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 الهمخص
هدفت الدراسة الحالية ال عٌرؼ إلى فاملية برعامج  دريب  مس عد إلى ال عليـ الم مايز فػ   حسػيف 

انساسػػػ  ذكم  مسػػػ كل ال حاػػػيؿ فػػػ  مػػػادة الرياضػػػيات كاال جاهػػػات عحكهػػػا لػػػدل طلبػػػة الاػػػؼ الرالػػػث
  طالبػة كطالبػان مػف 70اعكبات ال علـ فػ  المػدارس الح كميػة فػ  انردف، ك  كعػت ميعػة الدراسػة مػف س

طلبة الاؼ الرالث ف  ست مدارس ح كمية  ابعة لمديرية ال ربية كال عليـ ف  محافظػة جػرش، حيػث  ػـ 
الدراسػػة  ػػـ بعػػاء ا  بػػار  قسػػمهـ بال سػػاكم إلػػى مجمكمػػة  جريبيػػة كمجمكمػػة ضػػابطة، كل حقيػػؽ أهػػداؼ 

 حايل  ف  الرياضيات كبطاقة لمالحظة ا جاهػات الطلبػة عحكهػا، كأشػارت الع ػااج أعػه يكجػد فػركؽ فػ  
الدرجة ال لية لمقياس اال جاهات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضػابطة لاػالح المجمكمػة ال جريبيػة 

ا يكجػد فػركؽ ذات داللػة فػ  الدرجػة ال ليػة لال  بػار  عزل للبرعامج ال دريب  المس  دـ فػ  الدراسػة، بيعمػ
ال حاػػػػيل  بػػػػيف أفػػػػراد المجمػػػػكم يف ال جريبيػػػػة كالضػػػػابطة لاػػػػالح المجمكمػػػػة ال جريبيػػػػة  عػػػػزل للبرعػػػػامج 

 طػػػػكير بػػػػرامج ل ػػػػدريب المعلمػػػػيف ملػػػػى اسػػػػػ  داـ  ال ػػػػدريب  المسػػػػ  دـ فػػػػ  الدراسػػػػة. كأكاػػػػت الباحرػػػػة
ة الطلبة ذكم اعكبات الػ علـ، باإلضػافة إلػى زيػادة فػرص اس را يجيات  سهـ ف   حسيف جكاعب ش اي

ال ػػدريب المهعػػ  المسػػ مر للمعلمػػيف بمرحلػػة ال علػػيـ انساسػػ  مػػة قيػػاس أرػػر ال ػػدريب ملػػى الطلبػػة دا ػػؿ 
 الغرفة الافية.

ABSTRACT 
The present study aimed at identifying the effectiveness of a training 

program based on differentiated instruction on mathematics achievement and 

attitudes toward it among 3
rd

 grade students with learning disabilities in public 

schools in Jordan, The study sample consisted of (70) students from 3
rd

 grade 

students at (6) public schools which followed to Jarash education directorate. 

The study sample were equally distributed to the control and experimental 

groups. To achieve the study goals mathematic achievement exam and 

observation card for attitude toward mathematic where built, The results 

indicated that there are differences in the total score of attitudes between the 

experimental and control groups in favor to experimental group which is 

attributed to the training program. As well as the result results indicated that 

there are statistically differences in the total score of mathematic exam between 

the experimental and control groups in favor to experimental group which is 

attributed to the training program. the researcher recommended developing a 

program that might train teachers on using suitable strategies that may develop 

students with learning disabilities character in addition to increasing 

opportunities for continuing professional training for teachers in the basic stage 

and measuring the impact of the training on students in the classroom. 
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 هقدهة: 
فاملية ال عليـ الذم يقدـ إلى الطلبة ذكم اإلماقة مامةن باه مامان م عاميان  شهدت السعكات الماضية

ف  الاؼ العادم، كمف أبرز انسباب ال   دفعت بهذا اال جاه، هك أف هؤالء الطلبة قد أ فقكا ف  إحراز 
ديم  ملمكس ف  الافكؼ ال ااة، ح ى مة  عفيذ برامج  طكير مهع  م رفة للقااميف ملى  قدـ أ ا

 عليمهـ. كملى الرغـ مف أف  رير مف الدكؿ بدأت باال جاه عحك ممارسة الدمج، إال أعها ما زالت  اطدـ 
يؿ ببعض ال حديات كالمعكقات ال    حكؿ دكف  عفيذ عاجح للدمج، كمف هذه ال حديات إمداد ك يه

دكر محكرم ف   عفيذ ممارسة الدمج الشامؿ. كـل يعد  له مف الجاعب العظرم كالعمل  لما المعلميف ف 
عما  كسة ليشمؿ أيضان جمية العامليف  المكضكع يق ار ملى العامليف ف  مجاؿ ال ربية ال ااة فحسب كا 

  .ف  المدرسة العادية لميفبالقطاع ال ربكم العاـ، مما أٌدل إلى إمادة هي لة اندكار بيف جمية المع
ف دمج جمية انطفاؿ ذكم اإلماقة ف  المدارس العادية  اف ع يجة حر ة دكلية عحك  كفير إ

  افؤ الفرص، كالكاكؿ بال عليـ للجمية ف  المدارس عفسها  لما  اف ذلؾ مم عان. كباععقاد المؤ مر 
 .UNESCO (1990العالم  انكؿ حكؿ ال عليـ للجمية ف   ايالعد س
ملى أف ال عليـ  كالذم أ د UNESCO (1994كمف رـ الظهكر القكم لبياف سالمع اس

الشامؿ يمرؿ الطريقة ان رر إعاافان ل عليـ غالبية انطفاؿ ف  جمية البلداف، كجاء إطار ممؿ 
، ليؤ د ملى  كفير فرص  عليمية قاامة ملى فلسفة UNESCO (2000دا ار ماامة السعغاؿ س

جمية انطفاؿ؛ مما أدل إلى شمكلية ال عليـ، كالذم  ـ  عفيذه بدرجات م فاك ة ف  معظـ ال عليـ ل
 .Florin, Earle, Loreman & Sharma (2011البلداف ملى مدل العقكد الرالث الماضية س
  مف قاعكف حقكؽ 18فقد  عاكلت المادة س ف  انردفأما بالعسبة لل شريعات المحلية 

كزارة ال ربية ال   عات ملى  ضميف   قضية الدمج الشامؿ، ك 2017سانش اص ذكم اإلماقة 
كال عليـ  ضميف السياسات العامة كاالس را يجيات كال طط كالبرامج ال عليمية كم طلبات ال عليـ 

ـ ال امؿ بحقهـ ف  ال عليـ كالكاكؿ لجمية البرامج عهلألش اص ذكم اإلماقة، بما يحقؽ  م 
كالمؤسسات ال عليمية، كقبكؿ كدمج انطفاؿ ذكم اإلماقة ف  المؤسسات كال دمات كالمرافؽ 

  .3723: 2017ال عليمية" قاعكف انش اص ذكم اإلماقة س
كبالرغـ مف بعض المحاكالت لدمج الطلبة ذكم اعكبات ال علـ بالطلبة العادييف، بكجكد 

ع  بعضهـ مف مجز ف   علـ كيعا مرا ز للمساعدة إال أف  حايلهـ ف  الرياضيات ما زاؿ م دعيا،
كا  ساب المفاهيـ كالمهارات كاالس دالالت الرياضية المفاهيمية، ك طبيقها ف  المكاقؼ الم  لفة، كالذم 
يظهر مف مدـ القدرة ملى القياـ بعمليات الجمة كالطرح كالضرب كالقسمة كال لط فيما بيعها، 
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ملية، ك ظهر مادةن ف  المرحلة االب دااية، كالاعكبة ف   طبيؽ االس را يجيات ال     عاسب مة الع
عما  ع قؿ إلى مكاقؼ الحياة  ك س مر ح ى المرحلة الراعكية، كال  ظهر ف  المكاقؼ المدرسية فقط كا 
اليكمية أيضان، كييع قد أف مش ال هـ ف  حؿ المسااؿ اللفظية يعكد إلى فشلهـ ف   طبيؽ اس را يجية حؿ 

 .Smith (2004المش التس
  أف اعكبات ال علـ ف  الرياضيات اعفت إلى  مس فاات كه : 2009رس سكيرل بط

اعكبات الحساب اللفظية، كاللغكية، كال  ابية، كالحيا ية، كاعكبة الحساب المجرد، كه  مملية 
هماؿ هذه الاعكبات ان اديمية بيم مف المكاد الرياضية يؤدم ف  العهاية إلى  را ـ   را مية، كا 

 يعارؼ الم علـ مف ال علـ، كربما يؤدم للفشؿ الم  رر.  الاعكبات إلى درجة
 ما أف  حسيف مس كل  حايؿ الطلبة ف  مادة الرياضيات ي طلب  عديؿ ا جاها هـ عحكها، 

إف   كيف اال جاهات ك عمي ها لدل الطالب يعد مف أهـ أهداؼ ال دريس؛ عظران   2001كيذ ر زي كف س
االم ماد مليها ف  ال عبؤ بعكع السلكؾ الذم يقـك به الطالب،  لدكر اال جاهات  مكجهات للسلكؾ يم ف

  ك ذلؾ ام بارها دكافة  كجه الطالب الم علـ الس  داـ طرؽ معهجية ف  البحث كال ف ير.
حيث يكاجه الطلبة ذكم اعكبات ال علـ مش الت ف   علـ الرياضيات فقط، بؿ يكاجهكف 

ف أهمها عكمية ال دريس الذم ي لقكعه، كأف معلم  العديد مف ال حديات ف  الافكؼ العادية، كم
الافكؼ العادية يع قدكف أعهـ غير قادريف ملى القياـ بال عديالت الالزمة ملى معاهج كأساليب 
حساسهـ بيف  عفيذ ال عديالت   دريس هؤالء الطلبة، بسبب المسؤكليات الملقاة ملى ما قهـ، كا 

فة إلى مع قدات المعلميف فإف مكاقؼ الطلبة أعفسهـ المطلكبة أمر اعب نسباب م عددة، باإلضا
قد  عمؿ بمرابة مااؽ يحد مف إم اعية  عديؿ أساليب ال دريس، ك عظيـ البياة الافية؛ ل لبية 

 .MacIntyre (2009الحاجات ال عليمية ال ااة بطلبة ذكم اعكبات ال علـ س
إف معظـ الطلبة ملى Ansie, & Lessing (2010) إعس  كليسعجكقد أ دت دراسة 

،  ة بقاء ي فهػمكف ال عديالت ال   يجريها المعلمكف؛ ل لبية حاجات الطلبة ذكم اعكبات ال علـ
الكاجبات المعزلية مكحدة بيف الطلبة  حقيقا للعدالة بيعهـ، فهـ يرغبكف ف  أف يعامؿ الجمية 

 بال ساكم.
ؼ الدامجة، ي طلب قبكؿ ف رة ك رل الباحرة أف اإلقرار بكجكد فركقات بيف الطلبة ف  الافك 

 عكية ال دريس أك مايعرؼ بال عليـ الم مايز،  ما أف ال شريعات كالقكاعيف، كاندلة العلمية  دمـ  كفير 
فرص  عليمية لجمية الطلبة، كبال ال  أ ذ ال عليـ الم مايز م اع ه ف  السياسات ال عليمية للدكؿ ال   

، مما أدل إلى اعع اسات مباشرة ملى العملية ال عليمية ال علمية، أكات بال عليـ لل ميز كال ميز للجمية
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 لمح كل ال عليـ، أك لطرؽ ال دريس المقدمة لجمية الطلبة ف  ال عليـ العاـ. سكاء بالعسبة
ف  كمليعسك  ؿ  كيقـك ال عليـ الم مايز ملى مبدأ مراماة الفركؽ الفردية بيف الطلبة، كمرؼ

ال عليـ الم مايز بيعه مملية إمادة  عظيـ ما  Tomlinson, & Demirsky (2001) كديمرس  
يجرم ف  غرفة الاؼ ل     كفر للم علميف  يارات م عددة للكاكؿ للمعلكمة، كال م ف مف 

 المح كل، كمعالجة انف ار ال    م ف الم علـ مف ال علـ بفاملية.
ال عليـ الم مايز بيعه  Topping (2005) & Maloney  كقد مٌرؼ  ؿ مف مالكع  ك كبيعغ

"ش اعة ال دريس" القاامة مف أجؿ ال عرؼ ملى جكاعب القكة كالضعؼ للطالب، كأعماطه ال عليمية، 
كلجعؿ ال عليـ م مايزان بغية الكاكؿ إلى ش اعة ال عليـ ال بد مف االس جابة للفركؽ الفردية بيعهـ 

لم مايز بكضة انهداؼ الفردية ل ؿ للمحافظة ملى البساطة مف  الؿ مر  زات أساسية لل عليـ ا
طالب، ك عديؿ المعهاج بحيث ي طابؽ مة مس كل انداء المعرف  للطالب، ك زكيده بطرؽ م  لفة 
لل علـ  عاسب أعماط  علمهـ، ك حديد أكقات م  لفة للمهاـ الافية مة مراماة معدالت ال علـ، 

ككضعه بمجمكمات مرعة  رؽ م  لفة،ك عديؿ ك  يؼ مكاد ال دريس، ك شجيعه ل قديـ أممالهـ بط
  قابلة لل غيير، كال عكع ف  ال كجيه كمقدار المسامدة ال    قدـ له.

عمط  عليم  يقـك ملى مراماة اه مامات، كميكؿ، ك رل الباحرة أف ال عليـ الم مايز هك 
ليس مجمكمة كقدرات، كأعماط  علـ الطلبة الم عكمة. كبش ؿ ماـ يم ف القكؿ أف ال عليـ الم مايز 

ف مف طرؽ ال دريس، إعما هك طريقة  ف ير حكؿ مملي   ال عليـ كال علـ برم ها. ك  دكر المعلـ العاـ ا 
ف  الدمج الشامؿ ي جسد ب طبيؽ اس را يجيات حديرة ف  مملية ال علـ كال عليـ، كي فؿ بدكره الدمـ 

مية لجمية مس كيات الطلبة، كالمساعدة لطلبة اعكبات ال علـ ف  الاؼ العادم، ك قديـ  دمة  علي
كال ي ي ى ذلؾ إال مف  الؿ برامج  سعى ل طكيره مهعيان للكاكؿ إلى جمية أعكاع الطلبة ف  الاؼ 

حراز ال قدـ الملحكظ ف  انداء ان اديم  لهـ؛ لذلؾ جاءت هذه الدراسة ل قا   أرر العادم، كا 
مادة الرياضيات كاال جاهات عحكها لدل  برعامج  دريب  مس عد إلى ال عليـ الم مايز ف  ال حايؿ ف 

 طلبة الاؼ الرالث ذكم اعكبات ال علـ ف  مدارس الح كمية ف  انردف. 
 :هشكمة الدراسة وأسئمتها

اطالم  ملى الع ااج الافية كالسعكية باف   معلمة  برزت مش لة الدراسة مف  الؿ
للطلبة ذكم اعكبات ال علـ، كقد الحظت  دع   حايؿ طالب الاؼ الرالث ف  مادة 
الرياضيات، ك  ٌكف ا جاهات سلبية عحكها بسبب اس  داـ المعلـ نساليب كطرااؽ  قليدية ف  

ف لمعلمي  أف ا2016اياـ سسة أ دت درا ال دريس، دكف مراماة الفركؽ الفردية بيف الم علميف، فقد
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ب مة بما ي عاسس يدرل ب اساليؼ أ  ييز، كلم مايـ ال عليا قبيال يم ل كف ال فايات الالزمة ل ط
 دم. لعاؼ الااف  ـ ل علت اباكلبة اعت طح ياجاا

كه ذا   مرؿ مش لة الدراسة الحالية ف  ال حقؽ مف فاملية برعامج  دريب  مس عد إلى ال عليـ 
الم مايز ف  ال حايؿ ف  مادة الرياضيات كاال جاهات عحكها لدل طلبة الاؼ الرالث ذكم 

 .اعكبات ال علـ ف  مدارس الح كمية ف  انردف
 كف  ضكء ذلؾ يم ف اياغة مش لة الدراسة ف  السؤاؿ الرايس ال ال :

رياضيات واالتجاهات نحوها ها هدى فاعمية برناهج تدريبي هستند إلى التعميم الهتهايز في تحصيل هادة ال
 لدى طمبة الصف الثالث ذوي صعوبات التعمم في هدارس الحكوهية في األردن؟

 كيعبرؽ مف هذا السؤاؿ انسالة الفرمية ال الية:
  ف  مس كل ال حايؿ ف  a= 0.05هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل س .1

كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  أفراد المجمكم يف ال جريبية مادة الرياضيات بيف 
 ؟المس  دـ ف  هذه الدراسة  قاس بالدرجة ال لية ف  ا  بار الرياضيات البعدم

  ف  مس كل اال جاهات عحك a= 0.05هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل س .2
ل دريب  أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ا علـ الرياضيات بيف 

المس  دـ ف  هذه الدراسة  قاس بالدرجة ال لية ملى مقياس اال جاهات عحك الرياضيات 
 ؟ البعدم

 هدف الدراسة:
هػػػػدفت الدراسػػػػة الحاليػػػػة ال حقػػػػؽ مػػػػف فامليػػػػة برعػػػػامج  ػػػػدريب  مسػػػػ عد إلػػػػى ال علػػػػيـ الم مػػػػايز 
فػػػػػػ  ال حاػػػػػػيؿ فػػػػػػػ  مػػػػػػادة الرياضػػػػػػيات كاال جاهػػػػػػػات عحكهػػػػػػا لػػػػػػدل طلبػػػػػػػة الاػػػػػػؼ الرالػػػػػػػث ذكم 

 اعكبات ال علـ ف  مدارس الح كمية ف  انردف. 
 أههية الدراسة:

ذم   عاكلػػػػػػه، فػػػػػال عليـ الم مػػػػػػايز  عبرػػػػػؽ أهميػػػػػة الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػة مػػػػػف أهميػػػػػػة المكضػػػػػكع الػػػػػ
 كال حايؿ ف  مادة الرياضيات كالم غيرات الم الة بالمكضكع لها مكضة اه ماـ كمعاية.

مكا بػػػػػػة المسػػػػػػ جدات ال ربكيػػػػػػة الحديرػػػػػػة بشػػػػػػ ؿ مػػػػػػاـ، ك كظيػػػػػػؼ برعػػػػػػامج  ػػػػػػدريب  مسػػػػػػ عد إلػػػػػػى  -1
ال علػػػػػػػػيـ الم مػػػػػػػػايز ل حسػػػػػػػػيف  حاػػػػػػػػيؿ طلبػػػػػػػػة اػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػ عـل فػػػػػػػػ  الرياضػػػػػػػػيات ك شػػػػػػػػ يؿ 

اهػػػػػات إيجابيػػػػػة عحكهػػػػػا، ك فيػػػػػد هػػػػػذه الدراسػػػػػة البػػػػػاحريف كالم  اػػػػػيف بمػػػػػا  قدمػػػػػه مػػػػػف إطػػػػػار ا ج
عظػػػػػػرم كدراسػػػػػػات سػػػػػػابقة يم ػػػػػـػ أف  كلػػػػػػد دراسػػػػػػات كأبحػػػػػػاث فػػػػػػ  مكاضػػػػػػية م علقػػػػػػة بم غيػػػػػػرات 
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 الدراسة الحالية. 
 مػػػػػػػا أف للدراسػػػػػػػة أهميػػػػػػػة مػػػػػػػف الجاعػػػػػػػب ال طبيقػػػػػػػ ، فهػػػػػػػ   ر ػػػػػػػز ملػػػػػػػى إشػػػػػػػباع االح ياجػػػػػػػات  -2

مػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة، ك مليػػػػػػؾ المعلػػػػػـػ العػػػػػػاـ  فايػػػػػػات  طبيػػػػػػؽ ال علػػػػػػيـ ال دريبيػػػػػػة المسػػػػػػ مدة 
،  مػػػػا يم ػػػػف االسػػػػ عاعة بع ػػػػااج الدراسػػػػة  الم مػػػػايز فػػػػ  مػػػػادة الرياضػػػػيات لطلبػػػػة اػػػػعكبات  علػػػـػ
فػػػػػػ  إلقػػػػػػاء الضػػػػػػكء ملػػػػػػى أهميػػػػػػة  ػػػػػػدريب المعلمػػػػػػيف كدكره فػػػػػػ  االر قػػػػػػاء بػػػػػػيدااهـ لالسػػػػػػ جابة 

 م ف معلمػػػػػػك الاػػػػػػؼ العػػػػػػادم مػػػػػػف ا  سػػػػػػاب للفػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػة بػػػػػػيف الطلبػػػػػػة ملػػػػػػى أمػػػػػػؿ أف يػػػػػػ
 مهارة ال دريس الم مايز ف  مكاد دراسية أ رل.

 تحديد هصطمحات الدراسة 
 هـ طلبة يعاعكف مف مجز ف   علـ كا  ساب : الطمبة ذوو صعوبات التعمم في الرياضيات

الم  لفة، كالذم المفاهيـ كالمهارات كاالس دالالت الرياضية المفاهيمية، ك طبيقها ف  المكاقؼ 
يظهر ف  مدـ القدرة ملى القياـ بعمليات الجمة كالطرح كالضرب كالقسمة كال لط فيما بيعها، 
كالاعكبة ف   طبيؽ االس را يجيات ال     عاسب مة العملية، ك ظهرمادةن ف  المرحلة 

عم ا  ع قؿ إلى االب دااية، ك س مر ح ى المرحلة الراعكية، كال ظهر ف  المكاقؼ المدرسية فقط كا 
مكاقؼ الحياة اليكمية أيضان، كيع قد أف مش ال هـ ف  حؿ المسااؿ اللفظية يعكد إلى فشلهـ ف  

 . Smith (2004 طبيؽ اس را يجية حؿ المش الت س
ف  هذه الدراسة بيعهـ طلبة الاؼ الرالث الذيف  ـ  ش ياهـ ملى أعهـ يعاعكف  ويعرف إجرائياً 

مف اعكبات  علـ ف  مادة الرياضيات ف  المدارس الح كمية بعاءن ملى ال ش يص المع مد ف   لؾ 
 المدارس.

  :بيعه  ؿ أداء يقـك به الطالب ف  المكضكمات المدرسية الم  لفة كالذم  ال حايؿالتحصيل
ضامه للقياس مف طريؽ درجات ا  بار ك  قديرات المدرسيف أك  ليهما شعالف يم ف إ 

  .2006س
ف  هذه الدراسة بيعه مجمكع المعارؼ كالمهارات كاال جاهات ال   ا  سبها طالب  ويعّرف إجرائيا

الاؼ الرالث  الؿ دراس ه لمادة الرياضيات، كقد جرل قياسه بالدرجة ال   يحاؿ مليها طالب 
 الث ف  ا  بار ال حايؿ الذم أيغد ف  هذه الدراسة. الاؼ الر

 :اال جاه عحك الرياضيات بيعه حالة مف 2015مٌرؼ الحماد س االتجاهات نحو الرياضيات  
االس عداد العقل  كالعاب    كعت ع يجة ال برات كال جارب السابقة ال   مر بها الطالب 

حك الرياضيات كالمكاقؼ ال    الؿ  علـ الرياضيات ك عمؿ ملى  كجيه اس جابا ه ع
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  ر بط بها.
ف  هذه الدراسة بحالة طالب الاؼ الرالث العفسية كالعقلية كاس عداده  ويعّرف إجرائياً 

ال  يار االس جابة المعاسبة  الؿ  علـ الرياضيات، كقد جرل قياسها بالدرجة ال   يحاؿ مليها 
 طالب الاؼ الرالث ملى مقياس اال جاهات عحك الرياضيات. 

 ف للم علمير فكل     ؼ؛ لاافة رغف  رم ما يجـ يظ عدة ماإمملية ه  : التعميم الهتهايز
انف ار معالجة كل، كلمح ف امف لل مٌ ك كفير السبؿ  ،مةكلمعلكؿ إلى ااكللددة م عرات  يا
، حيث ي ـ   ييؼ بفعاليةـ ل علف امف الطالب  م ت جااع ر يطك ها، كمععى لف يك  ك
فة رف  غب الؿ ط ت حاجا، كيةردلفت اال  الفار اباالم باذ ن البة مة طللـ ل عليا
 ,Tomlinson ه كقدرا ه م اعاب إحسطكر اة لل رلفب االؿ ط   طيعك ملى عحؼ، لاا

& Demirsky (2001) . 
ف  هذه الدراسة بيعه إمادة بعاء المكقؼ الاف  لطلبة الاؼ الرالث الذيف  ويعرف إجرائياً 

ف  ب الؿ ط ت حاجابيعهـ، كية ردلفيعاعكف مف اعكبات ف   علـ الرياضيات لمراماة الفركؽ ا
 ه كقدرا ه، كقد جرل م اعاب إحسطكر اة لل رلفب االؿ ط   طيعك ملى عحؼ، لاافة رغ

 طبيؽ معلم  افكؼ الرالث ف  المدارس الح كمية لل عليـ اس  داـ احيفة راد لقياس مدل 
الم مايز ف  الاؼ العادم، كال    شمؿ ملى ال مايز ف  المح كل، كاإلجراءات، كالبياة ال عليمية، 

 كالم رجات كالع اجات المحققة، كأ يران طرؽ كأدكات ال قييـ.
 حدود الدراسة:

   مرؿ حدكد الدراسة الحالية بالحدكد ا  ية:
  طالبػػػان مػػػف طلبػػػة الاػػػؼ الرالػػػػث، 70: جػػػرل  طبيػػػؽ هػػػذه الدراسػػػػة ملػػػى سحددددود بشدددرية -

كجػػػػرل  طبيػػػػؽ البرعػػػػامج ال ػػػػدريب  المسػػػػ عد إلػػػػى ال علػػػػيـ الم مػػػػايز ملػػػػى سػػػػت معلمػػػػات مػػػػف 
معلمػػػػػػػػات الاػػػػػػػػؼ الرالػػػػػػػػث فػػػػػػػػ  المػػػػػػػػدارس الح كميػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  انردف، كطلبػػػػػػػػ هـ مػػػػػػػػف ذكم 

 اعكبات ال علـ.
-2018راسػػػػة فػػػػ  الفاػػػػؿ انكؿ مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػ  :  ػػػـػ  طبيػػػػؽ هػػػػذه الدحدددددود زهانيددددة -

2019. 
: اق اػػػػر  طبيػػػػؽ هػػػػذه الدراسػػػػة ملػػػػى سػػػػت مػػػػدارس ح كميػػػػة  ابعػػػػة لمديريػػػػة حدددددود هكانيددددة -

 ال ربية كال عليـ ف  محاغظة جرش.
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 دراسات سابقة:
هام  كهدفت ال شؼ  Ismajli & Imami-Morina (2018)دراسة اسهاجيمي و وا 

مف  يرير االس را يجيات ال فاملية ملى فهـ المعرفة كالمعلكمات ام مادنا ملى قدرات كحاجات 
الم علـ، ككاؼ مدل  طبيؽ المعلميف لعظاـ ال عليـ الم مايز ام مادنا ملى المح كل، كالعملية، 

مان كمعلمة،   معل30  طالب كطالبة، كس200كانهداؼ ل ؿ طالب، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
  فردنا مف أكلياء انمكر مف المدارس ال ااة كالح كمية ف  بريش يعا ماامة  كسكفك. 30كس

أف هعاؾ ال رير مف الطلبة ال يفهمكف ملى معلميهـ كميهمليف بما يدؿ أظهرت ع ااج الدراسة 
اه مامهـ ملى أف عظاـ ال عليـ الم مايز ال يطبؽ ف  المدارس  ما يعبغ ، كيكل  المعلمكف جؿ 
ظركؼ  ملى مح كل المعلكمات كالمعرفة بيعما ال يه مكف باه مامات الطلبة،  ما ي ـ  كفير

 عليمية معاسبة ل طبيؽ عظاـ ال عليـ الم مايز ف  المدارس ال ااة مقارعة مة معلم  المدارس 
ية ليس الح كمية، ككجدت الدراسة أف فهـ ك طبيؽ عظاـ ال عليـ الم مايز ف  المدارس االب داا
كرغبة  ،بالمس كل المطلكب،  ما أف معظـ المعلميف يه مكف بع اج هذا العظاـ كليس بمح كاه

 ا باء ف  ال عاكف مة المدارس ل طبيؽ عظاـ ال عليـ الم مايز ف  المدارس.
كهدفت إلى البحث ف   Şentürk & Sari(2018ودراسة كل هن سنترك وساري )

الم مايز ملى طالب الاؼ الرابة االب داا  ف  مس كيات ال عكر  يرير  طبيؽ عظاـ ال عليـ 
  طالبنا 23العلم  لديهـ مف  الؿ مقابالت مة الطلبة كالمعلميف، ك  كعت ميعة الدراسة مف س

سعكات ف  مدرسة  كزا بيرليؾ  10 – 9مف طالب الاؼ الرابة الذيف   راكح أممارهـ بيف 
مقابالت المف كحة مة يلجيؾ ف   ر يا، كاس  دمت الدراسة الاالب دااية الح كمية ف  كسط مديعة ب

المعلميف كالطلبة، إضافة إلى أداة المالحظة كمراقبة  طبيؽ عظاـ ال عليـ الم مايز ف  الاؼ 
الدراس ، أظهرت ع ااج الدراسة أف  طبيؽ عظاـ ال عليـ الم مايز قد حسف فعالية  فامؿ الطلبة 

يف جيا كالبياة، كطكر مهارا هـ العملية العلمية؛ مما أدل إلى  حسمة المج مة كالعلـك كال  عكلك 
 مس كيات ال عكر العلم  لديهـ.
 حديد أهـ ال حديات ال    معة إلى  كهدفت Aldossari( 2018ودراسة الدوسري )

االس  داـ الفعاؿ لعظاـ ال علـ الم مايز ف  البياة الافية بيف المعلميف الذ كر كالمعلمات اإلعاث 
ف  مراحؿ ال عليـ انساس  اب داا ، إمدادم، راعكم  سم مادنا ملى ا  الؼ المرحلة ال عليمية ا

  معلمان كمعلمة ف  م  لؼ 275ف  الممل ة العربية السعكدية، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
أف  مراحؿ ال عليـ العاـ ف  معطقة الدماـ ف  الممل ة العربية السعكدية، أظهرت ع ااج الدراسة
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درجة ال حديات ال    كاجه عظاـ ال عليـ الم مايز  اعت م كسطة، بحيث أ ت ال حديات ال   
  علؽ بالطلبة ف  المر بة انكلى،  ليها  لؾ ال     علؽ بالبياة المدرسية، رـ طبيعة العظاـ 

  علؽ الم مايز عفسه، رـ ال حديات ال     علؽ بالمعلميف كالمعلمات، كف  العهاية ال حديات ال   
 بالمعاهج المدرسية.

ال   هدفت إلى اس قااء فاملية برعامج  دريب  مس عد  (2017دراسة آل رشود و نوفل )
ال عليـ الم مايز ف  ال حايؿ الدراس  ف  مادة العلـك كمفهـك الذات كال ف ير الم كازم لدل  إلى

اس  داـ ا  بار  حايل  بعد   طالبان، ك ـ 59طلبة الاؼ الم كسط، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
كمقياس مفهـك الذات، كمقياس ال ف ير الم كازم. أظهرت ع ااج الدراسة مف كجكد  ، طبيؽ البرعامج

فركؽ ذات داللة إحاااية  عزل ل طبيؽ البرعامج ال دريب  لاالح المجمكمة ال جريبية ف  اال  بار 
 .زمالذات، كمقياس ال ف ير الم كا ال حايل ، كمقياس مفهـك
كهدفت إلى سد الفجكة ف  البحث العلم  حكؿ فعالية  Smets( 2017ودراسة سهيت )

ال دريس كالبحث العلم  المع مد ملى ممارسة ال عليـ الم مايز مف  الؿ  كفير أداة  قاامة 
مرجعية  هدؼ إلى مسامدة المعلميف لالب  ار ف  مادا هـ ال دريسية، ك  كعت ميعة الدراسة مف 

جمعية اإلشراؼ ك طكير الدراسات حكؿ عظاـ ال عليـ الم مايز قاـ بها باحركف مف مجمكمة مف 
 ـ  ف  بلجي ا، كاس  دـ الباحث قاامة مف رماف  اااص مملية المعاهج ف  معطقة فالعدرز

 ل ياها مف  الؿ  حليؿ عمكذجيف مف عماذج ال عليـ الم مايز. أظهرت ع ااج الدراسة الحاجة 
م رؼ لمسامدة المعلميف لل عامؿ مة اال  الفات المكجكدة ف  الاؼ إلى  طكير مهع  

الدراس ، ك قديـ الدمـ للمعلميف أرعاء كقبؿ ال دمة لمسامد هـ ف  ا  اد القرارات الم علقة 
 بال عليـ الم مايز.
كهدفت إلى البحث ف   Solis &Turner( 2017كل هن تارنر وسوليس )ودراسة 

يـ الم مايز ك اكرا هـ مف ال حديات ال    كاجههـ ف   طبيؽ هذا فهـ المعلميف لعظاـ ال عل
  مسؤكالن 20العظاـ ف  الفاكؿ الدراسية ال بيرة ف  مرحلة ال عليـ العال ، كشملت ميعة الدراسة س

سعكات ف  ال عليـ العال ، كاس ي دـ ف  الدراسة  10مف فاكؿ دراسية كلديهـ  برة مف سعة إلى 
مف طريؽ اإليميؿ. أظهرت ع ااج الدراسة أف ال حديات برأم المدرسيف ه  اس باعة  ـ  كزيعها 

ا  ررة مدد الطلبة ف  الفاكؿ  ضيؽ الكقت كالماادر ال    سامد ف   طبيؽ هذا العظاـ، أيضن
الدراسية، ك ذلؾ الضغكط ان اديمية مف قبؿ الجامعة ل لبية م طلبات انبحاث مف هذا العظاـ، 
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الم مايز أحد انهداؼ الراادة مة مدـ االه ماـ ب دريب المدرسيف ملى هذا  كام بار عظاـ ال عليـ
 العظاـ الم مايز.

كهدفت إلى ا  بار  فاية مدرس  الرياضيات المرشحيف  Yenmez( 2017ودراسة ينهز )
قبؿ ال دمة، ك  كعت  لل دريس االب داا  ف  ال عليـ الم مايز، ككجهة عظرهـ ف  العملية  الؿ ال علـ

  مدرس رياضيات غير 26  مدرس رياضيات اب داا  مدربيف قبؿ ال دمة، كس49العيعة مف س
مدرب ملى ال علـ الم مايز، ك اعت أداة الدراسة مبارة مف مقابلة   ابية،  ما  ـ اس  داـ المقابالت 
ت شبه المعظمة، باإلضافة إلى اس  داـ مقياس  طبيؽ ال عليـ الم مايز، كمس كل ال فاءة. أظهر 

ع ااج الدراسة أف المعلميف المدربيف ملى ال علـ الم مايز قبؿ ال دمة أ رر قدرة ملى  طبيؽ ال عليـ 
 مف المعلميف غير المدربيف. الم مايز

ؿ  حايف ف   حسيز لم مايـ ال عليالى فاملية رؼ إل عكهدفت ا (2016ودراسة صيام )
قة كالى رؼ إل عـ، كال علت اباكعاف ذكم نساس  مس ال امؼ الاالبة دل طبية لرلعاللغة ا

ـ سة قادرالا داؼھأ قل حقي، كھبيقطف   ـ ھھجكال    ت العقباز كالم مايـ الل عليف لمعلميذ ا عفي
ت ياكلمس املى ؿ نساس  يش مس ال امؼ ابية للارلعاللغة اف  ل   حاير   باث ببعاء الباحا
ت لعقباز، كالم مايـ الل عليف لمعلميذ ا عفيكؿ ة حس باعؽ ، كابيطل كا ،كالفهـر،  ذل ساعيا دلافية رلمعا
ت عك  ، كسةدرالالم ابعة ف لمعلميامة ت لمقابالف الى سلسلة مإضافة قه، إبيطف   كاجههـ ل    ا

ف  هـ مجـ د ، بيةرلعاللغة ؿ مهارات اضعفان ف   حايكف يعاع  طالبان 40س فسة مدرالاميعة 
ف م يكلمجماملى ف،  ـ  كزيعهـ ف  مماص ل اـ اعليلل  درسة ال ابعةلمف  العامة كؼ الافا
معلمة ك  معلمان 194س فمت عك  كمة. كمجمؿ البة ف   كطالبان   ط20ة سطلضابكايبية رل جا

ص. أسفرت الع ااج ل اـ ال عليكالراعية ف ابية مماري    ريدل ابعة لمدارس ابالمكف  معلميف يعمل
ف المس كيات بية ضمرلعاللغة ر ا  بااملى ؿ حايل كل احااايا ف  مس إلة ركؽ داف كدجمف ك

، كبيف يبيةرل جامة كلمجمف ابي ، قبيطل كا ،كالفهـر،  ذل ساز لم مايـ ال عليايقة طربت ل    علما
، ك اف يبيةرل جامة كلمجمالاالح ؾ ل، كذيةدل قليايقة طربالت ل    علماة طلضابامة كلمجما

ف  اف لعاامة ممااف  ـ ل علت اباكلبة اعـ طف   عليز لم ماياـ لل عليف لمعلمياسة رمماكل مس 
ت، جارلم ، كال عليميةؿ اسااكلراءات، كاإلجسالمح كل، كا زلم مايـ ال علت الجمية مجاال، مع فضان
دارة ال قييكأدكات ا  ؼ .لاـ، كا 

كهدفت إلى ا  بار معرفة المعلميف ل قييـ ان طاء ف   Nagar( 2016ودراسة نيجار )
اضيات بيف الطالب الذيف يعاعكف مف اعكبات  علـ، كاس  دامها  يساس لل دريس الم  يؼ، الري
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ك  كعت ميعة الدراسة مف رالرة معلميف مدربيف قبؿ ال دمة، باس  داـ رالرة برامج، كه : برامج 
ز ال د ؿ انكؿ الذم يجمة بيف المعرفة الرياضية المفاهيمية كالمعرفة الرياضية اإلجرااية. كير 

برعامج ال د ؿ الراع  ملى المعرفة المفاهيمية أ رر، بيعما ير ز البرعامج الرالث ملى المعرفة 
اإلجرااية أ رر، ك ـ إجراء  حليؿ مح كل باس  داـ برعامج ال عليـ الفردم. أظهرت ع ااج الدراسة أف 

عجح ف   حديد مكقة برامج ال د ؿ ال   لـ  جمة بيف المعرفة المفاهيمية كالمعرفة اإلجرااية لـ  
 ال طي، كف   حقيؽ أهداؼ ال د ؿ، ك قييـ معرفة الطالب ف  عهاية العشاط.

كهدفت ال عرؼ إلى فعالية إس را يجية ال عليـ الم مايز ف   دريس  (2014ودراسة الراعي )
الرياضيات ملى ا  ساب المفاهيـ الرياضية، كميؿ طالب الاؼ السابة انساس  عحك 

  40  طالبان جرل  قسيمهـ إلى س80س   كعت ميعة الدراسة مف افيف بلغ مددهـ الرياضيات، كقد
  طالبان ف  المجمكمة الضابطة، كجرل اس  داـ ا  بار م كف 40طالبان ف  المجمكمة ال جريبية، كس

  فقرة يش مؿ ملى المفاهيـ الرياضية، كأظهرت الع ااج مف فركؽ ذات داللة إحاااية 25مف س
ل عليـ الم مايز لاالح المجمكمة ال جريبية ف  ا  ساب المفاهيـ الرياضية، كميؿ  عزل ل طبيؽ ا

 الطالب عحك الرياضيات لاالح المجمكمة ال جريبية. 
كهدفت ال عرؼ إلى فاملية ال دريس الم مايز ف   حسيف مهارات  (2012دراسة يونس )

  طالبان مل حقيف بغرؼ 50ال  ابة لدل الطالب ذكم اعكبات ال علـ، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
الماادر ف  مس كل الافيف ال امس كالسادس اإلب داا  مف رالث مدارس ح كمية، كجرل 

كمجمكمة ضابطة، كجرل اس  داـ ا  بار لل شؼ مف  قسيمهـ بال ساكم إلى مجمكمة  جريبية 
أ طاء ال  ابة، ك كالت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية  عزل لل دريس الم مايز 

 لاالح المجمكمة ال جريبية ملى مقياس المهارات ال  ابية.
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 عاكؿ اس  داـ ال عليـ الم مايز ف  ي بيف مف  الؿ مرض الدراسات السابقة إف بعضها 
ال دريس كأرره ف  بعض الم غيرات  ال حايؿ كا  ساب المفاهيـ الرياضية ك عمية بعض المهارات، 
كبعضها معيقات اس  داـ ال عليـ الم مايز ف  ال دريس، كأ رل  قييـ مس كل المعلميف ف   دريس 

راسات السابقة ف   اميـ برعامجها ال دريب  ال عليـ الم مايز، كقد اس فادت الباحرة مف مرض الد
 المس  دـ ف  هذه الدراسة، كف  ضكء ذلؾ  م عت الباحرة مف  حديد فركض الدراسة  ما يل :
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 فروض الدراسة:
ف  ضكء اإلطار العظرم كع ااج الدراسات السابقة، كطبيعة ميعة الدراسة يم ف اياغة 

 الفركض ال الية:
 كجد فركؽ دالة إحااايان بيف الم كسطات الحسابية لدل الطلبة ف  المجمكمة ال جريبية  -3

كالم كسطات الحسابية لدل الطلبة ف  المجمكمة الضابطة ف  القياس البعدم ملى ا  بار 
 ال حايؿ لاالح الطلبة ف  المجمكمة ال جريبية بعد  طبيؽ البرعامج. 

سطات الحسابية لدل الطلبة ف  المجمكمة ال جريبية  كجد فركؽ دالة إحااايان بيف الم ك  -4
كالم كسطات الحسابية لدل الطلبة ف  المجمكمة الضابطة ف  القياس البعدم ملى مقياس 

 اال جاهات لاالح الطلبة ف  المجمكمة ال جريبية بعد  طبيؽ البرعامج.
 :إجراءات الدراسة

ب  للكقكؼ ملى فاملية برعامج ا بعت هذه الدراسة المعهج شبه ال جري: هنهج الدراسة .1
 دريب  مس عد إلى ال عليـ الم مايز ف   حسيف  حايؿ طلبة الاؼ الرالث ذكم 

 اعكبات ال علـ ك حسيف ا جاها هـ عحك الرياضيات.
  كف مج مة الدراسة مف جمية طلبة الاؼ الرالث ذكم اعكبات ال علـ  :هجتهع الدراسة .2

  طالبان كطالبة ف  العاـ الدراس  329سف  محافظة جرش كيقدر مددهـ بحكال  
2018/2019. 

  طالبان كطالبة مف الطلبة ذكم اعكبات 70  كعت ميعة الدراسة مف س :عينة الدراسة .3
 ابعة لمديرية ال ربية كال عليـ ف    مدارس ح كمية مف مدارس اإلعاث ال6ال علـ ف  س

ية ل كفر طلبة اعكبات حيث جرل ا  يار هذه المدارس بالطريقة القاد محافظة جرش،
  35ال علـ فيها، كجرل  قسيـ الطلبة ف  هذه المدارس ف  مجمكمة  جريبية م كعة مف س

  35  طالبة، كمجمكمة ضابطة م كعة مف س30  طلبة ذ كر، كس5طالبان كطالبة، معهـ س
  طالبة، كقد  ـ  عييف الطلبة ف  المجمكمة 28  طلبة ذ كر، كس7طالب كطالبة، معهـ س

 جريبية كالمجمكمة الضابطة بطريقة بالطريقة العشكااية البسيطة.ال 
 أداة الدراسة: 

 ام مدت الدراسة ف  جمة بياعا ها ملى اندكات ا  ية:
 األداة األولى: االختبار التحصيمي لمصف الثالث األساسي في هادة الرياضيات.

  سؤاالن، بعضها أسالة مكضكمية كبعضها ا  ر أسالة مقالية، 17  كف اال  بار مف س 
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  مالمة. حيث غطت أسالة اال  بار المهارات الرياضية 100كبلغت العالمة ال لية لال  بار س
 كفقان لهـر بلـك المعرف .

ف قبؿ كزارة كلبعاء ا  بار الرياضيات  ـ الرجكع ال  بارات ال فايات الرياضية المعد م
ال ربية كال عليـ،  ما  ـ الرجكع لبعض الدراسات ال    عاكلت ال حايؿ الرياض ، رـ قامت الباحرة 

بعاء جدكؿ مكاافات، رـ كضة أسالة ، ك ب حليؿ مح كل   اب  الرياضيات للاؼ الرالث انساس 
لؾ ببعاء  غط  الكزف العسب  ل ؿ كحدة كمس كل معرف  ف  جدكؿ المكاافات، كقامت بعد ذ

 .اال  بار ككضة ال عليمات ل عفيذه، كمف رـ اس  الص ادؽ اال  بار كربا ه
 االختبار التحصيمي لمصف الثالث األساسي في هادة الرياضيات صدق

اال  بػػػػػػػػػار ال حاػػػػػػػػػيل  للاػػػػػػػػػؼ الرالػػػػػػػػػث انساسػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػادة لل حقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػدؽ 
  17  سػػػػػػػؤاالن ملػػػػػػػى س20جػػػػػػػرل مػػػػػػػرض اال  بػػػػػػػار باػػػػػػػكر ه انكليػػػػػػػة الم كعػػػػػػػة مػػػػػػػف س الرياضػػػػػػػيات

مػػػػػػف ذكم ال بػػػػػػرة فػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ ال ربيػػػػػػة ال ااػػػػػػة كالقيػػػػػػاس مح مػػػػػػان مػػػػػػف أمضػػػػػػاء هياػػػػػػة ال ػػػػػػدريس 
فػػػػ  سػػػػػت جامعػػػػات أردعيػػػػػة، كجػػػػرل  عػػػػػديؿ اال  بػػػػار فػػػػػ  ضػػػػكء مالحظػػػػػات أمضػػػػاء هياػػػػػة كال قػػػػكيـ 

  100الن،  مػػػػػا بلغػػػػػت العالمػػػػػة ال ليػػػػػة لال  بػػػػػار س  سػػػػػؤا17ال ػػػػػدريس، ف ػػػػػرج اال  بػػػػػار م كعػػػػػان مػػػػػف س
 مالمة.
 االختبار التحصيمي لمصف الثالث األساسي في هادة الرياضيات ثبات

مػػػػػػػادة   ػػػػػػـػ ال حقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف ربػػػػػػػات اال  بػػػػػػػار ال حاػػػػػػػيل  للاػػػػػػػؼ الرالػػػػػػػث بطريقػػػػػػػة اال  بػػػػػػػار كا 
  30س ، ملػػػػػػى ميعػػػػػػة اسػػػػػػ طالمية مػػػػػػف  ػػػػػػارج ميعػػػػػػة الدراسػػػػػػة م كعػػػػػػة مػػػػػػف Test-Retestاال  بػػػػػػار س

، كجػػػػػػرل حسػػػػػػاب  طالبػػػػػػة مػػػػػػف طالبػػػػػػات الاػػػػػػؼ الرالػػػػػػث انساسػػػػػػ  مػػػػػػف طالبػػػػػػات اػػػػػػعكبات الػػػػػػ عـل
 ، كقػػػػػػد بلػػػػػػغ معامػػػػػػؿ االر بػػػػػػاط بػػػػػػيف ال طبيقػػػػػػيف Pearson Coefficientمعامػػػػػػؿ ار بػػػػػػاط بيرسػػػػػػكف س

  ، كهك معامؿ ار باط مر فة كمعاسب نغراض هذه الدراسة.0.93س
 ،  مػػػػػػا  راكحػػػػػػت معػػػػػػامالت 76-0.36ك راكحػػػػػػت معػػػػػػامالت الاػػػػػػعكبة لال  بػػػػػػار مػػػػػػا بػػػػػػيف س

دقيقػػػػػػة   65 ، ك حػػػػػػدد زمػػػػػػف  عفيػػػػػػذ اال  بػػػػػػار بػػػػػػػ س72 -0.33ال مييػػػػػػز نسػػػػػػالة اال  بػػػػػػار مػػػػػػا بػػػػػػيف س
  مػػػػف بػػػػدء  طبيػػػػؽ 30  دقػػػػااؽ  اسػػػػ راحة  ػػػػالؿ  طبيػػػػؽ اال  بػػػػار  بػػػػدأ بعػػػػد الدقيقػػػػة س10ك  ضػػػػمف س
 اال  بار.

ذوي صددددعوبات الددددتعمم نحددددو األداة الثانيددددة: بطاقددددة هالحظددددة اتجاهددددات طمبددددة الصددددف الثالددددث 
 هادة الرياضيات

أربعػػػػػػة مجػػػػػػاالت هػػػػػػ : الرقػػػػػػة    فقػػػػػػرة  كزمػػػػػػت ملػػػػػػى19  كعػػػػػػت بطاقػػػػػػة المالحظػػػػػػة مػػػػػػف س
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بػػػػالعفس كالقيمػػػػة كاالسػػػػ م اع كالدافعيػػػػة، كيقابػػػػؿ  ػػػػػؿ فقػػػػرة فػػػػ  بطاقػػػػة المالحظػػػػة  ػػػػدريج  ماسػػػػػ  
بعػػػػػد االطػػػػػالع ملػػػػػى  سداامػػػػػان، غالبػػػػػان، أحياعػػػػػان، عػػػػػادران، إطالقػػػػػان ، كقػػػػػد  ػػػػـػ بعػػػػػاء بطاقػػػػػة المالحظػػػػػة

اندب ال ربػػػػػػػػكم كالدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة الم علقػػػػػػػػة با جاهػػػػػػػػات الطلبػػػػػػػػة عحػػػػػػػػك الرياضػػػػػػػػيات، ك  ابػػػػػػػػة 
، رػػػػػػـػ جػػػػػػػرل فقػػػػػػػرات  شػػػػػػػير للسػػػػػػػلك يات الظػػػػػػػاهرة ال ػػػػػػػ   ػػػػػػػدؿ ملػػػػػػػى اال جػػػػػػػاه عحػػػػػػػك الرياضػػػػػػػيات

   اس  الص ادؽ بطاقة المالحظة كربا ها.
ت الددددتعمم نحددددو هدددددادة ذوي صددددعوبا بطاقددددة هالحظددددة اتجاهددددات طمبددددة الصدددددف الثالددددثصدددددق 

 الرياضيات:
  ـ ال حقؽ مف ادؽ بطاقة المالحظة بطريق يف:

ذكم  بطاقػػػػػػة مالحظػػػػػػة ا جاهػػػػػػات طلبػػػػػػة الاػػػػػػؼ الرالػػػػػػث: كذلػػػػػػؾ بعػػػػػػرض الصدددددددق الظدددددداهري -
مػػػػػف ذكم   مح مػػػػػان 17باػػػػػكر ها انكليػػػػػة ملػػػػػى ساػػػػػعكبات الػػػػػ علـ عحػػػػػك مػػػػػادة الرياضػػػػػيات 

اال  اػػػػاص فػػػػػ  مجػػػػاؿ ال ربيػػػػػة ال ااػػػػة مػػػػػف أمضػػػػاء هياػػػػػة ال ػػػػدريس فػػػػػ  قسػػػـػ اإلرشػػػػػاد 
كال ربيػػػػػة ال ااػػػػػة كالقيػػػػػاس كال قػػػػػكيـ فػػػػػ  سػػػػػت جامعػػػػػات أردعيػػػػػة، كقػػػػػد جػػػػػرل ام مػػػػػاد عسػػػػػبة 

فياػػػػػػػبحت بطاقػػػػػػػة المالحظػػػػػػػة %   عسػػػػػػػبة ال فػػػػػػػاؽ المح مػػػػػػػيف، ك ػػػػػػـػ ان ػػػػػػػذ بػػػػػػػآرااهـ 80س
كزمػػػػػػت ملػػػػػػى أربعػػػػػػة مجػػػػػػاالت، كهػػػػػػ  الرقػػػػػػة   فقػػػػػػرة  19باػػػػػػكر ها العهاايػػػػػػة م كعػػػػػػة مػػػػػػف س

 بالعفس، كالقيمة، كاالس م اع، كالدافعية.
، غالبػػػػػان   5كيقابػػػػػؿ  ػػػػػؿ فقػػػػػرة مػػػػػف فقػػػػػرات بطاقػػػػػة المالحظػػػػػة  ػػػػػدريج  ماسػػػػػ  سداامػػػػػان   

  .1، إطالقان   2، عادران   3، أحياعان   4
 ذكممالحظػػػػػػػة ا جاهػػػػػػػات طلبػػػػػػػة الاػػػػػػػؼ الرالػػػػػػػث : جػػػػػػػرل  طبيػػػػػػػؽ بطاقػػػػػػػة صددددددددق البنددددددداء –ب  

اسػػػػ طالمية مػػػػف  ػػػػارج ميعػػػػة الدراسػػػػة م كعػػػػة  اػػػػعكبات الػػػػ علـ عحػػػػك مػػػػادة الرياضػػػػيات ملػػػػى ميعػػػػة
، 30مػػػػػػف س كقػػػػػػد   طالبػػػػػػة مػػػػػػف طالبػػػػػػات الاػػػػػػؼ الرالػػػػػػث انساسػػػػػػ  مػػػػػػف طالبػػػػػػات اػػػػػػعكبات الػػػػػػ عـل

  .1 ما ه  مبيعة ف  الجدكؿ س اعت الع ااج 
هالحظة اتجاهات كل هجال هن هجاالت بطاقة ( بين Pearsonهعاهل ارتباط بيرسون )( 1الجدول )

 والدرجة الكمية لمبطاقة ذوي صعوبات التعمم نحو هادة الرياضياتطمبة الصف الثالث 
 هعاهل ارتباط بيرسون الهجال الرقم
 ** 0.86 الرقة بالعفس 1
 **0.85 القيمة 2
 **0.85 االس م اع 3
 **0.82 الدافعية 4

    α = 0.01** دالة احااايان معد س
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  أف معػػػػػػػػػامالت االر باطػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػيف مجػػػػػػػػػاالت بطاقػػػػػػػػػة المالحظػػػػػػػػػة 1ي بػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػدكؿ س
، كهػػػػػػػػ  معػػػػػػػػامالت ار بػػػػػػػػاط معاسػػػػػػػػبة  0.86ك  0.82سكالدرجػػػػػػػػة ال ليػػػػػػػػة قػػػػػػػػد  راكحػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف 

 نغراض الدراسة.
ذوي صددددعوبات الددددتعمم نحددددو هددددادة  بطاقددددة هالحظددددة اتجاهددددات طمبددددة الصددددف الثالددددثثبددددات  - أ

 الرياضيات:
ذكم اػػػػػعكبات  مالحظػػػػػة ا جاهػػػػػات طلبػػػػػة الاػػػػػؼ الرالػػػػػثبطاقػػػػػة  ػػػػـػ ال حقػػػػػؽ مػػػػػف ربػػػػػات 

اسػػػػػ طالمية  ملػػػػػى ميعػػػػػةمالحظػػػػػة الػػػػػ علـ عحػػػػػك مػػػػػادة الرياضػػػػػيات مػػػػػف  ػػػػػالؿ  طبيػػػػػؽ بطاقػػػػػة اؿ
  طالبػػػػػػة مػػػػػػف طالبػػػػػػات الاػػػػػػؼ الرالػػػػػػث انساسػػػػػػ  مػػػػػػف 30مػػػػػف  ػػػػػػارج ميعػػػػػػة الدراسػػػػػػة م كعػػػػػػة مػػػػػػف س

الػػػػػػ عـل فػػػػػػ  مدرسػػػػػػة إعػػػػػػاث م ػػػػػػيـ جػػػػػػرش  طالبػػػػػػات اػػػػػػعكبات الػػػػػػ عـل الال ػػػػػػ  يػػػػػػدرس فػػػػػػ  ماػػػػػػادر
الربػػػػػػػػات بطريقػػػػػػػػة اال سػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػدا ل  باسػػػػػػػػ  داـ معادلػػػػػػػػة اإلمداديػػػػػػػػة انكلػػػػػػػػى كالراعيػػػػػػػػة، كحسػػػػػػػػاب 

 ركعبػػػػاخ ألفػػػػا لل شػػػػؼ مػػػػف معامػػػػؿ ار بػػػػاط  ػػػػؿ فقػػػػرة بالمجػػػػاؿ الػػػػذم  ع مػػػػ  إليػػػػه كبالدرجػػػػة ال ليػػػػة 
  .2لبطاقة المالحظة،  ما ف  الجدكؿ س

ذوي صعوبات  بطاقة هالحظة اتجاهات طمبة الصف الثالثقرات ( هعاهالت ارتباط ف2الجدول )
 التعمم نحو هادة الرياضيات بالدرجة الكمية لمهقياس

هعاهل االرتباط هع  الرقم
 البعد

هعاهل االرتباط هع 
هعاهل االرتباط هع  الرقم الدرجة الكمية

 البعد
هعاهل االرتباط هع 

 الدرجة الكمية
1 0.769 0.771 11 0.806 0.827 
2 0.737 0.655 12 0.815 0.848 
3 0.431 0.725 13 0.860 0.883 
4 0.795 0.924 14 0.846 0.772 
5 0.842 0.841 15 0.663 0.695 
6 0.586 0.524 16 0.570 0.798 
7 0.811 0.820 17 0.472 0.445 
8 0.499 0.467 18 0.434 0.402 
9 0.788 0.839 19 0.687 0.868 
 0.910 المقياس ال ل  0.909 0.782 10

  أف قػػػػػيـ معػػػػػامالت ار بػػػػػاط الفقػػػػػرات مػػػػػة المجػػػػػاؿ الػػػػػذم  ع مػػػػػ  إليػػػػػه 2يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ س
 ، ك راكحػػػػػػت قػػػػػػيـ ار بػػػػػػاط الفقػػػػػػرات بالدرجػػػػػػة ال ليػػػػػػة 0.860ك 0.431سقػػػػػػد  راكحػػػػػػت مػػػػػػا بػػػػػػيف 

  .0.924 ، كبلغ للمقياس   ؿ س0.924ك 0.402للمقياس ما بيف س
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 التعميم الهتهايز:البرناهج التدريبي الهستند إلى 
جرل بعاء برعامج  دريب  مس عد إلى ال عليـ الم مايز ف   حايؿ مادة الرياضيات 
كاال جاهات عحكها لدل طلبة الاؼ الرالث ذكم اعكبات ال علـ ف  المدارس الح كمية ف  

اسة االطالع ملى بعض الدراسات ال   بعت برامج  دريبية  در انردف، كقد جرل بعاء البرعامج بعد 
كاالس فادة مف هذه الدراسات ف   Nagar  2016عيجار س، كدراسة Smets (2017سميت س

 حديد معاار البرامج ال دريبية، كالكسااؿ المس  دمة، ك حديد أهداؼ الجلسات، كال  طيط للبرامج 
ال دريبية، كراد اندكات الالزمة،  ما اس عاعت الباحرة ببعض المشرفيف ال ربكييف ف  ال عرؼ 

م ططان لباحرة مف ال دريب، كضعت ملى فعيات ال دريب. ف  ضكء المعلكمات ال   جمع ها ا
بال علـ الم مايز، كاإلطار العظرم  فايليان للبرعامج ال دريب ، كقامت باياغة المح كل ال اص 

 حكؿ اعكبات ال علـ. 
 كقد   كف البرعامج باكر ه العهااية مما يي  :

  معاار كم كعات البرعامج -3   مبررات إمداد البرعامج -2   أهداؼ البرعامج -1
 .ال قكيـ -5    المح كل سانعشطة كالمكاد ال عليمية  -4

طلبة الاؼ الرالث ال   س ؤديها معلمات انعشطة كالسلك يات كالمهارات   حديدحيث جرل 
اعكبات ال علـ أرعاء ال دريس باس  داـ ال عليـ ال مايز، كال   سي ـ  دريب المعلمات مليها  ذكم

 .يب مج ال در  الؿ  عفيذ مح كل البرعا
كقد  ـ  ر يب جلسات البرعامج بش ؿ معطق  ي عاسب مة طبيعة المش لة الحالية، كبلغ مدد 

، كاع هت 3/10/20018  جلسات بكاقة جلس يف أسبكميان لمدة شهر  قريبان، بدأت ف  9الجلسات س
  دقيقة، ك ـ  حديد مدد الجلسات بعاء ملى أهداؼ 90ك اف زمف  ؿ جلسة س ،5/12/2018ف  

  يبيف مدد الجلسات كأهداؼ  ؿ 3البرعامج ك ذلؾ الفعيات المس  دمة ف  ال دريب، كالجدكؿ س
 جلسة.

 ( الجمسات التدريبية في البرناهج التدريبي الهستند إلى التعميم الهتهايز3الجدول )
الفنية األساليب التدريبية و 
 الهستخدهة

رقم  عنوان الجمسة األهداف العاهة لمجمسات
 الجمسة

 أعشطة  سر الجمكد
 ال عارؼ بيف المشار ات

  عٌرؼ أهداؼ البرعامج ال دريب 
 1 جلسة  مهيدية

 العرض ك المحاضرة
 كالمعاقشة كلعب اندكار

 معرفة المفاهيـ المر بطة بالذ اءات الم عددة
 اس عادان للذ اءات الم عددةمراماة الفركؽ الفردية 

  كظيؼ الذ اءات الم عددة ف  ال دريس

أعكاع الذ اءات كأعماط 
ال علـ الطلبة كال شؼ 

 معها
2 
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الفنية األساليب التدريبية و 
 عنوان الجمسة األهداف العاهة لمجمسات الهستخدهة

رقم 
 الجمسة

 العرض ك المحاضرة
 كالمعاقشة

 3 مفهـك ال عليـ الم مايز معرفة المفاهيـ انساسية لل عليـ الم مايز

 العرض كالمحاضرة
 المعاقشة ككاؼ الحالة

ال عليـ الم مايز كمبررا ه ف  الافكؼ أهمية 
 الدامجة

أهمية ال عليـ الم مايز 
 كمبررات اس  دامه

4 

 العرض كالمحاضرة
 المعاقشة ككاؼ الحالة

 5 معاار ال عليـ الم مايز معاار ال عليـ الم مايز ك يفية  كظيفه ممليان 

 المحاضرة كالعاؼ الذهع 
 كرش العمؿ

ال عليـ الم مايز ك إيجاد ال عرؼ إلى اس را يجيات 
بياة يمعة ل كظيؼ ال علـ الم مايز ضمف فلسفة 

 الدمج

اس را يجيات ال عليـ 
 الم مايز

6 

 كاؼ الحالة
 العاؼ الذهع 

 المحاضرة كالمعاقشة

 عمية المعرفة لدل المعلميف ب كظيؼ ال علـ العشط 
 كال عليـ الم مايز ف  الفاكؿ الدراسية العادية

كال عليـ ال عليـ العشط 
 الم مايز

7 

 كاؼ الحالة
 العاؼ الذهع 

 المحاضرة كالمعاقشة

 كظيؼ ال علـ الم مايز بش ؿ ممل  كال عامؿ مة 
الفركؽ ال بيرة بيف الطلبة العادييف كالطلبة ذكم 

 اإلماقة

يلية  طبيؽ ال عليـ 
 الم مايز

8 

 كرش ممؿ
 المعاقشة كالحكار

الم مايز ف   طبؽ المعلمة أهـ أعشطة ال عليـ 
 الفاكؿ الدامجة

 مة مراماة الفركؽ الفردية بيف الطلبة

 يفية  طبيؽ المعلـ 
 لل عليـ الم مايز

9 

 

 :نتائج األسئمة وتفسيرها
 =aهؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل س النتائج الهتعمقة بالسؤال األول: .1

المجمكم يف ال جريبية أفراد   ف  مس كل ال حايؿ ف  مادة الرياضيات بيف 0.05
كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب   قاس بالدرجة ال لية ف  ا  بار الرياضيات 

 ؟البعدم
للقياس  السؤاؿ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية هذا لإلجابة مف

بيف أفراد القبل  كالبعدم بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى ا  بار ال حايؿ 
 :  يبيف هذه الم كسطات4المجمكم يف ال جريبية كالضابطة، كالجدكؿ س
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( الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية عمى القياس القبمي والبعدي لمدرجة الكمية 4الجدول )
 لمتحصيل في الرياضيات بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة

 الهجهوعة الهقياس
 
 

 العدد

 البعدي القبمي
 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 
الدرجة الكمية الختبار 

 التحصيل

 10.45 78.93 18.13 39.87 35 ال جريبية
 12.75 32.14 13.30 30.73 35 الضابطة
 26.25 55.54 16.44 35.30 70 ال ل 

ظاهرية ف  الم كسطات الحسابية كاالعحرافات    مف كجكد فركؽ4يبيف الجدكؿ س
 المعيارية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى القياس القبل  كالبعدم للدرجة ال لية
ال  بار ال حايؿ ف  الرياضيات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج 

فة ماادر هذه الفركؽ  ـ إجراء  حليؿ ال بايف ال دريب  المس  دـ ف  الدراسة الحالية، كلمعر 
ملى القياس البعدم ال  بار ال حايؿ ف  الرياضيات بيف  (ANCOVA)انحادم المش رؾ 

 أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة
 :  يبيف ذلؾ5كالجدكؿ س
بين أفراد  عمى اختبار الرياضيات البعدي ANCOVAتحميل التباين األحادي الهشترك ( 5) الجدول

 الهجهوعتين التجريبية والضابطة

درجات  هجهوع الهربعات الهصدر
 الحرية

هتوسط 
الداللة  قيهة ف الهربعات

 اإلحصائية
(η2) هربع
 ايتا

 0.000 0.886 0.021 2.869 1 2.869 القبل  سالمش رؾ 
 0.792 0.000 254.703 35122.362 1 35122.362 ال دريب البرعامج 

    137.895 67 9238.988 ال طي
     69 47547.661 ال ل 

  أف قيمة "ؼ" للدرجة ال لية ال  بار ال حايؿ ف  الرياضيات  بعان 5يبيف الجدكؿ س
داللة    كه  قيمة دالة إحااايا، ك كجد فركؽ ذات254.703للبرعامج ال دريب  قد بلغت س

إحاااية ف  الدرجة ال لية ال  بار ال حايؿ ف  الرياضيات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية 
كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  الدراسة الحالية، كلمعرفة لمف  عكد الفركؽ 

جمكم يف  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية المعدلة للدرجة ال لية ال  بار ال حايؿ بيف الم
   يبيف هذه الع ااج.6ال جريبية كالضابطة كالجدكؿ س
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 الختبار التحصيل( الهتوسطات الحسابية الهعدلة لمدرجة الكمية 6الجدول )
 الخطأ الهعياري الهتوسط الحسابي الهعدل الهجهوعة الهقياس

 ا  بار ال حايؿ
 2.03 78.869 ال جريبية
 2.03 32.202 الضابطة

أف الم كسطات الحسابية المعدلة جاءت لاالح المجمكمة ال جريبية   6يبيف الجدكؿ س
بم كسطات حسابية معدلها أملى مف المجمكمة الضابطة ملى الدرجة ال لية ال  بار ال حايؿ 
ف  الرياضيات، أم أعه يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة 

يؿ ف  الرياضيات  عزل إلى البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  ف  الدرجة ال لية ال  بار ال حا
هذه الدراسة، كلاالح المجمكمة ال جريبية. كا ضح أف  يرير البرعامج المس  دـ قد أسهـ ف  

ال حايؿ ف  مادة الرياضيات لدل المجمكمة ال جريبية. كلمعرفة حجـ انرر  ـ حساب  زيادة
 ، كبذلؾ يم ف القكؿ أف 0.792س ر ال حايؿ، حيث بلغتللدرجة ال لية ال  با (η2) مربة اي ا

مف ال بايف ف  الدرجة ال لية ال  بار ال حايؿ ف  الرياضيات بيف المجمكم يف %  79.2س
 .ال جريبية كالضابطة يعزل للبرعامج ال دريب  المسعد إلى ال عليـ الم مايز

مس عد إلى ال عليـ الم مايز قد ك عزك الباحرة هذه الع يجة إلى  يرير البرعامج ال دريب  ال
جعؿ المعلمات قادرات ملى  لبية اح ياجات  ؿ طالب مف الطلبة ذكم اعكبات ال علـ بش ؿ 
معفرد، بما يحسف فرص ا  ساب المعارؼ، فال عليـ الم مايز ش اف ال دريس، فقد أفاد  طبيؽ 

لقكة كالضعؼ لدل  ؿ البرعامج المس  دـ ف  هذه الدراسة المعلمات ف  ال عرؼ إلى جكاعب ا
طالب، كأعماطه ال عليمية، كاالس جابة للفركؽ الفردية، مة المحافظة ملى البساطة مف  الؿ 
مر  زات أساسية لل عليـ الم مايز كمعها: كضة انهداؼ الفردية ل ؿ طالب، ك عديؿ المعهاج 

لل علـ  عاسب  بحيث ي طابؽ مة مس كل انداء المعرف  للطالب، ك زكيد الطالب بطرؽ م  لفة
 أعماط  علمهـ، ك عديؿ ك  يؼ مكاد ال دريس، ك شجية الطلبة ل قديـ أممالهـ بطرؽ م  لفة
ككضة الطلبة بمجمكمات مرعة قابلة لل غيير، كال عكع ف  ال كجيه كمقدار المسامدة ال    قدـ 

 للطالب. 
رل اس  دامها ف   ما  عزك الباحرة  لؾ الع يجة إلى أف أساليب ال دريب كفعيا ه ال   ج

البرعامج قد اعع ست ملى أداء المعلمات كطريقة  دريسهف للطلبة، فالبرعامج قد سمح لهف 
بداء الرأم، كال حرؾ، كاللعب، كه  فعيات قد  س  دمها المعلمات ف   دريسهف للطلبة  بالحكار كا 

 ذكم اعكبات ال علـ بما يحسف مف  حايؿ الطلبة. 
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ال حايؿ لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علـ ي مف ف  كجكد  ما  عزك الباحرة سبب  دع  
اعكبات ف  ال م ف مف الحقااؽ العددية كالرياضية انساسية، كاعكبات ال رميز الرياض  
للمكاد المحسكسة أك المسااؿ اللفظية، أك اعكبات  علـ لغة الرياضيات، أك اعكبات اإلدراؾ 

 ، كقد ممؿ البرعامج 2015ات سأبك أسعد، البارم الم اع  لألش اؿ الهعدسية ف  الرياضي
ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدارسة بفاملية ملى  حسيف قدرة المعلمات ملى  ذليؿ  لؾ 
الاعكبات، مف  الؿ إمطاء  ؿ طالب ما يس حقه مف االه ماـ، ك كفير أعشطة  عليمية  لب  

المجردة إلى معارؼ محسكسة اح ياجا هـ ملى حدة، ك بسيط ال علـ ك حكيؿ المعارؼ الرياضية 
بسيطة يم ف  علمها بسهكلة، كذلؾ بسبب طبيعة  يرير انساليب ال دريسية المس  دمة ف  

 جلسات البرعامج.
 ما  عزك الباحرة هذه الع يجة إلى أف البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة ي فؽ 

لرياضيات م مايزان، حيث جرل  عليـ مة المبادئ العامة ل طكير ممارسات الدمج، كجعؿ معهاج ا
كطرؽ  الطلبة ذكم اعكبات ال علـ بطرؽ م  لفة  عاكؿ المعهاج كال دريس ك عكع الماادر

ال قييـ، ك عظيـ الاؼ، ك فامؿ المعلـ مة الطلبة، بمععى أف فعالية البرعامج ال دريب  حسعت 
زالة المعيقاتمف قدرة المعلمات ملى االس جابة ال  الفات كال عكع ك يفية ال  كاكؿ للطلبة، كا 

 . ,Topping & Maloney  2005س
ك  شابه ع ااج هذا السؤاؿ مة ع ااج الدراسات ال   أظهرت أف ال علـ الم مايز يحسف مف 

  كيؿ رشكد 2016  كاياـ س2014الرام  س حايؿ الطلبة ف  الرياضيات  دراسة  ؿ مف 
 .Şentürk & Sari 2018كس  2017كعكفؿ س

هػػػػؿ  كجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحاػػػػااية معػػػػد مسػػػػ كل . النتددددائج الهتعمقددددة بالسددددؤال الثدددداني: 2 
  فػػػ  مسػػػ كل اال جاهػػػات عحػػػك  علػػـػ الرياضػػػيات بػػػيف أفػػػراد المجمػػػكم يف ال جريبيػػػة a= 0.05س

كالضػػػػابطة  عػػػػزل إلػػػػى البرعػػػػامج ال ػػػػدريب   قػػػػاس بالدرجػػػػة ال ليػػػػة ملػػػػى مقيػػػػاس اال جاهػػػػات عحػػػػك 
 الرياضيات البعدم؟
للقياس  السؤاؿ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية هذا لإلجابة مف

القبل  كالبعدم بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى مقياس اال جاهات عحك الرياضيات بيف 
   يبيف هذه الم كسطات:7أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة، كالجدكؿ س
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ات الحسابية واالنحرافات الهعيارية عمى القياس القبمي والبعدي لمدرجة الكمية ( الهتوسط7الجدول )
 لهقياس االتجاهات نحو الرياضيات بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة

 العدد الهجهوعة الهقياس
 البعدي القبمي

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

الدرجة الكمية لهقياس 
االتجاهات نحو 
 الرياضيات

 0.50 3.74 0.44 2.92 35 ال جريبية
 0.56 2.66 0.55 2.66 35 الضابطة
 0.76 3.2 0.51 2.79 70 ال ل 

  مف كجكد فركؽ ظاهرية ف  الم كسطات الحسابية كاالعحرافات 7يبيف الجدكؿ س
المعيارية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى القياس القبل  كالبعدم للدرجة ال لية لمقياس 
اال جاهات عحك الرياضيات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج 

  دـ ف  هذه الدراسة، كلمعرفة ماادر هذه الفركؽ  ـ إجراء  حليؿ ال بايف ال دريب  المس
ملى القياس البعدم لمقياس اال جاهات عحك الرياضيات بيف  (ANCOVA)انحادم المش رؾ 

 أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة
 :  يبيف ذلؾ8كالجدكؿ س
عمى هقياس االتجاهات نحو الرياضيات  ANCOVAتحميل التباين األحادي الهشترك ( 8)الجدول

 البعدي بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
الداللة  قيهة ف الهربعات

 اإلحصائية
(η2) هربع
 ايتا

القبل  
 سالمش رؾ 

6.342 1 6.342 26.643 0.000 0.163 

البرعامج 
 ال دريب 

30.716 1 30.716 129.044 0.000 0.485 

  0.487 67 32.610 ال طي
  

 69 79.412 ال ل 
    

  أف قيمة "ؼ" للدرجة ال لية لمقياس اال جاهات عحك الرياضيات  بعان 8يبيف الجدكؿ س
  كه  قيمة دالة إحااايا، أم أعه  كجد فركؽ ذات 129.044للبرعامج ال دريب  قد بلغت س

داللة إحاااية ف  الدرجة ال لية لمقياس اال جاهات عحك الرياضيات بيف أفراد المجمكم يف 
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فعالية البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة، كلمعرفة لمف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى 
 عكد الفركؽ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية المعدلة للدرجة ال لية لمقياس اال جاهات عحك 

   يبيف هذه الع ااج.9الرياضيات بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة كالجدكؿ س
 الهعدلة لمدرجة الكمية لهقياس االتجاهات نحو الرياضيات( الهتوسطات الحسابية 9الجدول )

 الخطأ الهعياري الهتوسط الحسابي الهعدل الهجهوعة الهقياس
مقياس اال جاهات 
 عحك الرياضيات

 0.59 3.69 ال جريبية
 0.59 2.72 الضابطة

  أف الم كسطات الحسابية المعدلة جاءت لاالح المجمكمة ال جريبية 9يبيف الجدكؿ س
بم كسطات حسابية معدلها أملى مف المجمكمة الضابطة ملى الدرجة ال لية لمقياس اال جاهات 
عحك الرياضيات، أم أعه  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة 
ف  الدرجة ال لية لمقياس اال جاهات عحك الرياضيات  عزل إلى فعالية البرعامج ال دريب  

ـ ف  هذه الدراسة، كلاالح المجمكمة ال جريبية. أم أف  يرير البرعامج ال دريب  أسهـ المس  د
مس كل اال جاهات عحك  علـ الرياضيات لدل المجمكمة ال جريبية. كلمعرفة حجـ انرر  ف  زيادة

 للدرجة ال لية لمقياس اال جاهات عحك الرياضيات، حيث بلغت (η2)  ـ حساب مربة اي ا
ف  الدرجة ال لية لمقياس اال جاهات مف ال بايف %  48.5 ، كبذلؾ يم ف القكؿ أف س0.485س

كالضابطة يعزل للبرعامج ال دريب  المسعد إلى ال عليـ  عحك الرياضيات بيف المجمكم يف ال جريبية
 .الم مايز

سات جعلت ك عزك الباحرة هذه الع يجة إلى البرعامج ال دريب  كالفعيات المس  دمة ف  الجل
المعلمات يراميف انسس العفسية للطلبة ذكم اعكبات ال علـ، بما زاد مف ار ياحهـ كشعكرهـ بانماف 

انسس العفسية لل عليـ ف  حاص الرياضيات، فالبرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة قد رامى 
، كقادر ملى ال علـ، كالطلبة الم مايز، كمف أهمها أف  ؿ طالب ف  المجمكمة ال جريبية قابؿ لل علـ

ي علمكف بطرؽ م  لفة، كالذ اء م عكع كم عدد انعكاع، كيكجد معد انفراد بدرجات م فاك ة، كالمخ 
البشرم يسعى للفهـ كالكاكؿ إلى مععى المعلكمات ال   يس قبلها، كيحدث ال علـ باكرة أفضؿ ف  

للعجاح كال ميز، ك قبؿ اال  الفات بيف  حاالت ال حدم المعاسب كالمعقكؿ، كيسعى اإلعساف دااما
، كه  أسس  جعؿ عظرة المعلمة إيجابية عحك الطالب، مما Tomlinson (2000الفرد كا  ريف س

 يجعله يحب معلم ه، كبال ال  يحب مادة الرياضيات، كيش ؿ ا جاهات إيجابية عحكها.
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لمة   عاكف مة زميال ها  ما أف البرعامج ال دريب  المس  دـ كفعيات ال دريب جعلت  ؿ مع
أرعاء ال دريب، كي عاقشف بمكضكمية، كيكظفف العاؼ الذهع  ف  بياة عفسية مريحة، كقد عقلت 
المعلمات بعد ال دريب هذه الفعيات ف   دريسهف، مما أ سب الطلبة راحة عفسية  الؿ دراسة 

 الرياضيات.
إلى جعؿ المعلمات يعكمف ف   ما ممؿ البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال عليـ الم مايز 

طرؽ كأساليب ال دريس أرعاء  دريس الرياضيات، إلدرا هف أف الطالب ال ي علمكف بطريقة 
كاحدة، كبيعهـ ا  الفات م عددة  ؤرر ملى رغبا هـ ف  ال علـ، كف  قدر هـ ملى ال علـ، كهذا ما 

، طالما أعها  درس بطرؽ جعؿ الطلبة يحبكف مادة الرياضيات كيش لكف ا جاهات إيجابية عحكها
    فؽ كميكلهـ كرغبا هـ.

المعلمات ف  البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال عليـ الم مايز قد طكر مهارات  ما 
زالة المعيقات ال    اعت  االس جابة ال  الفات كال عكع بيف الطلبة، ك يفية الكاكؿ للطلبة كا 

 بات. بع  لدل الطلبة ا جاهات سلبية عحك  علـ الرياض
ك  شابه ع ااج هذا السؤاؿ مة ع ااج الدراسات ال    شير إلى أف ال عليـ الم مايز يم ف أف 

  2017  كس2014الرام  سيحسف ا جاهات الطلبة عحك  علـ الرياضيات  دراسة  ؿ مف 
Yenmez. 

 التوصيات: 
 ف  ضكء ع ااج هذه الدراسة  كا  الباحرة بما يي  :

المعلمػػػيف ملػػػى اسػػػ  داـ ال علػػػيـ الم مػػػايز ل حسػػػيف جكاعػػػب ش اػػػية ب طػػػكير بػػػرامج ل ػػػدريب  -
 الطلبة ذكم اعكبات ال علـ.

زيػػػػػػادة فػػػػػػرص ال ػػػػػػدريب المهعػػػػػػ  المسػػػػػػ مر للمعلمػػػػػػ  الاػػػػػػفكؼ الدامجػػػػػػة، كزيػػػػػػادة فػػػػػػرص   -
ال ػػػػػدريب المهعػػػػػ  المسػػػػػ مر للمعلمػػػػػيف بمرحلػػػػػة ال علػػػػػيـ انساسػػػػػ  مػػػػػة قيػػػػػاس أرػػػػػر ال ػػػػػدريب 

 .ملى الطلبة دا ؿ الغرفة الافية
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 الهصادر والهراجع
 :الهراجع العربية

الحقيبدددددددة العالجيددددددة لمطمبددددددة ذوي صدددددددعوبات  . 2015أبػػػػػػك أسػػػػػػعد، أحمػػػػػػد مبػػػػػػد اللطيػػػػػػؼ. س
 انردف. –ديبكعك ل عليـ ال ف ير، مماف  مر ز 1. طالتعمم

ذوي الحاجدددددددددددات  استراتيجيات تعمين الطمبة ، 2013سال طيػػػػػػػػػػػب، جمػػػػػػػػػػػاؿ كالحديػػػػػػػػػػػدم، معػػػػػػػػػػػى 
 .الف ر للعشر كال كزيةدار الخاصة، األردن: 

، ممػػػػػاف: دار 1، طتددددددريس األطفدددددال ذوي صدددددعوبات الدددددتعمم ، 2009بطػػػػرس، بطػػػػػرس حػػػػافظ س
 المسيرة للعشر كال كزية.

 ،صدددددددعوبات الدددددددتعمم الخصدددددددائص، والتعدددددددرف، واسدددددددتراتيجيات التددددددددريس ، 2011بيعػػػػػػػدر، كليػػػػػػػاـ س
، 1 ، طس رجمػػػػػػػػة ك حريػػػػػػػػر مبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف سػػػػػػػػليماف، السػػػػػػػػيديس ال هػػػػػػػػام ، محمػػػػػػػػكد الطعطػػػػػػػػاكم

 القاهرة: ماـل ال  ب.
أثددددددر اسددددددتخدام أسددددددموب لعددددددب األدوار عمددددددى التحصدددددديل الدراسددددددي   2011حلػػػػػػس، مايسػػػػػػة س

، رسػػػالة مػػػا لتنهيدددة الهفددداهيم التاريخيدددة لددددى طالبدددات الصدددف السدددابع فدددي هحافظدددة غدددزة
 .ر غير معشكرة، جامعة انزهر، غزةجس ي

تددددددريس الرياضددددديات فدددددي . أثدددددر اسدددددتخدام أنهدددددوذج ديفددددديس فدددددي  2015الحمػػػػػاد، محمػػػػػد س
اكتسددددداب التعهيهدددددات الهندسدددددية وتحسدددددين هسدددددتويات التفكيدددددر الهندسدددددي فدددددي ضدددددوء 

أطركحػػػػة د  ػػػػكراه غيػػػػر  دافعيددددة اإلنجدددداز لدددددى طددددالب الهرحمددددة األساسددددية فددددي األردن.
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