتّ 

  :ح ذلكوالشكل االنتشاري يوضّ   .وبالتايل عدم وجود عالقة بني النمط األيسر واالجتاه حنو الرياضياتاجملدولة 

  .تاالتجاه نحو مادة الرياضيابالنمط األيسر  ةيوّضح شكل االنتشار لعالق): 09(شكل رقم             
اليمني من اجتاه الشكل األقرب إىل الدائري إىل أسفل جهة جتمع االنتشار  الرسم خالل من يبدو

  .ح عالقة صفريةيوضّ  الذي
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 :على أنه اجلزئية الثالثةتنص الفرضية   :-3-الفرضية الجزئية. 3. 1     
دة الرياضيات لدى توجد عالقة ارتباطيه بين النمط المتكامل في التعلم والتفكير واالتجاه نحو ما -

  .تالميذ السنة الخامسة ابتدائي
  :حها اجلدول املوايلوالنتائج يوضّ 
 ح معامل االرتباط بين النمط المتكامل  واالتجاه نحو الرياضياتيوضّ  ):42(جدول رقم

 أفرادعدد   اإلحصائيةالمعالجة 
  العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
 الحرية

ستوى م
  الداللة

  القرار  

    المتكاملالنمط 
80  

12.40 5.82    
0.248  

  
78  

  
0.05  

  دالة ةقيم
  13.66 71.58  الرياضيات االتجاه نحو

  :القراءة اإلحصائية للجدول
القيمــة وهـي أكــرب مـن ) 0.248(تســاوي ) 0.05(قيمـة معامــل االرتبـاط عنــد مسـتوى الداللـة يّتضـح أّن 

    .عالقة موجبة دالة إحصائيا بني النمط املتكامل واالجتاه حنو مادة الرياضياتمنه توجد  و .اجلدولية
  :كل االنتشاري يوّضح ذلكوالشّ 

  .االتجاه نحو مادة الرياضياتبالنمط المتكامل  ةيوّضح شكل االنتشار لعالق ):10(شكل رقم
 ل أزواج درجات االختبارينانتشار النقط اليت متث تبعثر وغم من أنه على الرّ يّتضح من الشكل أعاله 

ا تقع مجيعها داخل شكل بيضاوي، وهناك نزعة عامة أل          ن تقع هذه النقط على خط مستقيم إال أ
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     جه ن الشكل البيضاوي يتّ أل ونظراً  ،مير يبعضها، لذلك فإّن العالقة بني جمموعيت الدرجات تعترب خطية
  .ةإىل أعلى جهة اليمني،  فإن العالقة موجب

   :الثانية العامة عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية .2
 :تنص الفرضية العامة الثانية على أنه

و دافعية االنجاز لدى ) متكامل-أيسر -أيمن(توجد عالقة ارتباطيه بين أنماط التعلم والتفكير
  .تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

  :إىل فرضيات جزئية هي على التوايل بدورها واليت قسمت

  :- 1-الفرضية الجزئية .  1. 2    
توجد عالقة ارتباطيه بين النمط األيمن في التعلم والتفكير ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة  -

  .الخامسة ابتدائي
  :ومن خالل حتليل البيانات ّمت التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدول التايل  
  

  .النمط األيمن ودافعية االنجازح معامل االرتباط بين يوضّ  ):43(جدول رقم 
 

المتوسط  العينة أفرادعدد   اإلحصائيةالمعالجة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
  الحرية

  القرار 

    األيمنالنمط 
80  

12.25  5.83    
-0.065  

  
78  

غير  ةقيم
  4.72  48.51  دافعية االنجاز  دالة

  
  :القراءة اإلحصائية للجدول

     ) 0.065-(قيمة معامل االرتباط اليت بلغت  ؛ني أنّ حة يف اجلدول أعاله يتبّ تائج املوضّ من الن
ومنه فإنه ال توجد عالقة بني النمط األمين ودافعية  . اجلدولية مةوهي قيمة غري دالة إحصائيا مقارنة مع القيّ 

  :ح ذلكوالشكل االنتشاري لدرجات العينة يوضّ . االجناز لدى عينة الدراسة
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  .دافعية االنجازبالنمط األيمن  ةيوّضح شكل االنتشار لعالق) :11(شكل رقم 

مـن اجتـاه الشـكل األقـرب إىل الـدائري إىل أسـفل جهـة اليمـني جتمـع االنتشـار  الرسـم خـالل مـن يبـدو
  .ح عالقة صفريةالذي يوضّ 

 :تنص على ما يلي :-2-الفرضية الجزئية  .2.2
األيسر في التعلم والتفكير ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة  توجد عالقة ارتباطيه بين النمط -

 .الخامسة ابتدائي
  :التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدول التايل أمكن من خالل حتليل البيانات 

  .ح معامل االرتباط بين النمط األيسر ودافعية االنجازيوضّ  ):44(جدول رقم 
 

المتوسط   ةالعين أفرادعدد   اإلحصائيةالمعالجة 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
  الحرية

  
  القرار

    األيسرالنمط 
80  

13.36  5.11    
-0.039  

  
78  

  دالةغير  ةقيم
  4.72  48.51  دافعية االنجاز
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  :القراءة اإلحصائية للجدول
وهي ) 0.039-(بلغت  ني أّن قيمة معامل االرتباط اليتحة يف اجلدول أعاله يتبّ من النتائج املوضّ 

ودافعية االجناز  األيسرومنه فإنه ال توجد عالقة بني النمط  .م اجلدوليةقيمة غري دالة إحصائيا مقارنة مع القيّ 
  :والشكل االنتشاري لدرجات العينة يوضح ذلك. لدى عينة الدراسة

 
  .دافعية االنجازب يسرالنمط األ ةيوّضح شكل االنتشار لعالق) :12(شكل رقم 

  .ح عالقة صفريةالذي يوضّ  بشكل دائريجتمع االنتشار  الرسم خالل من يبدو
  :- 3-الفرضية الجزئية   .3. 2      

توجــد عالقــة ارتباطيــه بــين الــنمط المتكامــل فــي الــتعلم والتفكيــر ودافعيــة اإلنجــاز لــدى تالميــذ الســنة  -
  .الخامسة ابتدائي

  :مت حتليل النتائج وفق اجلدول أدناه
  يوضح معامل االرتباط بين النمط المتكامل ودافعية االنجاز ):45(جدول رقم 

 أفرادعدد   اإلحصائيةالمعالجة 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االرتباط

درجة 
  الحرية

  القرار

    المتكاملالنمط 
80  

12.40  5.82    
0.099  

  
78  

  دالةغير  ةقيم
  4.72  48.51  دافعية االنجاز
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  :اءة اإلحصائية للجدولالقر 
وهـي قيمـة ) 0.099(حة يف اجلدول أعاله يتبني أّن قيمة معامـل االرتبـاط الـيت بلغـت من النتائج املوضّ 

ومنه فإنه ال توجد عالقة بني النمط املتكامل ودافعيـة االجنـاز لـدى  .م اجلدوليةغري دالة إحصائيا مقارنة مع القيّ 
  :ح ذلكرجات العينة يوضّ والشكل االنتشاري لد. عينة الدراسة

  
  .دافعية االنجازبالنمط المتكامل  ةيوّضح شكل االنتشار لعالق) :13(شكل رقم 

علــي جهــة اليمــني أح شــكل انتشــار درجــات أزواج االختبــارين إىل جتمعهــا بشــكل دائــري يف اجتــاه يوّضــ
  .ح العالقة الصفريةومنه تتضّ 

  :أنه  علىنص الفرضية الثالثة ت  :الثالثةعرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية  .3
     المتفوقين دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .)متكامل أيسر، أيمن، (التفكير التعلم وأنماط  في
وقد توزعت نتائج لداللة الفروق بني املتوسطات،  « t » اختبار استخدام مت الفرض هذا من حققللتّ  و

  :التايلالفرضية وفقا للجدول هذه 
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 العينة علىالفروق بين متوسطات درجات أفراد  لداللة   « t »نتائج اختبار ح يوضّ  :)46(جدول رقم 
  .أنماط التعلم والتفكيراختبار 

  المعالجة      
  اإلحصائية       

 
  متغيري الدراسة

عدد 
أفراد 
  العينة
N  

المتوسط 
  الحسابي 

X  
  

االنحراف 
  المعياري
Std  

الخطأ 
  المعياري
Error  

Std  

  قيمة
test  t- 

  المحسوبة

  عينة الدراسة

حري
ة ال
درج

اللة   ة
الد

وى 
مست

    

اط
أنم

 
كير

التف
م و
لتعل
ا

  

    األيمن
  
  

80  

10.00  5.21  0.82    
3.71-  

  المتفوقون

عند  78
ال 
ق د

لفر
ا

0.
01

  

  صعوبات التعلم  0.88  5.61  14.50
    0.75  4.79  14.02  األيسر

1.16  
  المتفوقون

  صعوبات التعلم  0.85  5.39  12.70

    1.01  6.39  13.97  المتكامل
2.49  

  

  المتفوقون

  صعوبات التعلم   0.75  4.77  10.82

          :القراءة اإلحصائية للجدول
اخلاصـــة  )T(أن قيمـــةضـــح تّ ت بـــني التالميـــذاملتعلـــق بدراســـة الفـــروق  )46( مـــن خـــالل بيانـــات اجلـــدول           
ـــــــــــالنم ـــــــــــد مســـــــــــتوى  وهـــــــــــي)-3.71(تســـــــــــاوياألميـــــــــــن  طب ـــــــــــة عن ـــــــــــة دال ـــــــــــد )0.01(الدالل ريـــــــــــة احلدرجـــــــــــة  عن

78221  nndf ة بـــــني متوســـــطات درجـــــات ل علـــــى أنـــــه توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائيلّ ممـــــا يـــــد
   .اجملموعتني

 حيث كان املتوسـط احلسـايب ،اجملموعتني لكالتوسط احلسايب العودة إىل املّمت ملعرفة اجتاه هذه الفروق و              
 طاملالحــظ أن املتوســ و .)10.00( يســاوي للمتفــوقنيبينمــا املتوســط احلســايب  )14.50(يســاويلعينــة الصــعوبات 

عينـة لصـاحل  جهتتّ املتوسطات  الفروق بنيلة مما يعين أن دال املتفوقني،أكرب منه عند  ذوي الصعوباتاحلسايب عند 
  .يف النمط األمينذوي صعوبات التعلم 

غري دالة عند مستوى الداللة قيمة وهي ) 1.16( تساوي) T(أما بالنسبة للنمط األيسر فإن قيمة          
  .الدراسة  يف النمط األيسر يتمما يعين عدم وجود فروق بني عين )0.05(

) 0.01(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي قيمة دالة ) 2.49(تساوياملتكامل يف النمط )T(وقيمة 
مما يدل على وجود فروق بني متوسطي درجات فئة ذوي ) 2.38( اليت تساويمقارنة مع القيمة اجملدولة 
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املتفوقني حيث كان املتوسط احلسايب هلذه األخرية أكرب منه عند ذوي عينة الصعوبات واملتفوقني لصاحل 
  ).13.97(صعوبات حيث بلغت قيمتهال

درجات بني متوسطات درجات النمط األمين و  وجود فروق تؤيداليت بالفرضية البديلة  األخذ وعليه متّ          
 اصة بالنمط األيسر اليت كانت تنصاليت تنفي وجود فروق خالفرضية الصفرية من تحقق متّ الو   ،املتكاملالنمط 

  .ينتنيعلى عدم وجود فروق بني الع
  :الرابعةعرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية  .4

  :أنهعلى  مبتغري االجتاه حنو الرياضياتاملتعلقة  الرابعةتنص الفرضية 
     المتفوقين دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات  بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .في االتجاه نحو مادة الرياضيات
  :أمكن االستعانة باجلدول أدناهو (T) املتوسطات اختبار ّمت استخدامرض، من هذا الف حققللتّ  فإنه

              مقياس االتجاه  الكلية علىالعينة ح داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد يوضّ : )47(جدول رقم 
 .نحو الرياضيات

  اإلحصائية المعالجة     
  
  
  
  متغيري الدراسة 

 عدد
أفراد 
  العينة
N  

  

المتوسط 
  الحسابي 

X  

 فاالنحرا
  المعياري

  
Std 

 

  
الخطأ 
  المعياري
Error  
Std 
  

  قيمة
test  t- 

 المحسوبة

  المجدولة  t-testقيمة 
  

  درجة 
  ةالحري

  
df  

مستوى 
  الداللة

05.0
  

01.0
  
  

حو
اه ن
التج

ا
 

ات
ضي
لريا
ا

 
    1.75  11.08  79.50  40  المتفوقين

  
6.33  

  

  
  

1.64  

  
  

2.32
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11.26  
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  :القراءة اإلحصائية للجدول
املتوسطات  اختبارمن بيانات أمكن الرجوع إىل قيمة  أعاله )47(رقمجلدول احه وضّ أ مابالعودة إىل 

(T)بني  فنحن متأكدون أنه توجد فروق دالة إحصائيا. ) 0.01(مستوىدالة عند وهي  )6.33(تساوي  اليت
قيمته  وصل إىل أنأمكن التّ   اجملموعتنيبالرجوع إىل املتوسط احلسايب لكال  و .العينتنيمتوسطات درجات أفراد 

ه داللة الفروق لصاحل يجتوّ وعليه ميكن  )79.50( ر بـتقدّ  حيثالصعوبات  يذو  عند امنه أكرباملتفوقني عند 
األخذ بالفرضية البديلة اليت تنص على وجود ّمت و  ،الفرضية الصفريةّحتقق عدم التأكد من   ومنه متّ   ،املتفوقني

  .اتالرياضيمادة فروق بني العينتني يف االجتاه حنو 
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 : الخامسةتحليل النتائج في ضوء الفرضية  عرض و .5
 :الفرضية على أنه نصت هذه

المتفوقين دراسيا وذوي صعوبات تعلم الرياضيات في  بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية    
  .دافعية االنجاز

  :املدونةّمت االستعانة باجلدول أدناه يف حتليل النتائج 
دافعيـــة  لفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات أفـــراد العينـــة الكليـــة علـــى مقيـــاسيوّضـــح داللـــة ا ):48(جـــدول رقـــم 

  .االنجاز
         المعالجة      

  اإلحصائية            
 
 متغيري 

  ةالدراس 

عدد 
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N  
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X  
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    0.68  4.35 50.75  40 المتفوقين  
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1.64  

  
2.32
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الف
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صعوبات   
  التعلم

40  46.27 4.00  0.63  

  
    :القراءة اإلحصائية للجدول

 .)4.78(بلغت  احملسوبة )- test t(قيمة  ؛جند أنّ أعاله دول اجل تركيز املالحظة على بياناتخالل من   
    .)2.32( اليت بلغت اجملدولة باملقارنة مع القيمة) 0.01( عند مستوى الداللة إحصائيا وهي قيمة دالة

وبالرجوع إىل قيمة املتوسط  ،مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات العينتني  
ا بلغت التّ  احلسايب لكال العينتني أمكن ا ) 50.75(وصل إىل أن الفروق لصاحل املتفوقني أل وهي أكرب من نظري

  .حتقق الفرضية الصفريةم خذ بالفرضية البديلة لعداأل متّ  هوعلي .عند ذوي الصعوبات
لكن تبقى هذه  ،الفرضيات حسب إحصائية جداولعدة جاء يف عرضه وحتليله من نتائج  متّ ما كل 

     وهو والربط بالدراسات السابقة، واإلطار النظري للدراسة  فسريللمناقشة والتّ طريقها  مامل جتد اءاألرقام صمّ 
 .يف اجلزء الثاين من هذا الفصل هنتطرق إليوف س ما
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  :في ضوء الفرضياتالنتائج  رمناقشة وتفسي :ثانيا
  :األولىالعامة نتائج الفرضية  رمناقشة وتفسي .1

ا اجلزئيةب األوىلالعامة لقد كشفت نتائج فحص الفرضية  وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة عـدم  ىعلـ فرضيا
الـيت أوضـحت  مـا عـدا يف الـنمط املتكامـلحنـو مـادة الرياضـيات  هجتـاواال ) أيسـر -أمين(أمناط التعلم والتفكري بني 

  .إحصائياً دالة ارتباطية نتائجه عن وجود عالقة 
و عالقتـــه  فيمـــا خيـــص الـــنمط املتكامـــلداللتـــه اإلحصـــائية  الـــذي أثبتـــت ولتفســـري قيمـــة معامـــل االرتبـــاط

 Coefficient of حديـدمعامـل التّ  « :ىينبغـي تربيعهـا للحصـول علـى معامـل آخـر يسـمباالجتـاه حنـو الرياضـيات 

Determination) (  ّأي النسـبة املئويـة للتبـاين يف درجـات  ،نبـاين املشـرتك بـني املتغـرييد نسـبة التّ وهذا املعامـل حيـد
  )121، ص 2004عالم،( .»إىل تباين املتغري الثاين ىاملتغري األول اليت تعز 

ــا قيمــة مرتفعــة أل نســتطيع القــول حصــلنا عليهــا الالــيت  و )0.248(فمعامــل االرتبــاط الــذي قيمتــه  ن أ
املتكامـل  درجـات الـنمطمن تبـاين  )%6.2(مما يدل على أن  .تقريبا )0.062(تربيع هذه القيمة جيعلها مساوية لـ

تعـزى إىل عوامـل  )%93.8( هـو بقيـة التبـاين و أمـا .الرياضـيات ةحنـو مـادتعزى إىل تباين درجـات مقيـاس االجتـاه 
إحـدامها عينـة يعود السـبب أن العينـة الكليـة قـد مجعـت بـني فئتـني متنـاظرتني  رمبا .قةنستطيع حتديدها بدّ  أخرى ال

ذوي  يف حــني أّن عينــةنمط املتكامــل يف الــتعلم والتفكــري، ل اســتخدام الــيف الرياضــيات الــيت تفّضــ املتفــوقني دراســياً 
 ّمت توضــيحها  قــدو  موجبــة منخفضــةلــذلك فهــي قيمــة ، يف الــتعلم والتفكــري صــعوبات الــتعلم يفضــّلون الــنمط األميــن

   .يف الشكل االنتشاري
ميتكلـون اخلـربات الرياضـية الالزمـة لدراسـة املعنيـني بالدراسـة  التالميـذقـد تعـزى لكـون  ؛أيضـاً  هذه النتيجـة

م يف الغالب  ظهـروا اجتاهـات وقـد أ ،من ذوي سيطرة الـنمط املتكامـل من املتفوقني يف هذه املادةهذه املادة، لكو
ــم أكثــر إدراكــاً اجيابيــة مــن خــالل االســتجابة علــى املقيــاس م العلميــة والعمليــة ، كمــا أ  لقيمتهــا وأمهيتهــا يف حيــا

حنوهـا، وهـذه النتيجـة تقـرتب  اجيابيـاً  مما جعلهم يبدون توجهـاً  ،وإناثاً  فوق فيها ذكوراً جاح والتّ ويثابرون من أجل النّ 
ومعرفــة   نتــائج علــى النصــفني الكــرويني للمــخمــن أثبتتــه  مــع مــاو بعــض الدراســات هــا مــن النتــائج الــيت توصــلت إلي

  . دورمها يف كثري من العمليات العقلية
إىل أن اجلانـب األميـن معـين بعـدد  ؛أشـارت فقـد هذه النتيجـة  )2006 ،عبد الحميد(حيث أيدت دراسة 

حكم فيمــا بط والــتّ قــوم اجلانــب األيســر بعمليــة الّضــبينمــا ي، عوري والوجــداينمــن الوظــائف الــيت تــرتبط باجلانــب الّشــ
وهذا يعـين أن كـال مـن النصـفني الكـرويني يقومـان بإحـداث درجـة . يصدر عن اجلانب األمين من عمليات انفعالية

   .ال املوضوعات واألمور اليت تثري اجلانب االنفعايل لدى اإلنسانف حيّ من التوافق والتكيّ 
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  أن النصـــف األميـــن والنصـــف األيســـر الـــذي رأى   )208، ص2005، قيراتالشـــ(لــــ أن بالنســـبةوكـــذا الّشـــ 
وإن كـان التلـف بـاألمين يبـدو أن لـه تـأثري أكـرب خصوصـاً   ماغ تـؤثر وبطريقـة خمتلفـة علـى السـلوك االنفعـايلمن الـدّ 

  .على عملية تفسري االنفعاالت،  فهو يبدو أن له دوراً يف االنفعاالت السلبية
  :العامة الثانية ج الفرضيةمناقشة وتفسير نتائ .2

 ودافعية) متكامل -أيسر -أمين(وصل إىل عدم وجود عالقة ارتباطيه بني أمناط التعلم والتفكريّمت التّ 

  يف أنه) 2006  نيرمين،عبد الحميد(إليه دراسة  تفق مع ما توصلالنتائج املتحصل عليها تتّ  وهذه  .االجناز
    .دافعية اإلجناز درجات النمط األيسر ودرجات دالة موجبة بني ارتباطيهال توجد عالقة 

الذي  الكلية هو النمط األيسردرجة النمط املسيطر ألفراد العينة على اعتبار أّن أنه  يتم تفسري ذلك؛و       
  طبيعة العينة اليت ارتبط فيها التحصيل بالنمط األمين  وأنّ  الوظائف املعرفية وليس له دور انفعايل، من علىيهيّ 
وما ينبغي اإلشارة إليه   .من ذوي صعوبات التعلمالذي خيتص باجلوانب االنفعالية التفكري التعلم و ن م

هذه  وذلك ألنّ  .علم وإجناز املهام املوكلة إليهميكمن يف دافعية األطفال للتّ رمبا جوهر أي صعوبة أكادميية أن ّ 
 .الرسوب يؤدي إىل تدين الدافع لالجنازأو  فاض مستوى التحصيل وتكرار الفشلالصعوبات تؤدي إىل اخن

م وبالرجوع إىل استجابات عينة  ا تشري إىل تدين درجا ذوي الصعوبات على مقياس دافعية االجناز جند أ
  .  وبالتايل توّضح ما آلت إليه نتائج هذه الفرضية  لديهم اخنفاض يف الدافعية لالجناز وتصف عموماً 

يفّسرون الذين  )Silberman,Weingartener,1986("سيلربمان"ني من أمثالويؤكد ذلك بعض الباحث         
بأن كال النصفني الكرويني يتعامل مع املثريات االنفعالية )262، 261، ص 1994كامل، (اليت أوردهاتلك النتائج 

ا تتّ     .جه أكثر إىل النصف األمين إلظهار رد الفعل االنفعايل هلاإالّ أ
       عينــــة  طبقــــت علــــىالــــيت  )1995 ،شــــاكر عبــــد الحميــــد(مــــع دراســــة  الفرضــــية اخــــتالف نتــــائج لعــــلّ و  

 ةواخــتالف خصــائص العينــ ،ةالدراســطبيعــة األهــداف الــيت ســعت إليهــا تلــك  يف ضــوءر فّســي .مــن طــالب اجلامعــة
البيئــة الــيت متــت ف  .واخللفيــة الثقافيــة واالجتماعيــة الــيت تنتمــي إليهــا وحجمهــا الدراســيةواملرحلــة  عمرهــا،يف املتفاوتـة 

علــى اعتبــار أّن العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة هلــا دور يف ســيادة أمنــاط  غــري البيئــة احملليــة اجلزائريــة ةفيهــا هــذه الدراســ
املقيـــاس عـــن  والـــيت قـــد ختتلـــف  الدافعيـــة لإلجنـــازقيـــاس يف  املســـتعملةاألداة إىل  عـــود أيضـــاً يوقـــد  .الـــتعلم والتفكـــري

   .املستعمل يف الدراسة احلالية
حســــــــب  أّن األحبــــــــاث الرتبويــــــــة احلديثــــــــةيف  )12 ص، 2008محمــــــــد، (مــــــــا ذكــــــــره ؛ عم ذلــــــــكويــــــــدّ 

)2000Kolb,(  ّنـــت أّن املـــؤثرات البيئيـــة واخلـــربة قـــد تـــؤثر علـــى اجلوانـــب الفســـيولوجية للفـــرد، وبالتـــايل تـــؤثر علـــى بي
 .عامل مع املعرفة ومعاجلة املعلوماتاملخ والتّ طريقته اخلاصة باعتماده على وظائف جانيب 
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  :لثالثةمناقشة وتفسير نتائج الفرضية ا .3
يف النمط األمين لصاحل ذوي يف وجود فروق بني متوسطات درجات العينتني النتائج املتوصل إليها  أثبتت
 )2002هويــدا، ( مثـل دراســة مــع مــا توصـل إليــه معظــم البــاحثني مّتســقةهــذه النتيجـة جــاءت . صـعوبات الــتعلم

        أغلــــــب الدراســــــات والبحــــــوث  نّ  أيف )2005عبــــــد الواحــــــد، ( يــــــذكر أيضــــــاً  و. )2004بــــــين عرابــــــة،(  ودراســــــة
فــراد ذوي الــيت أجريــت يف جمــال وظــائف النصــفني الكــرويني بــاملخ وعالقتهــا بصــعوبات الــتعلم أكــدت أن معظــم األ

       .)استخدام وظائف نصف املخ األمين(املعلومات  طر لديهم النمط األمين يف معاجلةصعوبات التعلم يسيّ 
األطفـال  مـن % 6 أنّ  يـرى الـذي) (weinstein, 1981ه حسـب أنّـ )108، ص2006 زيـادة،(و يضـيف   

لنصف املخ األمين الذي خيدم الوظائف املكانية أكثـر مـن تفضـيلهم ا ونلفضّ يالذين يعانون من صعوبات حسابية 
  .ف املخ األيسرصلن

مـــن الناحيـــة  يعتقـــدأنـــه منهـــا  األســـبابملـــة مـــن جليعـــود ادة الـــنمط األميـــن عنـــد هـــذه الفئـــة اً لســـيّ وتفســـري 
الرياضـــية بوجـــه عـــام أن نصـــف املـــخ األيســـر مســـؤول عـــن معاجلـــة الرمـــز العـــددي اســـرتجاع حقـــائق العـــدد، إجـــراء 

ياضــيات الــيت تتطلــب اســتنتاجاً  أمــا نصــف املــخ األميــن فيــؤدي دوراً مهمــاً يف أداء الر .  املعــادالت اخلطيــة البســيطة
رح أّن معظـم املمارسـات التدريسـية يطغـى عليهـا الّشـومـع   .بصـرياً لعناصـر املشـكالت -تنظيمـاً مكانيـاً /كيفياً أو 

تـدين التحصـيل واعتبـار  هلا مما يسبب) املصورة واملتحركة( فظيةعليمات غري اللّ هذه الفئة تستجيب للتّ  فإنّ  فظياللّ 
ا مهدّ وينظر إليهالذات    . اجتاهات سلبية حنوهم املعلمنيوبالتايل تكوين  دة باالنضباطا على أ

 (Stanescu- Cosson et al,2000)"وآخرون كوزون-وستانشك"ـ ل دراسة كشفت باإلضافة إىل ذلك؛

 مالقيا أثناء يف اليسرى املنطقة يف اريةاجلدّ  الفصوص خاًصة و الدماغ  أجزاء بعض نشاط يف جوهرية فروق عن
غ        الدما  من األجزاء هذه وأنّ  التّعلم صعوبات وذوي العاديني بني والبسيطة املعقدة احلسابية املهام ببعض

  .الرياضيات لمتع صعوبات ذوي عند قوية بصورة نشاطها يالحظ ال
مـــــع  (Regina,1984)فقـــــت يف أّن رجينـــــا اتّ حيـــــث تـــــذكر  )5، ص 2002هويـــــدا، (  عنـــــههـــــذا مـــــا تعـــــّرب 

يف أن معظــم األطفــال ذوو صــعوبات الــتعلم يســيطر لــديهم الــنمط األميــن ويرجــع  (Grevenow,1988)"جريفينــو"
كمــــا يــــذكر .  الســــبب يف ذلــــك إىل وجــــودهم يف وســــط نظــــام تعليمــــي قــــائم علــــى وظــــائف نصــــف املــــخ األيســــر

ــــتعلم باملدرســــة هــــو أن معظــــم ) York,1997("يــــورك"يف (Gardner,1991)جــــاردنر أن مــــن أســــباب صــــعوبات ال
كمـــــا .األنظمـــــة واألنشـــــطة التعليميـــــة ال تـــــتالءم مـــــع أســـــاليب الـــــتعلم والتفكـــــري الـــــيت يســـــتخدمها بعـــــض التالميـــــذ

سـاير املتعلمـني قـد صـممت لتّ  إىل أّن معظم األساليب واملـواد واملمارسـات احلاليـة) Connell ,2002("كونل"أشار
جة إىل دراسة أسلوب تعلم األفراد مـن ذوي الذين يغلب عليهم استخدام اجلانب األيسر من التفكري، وتظهر احلا
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الـــنمط األميـــن، كمـــا أكـــد علـــى أّن األفـــراد الـــذين يعملـــون أو يتعلمـــون يف بيئـــة موجهـــة خلدمـــة الـــنمط األيســـر مـــن 
  )43، ص 2006 عطار،(.من املمكن أن يقعوا يف مشكالت تعليمية عديدة ،التفكري وفقط
بني عينيت  إحصائيةاليت مفادها وجود فروق ذات داللة و النتيجة املتوصل إليها فإّن  من جهة أخرى؛  و
الذي يعين حسن استخدام  ا يف مادة الرياضياتاملتكامل لصاحل املتفوقني دراسيًّ يف استخدام النمط الدراسة 

إىل طبيعة  يف ذلكيعود السبب  رمبا. نصفي الدماغ وعدم االقتصار على نصف على حساب النصف اآلخر
ني الكرويني األيسر يت تتيح الفرصة للتلميذ إلظهار قدراته وإمكانياته اليت ترتبط بكال النصفالمادة الرياضيات 

كيف مع املناخ  وتنوع يف القدرات يستوجب معه التّ باين جيب أن ينظر إليه على أنه غّىن هذا التّ   ً.واألمين معا
م معهم ومعاملدرسي مبستجداته،  م التدريسية  مما يسهل تعاملهم مع معلميهم وجتاو وتكوين اجتاهات آداءا

   .فوقمما خيلق مزيداً من اإلحراز والتّ إجيابية حنوهم 
 يؤكد ذلك )1987،نبيه إمساعيل(دراسة  هكشفت  ما حسب)150ص  ،2012معمرية، ( ما ذكره  ولعل 

طر لدى الطالب ساوي يف استخدام النصفني األيسر واألمين، وهو النمط املسيأن النمط املتكامل يعين التّ  يف
بأن (Johan,2003)ه ذكر ما     اليت أوضحت )42، ص 2006عطار، (  ودراسة .املتفوقني باملقارنة بالعاديني

إذا كانوا يستخدمون النمط املتكامل بصورة أفضل فهذا شيء منطقي، فالتفكري اجلّيد هو القدرة  املتفوقني عقلياً 
  .عرفة العقلية و االبتكاريةاملستمرة وأكثر من منط من أمناط التعلم وامل

وكان من أهم  تباين أمناط التعلم لدى املتعلمني) Torrance,1977(كما أظهرت نتائج دراسة تورانس
  )278، ص2009الزغول،  و طوافحة(  .زون باستخدام النمط املتكاملنتائجها أن األفراد املتفوقني عقلياً يتميّ 

 Tan-Willman,1981)(" وملان.تان"دراسة  وصلت إليهت ماتفحص نتيجة هذه النتائج ظهرت  مثل و
ا أسفرت للتفوق،  اً التحصيلية بوصفها حمكالعينة  اعتمد على درجاتالذي  على سيطرة النمط املتكامل وجد أ

  .ينة الدراسةيسر بصفة عامة لدى ععلى كل من النمط األمين والنمط األ

 :لرابعةمناقشة وتفسير نتائج الفرضية ا  .4

لصاحل املتفوقني وجود فروق بني أفراد العينة يف االجتاه حنو مادة الرياضيات لنتيجة املتوصل إليها  اتبّني 
  . ا يف الرياضياتدراسيًّ 

استعداًدا أكرب  نيبدو  يف هذه املرحلة الدراسية لكون الّتالميذتعزى قد اق هذه النتيجة اليت يف سيّ  و
ا،  إلجناز أعماهلم اليت م  مبا الّتفوق يقهم حنوون طر ويشقّ يكلفون  م واجتاها م وقدرا يتناسب مع إمكانيا

االجتاهات  وعود أيضا إىل أساليب التنشئة االجتماعية توقد   .مادة الرياضيات منها حنو املواد الدراسية وخباصة
   كما  مر ذاتهاليت بدورها تّقر األعدد من الدراسات  وهناك .على الدراسة والتفوق األبناءاليت حتث الوالدية 
 . ),Davut Kögce,et al 2009( يف دراسة
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 كلما كان حتصيله  كلما كان اجتاه التلميذ حنو الرياضيات موجباً  هأنما سبق يف )1990"(الصياد" ويؤكد
  ).151،ص2003زايد،(.فيها مرتفعا
  2003نشواتي،( يف املشار إليها )Bondin & Pikunas  1977,("بوندن وبيكيناس"أوضح و 

م حنو مشاعر أنّ )470ص م  األخرى، ادة الدراسية والنشاطات املدرسيةامل الطالب واجتاها     وكذلك اجتاها
م على اجناز املهام التعليمية حنو زمالئهم ومعلميهم وأنفسهم   . تؤثر يف قدر

ا تؤثراجتاهات الطالب حنو املادة اليت يتعلم؛ أنّ  علىما آلت إليه الدراسة السابقة أيضا ً وأكدت   و
اليت يدرسها، فإنه يسعى  حتصيلهم الدراسي فيها، مبعىن إذا كان اجتاه الطالب إجيابياً حنو املادة  بدرجة عالية على

 )60، ص2009مداح، (  .جاهداً إىل تعلمها وحتصيلها بتفوق
ا ليت ا )Echols"( أيكولز"دراسة إىل)1988("الشناوي"كذلك فقد أشار          يلي وآخرونالبص(استشهد 

بينما تؤدي املشاعر   إىل جتنب هذه املادة املشاعر السالبة حنو مادة الرياضيات تؤدي غالباً  أنّ  )26،ص 1990،
   .ويزداد إقبال الطالب على الدراسة املتخّصصة املتعمقة للمادة إىل االجتاه حنوها املوجبة غالباً 

ترجع  قد يف أنه )7-1، ص2005عبد الاله، ( ر دراسة غرا املنحى علىتنحو كل التفسريات هذا  هلذا        
) االجتاه حنو الرياضيات، فعالية الذات ،بذل اجلهد(يف بعض املتغريات غري املعرفية صعوبات التعلم إىل القصور 

   .يف الرياضيات املرتبطة بالنجاح يف حل املشكالت الرياضية مقارنة بالعاديني حتصيلياً 
  :خامسةالفرضية المناقشة وتفسير نتائج .5

 املتفـوقني دراسـيا وذوي صـعوبات تعلـم الرياضـيات بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية نت النتائج أنه بيّ 
  .دراسياً  لصاحل املتفوقني يف دافعية االجناز

تنســجم مــع قــدرات املتفــوقني وتعمــل  تعليمــاتهــذه النتيجــة إىل أّن اخلــربات التعليميــة تتضــمن قــد تشــري 
ــا املعلمــون ممــانــاء والتّ وإىل أســاليب التعزيــز املختلفــة مــن خــالل الثّ . دافعيــتهمعلــى تطــوير  يعــزز  شــجيع الــيت يقــوم 

التنشـــئة االجتماعيـــة ومـــا تتضـــمنه مـــن تقـــديرات الوالـــدين أســـاليب إىل  وقـــد يعـــزى الســـبب أيضـــاً . ثقـــتهم بأنفســـهم
 .لنفسه إىل تقديرهبه لميذ املتفوق مما يؤدي جتاه التاواألقران املرتفعة 

 .سـبق ذكـره يف اإلطـار النظـري مـن الدراسـات والـرتاث العلمـي مـا، الفرضـية من أهم ما يؤكد نتائج هـذاو 
إىل أن ) 2000("الصافيعبد اهللا "دراسة حيث توصلت ؛تناولت ذلك بعض الدراساتأن  إىل اإلشارةيتم وهنا 

ون مزيـــًدا مـــن اجلهـــد لتحقيـــق الّنجـــاح والتفـــوق متعـــون بقـــدرة عاليـــة و يبـــذلالطـــالب ذوي دافعيـــة االجنـــاز املرتفـــع يتّ 
م عاليـة ويكـون لـديهم الـدافع  م على الّتعامل مع املواد الدراسـية والـربط بينهـا، ويعتقـدون أن قـدرا الدراسي وقدر

ــا وقــد تبــّني أيضــاً يف  .إىل إظهــار وحتســني القــدرة مــن أن األفــراد "صــفاء األعســر وآخــرون"الدراســة الــيت قامــت 
  .زهم عن غريهم من األفرادصرف بطرق وأساليب معينة متيّ مييلون إىل السلوك و التّ  افعية املرتفعة لإلجناز،ذوي الد
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ا  )1992("أمال صادق"و"أبو حطب"كل من  يرىهذا و  أن هناك جمموعة من العوامل اليت تتأثر 
جاذبية و  جاح والفشلجانب خربات النّ  لدى املتعلم والبيئة املباشرة إىل منها طبيعة دافعية االجناز دافعية االجناز،

  .التالميذالعمل، باإلضافة إىل دور املعلم يف تنمية الدافع لالجناز عند 
 ,Nunn& at al,1986 , Chapman,1988) عن نقالً عن ذلك )53،54،ص،2000خليفة،(عّرب  قدو   

Rea,1991  ّهو نتيجة العديد من العوامل الفرد العقلية، بل  يتوقف فقط على إمكانات ال فوق الدراسيأن الت
أّن الطالب اليت أجراها من خالل الدراسة  تبّني "جابر عبد احلميد"أن ويضيف .الدافعية واالنفعالية واالجتماعية

عبة ولديهم حب ون حل املشكالت الصّ ون العمل بدرجة أكرب ولديهم قدرة على االجناز وحيبّ حيبّ املتفوقني 
   .استطالع عقلي

ا قد انتهت  وقد يبدو جلّياً  إىل اخنفـاض دافعيـة االجنـاز لـدى عينـة ذوي أّن معظم الدراسات املستشهد 
ت عـــن حبثـــالـــيت  املهتمـــني واحـــدة مـــن هـــؤالء )(Synnove,1986"ســـيانوف"دراســـةوقـــد كانـــت . صـــعوبات الـــتعلم

ّن الطــالب أ إىلحيــث توصــلت  الفــروق بــني الطــالب ذوي صــعوبات الــتعلم والطــالب العــاديني يف الــدافع لالجنــاز
م ذوي صــــعوبات الــــتعلم وأكدتــــه أيضــــاَ دراســــة  ،العــــاديني ذوي مســــتوى مرتفــــع يف الــــدافع لالجنــــاز مقارنــــة بــــأقرا

  .)1992السيد، (
  2006زيادة، ( اليت أشار إليها ) Kirk & Gallagher,1989"(جلجار و كريك"دراسة كما أوضحت 

لى حنو دال يف إحداث صعوبات التعلم بوجه عام أّن العوامل الوجدانية والدافعية تسهم ع يف  )123ص 
تكوين  إىللآلخر يّتجه أو ل الذي يفشل يف التعلم لسبب فالطف. وصعوبات تعلم الرياضيات بوجه خاص

ل هذه االجتاهات من الدافعية وحتدث وتقلّ . توقعات منخفضة للنجاح الدراسي وتنمية تقديرات ذات منخفضة
   .إىل صعوبات تعلم وبالتايل تؤدي هذه األمناط من اإلخفاق، مشاعر سلبية عن العمل املدرسي

ذهب إليه  مثل ما وقع أّن حماوالت تفسري ما آلت إليهوأمام إقرار تلك الدراسات ميكن التّ 
مؤداه أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يّتسمون باخنفاض دافعيتهم  إىل استنتاج (Chapman,1998)"شامبان"

رسوب األطفال ذوي صعوبات التعلم يؤدي إىل إحساس هؤالء األطفال باخنفاض قيمة لالجناز؛ فهو يرى أن 
وإحساسهم بعدم الثقة بالنفس،   والذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض مفهوم الذات لديهم )Self-Worth(الذات 

  )256، 255، ص2003السيد،( .واخنفاض توقع النجاح
عنــــدما يشــــعر  (Mercer,2001)حســــب  دأن ضــــعف الدافعيــــة يتولــــ) 15، ص2008خطــــاب، (ويــــذكر 

وعندما يواجهون بالفشل املرتاكم تقـل دافعيـتهم ويقـل شـعورهم  الطلبة ذوو صعوبات التعلم أن النجاح بعيد عنهم
م وطاقتهم   .بالسعادة، وذلك بسبب اعتقادهم أن النجاح مرتبط بعوامل خارجية هي أكرب من قدرا
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  :تعليق عام على النتائج .6

      ري وعالقتهــــا بكــــل الفــــروق يف أمنــــاط الــــتعلم والتفكــــدراســــة  تناولــــتالوصــــفية الــــيت لدراســــة مــــن ا انطالقــــاً 
يت املتفـوقني واملقـارن بـني عينـباسـتخدام املـنهج الوصـفي االرتبـاطي االجتاه حنو مادة الرياضـيات ودافعيـة االجنـاز من 

     اإلحصـــائية لفرضــــيات الدراســـة والتأكــــد  ةويف ضــــوء املعاجلـــ ،الــــتعلم يف مـــادة الرياضـــياتا وذوي صـــعوبات دراســـيًّ 
  .من حتقق الفرضيات املعتمدة يف الدراسة من عدم حتققها

بعــد حتديــد درجــة الــنمط املســّيطر لــدى جيــب الّتنويــه إىل أنــه نتــائج التعليــق العــام علــى القبــل اخلــوض يف و 
   خالهلــا شــّيوع الــنمط األيســر لــديهم والــيت تأكــد مــن) وقــد ّمت توضــيحها يف الفصــل الّســابق (أفــراد العينــة الكليــة 

ـــم يفّضـــلون هـــذا الـــنمط أكثـــر مـــن األمنـــاط األخـــرى يف اســـتخدام ومعاجلـــة املعلومـــات      ويعكـــس ذلـــك .  حيـــث أ
أّن التــدريس مــازال يؤكــد علــى الّلفظيــة والّتلقــني وجتاهــل االســرتاتيجيات احلديثــة مــن جانــب القــائمني علــى العمليــة 

فـــظ والتّـــذكر واســـرتجاع املعلومـــات مـــن جانـــب التالميـــذ الـــيت تعتـــرب مـــن وظـــائف وقـــدرات التعليميـــة إىل جانـــب احل
طر لـــدى عينـــة  ذوي الصـــعوبات هـــو الـــنمط األميـــن والـــنمط بينمـــا الـــنمط املســـيّ  النصـــف الكـــروي األيســـر للـــدماغ،

  .املتكامل لدى املتفوقني دراسيًّا
ل فإنــه مــن املمكــن الوقــوف  علــى االتّفــاق  و مــن خــالل اإلطــالع علــى الدراســات الّســابقة يف هــذا اجملــا

) 1986أنـور ريـاض وأمحـد عبـادة  :(أمثـال دراسـة بني هذه النتيجة، واليت  يـتم ذكرهـا علـى سـبيل املثـال ال احلصـر
ا دراســــــة )1987نبيــــــه إمساعيــــــل، (ومنهــــــا دراســــــة، )1986،عكاشــــــة(و وكــــــذا ) 1991صــــــفية ســــــالم، (، وأكــــــد
وهـي إىل جانـب تأكيـدها علـى .  )2004، بـين عرابـة(عـن دراسـة فضـالً ،  )2002 ،هويدا(و) 1994السليماين، (

مـا تعمـل املنـاهج الدراسـية بصـورة عامـة علـى إثـارة وظـائف الـنمط األيسـر  أنـه غالبـاً تؤكـد علـى  ؛وع هذا الـنمطشيّ 
طلبـة  أوضـحت أيضـاً أن طـرق التـدريس الـيت يسـتخدمها )2003، الزقـاي ومزيـان ( دراسةوحّىت  .أكثر من األمين

اجلامعـــة تســـهم يف تعزيـــز منـــط التفكـــري املـــرتبط باجلانـــب األيســـر للـــدماغ، وهـــذا يعـــين أن هـــذا الـــنمط ســـائد يف كـــل 
    .املستويات

الــتعلم املدرســي مييــل إىل دعــم أنشــطة املــخ أن ّ :" يف قولــه )168ص ،2007، أبــو ريــاش( هــذا مــا يعــّرب عنــه
عور والّشـ  ، بينما أنشطة التعلم اليمينية  تركز على الرياضة البدنيةقةاليسارية حيث يؤكد على التفكري املنطقي والدّ 

  . "واالبتكارية

      )205ص ،1994السليماني، (  املشار إليها يف )Winzanz,1977"(مارلني وينزانز"وقد أشارت
وحتاول نظم   إىل أّن النصف الكروي األيسر يعترب مسيطرًا لدى معظم األفراد وهو املتحكم يف القراءة واحلديث

  . التعليم التقليدية تنميته دائما واالهتمام به بينما عمليات النصف األمين مهملة
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  عجـزاً  يظهـرون الـتعلم صـعوبات ذوي التالميـذ أن يف)(Zentall & ferkis, 1993 دراسـةهـذا مـا أكدتـه 
   .لرياضياتا ملناهج التدريس بطريقة تتأثر التالميذ خصائص أنورأى  ت،املشكال حل مهارات يف

على أّن مصطلح صعوبات الّتعلم جيب  حو نفسه مؤكداً على النّ  )152،ص2007خليفة وعيسى،( واجته
أّن يستخدم فقط ليعين الّتعلم بشكل خمتلف ألّن هؤالء التالميذ غالبًا ما يتقنون املعلومات الّصعبة، ولكن 

ا ا بشكل خيتلف عن الطريقة اليت تدرس    .يف املدارس التقليدية حيتاجون إىل القيام 
عليهــا أّن بعضــها جــاء   يالحــــــــــظأدوات الدراســة  بعــد تطبيــق مــن نتــائج  إليــه وصــلّمت التّ  امــخــالل  نومــ

       طبيعــــة العينــــة  يف حــــدودر جــــاء مبعلومــــات جديــــدة تفّســــ خــــراآلابقة والــــبعض ســــقاً مــــع نتــــائج الدراســــات الّســــمتّ 
ا من  مرحلة عمرية  خمتلفـة عمـا جـاءت بـه بـاقي الدراسـات وثقافيـة  مدرسية واجتماعية وبيئةودراسية وما ختتص 

ـــة د عالقـــةو وجـــعلـــى  واالجتـــاه حنـــو مـــادة   بـــني الـــنمط املتكامـــلدالـــة إحصـــائيا  )موجبـــة منخفضـــة(طرديـــة  ارتباطي
ارتفعت درجات االجتاه حنـو مـادة الرياضـيات لـدى أفـراد  النمط املتكاملأنه كلما ارتفعت درجات  يأ الرياضيات

  .لعينة والعكس صحيحا
 يتأثرللنمط املتكامل  ا يف مادة الرياضياتاملتفوقني دراسيًّ  أن تفضيل أفراد عينةإىل  ؛كيرجع ذلقد  و  

اإلثارة والّتحدي يف حل  واليت قد تتولد لدى التالميذ نتيجة واالجتماعي،النفسي روف احمليطة وبالّسياق بالظّ 
  .جيايب حنو مادة الرياضياتاالجتاه اإلجناز الناتج عن املشكالت والشعور باإل

  سليب  اجتاهيتولد لديهم  يف حني أّن ذوي الصعوبات مع تفضيلهم للنمط األمين يف التعلم والتفكري  
م لطرق التدريس املعمولة يف  حنو فهم حيتاجون لعروض  ،الدراسية املناهجمادة الرياضيات نتيجة عدم مساير

 ر وجود صعوبات لديهموهذا ما يفسّ  األمينوحدسية تتماشى واختصاصات املخ ة عملية بصرية ومكانية وكليّ 
  .دراسة هذه املادة منونفور 

كما  الرياضيات لتدريس األساسية األهداف من الرياضيات حنو اإلجيابية االجتاهات تنمية مع أنّ   
 الطالب حيث يرى أنّ "اتاالجتاهات احلديثة يف تدريس الرياضي"يف كتابه )1997("شوق حممود أمحد"أوضحها
 واملواقف الظواهر بعض تفسري وحماولة بشغف تهابدراس يقوم سوف الرياضيات مادة حنو إجيايب اجتاه لديه الذي

 األفكار بعض استنتاج وحياول الرياضية األفكار من اجلديد عن االستفهام من ويكثر رياضياً  تفسريًا االجتماعية
  .بنفسه

  خالل سنوات املدرسة واحًدا من الدوافع اهلامة اليت توجه سلوك الفرد حنووأن الدافع لالجناز يعترب  
حتقيق الّتقبل أو جتنب عدم الّتقبل يف املواقف اليت تتطلب الّتفوق، ولذا ال يكون من الغريب أن يصبح الدافع 

استمرارهم يف حتقيق  أساًسا على دلإلجناز قوة مسيطرة يف حياة التلميذ، حيث أن قبول املعلمني للتالميذ يعتم
     .عند فئة املتفوقني وباألخصمستوى مرتفع من االجناز،  
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 يف ضوء اخلصائص الشخصية للتالميذ ذوي دافعية االجناز املرتفعتلك النتيجة  تفسري أن  ؛ونرى أيضا  
م على املقياس املعد لذلك،  ية الدافع بوصف"موراي"ما أكدته أحباثهذا و كما دلت على ذلك استجابا

ا رغبة أو ميل الفرد للّتغلب على العقبات واحلرص متضمنً  وتتمثل يفا من مكونات الشخصية ا مهمً مكونً لالجناز 
الفرد ومثابرته يف سبيل  وتتحدد مبدى سعيّ    معىن املثابرة واإلتقان آخذا الطموح يف االعتبار وفهم الفرد لذاته

   .اإلرضاءحتقيق وبلوغ جناح يرتتب عليه نوع من 
 قـــد تعتـــرب النتـــائج املتوصـــل إليهـــا أوليـــة ونقطـــة انطـــالق للبـــاحثني يف هـــذا اجملـــال يف اجملتمـــع احمللـــيأخـــرياً  و

مراحـل  أخـرى ويفعينـات  علـىبغريهـا نفـس األدوات واملقـاييس أو  مباسـتخدا ،جديـدوذلك ملناقشتها وحبثها مـن 
   .وسعمناطق جغرافية أ يفخمتلفة تعليمية 

     ق األهـــداف املســـطرة مـــن هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل النتـــائج املتوصـــل إليهـــا وهـــذا عليـــه متكنـــا مـــن حتقيـــ و
  . ما يطمح إليه كل باحث مبتدئ

  
ا للباحث المدرب فهو إما ا ومرشدً إن ما يؤلم الباحث المبتدئ ويبعث فيه اليأس يكون حافزً  «

   »وتوضيحهاأن يضيء له السبيل لمشكلة جديدة وإما أن يعاونه على تحديد مشكلة بحثه 

  يوي جون د

  

  

  

  

 

  

  



عرض وتحليل النتائج                                                                 الفصل الثامن
  

 259 

 التوصيات واالقتراحات:  

 الفرضـيات الـيت أكـدتبعـض حة مـن خالهلـا الّتحقـق مـن ّصـ بعد تناولنا هلذه الدراسة املستفيضة واليت متّ 
وعدم وجود عالقة بني أمناط الـتعلم والتفكـري  ،النمط املتكامل واالجتاه حنو مادة الرياضياتبني  ةعلى وجود عالق

   لصــاحل املتفــوقني دراســيًّا يف املتغــريات اهــيروق بــني متوســطات درجــات أفــراد عينتوعلــى داللــة الفــ االجنــاز،  ودافعيــة
   .يف مادة الرياضيات

أمكننــا وضــع يثــريه البحــث احلــايل  وممــا نتــائجضــوء مــا أســفرت عنــه مــن  ويفاحلاليــة للدراســة  اســتكماالً  و
  :منهاتكون حمورًا لدراسات وحبوث أخرى  نّود أن حبثيةآفاق عدد من التوصيات على شكل 

  وتعـديل   إلثارة ما أمكـن مـن دافعيـة اجنـاز الطـالبلتعديل النمط غري املسيطر تقدمي برامج إرشادية وعالجية
م مبـا يناسـب ذلــك مـن خـالل حـثهم علــى بـذل املزيـد مـن اجلهــد وكيفيـة االسـتذكار وإزالـة الصــعوبات  اجتاهـا
   مناســبة ةمج إرشــادياتصــميم بــر ل العــام الدراســي خاصــة واملســار التعليمــي عامــة بالدراســية الــيت تــواجههم طــوا
 .يف خفض قلق الرياضيات

  األخــــذ بعــــني االعتبــــار أمنــــاط الــــتعلم والتفكــــري لــــدى التالميــــذ عنــــد التخطــــيط واإلعــــداد للمقــــررات الدراســــية
 .فال يتم اإلسراف يف تنمية جانب على آخر  .املختلفة

 تدريس وتقومي التالميذ لتتوافق مع أمناط تعلمهم وتفكريهم املختلفةالتنويع يف طرق ال.  
 هـــذه  فاعليـــةتنميـــة  خـــالل نمـــ واالجنـــازاكتشـــاف ميـــول واجتاهـــات الطلبـــة وإثـــارة دافعيـــتهم للـــتعلم االهتمـــام ب

  .يف اختيار الّتخصص الدراسيواليت تساعدهم الرياضيات  ةماد حنوخاصة االجتاهات ودافعية التعلم 
  ذوي مناخ نفسي اجتمـاعي يـّدعم التفاعـل االجتمـاعي واالحتكـاك بـني الطـالب املتفـوقني لألخـذ بيـد إشاعة

  .ملزيادة دافعيتهم وتنمية اجتاها الصعوبات 
  قواعـد  وإرسـاء اسـتعمال الوسـائل التعليميـة وتـوفري االحتياجـات الضـرورية حيثتوفري بيئة مدرسية مالئمة من

 الكامنــــة والنشــــاطات الالصــــفية لتحريــــر الطاقــــات والثقافيــــة شــــاطات الرياضــــيةمبــــا يف ذلــــك الن النشــــاط احلــــرّ 
دافعيـــة تبـــين و ممارســـة اســـرتاتيجيات إثـــارة   يف املدرســـنيأســـلوب حتســـني وكـــذا  ، واالرتقـــاء بامللكـــات العقليـــة

 .يف ذلك التعلم الصفي وأثر لدى الطالب يف مجيع املراحل التعليمية االجناز
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  يئـة منـاخ أسـري إلثـراء اجملـال النفسـي واالنفعـايل وإعطـائهم توجيه األولياء بضـرور ة مسـاندة أبنـائهم بإشـاعة و
مالفـــرص الكافيـــة لتحقيـــق ميـــوهلم  بدافعيـــة مالئمـــة وربطهـــا جتماعيـــة اأســـاليب تنشـــئة  طريـــق  نعـــ واهتمامـــا

م م واجتاها   .اجنازا
 األوىلوخاصــة يف املراحــل التعليميــة  ،حمتــوى الرياضــيات حبيــث يصــبح أكثــر مالءمــة الجتاهــات الطلبــة تنظــيم 

  .الرياضيأساليب التفكري معرفة  وكذا حنوها،معرفة مدى عالقته باالجتاهات  مفهوم ذات رياضي و نبتكوي
 ،وغـرس االجتاهــات االجيابيــة وحماولــة تعــديل   ضـرورة توجيــه األســاتذة واملهتمــني بأمهيـة دراســة مــادة الرياضــيات

  .السلبية منها
  الطلبــة تضــمني الــربامج ذات صــلة باهتمامــات ب فّعالــة تعلــم تاســرتاتيجياو اتيجيات تدريســية اســتعمال اســرت

  .ازهيوتعز 

  ّيف مــــادة  يحصــــيل الدراســــحســــن الــــذي أمكــــن أن يطــــرأ علــــى االجتــــاه والتّ إجــــراء دراســــات جتريبيــــة ملعرفــــة الت
  .ا وعالقته دالسائ التفكريالتعلم و منط  ، واألكادميي الرياضيات نتيجة فاعلية دافعية االجناز

  مســـاحة جغرافيـــة واســـعة  ىعلـــ ىإعـــادة إجـــراء هـــذه الدراســـة مـــع فئـــات عمريـــة أخـــرى يف مراحـــل دراســـية أخـــر
  .يم نتائجهاعملتّ 
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  خـــــاتمــــــــة
  

  
ما لوكأن السّ  لوك اإلنساين يعكس رغبات الفرد وأهدافه يف احلياة،  إالّ غم من أن السّ على الرّ   اليتقرر 

أمناط  دد، والشك أنهناك جوانب أخرى متعددة ميكن أن تكون ذات تأثري كبري يف هذا الصّ  وحدمها، حيث أنّ 
عن هذه اجلوانب، وليس من الصواب  لمبعز  وليسودافعية االجناز  الرياضياتاالجتاه حنو مادة تفكري و التعلم وال

   .غري مباشر وأجتاهل تأثريهم مباشرًا 
اإلنساين ليس مبحض الصدفة؛ فهو أهم األعضاء يف اجلسم  خفاهتمام علماء الرتبية وعلم النفس بامل

جه املباشر لوك واملوّ لتعلم والتفكري وإصدار القرارات وتوجيه السّ املسؤول عن حدوث عملية ا على اإلطالق و
لكل العمليات العقلية واملعرفية، التفكري، العواطف، االنفعاالت والدوافع؛ فهو ميثل قّمة التنظيم لكل أعضاء 

  .اجلسم
ختلفة للمثريات يف التعلم اإلنساين، ويف استجابات الفرد امل أساسي دورالجتاهات هلا وعلى اعتبار أّن ا 

توجيه وتعمل على   املتباينة اليت يتعرض هلا يف حياته اليومية، فهي تنظم العمليات االنفعالية واإلدراكية واملعرفية
       إىل جانب أّن مفهوم الدافعية لالجناز باعتبارها مكونا  .الفرد إىل اختاذ السلوك املالئم واملقبول اجتماعياً 

لنوعية االهتمام وامليل كاالجناز يف اجملال "موراي"ضوء تصور حدد طريقة إشباعها يفمن مكونات الشخصية وتت
  .العقلي على هيئة رغبة يف الّتفوق العقلي أو املعريف

كمادة  ال ة لتعلم الرياضياتيف احلقل الرتبوي ويف املدرسة على وجه اخلصوص تبدو احلاجة ملحّ  و
     لألمهية اليت تكتسيها نظراً  ،يف مجيع املراحل التعليميةى ذلك يتجلّ و  .وإمنا أيضا كأداة للمواد األخرى فقط،
ا تُ  ؛حيث من   .فكري ومنهجية االستداللقة يف التّ فكري اجملرد والدّ كسب العقل آليات التّ أ

تعديل   علنا نّود حتديد نوعية االجتاهات حنو مادة الرياضيات وحماولة معرفتها للّتمكن منجوهذا ما 
  .من قبل القائمني على ذلك للطالباملعرفية واإلدراكية والّتحكم يف الشحنة االنفعالية اخلربة 
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لدى فئة تعاين من صعوبات يف تعلم الرياضيات وفئة  عرف على طبيعة هذه املتغرياتوراء التّ  اسعيًّ  و
ما شغلتا اهتمام الكثري من الباحثني نظراً  لالهتمام املتزايد من قبل  املتفوقني دراسيا يف هذه املادة، خاصة أ

 .مبشكلة املتعلمني من ذوي صعوبات التعلم األهل واملربني

من قبل علماء  اا، وزاد االهتمام على حدَ  كلٌّ   اتاملتغري  هتوالت الدراسات اليت تناولت هذ لذلك
  .خصية اليت تؤثر فيهاالنفس،  وحاولوا وضع الّنظريات لّتفسريها من أجل معرفة مجلة من الشروط البيئية والشّ 

           - بشكل مباشر -هذه املتغريات  هناك ندرة يف الدراسات احمللية اليت تناولت العالقة بني أنّ  إالّ 

      اليت هدفت  حاولت الدراسة احلاليةيف هذا اجملال  ثاستكماال هلذه الدراسات ومواصلة البح و
علم والتفكري وعالقتها بكل من االجتاه حنو مادة الرياضيات الفروق  املوجودة بني أمناط التعن  الكشفإىل 

 قداللة الفرو فحص و    ودافعية االجناز يف دراسة مقارنة بني املتفوقني دراسيا وذوي صعوبات يف تعلم  الرياضيات
         االجتاه حنو مادة الرياضياتيف أمناط التعلم والتفكري ويف العينة املوجودة بني متوسطات درجات تالميذ 

  -مدينة املسيلة- املدارس االبتدائية  ضببع لعينيت الدراسة  تبعاً الجناز لدافعية الويف 

ف وافق والتكيّ أن كال من النصفني الكرويني يقومان بإحداث درجة من التّ  -الباحثة-وقد توصلت 
    .جتاه حنو مادة الرياضياتاال مبا يف ذلك ال املوضوعات واألمور اليت تثري اجلانب االنفعايل لدى اإلنسانحيّ 

أّن املؤثرات البيئية واخلربة قد تؤثر على اجلوانب الفسيولوجية للفرد، وبالتايل تؤثر على طريقته اخلاصة  كما
  .عامل مع املعرفة ومعاجلة املعلوماتباعتماده على وظائف جانيب املخ والتّ 

مط األمين يف استخدام وظائف نصف املخ ذوي صعوبات التعلم يسيطر لديهم الن أفراد عينةأن معظم و 
دى طر لساوي يف استخدام النصفني األيسر واألمين، وهو النمط املسيّ أن النمط املتكامل يعين التّ يف حني  .األمين

        وذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات املتفوقني دراسياً فروق بني  إثبات وجود  متّ  كما .الطالب املتفوقني
  . املتفوقني دراسيا يف مادة الرياضياتالجناز لصاحل ادافعية حنو مادة الرياضيات و  هاالجتايف 
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 .قابوس، سلطنة عمان
 .دار املسرية: األردن ، ،  عمان1،  طسيكولوجيا الدافعية): 2001(حممد حممود  ،بين يونس .38
 ، 2 ط،  اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانية: )2006( عبد الكرمي  ،بوحفص .39

 .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر

دراسة تحليلية التجاه تالميذ المرحلة الثانوية بدولة البحرين نحو   ):1995(خالد أمحد  ،بوقحوص .40
 )54(العدد    الرياض، يصدرها مكتب دول اخلليج العريب ،جملة رسالة اخلليج العريب ،استخدام المختبر

 ).199- 171(ص ، )15(السنة 

شبكة  :اجلزائر ،باتنة، 1، طالتفاؤل والتشاؤم وعالقتها بدافع االنجاز :)2002(مجعي  ،بوقفة .41
 .للمعلوماتية اخلدماتية والنشر

دار النهضة :، مصرالقاهرة، مدخل لدراسة السلوك اإلنساني ):1986( عبد احلميد  رجابر، جاب .42
 .العربية

   التطبيق علم النفس المعرفي بين النظرية و: )2005(جابر، جابر عبد احلميد وعبد الفتاح، فوقية  .43
 .دار الفكر العريب: ، القاهرة1ط

أثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على ): 2007(جودة، موسى حممد عبد الرمحن .44
رسالة ماجستري  ،العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها تحصيل طلبة الصف

 .مودعة بكلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني
الفروق في دافعية االنجاز والتفكير االبتكاري ): 2010(احلارثي، حممد بن علي بن منادي القرين .45

يًا بالصف الثالث المتوسط بإدارة التربية والتعليم لدى عينة من الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراس
 رسالة ماجستري مودعة بكلية،"مع تصور لبرنامج إرشادي مقترح للمتأخرين دراسياً  بمحافظة القنفدة

 .الرتبية، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية
مقترح في تنمية نمط تعلم فاعلية استخدام برنامج ): 2006(احلازمي، هناء بنت حممد سليمان  .46

 رسالة ،النصف كروي األيمن للدماغ لدى طالبات العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة
  .ماجستري مودعة بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية

مكتبة زهراء : ، القاهرة1ط، صعوبات التعلم والتعليم العالجي): 2000(حافظ، نبيل عبد الفتاح  .47
 .الشرق
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مكتبة النهضة : ، القاهرة1، طدراسات في أساليب التفكير):1995(عبد الكرمي يحبيب، جمد .48
 .املصرية

عمان  ،1، طالمدخل إلى التربية الخاصة): 2009(احلديدي، مىن صبحي و اخلطيب، مجال حممد .49
 .دار الفكر: األردن

اتجاه طالب وطالبات المرحلة : )1995(، رشاد علي عبد العزيز موسى و سعد بن حممد ،احلريقي .50
المتوسطة والثانوية في الريف والحضر نحو العلوم وعالقته بالتحصيل في مادة العلوم في منطقة 

دول اخلليج  ب، الرياض يصدرها مكتجملة رسالة اخلليج العريب، اإلحساء بالمملكة العربية السعودية
 ).63-15( ص،  )15(السنة  ،) 54(العدد   ،العريب

دراسة مقارنة في العادات واالتجاهات الدراسية بين ):  1983(حممود  احممود عط ،حسني .51
الرياض، يصدرها مكتب الرتبية لدول  ،جملة رسالة اخلليج العريب، المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسيا

 ).92- 79( ص، )3(،  السنة )10(العدد  ،اخلليج العريب

برنامج مقترح لعالج صعوبات ):2012(حسني، هشام بركات بشري و قرشم، أمحد عفت مصطفى  .52
جملة جامعة ، تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في ضوء مستحدثات تقنيات التعليم

 .)533-501( ، ص)2(السنة  ) 24(، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية الرياض، اجمللد امللك سعود
اتجاهات طلبة الصف األول إعدادي بقطاع غزة نحو تعلم ): 1993(احللو، حممد وعفانة، عزو  .53

  ، غزةسلسلة الدراسات اإلنسانية-جملة اجلامعة اإلسالمية، الرياضيات وعالقتها ببعض المتغيرات
 .)69-43(، ص)01(، العدد)01(فلسطني، اجمللد

  ،) CPM( "جون رافن" المتتابعة الملون لـ اختبار المصفوفات ):2008(إبراهيم مصطفى محاد، .54
 .كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة

:  األردن ،عمان ،1ط سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي،: )2003(أديب حممد  ،اخلالدي  .55
  .دار وائل للنشر

دار : األردن، عمان، تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلم): 2008(خطاب، ناصر مجال .56
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

التفكير الرياضي وعالقته باتجاهات الطلبة ):2011(حممد أمحد و عبابنة، عبد اهللا يوسف  اخلطيب، .57
جملة العلوم الرتبوية  ،وتحصيلهم دراسة على طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات

 .)266-244( ص ، جوان ،)1(العدد، )12(اجمللدجامعة البحرين، ، والنفسية
 .دار غريب: ، القاهرة ، مصر الدافعية لإلنجاز): 2000(عبد اللطيف حممد  ،خليفة .58
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كيف يتعلم المخ ذو صعوبات الرياضيات والعسر ):2007(خليفة، وليد السيد و عيسى، مراد علي  .59
 .والتوزيعدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : مصر  ،اإلسكندرية ،1، طالحسابي

جمد : لبنان، بريوت  ،عند الطفل والمراهق النمو ةسيكولوجي): 2003(جورج  توما ،خوري .60
 .للدراسات والنشر والتوزيع

دار : األردن ، أربد،1ط، علم النفس العام): 1999(وهيب جميد ،الكبيسي و  صاحل أمحد  ،الداهري .61
 .الكندي للنشر والتوزيع

دار : ، عمان، األردن1ط ،سيكولوجية رعاية الموهوبين والمتميزين): 2005(الداهري، صاحل أمحد .62
 .وائل للنشر والتوزيع

عامل : القاهرة ،2ج  ،دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي): 2003(عبد املنعم أمحد  ،ديرالدر  .63
  . الكتب

وتطبيقات قراءات "علم النفس المعرفي): 2005(جابر حممد  ،عبد اهللاو عبد املنعم أمحد  ،الدردير .64
 .عامل الكتب: ،  القاهرة1،  ط"معاصرة

 2ج  ، عمانية  بحوث في علم النفس على عينات مصرية  سعودية ): 1996(علي حممد  ،الديب .65
 .اهليئة املصرية العامة للكتاب: مصر  القاهرة ،

  .دار الفكر العريب: مصر ،، القاهرةدوافع التفوق في النشاط الرياضي):1990(أسامة كامل  ،راتب  .66
 . دار الكاتب العريب للطباعة والنشر: ، القاهرة، مصرأصول علم النفس :)1986(أمحد عزت  ،راجح  .67

 .الدار العربية للعلوم:، بريوت، لبنان1، طأساسيات في علم النفس):2005(جنان سعيد  ،الرحو .68

أنماط التعلم  لدى طلبة الصف التاسع  ):2010(رواشدة، إبراهيم و العمري، علي و نوافلة، وليد  .69
، جامعة الريموك، إربد، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، في إربد وأثرها في تحصيلهم في الكيمياء

  .)375- 361(، ص)04(، العدد)06(اجمللد األردن
في دولة صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ): 1992(الزارد، فيصل حممد خري .70

  الرياض  ،جملة رسالة اخلليج العريب ،)نفسية-تربوية -دراسة مسحية( اإلمارات العربية المتحدة
 ).178-121 (، ص)38(العدد  ،يصدرها مكتب دول اخلليج العريب

  .مكتبة النهضة املصرية: ،  القاهرة، مصر1، طالدافعية والتعلم): 2003(نبيل حممد ،زايد  .71
مؤسسة الوراق للنشر : عمان، األردن ،يعلم النفس االجتماع): 2003(كامل علوان ،  الزبيدي .72

 .والتوزيع
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، العني، اإلمارات العربية 2، طمبادئ علم النفس التربوي): 2012(الزغول، عماد عبد الرحيم .73
 .دار الكتاب اجلامعي: املتحدة

مستوى التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين أكاديميًا والطلبة العاديين :)2012(أمحدالزق،   .74
جامعة  جملة العلوم الرتبوية والنفسيةومدى الفروق بينهم في المهارات األساسية للتفكير الناقد، 

 . )364-339(ص ،جوان ،)2(، العدد)13(اجمللد البحرين
على   المنظم التعلم استراتيجيات باستخدام الراجعة التغذية أثر ):2007(رانيا أمحد رجب زقزوق، .75

رسالة ماجستري  ،الجغرافيا مادة في صعوبات التعلم ذوى فاعلية الذات ودافعية االنجاز للطالب
 .مودعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس، القاهرة

وفات  المتتابعة الملون لجون تقنين اختبار المصف):1998(زمزمي، عبد الرمحن معتوق عبد الرمحن .76
كلية   رسالة املاجستري يف علم النفس، للمرحلة االبتدائية األملرافن على الطالب الصم في معاهد 

   .مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية  الرتبية
 .عامل الكتب: مصر، ، القاهرة1ط ،علم النفس االجتماعي): 1984(حامد عبد السالم  ،زهران .77

برنامج أنشطة لتنمية المهارات الرياضية واالتجاه نحو  ):2012( مسر مجال إبراهيم السيد الزواوي،  .78
رسالة ، تعلم الرياضيات لدى أطفال الروضة ذوي قصور في المهارات الرياضية قبل األكاديمية

 .ماجستري مودعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية،  جامعة قناة السويس، القاهرة
   1ط العالجيةو  األسس النظرية والتشخيصية –صعوبات التعلم): 1998(فتحي مصطفى الزيات،  .79

 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة
إيرتاك للنشر : ، القاهرة1ط،)الديسكلكوليا(صعوبات  تعلم الرياضيات ): 2006(زيادة، خالد .80

 .والتوزيع

  القاهرة  ،وأسس الصحة النفسيةالنمو  النفسي للطفل والمراهق ): 1972(حممد مصطفى  ،زيدان .81
  .ةمنشورات اجلامعة الليبي :مصر

: األردن ،، عمان2، طصعوبات التعلم التشخيص والعالج ):2006(سامل، حممود عوض اهللا وآخرون .82
 .دار الفكر ناشرون وموزعون

المتفوقين  ةأثر مستوى القلق العام على دافع االنجاز لدى الطلب ):2006(سخسوخ حسان  .83
 .، جامعة باتنة، اجلزائرماجستري غري منشورة رسالة ،بمرحلة التعليم الثانوي

جملة جامعة األقصى ، معتقدات الطلبة المعلمين حول الرياضيات):2006(مخيس  دالسر، خال .84
 ).323- 285(، جوان، ص)02(، العدد)10(، اجمللدسلسلة العلوم اإلنسانية

  .دار الكتب الوطنية:، بنغازي، ليبيا2، طنظريات التعليم):1996(ناجي  ،العجيلي وخليل ،سركز .85
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الجسمية،النفسية (عوامل التربية :)2001(أنيس رشراش ،عبد اخلالقو أبو طالب حممد  ،سعيد  .86
 .دار النهضة العربية: ، بريوت، لبنان 1ط ، )واالجتماعية

عامل  : عمان، األردن، إربد، 1، طسيكولوجية التفكير والوعي بالذات):2008(سعيد، سعاد جرب .87
 .الكتب احلديث

الوراق : ، عمان، األردن1ط ،أساليب تدريس الرياضيات): 2004(السلطاين، عبد احلسني شاكر .88
 .للنشر والتوزيع

دار املسرية للنشر : ،عمان، األردن1، طالتعلم المستند إلى الدماغ):2004(السلطي، ناديا مسيح .89
 .والتوزيع

   عمان ،1ط ،»تطورات مبكرة...رؤى جديدة « التعلم المبني على الدماغ):2008(السلييت، فراس  .90
 .عامل الكتب احلديث: األردن

 - اكتشافهم-المتفوقون عقليًا خصائصهم): 2001(سليمان، عبد الرمحن سيد و أمحد، صفاء غازي .91
 .مكتبة زهراء الشرق:، القاهرةمشكالتهم -تربيتهم

دراسة نفسية قياسية لدى عينة من  -التعلم والتفكيرأنماط ): 1994(السليماين، حممد محزة  .92
جامعة   ،جملة مركز البحوث الرتبوية، طالب وطالبات المرحلة الثانوية في مدينتي مكة المكرمة وجدة

  ).209-171( جويلية، ص ،)3(، السنة )6(قطر  العدد
 . مكتبة غريب: القاهرة  ،3، ط علم النفس العام: )1990( نحممود وآخرو  معبد احللي،السيد  .93

االتجاهات نحو الرياضيات وعالقتها باختيار نوع التخصص ):1986(شكري  ،سيد أمحد  .94
جملة رسالة   ،الدراسي وبعض المتغيرات األخرى لدى بعض تالميذ الصف األول الثانوي القطريين

- 35 (ص ،)6(السنة  ،)18( العدد الرياض، يصدرها مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب، ،اخلليج العريب
83.(  

دراسة عاملية للعوامل المسهمة في (قلق التحصيل في الرياضيات): 1989(سيد أمحد، شكري   .95
  )19(السنة  )30( العدد يصدرها مكتب دول اخلليج العريب، ، الرياضجملة رسالة اخلليج العريب، )تكوينه

 ).61-29(ص 

 عالجها ا، تشخيصهاالتعلم تاريخها، مفهومه صعوبات):2003(عبد احلميد سليمان دالسيد، السي .96
     .دار الفكر العريب: ة، القاهر 1ط

أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت :)2008(صاحل أمحد  شارب، مرتضى .97
، على التحصيل وأنماط التعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .أسيوط،  القاهرة ةماجستري مودعة بكلية الرتبية أسيوط، جامعرسالة 
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كلية   العالقة بين أنماط التعلم والتفكير ودافعية االنجاز لدى طالب :)1995(شاكر، عبد احلميد  .98
  .جامعة قابوسكلية الرتبية ، التربية والعلوم اإلنسانية، 

مكتبة القاهرة : مصر ،، القاهرة1ط، علم النفس االجتماعي): 2001(عبد العزيز السيد  ،الشخص .99
 .للكتاب

 .دار الكتب العلمية: ، بريوت ،لبنان1، ط موسوعة علماء الرياضيات): 1991(موريس  ،شربل .100

مكتبة األجنلو : ، القاهرةاألساليب المعرفية في علم النفس والتربية):2006(الشرقاوي، أنور حممد  .101
  .املصرية

مكتبة : ، القاهرة1، طالتربية الخاصة وبرامجها العالجية):2011(الشريف، عبد الفتاح عبد اجمليد .102
 .األجنلو املصرية

دار :،عمان  األردن1، طمقدمة في علم النفس العصبي):2005(الشقريات، حممد عبد الرمحن .103
  .الشروق للنشر والتوزيع

برنامج لزيادة فاعلية النمط المتكامل للتفكير وأثره على تنمية ):2006(ابتسام صاحل الشهاوي، .104
  رسالة ماجستري مودعة بكلية الرتبيةالقدرة على حل المشكالت لدى طالب المرحلة اإلعدادية، 

  .، القاهرةجامعة املنصورة
جملة  ،م والتفكير لدى طالب وطالبات جامعة طيبةالتعلأنماط ): 2009(الشهري، حاسن بن رافع  .105

- 354(جويلية، ص) 2(، العدد)1(، جامعة أم القرى، اجمللدجامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية
400(.  

 خدار املري: الرياض، 3ط ،االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات):1997(حممود أمحد  ،شوق .106
  .للنشر

غة نحو تعلم اللّ  غة العربيةاتجاهات الطالب المتحدثين باللّ :  )1986(كولوما  ريتا ،صادق .107
  )20( العدد  يصدرها مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب، الرياض، جملة رسالة اخلليج العريب،  االنجليزية

 ).167-141(، ص )7(السنة 

عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقته بدافعية االنجاز دراسة ):2000(، عبد اهللا بن طهالصايف .108
جملة جامعة أم القرى للعلوم ، عينة من طالب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيا بمدينة أبها ىعل

أم القرى ،العدد  ة، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، مطبعة جامعالرتبوية واالجتماعية واإلنسانية
 ).106-80( ص ، )12(، اجمللد )2(

: األردن  ،، عمان1، طالمعاصرة في تعليم الرياضياتاالتجاهات ):2006(ماجدة حممود  ،صاحل .109
 .دار الفكر



 قـائمة المراجع
 

  274 

  جملة رسالة اخلليج العريب ،المعاصرة ؟ تما هي الرياضيا): 1980(عبد احلميد حممد ، الصقار .110
 .)58-49 (ص ،) 1(، السنة )2(الرياض، يصدرها مكتب دول اخلليج العريب،  العدد 

فعالية الحقائب التعليمية في تنمية أنماط ): 1997(الفتوحصالح،أمحد مراد و عطيفة، محدي أبو  .111
رسالة ماجستري مودعة ، التعلم والتفكير لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية والتحصيل في مادة العلوم

 .بكلية الرتبية ، جامعة املنصورة، القاهرة
للتالميذ ذوي األخطاء الشائعة في الرياضيات، أنماطها وسبل عالجها ):2011(صواحلة، عوينة .112

اجلامعة األردن، عمادة البحث العلمي، ، جملة دراسات العلوم الرتبوية صعوبات التعلم في الرياضيات،
 )2365-2344(، ص7، ملحق )38(األردنية، اجمللد 

 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: ، القاهرةأصول علم النفس الحديث ):2000(طه، فرج عبد القادر .113
أنماط التعلم المفضلة لدى طلبة جامعة : )2009(طه و الزغول، عماد عبد الرحيمفؤاد  طوافحة،  .114

العدد  ،)25(اجمللد، ، جامعة دمشق، األردنجملة جامعة دمشق، مؤتة وعالقتها بالجنس والتخصص
 .)297-269(، ص )1+2(
 ، عماندراسات في التفوق والموهبة و اإلبداع واالبتكار): 2007(عامر، طارق عبد الرؤوف حممد .115

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: األردن
دار : األردن ،، عمانتوظيف أبحاث الدماغ في التعلم):2008(عامر، طارق عبد الرؤوف وحممد،ربيع .116

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

تنمية أثر برنامج تدريبي مقترح في األنشطة المتكاملة على  : )2011(عبد اجلواد، وفاء رشاد راوي .117
، رسالة دكتوراه الذاكرة العاملة والدافعية لالنجاز لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم

 .مودعة بكلية الرتبية، جامعة املنيا، القاهرة
برنامج مقترح للتدريب علي أنشطة النمط المتكامل وأثره على  ):2006( عبد احلميد، نريمني عالم .118

أنشطة تلك األنماط في التدريس ودافعية اإلنجاز لمعلمي العلوم  واستخدامأنماط التعلم والتفكير 
 .، القاهرةجامعة املنيا   ،  كلية الرتبيةرسالة دكتوراه مودعة ب، قبل الخدمة في ضوء سعاتهم العقلية

 .دار املعرفة اجلامعية: ، مصر،  اإلسكندرية3ط ،أسس علم النفس: )2000(أمحد حممد  ،عبد اخلالق .119

الدافعية لالنجاز وعالقتها ببعض متغيرات ):1992(اخلالق، أمحد حممد و النيال، مايسة أمحد  عبد .120
   )دراسة عاملية مقارنة(الشخصية لدى عينة  من تالميذ المدارس االبتدائية وتلميذاتها بدولة قطر

 .)203-167(ص ، )1(السنة  ،)01(جامعة قطر،  العدد : ، جويلية جملة مركز البحوث الرتبوية

 .الفالحدار : ، الكويت1، ط)والتطبيقالنظرية (القياس النفسي  ):1983(سعد  ،عبد الرمحن .121
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 .دار الفكر العريب:  القاهرة ،3ط ،)النظرية والتطبيق( القياس النفسي ):  1998(سعد  ،عبد الرمحن .122

لتدريس الجوانب الوجدانية ): 1992(زهدي علي  ،مبارك وفؤاد  حممد موسى ، عبد العال .123
العدد  ، ، الرياض، يصدرها مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب جملة رسالة اخلليج العريب،  الرياضيات

 ).108- 65( ص  ، )12(السنة   )53(

: األردن  ،عمان، 1ط، "رؤية جديدة"القياس والتقويم في علم النفس ):1997(عبد القادر كراجة  .124
 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

تصميم وتجريب برنامج للتعلم العالجي : )2005(عبد الاله، عبد الرسول عبد الباقي عبد اللطيف .125
 .رسالة دكتورة مودعة بكلية الرتبية بسوهاج، القاهرةللتالميذ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات، 

   ، اإلسكندريةالصحة النفسية والتفوق الدراسي): 1999(عبد اللطيف،  مدحت عبد احلميد .126
 .دار املعرفة اجلامعية: القاهرة

نماذج التعلم وتطبيقاته في حجرة "علم النفس التعليمي: )أ ،2013(عبد الواحد،  يوسف سليمان .127
 .دار أسامة للنشر والتوزيع:عمان، األردن ،1، ط"الدرس

 1، طاالتجاهات الحديثة في صعوبات التعلم النوعية: )ب، 2013(عبد الواحد،  يوسف سليمان .128
 .دار أسامة للنشر والتوزيع:عمان،  األردن

أثر تنمية وظائف النمط المتكامل للنصفين الكرويين بالمخ  ):2011(عبد الواحد، سليمان يوسف  .129
لذوي صعوبات التعلم على التحصيل في مادة العلوم في إطار نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة 

رسالة دكتوراه مودعة بكلية الرتبية قناة   المرحلة اإلعدادية والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمخ لتالميذ
  .السويس، جامعة قناة السويس، القاهرة

النفس (جملة الطب النفسي اإلسالمي ،المخ وصعوبات التعلم): 2005(عبد الواحد، يوسف سليمان  .130
 .نفسيةاجلمعية اإلسالمية للّصحة ال: ، ماي، القاهرة)20(، السنة )81(، العدد)املطمئنة

بين ...ذوي المحنة التعليمية"سيكولوجية صعوبات التعلم: )أ،2010(عبد الواحد، يوسف سليمان .131
 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ردا: ة، اإلسكندري1، ط"التنمية والتنحية

رؤية نيوروسيكولوجية "علم النفس العصبي المعرفي):ب،2010(عبد الواحد، يوسف سليمان .132
 .إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع: ، القاهرة1، ط"المعرفيةللعمليات العصبية 

االتجاهات الحديثة في أبحاث المخ اإلنساني وعالقتها : )ج، 2010(عبد الواحد، يوسف سليمان .133
   ، جانفي)95(العدد )النفس املطمئنة(جملة الطب النفسي اإلسالمي، بالتعلم لدى الطفل العربي

  .اجلمعية اإلسالمية للصحة النفسية: القاهرة
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أثر التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي ): 2009(عبد، إميان رمسي و عشا، انتصار خليل  .134
، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات لدى طلبة الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات

 ).86-67(، ص)01(، العدد )09(داإلنسانية، جامعة الزرقاء، األردن، اجملل
دار املسرية : عمان، األردن ،1، طاأللعاب والتفكير في الرياضيات):2009(العبسي،حممد مصطفى .135

 .للنشر والتوزيع

بالتوافق الدراسي لدى وعالقته )السلبي-االيجابي(التفكير):2013(عفراء إبراهيم خليلالعبيدي،  .136
-123(، ص )7(العدد   )4(اجمللد، مركز لتطوير التفوق، التفوق اجمللة العربية لتطوير، طلبة جامعة بغداد

152.( 

عالقة السيطرة الدماغية بالمستوى األكاديمي وبالوضع :  )2006(، باسم عيسى العتوم .137
جملة ، االقتصادي لألسرة وبمكان السكن وبالتخصص لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 .)731- 718(، ص)ملحق(، )33(، األردن، اجمللد واالجتماعيةدراسات العلوم اإلنسانية 
دار : األردن  عمان ،1ط، -النظرية والتطبيق -علم النفس المعرفي):2004(العتوم، عدنان يوسف .138

 .املسرية للنشر والتوزيع

عمان  ،1، ط-النظرية والتطبيق- التربويعلم النفس  ):2005(العتوم، عدنان يوسف وآخرون .139
 .املسرية للنشر والتوزيعدار : األردن

   علم النفس التربوي النظرية والتطبيق األساسي: )2003( يوسف ،قطامي و نعبد الرمح ،عدس .140
  .للطباعة والنشر والتوزيعالفكر دار :   عمان، األردن ، 1ط
 الفكردار : عمان، األردن،  4، طأسس علم النفس التربوي: )2007(عبد الرمحن وآخرون  ،عدس .141

 .للطباعة والنشر والتوزيع
التفاعل بين أنماط التعلم والتفكير والتخصص وأثره على ): 2006(عطار، إقبال بنت أمحد .142

، جامعة املنصورة، القاهرة العدد جملة كلية الرتبية، التحصيل لدى طالبات جامعة الملك عبد العزيز
 ).63-34(، سبتمرب، ص)1(، اجلزء)62(

 اإلسكندرية ،االجتماعيمدخل إلى علم النفس ):سب ( شفيق دزكي، حمم وحممود فتحي  ،عكاشة .143
 .املكتب اجلامعي احلديث: مصر

 التعلم نحو واالتجاه والدافع والتفكير التعلم ألنماط مقارنة دراسة ):(1986فتحي حممود، عكاشة .144
اليمن  ،صنعاء ةجامع ،جملة كلية الرتبية، مصر في والفني العام الثانوي التعليم طالب لدى الذاتي
 )176-159(، ص)2(العدد
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القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته  ):2000(حممود صالح الدين  ،عالم .145
 .دار الفكر العريب  :، مصر، القاهرة1، طوتوجهاته المعاصرة

العربية  مكتبة الدار:  ، مصر، القاهرة1، ط مقدمة في علم النفس االرتقائي): 2003(فادية  ،علوان .146
 .للكتاب

الذاكرة وتشفير  :علم النفس المعرفي: )2006(ربيع عبده  ،رشوان والطيب عصام  ،علي .147
 .  عامل الكتب: ، مصر ،  القاهرة 1ط ، المعلومات

عمان    ،1ط، صعوبات التعلم بين المهارات واالضطرابات): 2011(علي، حممد النويب حممد .148
 .دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن

 عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق):2005(عمور، أميمة حممد وقطامي، يوسف حممود .149
  .دار الفكر ناشرون وموزعون: ،عمان ، األردن1ط
عمان    ،1ط ، سيكولوجية التأخر الدراسي نظرة تحليلية عالجية): 2007(عواد، يوسف ذياب .150

 .دار املناهج للنشر والتوزيع: األردن
 .دار املعرفة اجلامعية: مصر ، اإلسكندرية،علم النفس اإلحصائي):1999(عباس حممد  ،عوض .151

 .دار الكتب العلمية: لبنان  ،،  بريوت1، طعلم النفس االجتماعي) : 1996(عويضة، كامل حممد  .152

برنامج مقترح قائم على جانبي الدماغ لتنمية بعض مهارات  ):2009(عيد، أمين رجب حممد  .153
 رسالة ماجستري مودعة بكلية الرتبيةالتفكير في الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة، 

 .، فلسطنياجلامعة اإلسالمية، غزة
جملة   ،النمو المعرفي عند بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ: )1983(حممد رفقي عيسى،  .154

 .جامعة الكويت ،، جملس النشر العلمي )3(، العدد)11(، اجمللدالعلوم االجتماعية
مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية دافعية  ):2000(الغامدي، ناجي بن عبد اهللا بن سعيد  .155

رسالة ماجستري مودعة ، االنجاز لذوي صعوبات التعلم األكاديمي بالمرحلة االبتدائية بمحافظة جدة
  .بكلية الرتبية مكة املكرمة، جامعة أم القرى

العالقة بين البنية المعرفية وتحصيل الطلبة المتفوقين في ): 2003(غامن، حممد غامن أمحد  .156
، رسالة ماجستري مودعة بكلية الرياضيات في الصف السابع في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس

 .بلس، فلسطنيالدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نا
دار املسرية للنشر : األردن ، ،  عمان1، طالدافعية النظرية والتطبيق): 2008(غباري،  ثائر أمحد  .157

 .والتوزيع والطباعة
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مدى فعالية استخدام نمط التعلم والتفكير المسيطر   :)2002(هويدا حممد أنور عبد الرمحن غنية،  .158
 ببنها، جامعة دكتوراه مودعة بكلية الرتبيةرسالة م، كمدخل لتشخيص وعالج بعض صعوبات التعل

  .الزقازيق ، القاهرة
دراسة أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ): 2010(الفاعوري، أيهم علي .159

 .، رسالة ماجستري مودعة بكلية الرتبية ، جامعة دمشقفي الرياضيات
  .الصفاءدار :ردنعمان، األ ،1، طعلم النفس التربوي ):2000(مجال مثقال القاسم،  .160
فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية في تطوير مهارات حل ): 2012(القبايل، حيي أمحد  .161

، مركز لتطوير اجمللة العربية لتطوير التفوق، المشكالت والدافعية لالنجاز لدى المتفوقين في السعودية
 ). 25-1(، ص )4(التفوق، العدد 

دراسة وصفية لتحديد معوقات استخدام األهداف ):2005(بن حسن بن ناصر القحطاين، ناصر .162
، رسالة ماجستري مودعة الوجدانية في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين

 .بكلية الرتبية، جامعة أم القرى
 .اجلامعي احلديثاملكتب : مصر، اإلسكندرية، 1، طعلم النفس التربوي):1990(القذايف، رمضان .163

املكتب اجلامعي : مصر االزارطية، اإلسكندرية، ، 2، طعلم النفس التربوي): 1997(رمضان  ،القذايف .164
 .احلديث

النظرية (أساسيات في علم النفس التربوي ): 2006(حممد عوض  ،حممد فرحان و الرتتوري ،القضاة .165
 .دار احلامد للنشر والتوزيع: ، ب ط  )والتطبيق

دار الفكر للطباعة : عمان، األردن ،1ط ،تعليم التفكير للمرحلة األساسية ):2001( نايفة قطامي، .166
 .والنشر والتوزيع

أثر متغير الجنس، والصف، ودرجة داخلية الضبط في ):1996(قطامي، نايفة و قطامي، يوسف  .167
جملة كلية  ،لوسطىدرجة الدافعية المعرفية للتعلم عند الطلبة المتفوقين دراسيًا في منطقة األغوار ا

 .)251-213(، ص)10(، السنة )12(جامعة اإلمارات، العدد ،الرتبية
تأثير التفاعل بين أسلوب التعلم  ):1995(مصطفى حممد كامل والصايف،عبد اهللا بن طه  كامل، .168

   جملة جامعة امللك سعودوالتفكير وحالة القلق على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة، 
 .)312- 275(، ص)2(، العدد)7(اجمللد
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     وعالقتها ببعض األساليب المعرفية أنماط السيادة النصفية ): 2012(كامل، أميمة مصطفى  .169
جامعة  جملة كلية الرتبية،،  و الالمعرفية لدى طالب المرحلة الثانوية العامة دراسة مقارنة بين الجنسين

  .)164-103(جانفي، ص، )03(، اجلزء )78(املنصورة ، العدد 
 .مكتبة ابن سينا: ، القاهرة، مصرعلم النفس المدرسي ):2003(علي دكامل، حمم .170

علم النفس الفسيولوجي مقدمة في األسس السيكوفسيولوجية ):1994(كامل،عبد الوهاب حممد .171
 .مكتبة النهضة املصرية: ،القاهرة 2، طوالنيورولوجية للسلوك اإلنساني

   عمان، 1ط" رؤية جديدة" القياس والتقويم في علم النفس  ):1997(عبد القادر  ،كراجة .172
 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: األردن

  عمان ،2، طالمتفوقون وتنمية مهارات التفكير في الرياضيات):2011(ماضي، حيي صالح .173
 .دار ديبونو للنشر والتوزيع: األردن

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب : )2010(املالكي، عبد امللك بن مسفر بن حسن  .174
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  01 الملحق



                     ارة التربية الوطنية    مستوىوز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
  .......مقـاطعة  
                                                                 

  01نموذج رقم  
  في مادة الرياضيات

  ) نقطة 1.5: (  األولالتمرين   

  :رتب األعداد العشرية التالية ترتيبا تصاعديا
23,00     *     23,5     *     23,05     *     23,54 

  ــ اكتب أكبر عدد بالحروف
 ھو رقم اآلحاد فيه؟  ــ ما ھو رقم الجزء من عشرة فيه؟ ــ ما

   ) نقطة 1.5: ( الثانيالتمرين 

   DA 5490دفعات متساوية، مبلغ الدفعة الواحدة  8اشترت عائلة ثالجة بالتقسيط على 
  ــ ما ھو ثمن الثالجة؟

                                                                    
    )نقطة 1.5: ( الثالث التمرين

  .من عدد التالميذ %45تلميذا، تمثل نسبة البنات   360في مدرسة 
  .ــ احسب عدد البنات
  .ــ احسب عدد الذكور

    )نقطة 1.5: ( الرابع التمرين

 .منتصفھا 0ــ  علم النقطة .    cm 8ــ ارسم قطعة مستقيم طولھا 
 .قطعة المستقيم السابقةوطول قطرھا طول  0أنشئ الدائرة التي مركزھا 

  ما ھو طول نصف قطر الدائرة؟ ــــ 

    ) نقط  4: (  وضعيةال

للكراّس  DA 35كّراسا بــ  120للقصة الواحدة، و  DA 65قّصة بــ  45اشترى مدير مدرسة         

  .DA 15قلما ثمن القلم الواحد  130الواحد، و

  .ــ اسب ثمن القصص

  .احسب ثمن الكراريس

  .ثمن األقالمــ احسب 

  ما ھو المبلغ الذي صرفه المدير؟ 

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وزارة التربية الوطنية

  ساعة ونصف: المدة                                                                                 السنة الخامسة ابتدائي  :المستوى

   في مادة الرياضياتللفصل األول  اختبار تحصيلي   
   

  ) نقطة 1.5: (  األولالتمرين 

  : ب األعداد العشرية التالية ترتيبا تصاعديارتّ    
                   23,00 -          23,05 -             23,54 -         23,45      -         23,5  

 
   ) نقطة 1.5: ( الثانيالتمرين 

 
 .تلميذا 30 قسم كل في أقسام، 6 مدرسة في       

 ؟ المدرسة تالميذ عدد ھو ما -
 ؟100 ھو اإلناث عدد أنّ  علمت إذا الذكور عدد ما -

                                                                    
    )نقطة 1.5: ( الثالث التمرين

  
mm = ……dm  = ….. m 2500                                                                    :  يلي أكمل ما

        100 dm = ………m

        90 dm =………mm        

 

    )نقطة 1.5: ( الرابع التمرين

  Mتبعد عن ) D(من المستقيم   A  ةثم عيّن النقط  ،Mفي النقطة   ) G(يعامد المستقيم   )D(مستقيم رسم أ      
  cm3بـ  Mتبعد عن ) G(المستقيم من  Bالنقطة  وعيّن  ،cm3بـ 

    A، B  رسم المستقيم الذي يشمل النقطتين  أ -

 ؟ وما نوعه؟ ما اسم الشكل الذي تحصلت عليه -
 

    ) نقط  4: (  اإلدماجية وضعيةال

  :كراس ساعده في إيجاد 120قّصة و 45أراد مدير مدرسة تزويد مدرسته بـ         

  DA65ثمن القصص إذا علمت أن ثمن القصة الواحدة ھو  -

 DA 35إذا علمت أن ثمن الكراس الواحد ھو  ، جمالي الذي صرفه المديرالمبلغ اإل -

  

  
  

  وهللا الموفق                                   1/1الصفحة                    انتھى                
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ستمارة تقدير المستوى االجتماعي واالقتصاديا  
  

  -من إعداد الباحثة -
 تعليمات:

يف سرية تامة وال تستخدم إّال يف أغراض البحث  يف هذه االستمارة سوف حتفظ تسجلاملعلومات اليت 
 .العلمي، يرجى كتابة البيانات بصورة صحيحة حىت ميكنكم املسامهة يف تطوير البحث وحتسينه
  سلفاً حسن تعاونكمنشكر لكم 

  : أكمل البيانات التالية
  البيانات الشخصية: أوالً 

  ..................................................:التلميذة/ اسم ولقب التلميذ

  (   )أنثى             )     (ذكر  :الجنس
  .............................................................................نالسّ 

  )     (إناث (       )     ذكور : عدد اإلخوة
  (    ) وحيد : (    )                     ترتيب التلميذ بين إخوته وأخواته

  المستوى الوظيفي للوالدين: ثانياً 
   .............. :يف حالة العمل حدد الوظيفة  )   (  عاملغري (    )  عامل : وظيفة األب - 1

    :..............آخر وظيفة له  (    )   متقاعد           
  )   ( غري قادر على العمل          
          ..................… عمال آخر إىل جانب وظيفته حددهيزاول           

     :.............يف حالة العمل حدد الوظيفة(   ) عاملة  غري (    ) عاملة    :وظيفة األم - 2
  :.......... ...آخر وظيفة هلا(    ) متقاعدة              
  (    )غري قادرة على العمل               

     المستوى التعليمي للوالدين: ثالثاً 
  )    ( مستوى ثالثة ثانوي (    )أقل من مستوى ثالثة ثانوي)     ) (يكتبال يقرأ وال (ي أمّ  :األب .1

  :............................شهادات أخرى  (     )مؤهل جامعي )   (   بكالوريا      
 (    )مستوى ثالثة ثانوي (     )أقل من مستوى ثالثة ثانوي)    ( ) ال تقرأ وال تكتب( أمية :  األم .2



 

  ......:...........................شهادات أخرى (    ) مؤهل جامعي )    (   بكالوريا   
  االقتصاديةالحالة االجتماعية و : رابعاً 

  (     ) يعاين من مرض مزمن (      )   دة   بصحة جيّ  :       هل يتمتع األب .1
   ...............................................................................إعاقة ما أذكرهايعاين من              

  (     ) عاين من مرض مزمن ت(      )   دة   بصحة جيّ  :        هل تتمتع األم .2
  ...............................................................................عاين من إعاقة ما أذكرهات             

 إذا كان الوالد غائباً أذكر سبب غيابه؟ .3
  (    )السفر للخارج (     )               الوفاة (     )                    الطالق                 

 األم غائبة أذكر سبب غيابها؟ تإذا كان .4
  (    )السفر للخارج(     )               الوفاة )                       ( الطالق                  

 :  الشهري للعائلة الدخل .5
 (       )  أكثر من ذلك(    )   دج 20.000(   )   دج 12.000أقل من                  

 (     )   بدون مأوى(    ) األقارب عند(     )    إجيار (   )     خاصملك      :نوع السكن .6
 (     )أكثر من ذلك     (     )   غرفتني (      )   غرفة واحدة :   عدد الغرف في المسكن  .7
 (     )مكتبة للكتب     (    ) فيديو (    ) جهاز كمبيوتر(     ) تلفاز : يتوفر المسكن على .8
 .................................................................................................أخرى تذكرها .9

 
  
  

: معلومات أخرى
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

........................................................................  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  03 الملحق



  لألطفال) أ(الصورة " تورانس وزمالؤه" التعلم والتفكير أنماطاختبار 

  بيانات أولية
  ....................................اللقب واالسم

  ...........................................المدرسة
  تعليمات

  ):ة( التلميذعزيزي 
اليت يفكر  الطريقة معرفة إىل يهدف االختبار وهذا خمتلفة، بطرق كثرية أشياء مونويتعلّ  رونيفكّ  التالميذ

 ثالثة سؤال كل يتضمن سؤاًال، )38 (على االختبار هذا وحيتوي ما، ملوقف يتعرض عندما )ة(التلميذ ا
 اخلاصة طريقتك عن قةبدّ  تعرب اليت الثالثة االختيارات هذه من واحدة ختتار أن منك واملطلوب خمتلفة، اختيارات

 وحتت سؤال كل أمام التفكري تتبعها يف اليت الطريقة على (× ) عالمة بوضع وذلك ، والتعلم التفكري يف
 :التايل املثال يف كما تفضله الذي االختيار

 .(     )جيدة بصورة األمساء أتذكر  -  أ
 (   ).جيدة بصورة الوجوه أتذكر  -  ب

 (    ).دةجيّ  بصورة الوجوه و األمساء من كال أتذكر -ج                   
 املقابل القوس يف (×) عالمة فضع علموالتّ  التفكري يف نظرك وجهة مع تتناسب )أ( فقرة كانت فإذا

 املقابل القوس يف (×) عالمة فضع علموالتّ  التفكري يف نظرك وجهة مع تتناسب) ب( فقرة كانت وإذا للفقرة،
 املقابل القوس يف (×) عالمة فضع علموالتّ  التفكري يف نظرك وجهة مع تتناسب )ج( فقرة كانت إذا أما للفقرة،
 .للفقرة

 وجهة عن تعّرب  اليت هي الصحيحة اإلجابة وإمنا خاطئة، وأخرى صحيحة إجابات توجد ال أنه الحظ :مالحظة
 كل أن والحظ ).ذلك أمكن كلما( متاماً  كعلي منطبقة إجابتك تكون أن وحاول والتعلم، التفكري يف نظرك
 )ج(    أو   )ب(أو  )     أ( إما : فقط واحدة إجابة اختيار يتطلب سؤال

 .طويال وقتا تستغرق وال بعناية الثالث العبارات أأقر 
  



 الرقم العبارات

  )    (أتذكر الوجوه بصورة جيدة  -  أ
  (      ) أتذكر األسماء بصورة جيدة  - ب

  (     )  الوجوه بصورة جيدة و األسماءأتذكر كال من   -ج    

1

  (     )باألمثلة ح الموضحةو أستجيب بصورة أفضل للتعليمات والشر   -  أ
  (     )فضل للتعليمات والشروح الشفويةأ بصورة أستجيب  - ب
 (   )الحالتينتا في كل أفضل للتعليماتأستجيب بصورة  - ج

2

  (     )أعبر عن مشاعري بحرية بدون خجل  -  أ
  (     ).العاديةأكبت مشاعري حتى في األمور  أنأستطيع   - ب
 (     ).فقط ينالمقرب ألصدقائيأعبر عن مشاعري الخاصة  - ج

3

  (     )يةلأثناء عمل التجارب العم الئيك زمضحِ أحب أن أَ   -  أ
 (    ) العملية أحرص على االنضباط أثناء عمل التجارب  - ب
 (     )أفضل األسلوبين السابقين أثناء عمل التجارب - ج

4

  )(     .في وقت واحد أعمالأفضل المواد الدراسية التي أتناول عدة   -  أ
  )(     .ةحدفيها كل واجب على  أعمالأفضل المواد الدراسية التي أتناول عدة   - ب
 )(    .أفضل المواد الدراسية في األسلوبين السابقين  -  ج

5

  )(     أحب االختبارات الموضوعية  -  أ
  (     ).اإلنشائيةأحب االختبارات المقالية  -ب
 )(      يتساوى عندي النوعان السابقان من االختبارات  -  ج

6

  (      )باإلشارةتحدث معي يافهم زميلي عندما  أنأستطيع   -  أ
  (     )اإلشارةأفهم لغة  أن من الصعب عليّ   - ب
 (       )ستطيع فهمهاأال  وأحيانا باإلشارةأحيانا أجيد فهم الحديث  - ج

7

  (    )يئصنع موقفا أضحك فيه زمال ألدي القدرة دائما على أن   -  أ
  (      )زمالئي أصنع موقفا أضحك فيه أنيندر   - ب
 (      ).ي وأحيانا ال أستطيعئأصنع المواقف التي تضحك زمال أن استطيع  أحيانا - ج

8

  (     ) الحركةالتي تعتمد على  العمليةأ فضل المواد الدراسية   -  أ
  (     ).المعلمةشرح  إلىأفضل المواد الدراسية النظرية التي أستمع فيها   - ب
 (      )المواد الدراسيةأفضل النوعين السابقين من  - ج

9

  (     )شرب العصائر المعلبة على الرغم من أضرار المواد الحافظة أفضل  -  أ
  (     )ا للمواد الحافظةأحرص على أكل الفاكهة الطازجة تجنبً   - ب

 (     )وشرب العصائر المعلبةرق عندي بين تناول الفاكهة الطازجة ف ال - ج     

10

  (     )رحمأحرص على أن أحل المشكالت ب  -  أ
  (    )جاد في حل المشكالت أكون أنأفضل   - ب
 (    )أكون جاد فقط في المواقف التي تتطلب ذلك أنأفضل  - ج

11

  (      ).يزداد نشاطي الذهني عندما أكون بين الناس  -  أ
  (      ).يزداد نشاطي الذهني عند مشاهدة المناظر الطبيعية أكثر من وجودي بين الناس  - ب
  (      ).الذهني في الحالتين بنفس الشيءيزداد نشاطي  - ج

12

  (     )أفضل أن أصنع األشياء التي تكلفني بها المعلمة من الخامات المخصصة لها  -  أ
  (      )أفضل أن أستخدم الخامات البيئية في صنع األشياء التي تكلفني بها المعلمة  - ب

13 



 (   )المتاحة والمتوفرة لديأفضل أن أصنع األعمال التي تكلفني بها المعلمة من الخامات  - ج
  (      )ال أفضل أن أضع جدول ثابت للمذاكرة  -  أ
  )     (أفضل أن أذاكر كل ما أخذته في المدرسة  - ب
 (      )يتساوى لدي الطريقتين السابقتين في المذاكرة - ج

14 

  (     )أحب أن أحل مسائل الرياضيات بطريقة تختلف عن حل المعلمة  -  أ
  )(     الرياضيات أن ألتزم بحل المعلمةأفضل عند حل مسائل   - ب
 (      )أحيانا أحل مسائل الرياضيات بطريقة تختلف عن حل المعلمة - ج

15 

  (     )أفكر بصورة أفضل عندما أكون مستلقي على ظهري  -  أ
  (      )أفكر بصورة أفضل عندما أكون جالسا جلسة معتدلة  - ب

 (     )أفكر بصورة أفضل عندما أمشي -ج    

16 

  (     )أفضل الحصص العملية مثل الرسم  -  أ
  (     )أفضل الحصص النظرية مثل النصوص والتاريخ  - ب
 (     )أفضل النوعين من الحصص- ج

17 

  (      )أميل إلى استخدام التخمين عندما أكون غير متأكد من الحل  -  أ
  (    )ال أستخدم التخمين عندما أتشكك في الحل  - ب
 ) (   أحيانا استخدم التخمين في الحل  -  ج

18 

  (     )أميل إلى التعبير عن مشاعري وأفكاري بطريقة غير مباشرة كالشعر والرسم  -  أ
  (   ) أميل إلى التعبير عن مشاعري وأفكاري بوضوح  - ب
 (   )يتساوى لدي الطريقتين السابقتين في التعبير عن مشاعري- ج

19 

  (    )أكتسب دائما سرعة الفهم من دراسة الرياضيات واللغة العربية  -  أ
  (     )نادرا ما اكتسب سرعة الفهم من دراسة الرياضيات واللغة العربية  - ب
 (     )اكتسب أحيانا سرعة الفهم من دراسة الرياضيات واللغة العربية- ج

20 

  (     )أفضل المشكالت الصعبة  -  أ
  (    )أفضل المشكالت السهلة  - ب
 (      )يتساوى عندي النوعين من المشاكل -ج 

21 

  (    )الدراسية العلمية مثل الرياضيات والعلومأفضل الموضوعات   -  أ
  (      )أفضل الموضوعات الدراسية التي تتناول المشاعر مثل األناشيد  - ب
 (     )أفضل جميع المواد الدراسية- ج

22 

  (    )أستطيع أن أعمل أشياء كثيرة في وقت واحد  -  أ
  (    )في عمل واحد ال أستطيع أن أركز إالّ   - ب
 (      )أقوم بعمل واحد أو أكثر في وقت واحدأستطيع أن  - ج     

23 

  (      )أميل إلى تعلم الموضوعات التي تنمي التفكير والتأمل  -  أ
  )(    أفضل تعلم الحقائق العلمية التي تتعلق بأي موضوع أدرسه  - ب

 (     ) أفضل الطريقتين السابقتين في التعلم  -ج    

24 

  (      )واالستفادة منها في موضوعات الحياةأميل إلى قراءة الموضوعات الجديدة   -  أ
  )  (  أميل إلى تحليل الموضوعات التي أدرسها وتحديد األخطاء التي توجد فيها  - ب
 (    )أفضل األسلوبين السابقين في القراءة - ج

25 

  (   )أفضل الطريقة التجريبية في حل المشكالت التي تواجهني  -  أ
  (    )منطقية للوصول إلى الحل أفضل تحليل المشكلة إلى عناصرها بطريقة  - ب

 (      )أميل إلى حل المشكالت بالطريقتين السابقتين - ج     

26 



                
                
                
                
                

   
  

  (     )أتعلم أفضل من شرح المعلمة باستخدام الوسائل التعليمية  -  أ
  (     )أتعلم أفضل من شرح المعلمة الشفهي  - ب

 (    )ال فرق عندي بين النوعين من الشرح - ج     

27 

  (    )إيضاح الشروح عن طريق الحركة والتمثيللدي مهارة في   -  أ
  ) (   لدي مهارة في إعطاء شروح شفهية  - ب
 ) (   لدي القدرة على استخدام الطريقتين السابقتين - ج

28 

  (      )اعتمد على الصور واألشكال في التذكر والتفكير  -  أ
  (     )اعتمد على الكالم في التذكر والتفكير  - ب
 (      )والتفكير على الكالم والصور واألشكال في التذكريتساوى عندي االعتماد  - ج

29 

  (       )أفضل ترتيب وتنظيم العناصر في الموضوعات التي لم تكتمل  -  أ
  (       )أفضل تحليل الموضوعات إلى عناصرها  - ب
 (      )يتساوى عندي األمرين السابقين -ج 

30 

  )(    استمتع بالرسم واألعمال الفنية اليدوية  -  أ
  (      )استمتع بالقراءة والكتابة  - ب

 )     (يتساوى عندي األمرين السابقين- ج     

31 

  (    )الجديدة األماكنيمكنني تحديد الطرق واالتجاهات حتى في   -  أ
  (    )المألوفة لدي األماكنأضل الطريق حتى في   - ب
 (    )لدي مهارة معتدلة في تحديد الطرق واالتجاهات - ج

32 

  (    )حلول جديدة للمشكلة التي تواجهني أكثر من التفكير فيهاأميل إلى تقديم   -  أ
  (    )أميل إلى التفكير في المشكلة التي تواجهني أكثر من تقديم حلول كثيرة لها  - ب
 (      )يتساوى لدي التفكير في المشكلة أو إيجاد حلول كثيرة لها - ج

33 

  )   (  حمة المليئة بالضجيج أفضل التواجد في األماكن المزد  -  أ
  (       )حمة المزد أفضل التواجد في األماكن الهادئة و  - ب
 (     )حمة المزد تتساوى بالنسبة لدي األماكن الهادئة و - ج     

34 

  (     )لدي اهتمامات فنية جمالية كالرسم  -  أ
  (     )لدي اهتمامات عملية  تطبيقية كالتدبير المنزلي  - ب
 (    )السابقةأتشارك على نحو متساو في األنشطة  - ج

35 

  (    )أفضل العمل في المستقبل في المجاالت العلمية كالطب والهندسة  -  أ
  (     )أفضل العمل في المستقبل في المجاالت اإلنسانية كالتدريس  - ب
 (     )ال أستطيع أن أحدد ذلك اآلن- ج

36 

  (      )أفضل عند دراسة موضوع معين أخذ فكرة شاملة عنه  -  أ
  (     )معين أبحث عن األفكار الرئيسية لهذا الموضوع أفضل عند دراسة موضوع  - ب
 (      )أفضل أن أحصل على الفكرة العامة ثم البحث عن األفكار الرئيسية للموضوع- ج

37 

  (      )سمعهأ  أتقبل ذهنيا كل ما أقرأه و  -  أ
  (     )سمعه أ أميل إلى البحث والتساؤل عن كل شيء أقرأه و  - ب
 (      )السابقينيتساوى عندي األمرين - ج

38 
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  مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات 

  )".1980(فريد كامل أبو زينة وعبد اهللا الكيالني " لـ
  

  

 

للفرد، كل عبارة منها حتمل  وأمهيتهف العبارات التالية موضوع الرياضيات من حيث درجة صعوبته تصّ 
  .رأياً أو موفقاً 

  العمود املخصص لذلك أمام العبارةيف ) ×(إذا كنت توافق متاما على ما جاء يف العبارة فضع إشارة 
وإن كنت أكثر   أمام العبارة "أوافق برتدد"يف العمود) ×(وإن كنت توافق ولكن ليس موافقة تامة،  فضع إشارة 

فضع  "تعارض بقوة"أمام تلك العبارة؛ أما إذا كنت  "ال أوافق"يف عمود ) ×(ميًال لعدم املوافقة فضع اإلشارة 
  .د املخصص أمام العبارةيف العمو ) ×(اإلشارة 

  جهة نظركيف العمود املخصص الذي يعرب عن و  )×(يرجى منك قراءة العبارة بتأن، وضع اإلشارة
 .شاكرين لك تعاونك وصراحتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



اخلانة  يف (×) عالمة فضع االختيارات،فقط من  واحدة إجابة اختيار يتطلب سؤال كل أن الحظ
  :إجابة فارغة تأكد أن كل األسئلة قد أجبت عليهاللسؤال، ال ترتك  املقابلة

أوافق   الفقرة  م
 تماما

أوافق 
  بتردد

ال 
 أوافق

أعارض 
  بقوة

          .يمكن تبسيط الرياضيات بحيث يسھل فھمھا  1
          .النجاح في مادة الرياضيات ھل عليّ من السّ   2
          .قليلون يمكنھم تعلم الرياضيات بسھولة تالميذ  3
          .بحاجة إلى من يساعدني في دروس الرياضياتأنا دوما   4
          .أن يتعلم الرياضيات إذا كانت له الرغبة في ذلك تلميذ بإمكان أي   5
          .ي جھدا كبيرادراسة الرياضيات ال تتطلب منّ   6
          .تبسيط مادة الرياضيات تبقى صعبة عليّ  المعلم ل ومھما حا  7
          .الرياضيات موضوع صعب و معقد  8
          .أخشى باستمرار من الفشل و الرسوب في الرياضيات  9

          .الرياضيات موضوع سھل و ال غموض فيه  10
          .الرياضيات موضوع جاف و ممل و ال يثير الحماس  11
          .تساعدني دراسة الرياضيات في اكتساب القدرة على المتابعة و المثابرة  12
          .الرياضيات و من له عالقة بھاعلم لست من المعجبين بم  13
          .تفيدني دراسة الرياضيات في تنظيم أمور حياتي  14
          .تطوير مقدرتي على التفكير السليمتساعدني دراسة الرياضيات في   15
          .ال تساعدني الرياضيات في حل مشاكلي و مواجھة الحياة  16
          .الجمال فيھااستمتع و أنا أدرس الرياضيات و أتذوق   17
          شعر بالضيق و الملل عندما يتحدث اآلخرون أمامي في مواضيع لھا صلة بالرياضياتأ  18
          .تساعدني الرياضيات في اكتساب صفات التأني و الصبر  19
          .ال أرى فائدة أو أھمية خاصة في دراسة الرياضيات  20
          .في دروس الرياضيات االكتشافال مجال لإلبداع و   21
          .يجب تقدير األشخاص العاملين في مجال الرياضيات و معلمي الرياضيات  22
          .ال أنوي متابعة دراسة الرياضيات أو الموضوعات المتصلة بھا مستقبال  23
          .على دراسة الرياضيات و التفوق فيھا التالميذ أشجع جميع  24
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  05 الملحق



  )C.A.M.S(مقیاس الدافعیة لالنجاز
     
  ....................................:المدرسة                    .................................:االسم اللقب و 

          
  

  :تعلیمات
  :ارات أقرا كل عبارة بعنایة ثم ضع دائرة حول كلمة واحدة فقط مما یلیھافیما یلي عدد من العب    

 ھذا لیس  نّ لیس ھناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة أل . فعال ر عما تشعركثیرا بحیث تعبّ  أحیانا،، نادرا 
  .أي عبارة دون إجابة  كوال تتر   .امتحانا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كثیرا    أحیانا       نادرا                                    .تواجھنيعلى المشكالت التي  أحاول أن أتغلب .1

 كثیرا     أحیانا        نادرا                                                           .رني اآلخرونیھمني أن یقدّ  .2

 نادرا     أحیانا       كثیرا                                            .لة مھمة عنديأجاح في المدرسة مسالنّ  .3

 كثیرا أحیانا       نادرا                                      .عوباتأستمر في أي عمل برغم ما فیھ من الصّ  .4

 نادرا     أحیانا       كثیرا                                       .أكبرندما ع مشھوراً  أحب أن أكون شخصاً  .5

 أحیانا      كثیرا  نادرا                                                                 .أسعى بجد لتحقیق آمالي .6

 نادرا      أحیانا      كثیرا                                              .قص و أنني أقل من زمالئيأشعر بالنّ  .7

 أحیانا      كثیرا نادرا                                                                          .عندي طموح كبیر .8

 نادرا      أحیانا      كثیرا                                               .لآلخرینأكره الخضوع و االستسالم  .9

 كثیرا أحیانا       نادرا                                                             .فوق في دراستيأھتم بالتّ  .10

 أحیانا      كثیرا نادرا                                                     .أقوم بعمل أشیاء من تلقاء نفسي .11

 كثیرا    نادرا    أحیانا                               .أكبرأكون صاحب مشروع كبیر عندما  أحب أن .12

 كثیراأحیانا         نادرا                                               .بالحیویة و النشاط يءأنا شخص مل .13

 أحیانا     كثیرا نادرا                                               .أشعر أن الوقت یضیع أتضایق عندما .14

 كثیرا   نادرا    أحیانا                               .جھدي حتى أكون من أفضل التالمیذ صىبذل أقأ .15

 كثیرا  نادرا     أحیانا                                   أنا شخص كسول                                     .16

 نادرا     أحیانا     كثیرا                                                        .أتمنى أن أحقق نجاحا كبیراً  .17

 كثیرا نادرا     أحیانا                                                                            .أتحمل اآلالم .18

 كثیرا  أحیانا     نادرا                                                     .یضایقني أن یتفوق زمیلي عليًّ  .19

                كثیرا  أحیانا     نادرا                                                                      .صبور أنا شخص .20

 




