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في مقرر  تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية أنموذجأثر 
 الصف السادس األساسي في األردنالبات لدى ط الرياضيات

 عال أحمد الموال
 *أ.د. إبراهيم أحمد الشرع 

 ملخص:
سميث وزمالئه لتسريع التعلم في  أنموذجاستخدام  هذه الدراسة إلى تقصي أثر هدفت    

اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي في 
لى إ وائيا  عش توزيعهن تم ( طالبة08) اختيرت عينة قصدية تكونت من، ولتحقيق أغراض الدراسة األردن.
واستخدم  طالبة، (08( طالبة، والمجموعة الضابطة بلغت )08التجريبية وبلغت )المجموعة  :ينمجموعت

( لمعرفة داللة الفروق. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ANCOVAتحليل التباين المصاحب )
ة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في اكتساب المفاهيم الرياضية لصالح طالبات المجموعة التجريبي

 إحصائيا  في تنمية مفهوم الذات الرياضية. 
  .الذات الرياضية الرياضية،، المفاهيم تسريع التعلم أنموذج الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Using an Accelerating Learning Model on the Acquisition 

of Mathematical Concepts and Development of their Mathematical Self 

Concept among Sixth Grade Female Students in Jordan 

Ola Ahmad Al- Muwalla 

Prof. Ibrahim Al- Shar’a* 
 

Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of using Smith and his 

collegues accelerating learning model on the acquisition of mathematical 

concepts, and developing mathematical self concept among sixth grade 

students. To achieve the purposes of the study, a purposeful sample of (80) 

Sixth grade students were selected and distributed randomly on the study 

groups: The experimental group reached (40) students, and the control 

group reached (40) students. The analysis of Covariance (ANCOVA) was 

used to find out if there were significant differences between the two 

groups. The results showed that there were statistically significant 

differences on the acquisition of mathematical concepts, but there were no 

statistically significant differences in the development of the mathematical 

self concept. 

Keywords: Accelerating Learning Model, Mathematical concepts, and 

Mathematical self concept. 
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 مقدمة ال
الوصول إلى المعرفة بأشكال عديدة أكثر سرعة  أبرز ما يميزه، عصر منفتح،نعيش اليوم في 

ل إلى مشاريع وأعمال تسهم في تغيير الواقع وتشويقا  وجذبا ، ولعل ما نحتاجه فعال  هو المعرفة التي تتحو  
باحة هي ممارسة السباحة في الماء، وليس قراءة معلومات أو وصنع المستقبل؛ فالطريقة المثلى لتعلم الس
بيئة تعلمية حقيقية تمكن الطالب من اكتساب خبراته  تهيئةحضور برنامج عنها، لذا فإن  على المعلم 

تاحة  فرص النم و لكل طالب إلى الحد الذي الخاصة بطريقة مباشرة، والوصول إلى المعرفة بنفسه، وا 
 ،مع ميوله، ويتحقق ذلك من خالل تطوير جميع عناصر المنهاج من أهداف قدراته ويتفقمتبلغه 
 ،ة وتقويم، ودور تفاعلي تواصلي للمعلم والطالب في بيئة إيجابية تحفز الطلبةيوخبرات تدريس ،ومحتوى
 وتثير فضولهم وانتباههم وتحقق ذواتهم. ،وتشغلهم

اسية لجميع األس التعليمية؛ وتعد اللبنات مليةالع في كبيرة أحد عناصر المنهاج ولها أهمية والمفاهيم
 أكثر الدراسية المادة للمواقف الجديدة، وتجعل أثره وانتقال التعلم هم في زيادة  فعاليةالمواد الدراسية، وتس

 للطالب المعرفة السابقة والالحقة بين واالستيعاب، كما تعمل على تضييق الفجوة للتعلم سهولة
(Elraai,2014 ) المعلمين يختلفون في طريقة تعليم المفهوم، فقد يبدأ المعلم بتعريف المفهوم ثم غير أن

إعطاء أمثلة منتمية وغير منتمية، وقد يبدأ باألمثلة ثم ينتقل إلى التعريف، وقد يكتفي بإعطاء أمثلة 
طالب عمر ال أن   (Abu Zeina,2010) أبو زينة ضاف. وأغير المنتميةمنتمية دون اللجوء إلى األمثلة 

ومعرفته السابقة يؤثران في تعلمه للمفاهيم واكتسابه لها، وأن االكتفاء بتقديم تعريف المفهوم ال يضمن 
حدوث التعلم، وعلى المعلم التحقق من اكتساب الطلبة للمفاهيم من خالل إعطاء أمثلة منتمية وغير 

المعرفة الرياضية تبنى  أن  إلى  (Al-Jumaily & Al-Tai,2014) والطائي الجميلي روقد أشا. منتمية
على اكتساب المفاهيم، وبدونها يصبح من الصعب أن يتعلم الطالب أي معرفة بشكل جيد، فالطالب في 
كثير من األحيان يكتسب جزءا  كبيرا  من المفاهيم الرياضية باستخدام األساليب التي تركز على الحفظ 

 الطلبة للمفاهيم.  واالستظهار، األمر الذي قد  يؤدي إلى تدني اكتساب
 Davis)ديفيس  أنموذجهناك عدة نماذج لقياس مدى تعلم الطلبة للمفاهيم الرياضية، منها 

Model)  ،المستوى :مستويين إلى المفهوم اكتساب درجة نموذجاأل هذا ويقسمفي اكتساب المفاهيم 
األمثلة غير ) مثلهالالأ مناألمثلة المنتمية( ) المفهوم أمثلة تمييز على الطالب مقدرة يقيس األول

 المستوى ففي .المفهوم خصائص بين التمييز على الطالب مقدرة الثاني المستوى ويقيس ،(المنتمية
 األمثلة من مجموعة بين من المفهوم أمثلة تمييز أو المفهوم، على أمثلة إعطاء الطالب يستطيع، األول
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 األمثلة اختيار سبب ويعلل للمفهوم، سلبية أمثلة ويعطي المفهوم، أمثلة اختيار سبب ويعلل والالأمثلة،
 المفهوم، أمثلة في توفرها يجب التي األشياء يحدد أن الطالب يستطيع الثاني المستوى وفي. السلبية
 غيرو المشتركة  الخصائص ويحدد المفهوم، علىال  مثا مثال أي يكون حتى الكافية الخصائص ويحدد

 Abu) المختلفة المفهوم استخدام طرق يذكرو  للمفهوم، دقيقا   يفا  تعر  ويعطي مفهومين، بين المشتركة

Zeina,2010; Khatib,2011).    
ومن العوامل المهمة في تدريس الرياضيات، وأحد أكثر المؤشرات أهمية واستقرارا  في سمات 

التصميم فهو يؤثر في سلوك الطالب كبذل الجهد للتعلم، و الطالب العاطفية ما ُيعرف بمفهوم الذات، 
عند مواجهته أي مشكلة، والمشاركة الفاعلة في الغرفة الصفية. وغالبا  ما ُيعد مفهوم الذات أحد 

والذي يمكن تعريفه بتقييم الطلبة الجوانب المعرفية أو الفكرية المرتبطة بالصورة الذاتية للشخص، 
 جوده ويرى (.2014ul,Erdogan & Seng)لمهاراتهم وقدراتهم واستمتاعهم واهتمامهم بالرياضيات 

,2014)Juduh( والعوامل  ،والمشاعر ،واألفكار ،والخبرات ،أن مفهوم الذات يتـضمن جميـع المعـارف
وكيف يقيم سلوكه  ،ويتكون مفهوم الذات لدى الطالب من خالل فكرته عن نفسه .االنفعالية لدى الفرد

 طالب إال من خالل فهم ذات الطالبويعززه، وكيف يرى نفسه في المستقبل، فال يمكن فهم سلوك ال
وكيف يرى نفسه، لذا فإن توفير بيئة مشبعة بالحب واألمان والتقبل والحرية أمر ضروري؛ حتى يتبلور 
لدى الطالب مفهوم الذات ويستطيع أن يعرف ذاته ويتقبلها ويعبر عنها بحرية واستقاللية 

2010)Alzzahir,(.  2005, عدس أضافو)Adas( م بالنمو والتطور، ويؤثر فيها أن الذات تتس
في معرفته لذاته وتعميق ثقته بنفسه،  ا  النضج والتعلم، كما أن لألهل والمعلمين والمحيطين بالطالب دور 

 من خالل توجيهه إلى ما يمكنه وما ال يمكنه عمله. 
ت فإنه يدل على ما يسمى بمفهوم الذا ،وعندما يكون مجال مفهوم الذات هو المناهج والتعليم

مكاناته ماألكاديمي، وهو تكوين معرفي منظم لتقييمات الطالب عن ذاته من خالل إدراكه ل قدراته وا 
مكانات قدرات أقرانهموخبراته و  ه على مقدرتمب ، وهو معتقدات الطالب عن كفاءته في المدرسة وقناعتههموا 

أن مفهوم  )201Hasan,(6 حسن . ويرى(,2014Juduh(األكاديمية  المهماتتحقيق النجاح في 
الستقاللية تنمي الخيال على امه في بيئة مشجعة أثناء تعلفي  الذات األكاديمي قد يتحسن لدى الطالب
هذه الدراسة مفهوم الذات  تتناوللى االنغماس في عملية التعلم، و والتحدي والمسؤولية واإلنجاز وتؤدي إ

عات واألفكار الرياضية، ومن إحساسه الرياضية التي تتشكل لدى الطالب من خالل تفاعله مع الموضو 
 ه على اإلنجاز والتعلم في مادة الرياضيات.  مقدرتمب
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يساعده في التغلب على عدم الثقة بالنفس  اهتمام المعلم بذات الطالب الرياضية، ويرى الباحثان أن  
صعوبات التي وال كالته على التغلب على المشمقدرتموالنظرة السلبية تجاه مستواه األكاديمي، وينمي 

ه على النجاح وتحدي الصعاب ليس فقط في مادة مقدرتمتواجهه، ويبث روح المثابرة والثقة في 
نما في جميع المواد.   الرياضيات وا 

السريع للحياة  تربوي جديد، يواكب ويتفاعل مع التغير توجه عن لذا كان من الضروري البحث
التي قد ُتسهم في اكتساب الطلبة للمفاهيم  عام والتعليم بشكل خاص، ومن ضمن التوجهات بشكل

 Accelerated)الرياضية، وتساعد في تنمية مفهوم الذات الرياضية لديهم استخدام تسريع التعلم 

Learning) التعلم السريع أو التعلم المعج ل، ويقصد بتسريع التعلم  الباحثين بعض، الذي ُيطلق عليه
لتحفز الطالب وتجعله نشطا ، بتوظيف األجزاء العقلية واإلبداعية  كامل أنماط التعلم المختلفةب أنموذج"

الرابطة الدولية  وأشارت. (Meier,2000)والعاطفية من الدماغ في بيئة تعاونية مشجعة على التعلم 
 International Association for Accelerated Learningالتعلم السريع لممارسي

Practitioners (IAALP) للتعليم والتعلم، يتضمن وجود بيئة تفاعلية غنية محفزة  موذجأن إلى انه
االكتشاف، والتجارب المرحة، والتعلم  عاطفيا  وآمنة، وعمليات تدريس يشترك من خاللها الطلبة في

فرص ومنظورات جديدة لتمكين الطلبة من تجاوز حدود رؤيتهم الخاصة  تهيئةالتعاوني، ويتم خاللها 
ادة من إمكاناتهم الخفية في تجاوز حدود معتقداتهم والمفاهيم الخاطئة إلمكانياتهم، واالستف

العشرين، وفيما  ات من القرنيظهر مفهوم تسريع التعلم في أوائل الستينوقد .  (IAALP,2018)لديهم
 ;Allahyani,2016 Tafoya,2004)كما ذكرها كل من  نشأته عن نبذة مختصرة يأتي

Meier,2000;): 
 عن بالبحث النفس علماء اهتمام وهي في ظهور مفهوم تسريع التعلم؛ اهاتاتج ثةثال أسهمت

 شأنها من التي الحقائق وأهم المخ البشري، بها يعمل الكيفية التي واكتشاف اإلنسان، بها يتعلم التي الطريقة
جراء في حفظ المعلومات تسرع أن  من مجموعة ((Lozanovلوزانوف  البلغاري النفس عالم الذاكرة. وا 

استخدم فيها الموسيقى مع المرضى النفسيين وتقديم أفكار إيجابية عن شفائهم، وقد نجحت هذه  التجارب
تطبيق ذلك في التعليم، فقام إلى ملحوظ  لديهم، مما دفع لوزانوف  اإلجراءات البسيطة في حدوث تقدم

ستخدام الموسيقى واألفكار ا بإجراء بحث حول تأثير الموسيقى واألفكار اإليجابية على الطلبة، ووجد أن
التربويين الذين طبقوا  من ا  كثير بحث بدرجة كبيرة، وقد أثارت نتائج هذا ال اإليجابية سر ع عملية التعلم

إيجابية، وبناء على ذلك أسسوا جمعية التعليم  أفكاره على التعليم المدرسي والجامعي، وكانت النتائج
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 ،SALT) ) ((The Society for Accelerative Learning and Teachingالمتسارع والتعلم
التي بدأت بعقد مؤتمرات سنوية في الواليات المتحدة جذبت أساتذة جامعات ومدرسي مدارس ثانوية 

 للتعلمسها لتصبح التحالف الدولي وممارسي مهنة التعليم من جميع أنحاء العالم. وقد أعادت تسمية نف

(The International Alliance for Learning) (IAL).   أما في العالم العربي فقد تأسس مركز
 والذي يقدم برامج تدريبية تعليمية للمعلمين والمدربين واآلباء. ،0222دبي للتعل م السريع عام 

 التعلم، الذكاء في ظهور مفهوم تسريع في ((Howard Gardnerجاردنر هوارد نظرية أسهمتكما 
 من فرد، كل لتعلم مفضلة طريقة مجاالت، وأشار بوجود ثمانية إلى الذكاء جاردنرخاللها صنف  من والتي
 (.    Majeed,2009)التي تواجهه  المشكالت، وتساعده في حل تعلمه من تحسن أن شأنها

التعلم يمثل أحد التوجهات الحديثة في القرن الحالي، وله طرقه واستراتيجياته  تسريع أنوهكذا نجد 
إيجاد المتعة لدى الطلبة،  لبة وفاعليتهم في المواقف التعليمية، ويسعى إلىإيجابية الط التي تركز على
 .التعليمي، وتتحقق األهداف المنشودة مردودهم وبالتالي يتحسن

وهناك نماذج متعددة لتسريع التعلم، تختلف في المراحل، وتتفق في المبادئ واالفتراضات، 
 وقد . (Smith, Lovatt & Wise)ووايزسميث والفوت  أنموذجه هذه الدراسة هو تتناول الذي نموذجواأل

مظلة لعدد من األساليب التطبيقية في "عبارة عن  بأنه لتسريع التعلم أنموذجؤه سميث وزمال عرف
التعلم، تستفيد من المعارف الجديدة في كيفية عمل الدماغ والدافعية واالعتقاد عن الذات، واألنماط 

 أنموذجويعد   .(Smith,1996:9)" ، وكذلك كيفية استدعاء المعلوماتالمختلفة من الذكاءات المتعددة
 التعليمية، العملية في بفاعلية الطالب إشراك على تركز سميث وزمالئه لتسريع التعلم من النماذج التي

 قوة اإليحاءات اإليجابية والبيئات الداعمة وتعزيز الثقة بالنفس بالمتعة والراحة، مستخدما   يشعر وتجعله
 في تركيزه على ومحافظا   دماغه، لشقي موظفا   أدائه، وتطوير ذاته تقييم على الطالب مقدرةفي  يؤثر مما

 (.Serdyukov,2008؛ Ambusaidi  &  Al-Naqbi,2015عملية التعلم )
ســميث وزمالئــه لتســريع  أنمــوذجفــي تركيــز  إنهــا اشــتركتمــن خــالل التعريفــات الســابقة يمكــن القــول 

يجابيـــة يشـــعر الطالـــب خاللهـــا بالمتعـــة وويق والتنـــوع التشـــالـــتعلم علـــى  تفاعـــل الطالـــب، فـــي بيئـــة مريحـــة وا 
ــدماغ وتناســب  ــم فيهــا أنشــطة متنوعــة قائمــة علــى أبحــاث ال ــالنفس، يصــمم المعل والســعادة واإلنجــاز والثقــة ب

    .وتستثير دافعيتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم، أنماط تعلم الطلبة وذكاءاتهم المتعددة
 مراحل متتالية: ث وزمالئه لتسريع التعلم من أربعسمي أنموذجويتكون 
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عاطفي  : يتم فيها ربط موضوع الدرس الحالي بالسابق، وتكوين جو(Connect)مرحلة الربط  .2
 إذمناسب وبيئة تعلم إيجابية، وتوضيح أهداف الدرس وفوائده للطالب، وجعل التعلم شيئا  شخصيا ، 

بالتعلم السابق للطلبة، وتشجيعهم على المشاركة الفعلية بشكل فردي  يبدأ المعلم بربط الدرس الجديد
أو في مجموعات، بحيث ال يشعر أي طالب بالعزلة. ويحاول المعلم الوصول مع الطلبة إلى الصورة 

؛ من خالل " هذا ما سنفعله، وبهذه الطريقة "، وتعريف الطلبة بفوائد هاوسير  الكبيرة لمحتوى العملية
 ل عملية التعلم دافعا  لحب التعلم.التعلم، لجع

: ويتم فيها تشجيع الطلبة على ممارسة التعلم من خالل العمليات (Activate)مرحلة التفعيل  .0
يقدم المعلم المعلومات بعدة طرق منها حل المشكالت، تبادل  إذالبصرية والسمعية والحسية والحركية، 

لكتروني ة، ويبدأ الطلبة خاللها بحل المشكالت التي طرحها األدوار، القصة، وسائل تعليمية بصرية وا 
المعلم، بحيث تكون عملية التعلم مليئة بالنشاطات وذلك ضمن إطار تبادل لغوي فعال ومنظم، يتيح 
للطلبة استمرار الوصف والتعبير الناتج عن تأمل وتفكير عميق، وُيعطى الطالب من خاللها الفرصة 

ه من خالل أنشطة متنوعة، وفي مرحلة التفعيل يطلع الطالب على الالزمة لتكوين المعاني الخاصة ب
المعلومات األساسية الالزمة لحل المسائل ويشكل الفرضيات، ويستنبط المعلم فيها األسئلة النابعة من 

 ذهن الطالب وتثير فضوله.
 إذل، : إن مرحلة العرض مرتبطة ارتباطا  وثيقا  مع مرحلة التفعي(Demonstrate)مرحلة العرض  .3

، تتاح للطالب فيها فرصة إلظهار مدى فهمه واستيعابه عبر تمارين ا  بعضتشكالن حلقة مع بعضهما 
متنوعة وبأساليب متعددة، ويسمح له مشاركة اآلخرين تعلمهم من خالل العمل في مجموعات، ويتم 

بحيث تهدف إلى  أثناء العمل أو فور انتهائهفي فيها تقديم تغذية راجعة بناءة ألداء الطالب وذلك 
كيفية تحسين  حولتشجيع الطالب على التحسن وليس اختباره، ويسدي المعلم النصيحة المناسبة 

يبقى تفكير الطالب في عملية  إذ، والتي بإمكان الطلبة العمل بها فورا ، هاوسير  محتوى عملية التعلم
من هذه المرحلة درجة عالية صقل مستمر من خالل تقييم المعلم أو الطالب اآلخرين، في الحقيقة تؤ 

 تركز على الطالب. فضال  عن كونهاتغذية راجعة بناءة  ، وتقديم من التفاعل في الصف
: يختبر فيها الطلبة تعلمهم من خالل مراجعة هادفة لمعلوماتهم (Consolidate)مرحلة التثبيت  .4

يحاول  إذوالعملية التعلمية،  والتفكير بما قد تم تعلمه وكيف تم ذلك، والتعبيرعن آرائهم في المحتوى
المعلم حصر النشاطات الثنائية أو التي تضم مجموعات صغيرة أو الصف بأكمله، ويربطها 

، مع التركيز على كيفية نقل هاوسير  باألهداف المذكورة في مرحلة الربط والمتعلقة بمحتوى العملية



          أ.د. إبراهيم الشرع، عال الموال                                                      .    ...أثر نموذج تسريع التعلم

00 

في مكان آخر؟  كما يتم فيها التمهيد المعلومات إلى الواقع: كيف يمكن أن نجعل ما تعلمناه مفيدا  
 .( Smith, Lovatt & Wise,2010) للدرس الجديد بنظرة عامة سريعة لمحتواه

سميث وزمالئه لتسريع التعلم يكون له أثر إيجابي في اكتساب الطلبة  أنموذجاستخدام  ولعل هذا
تنمي مفهوم الذات الرياضية لديهم، تعزز ثقتهم بتعلم الرياضيات و  مناسبة، تعلم المفاهيم الرياضية وخبرات

 .وهو ما سعت هذه الدراسة إلى تقصيه
     مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 Trendsأظهرت نتائج تطبيق وزارة التربية والتعليم لالختبارات الوطنية، واالختبارات في الرياضيات

in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  ى مستو  0222لعام
 فقدللطلبة األردنيين بالنسبة للدول المشاركة وأقل من مستوى أداء الطلبة في السنوات السابقة،  يا  متدن

 National Center for Human) 0222نقطة عما كانت عليه عام  (02)انخفض مستوى أدائهم 

Resources Development, 2017)   . 
ينصب اهتمامهم على  إذجرائيا  وليس مفاهيميا ، من المعلمين إلى تدريس الرياضيات إ وينحو كثير

مستوى المعرفة والتذكر أو الفهم، ويقل اهتمامهم بالتدريس الوظيفي أو التدريس من أجل الفهم. ونظرا  لما 
يعانيه بعض الطلبة من صعوبات في توظيف الرياضيات في الحياة اليومية، وشعورهم بالقلق من تعلم 

ساسية الدنيا، وهو ما الحظه الباحثان من خالل تدريسهما لهذه الصفوف، الرياضيات في المراحل األ
األمر الذي يؤثر في تدني مفهوم الذات الرياضية لديهم، نتيجة لطبيعة الخبرات المقدمة للطلبة والتي 

 تركز في الغالب على تطبيق القوانين في مواقف مجردة.
بات الطلبة وميولهم، بات من الضروري البحث ولما كانت طرائق التدريس االعتيادية ال تلبي رغ

عن استراتيجيات تدريس قد تساعد الطلبة على تعلم الرياضيات، وتحقيق الثقة بالنفس لديهم بانتقاء 
 أنموذجمواقف محببة إليهم، تبعث في أنفسهم السرور، لذا جاءت هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام 

اضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية، وتحديدا  حاولت هذه الدراسة تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الري
    :    السؤالين اآلتييناإلجابة عن 

لدى طلبة  مقرر الرياضيات تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية في أنموذجما أثر استخدام  .2
 ؟األساسي الصف السادس

لدى  مقرر الرياضيات في وم الذات الرياضيةتسريع التعلم في تنمية مفه أنموذجما أثر استخدام   .0
 طلبة الصف السادس األساسي؟
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 فرضيات الدراسة:
 :الفرضتيان الصفرتيان اآلتيتانوفي ضوء أسئلة الدراسة؛ صيغت 

بين متوسطي  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية األولى:
في اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية البعدي يعزى درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .(الطريقة االعتياديةو سميث وزمالئه لتسريع التعلم،  أنموذج)إلى طريقة التدريس 
بين متوسطي  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الثانية: 

البعدي يعزى إلى  لذات الرياضيةمفهوم ادرجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس 
 .(الطريقة االعتياديةو سميث وزمالئه لتسريع التعلم،  أنموذج)طريقة التدريس 
 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من ناحيتين نظرية وتطبيقية:
 األهمية النظرية:  

أثر  تناولت التي لعربيةالدراسات ا ، ومن قلةذاتهاتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الرياضيات 
سميث وزمالئه لتسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية، وما توفره هذه الدراسة من إطار  أنموذج

، ورفد نظري يمكن الرجوع إليه من قبل الباحثين والتربويين، وأدوات بحيثة تهم الباحثين في هذا المجال
مزيد من الدراسات في ، وقد تكون نقطة انطالق إلجراء المكتبة العربية بدراسات في مجال تسريع التعلم

 هذا الموضوع مع متغيرات أخرى.
 األهمية التطبيقية:  

سميث وزمالئه  أنموذجتكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في وضع دليل للمعلم الستخدام 
م الذات الرياضية، كما يؤمل لتسريع التعلم، وتوفير أدوات لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية، ومفهو 

 تعليم في جديدة استراتيجيات هذه الدراسة أن تساعد مخططي المناهج وبرامج إعداد المعلمين لتوظيف من
 إلى وتفضي وتعلمها الرياضيات لتعليم داعمة بيئة إيجاد في الرياضيات وتعلمها، ولعل هذه الدراسة تساعد

 هم على تعلم موضوعات الرياضيات.  مقدرتمثقة الطلبة باكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية  تحسين
 هدف الدراسة:

تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية  أنموذجاستخدام  تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر
 الصف السادس األساسي في األردن. لبةوتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى ط
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 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
 :لهاهذه الدراسة على عدد من المصطلحات، وفيما يأتي تعريفا   اشتملت
: عبارة عن مظلة لعدد من األساليب التطبيقية في سميث وزمالئه لتسريع التعلم أنموذج

التعلم، تستفيد من المعارف الجديدة في كيفية عمل الدماغ والدافعية واالعتقاد عن الذات، واألنماط 
 .(Smith,1996:9) ات المتعددة، وكيفية استدعاء المعلوماتالمختلفة من الذكاء

تدريسي قائم على التشويق والتنوع  أنموذج: هو تسريع التعلم نموذجأل  التعريف اإلجرائي
أدمغتهم،  والمشاركة الفاعلة للطلبة في بيئة إيجابية آمنة تعاونية، تالئم أنماط الطلبة وكيفية عمل

الربط، والتفعيل،  مراحل متتالية: من أربع نموذجاألويتكون  ،م بأنفسهموتستثير دافعيتهم وتعزز ثقته
ويمكن تطبيقه من خالل دليل للمعلمة يتضمن تحضير حصص صفية لوحدة والعرض، والتثبيت. 

 .   الكسور العادية والكسور العشرية للصف السادس األساسي
رد نتيجة تعميم صفات وخصائص الصورة الذهنية التي تتكون لدى الف هي :المفاهيم الرياضية

. وتعرف إجرائيا  (Abu Zeina,2010: 221)استنتجت من أشياء متشابهة هي أمثلة لذلك المفهوم 
 (الكسور العادية والكسور العشرية)في الدراسة الحالية بأنها مجموعة المفاهيم الواردة في وحدة 
ألساسي، ويقاس اكتساب المفاهيم الواردة في الفصل األول من كتاب الرياضيات للصف السادس ا

 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار المعد ألغراض هذه الدراسة. 
ه على تعلم المهمات الرياضية وتحقيقها، مقدرتمإدراك الشخص ل : هومفهوم الذات الرياضية

ه في تتبع األفكار ه على تعلم الموضوعات الجديدة في الرياضيات، ومدى اهتمامه ورغبتمقدرتموثقته ب
. ويعرف إجرائيا  في هذه الدراسة (Al- Abed & Al- Shar’a,2012:11)الرياضية والتفاعل معها 

ه على المشاركة في مقدرته على تعلم الرياضيات وموضوعاتها، و مقدرتمبثقة الطالب بنفسه والتثبت من 
ي هذه الدراسة بمتوسط أداء الطلبة ويقاس مفهوم الذات الرياضية فالمواقف الرياضية واالهتمام بها، 

 على فقرات مقياس مفهوم الذات الرياضية المستخدم في هذه الدراسة.  
  ة:حدود الدراس

 يعتمد تعميم نتائج الدراسة على الحدود اآلتية:
  :في محافظة  تطبيق هذه الدراسة على طالبات الصف السادس األساسي اقتصرالحدود البشرية

 .العاصمة
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 مكانية والزمانية: طبقت هذه الدراسة في المدارس العمرية في محافظة العاصمة، في الحدود ال
  .0222/  0222الفصل األول للعام الدراسي 

 الدراسات السابقة:
 التعلم في تسريع أنموذج أثر إلى استقصاء ((Abu Hejleh,2007هدفت دراسة أبو حجلة 

 قلقيلية، تكونت محافظة في السابع الصف طلبة لدى باراالخت وقلق الذات ومفهوم اإلنجاز ودافع التحصيل
 التحصيل الدراسي في إحصائيا   دالة فروق جودو  الدراسة وطالبة، وأظهرت نتائج طالبا   (137) العينة من
 وقلق اإلنجاز، دافع في إحصائيا   دالة فروق وعدم وجود لصالح المجموعة التجريبية، الذات ومفهوم

 االختبار.
تجريبية حول استخدام تسريع التعلم مع الطلبة ذوي  دراسة (Kerridge,2012) وأجرت كيردج
وأظهرت ، وطالبة طالبا   (43)تكونت العينة من  ،في إحدى مدارس انجلتراالمنخفض،  التحصيل الرياضي

من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض تحسن أكثر من  ٪02تحصيل حوالي  نتائج التحليل اإلحصائي أن  
ة المجموعة الضابطة وبشکل كبير، وبحثت في أسباب انخفاض التحصيل، واالستراتيجيات تحصيل طلب

 التي تعالج هذه األسباب.      
إلى تقصي أثر )  (Ambusaidi & Al-Naqbi,2015)وهدفت دراسة امبوسعيدي والنقبية 

نحو العلوم ومفهوم  وزمالئه في االتجاه (سميث)دورة تسريع التعلم لـ  أنموذجتدريس العلوم باستخدام 
 (22)الذات لدى طالبات الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، وتكونت العينة من 

طالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو العلوم، لكنها 
مجموعتين لصالح المجموعة أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات بين ال

 التجريبية.
 العلوم تعلم تسريع أنموذج فاعليةإلى معرفة  (Al-Hussan,2015)وهدفت دراسة الحصان 

، بمدينة الرياض المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الوراثية وتصويب تصوراتها المفاهيم تنمية في المطور
 المفاهيم لدراسة وجود فروق دالة احصائيا  في تنميةطالبة، وأظهرت نتائج ا (02العينة ) أفراد عدد بلغ

 المتوسط لصالح طالبات المجموعة التجريبية. الثالث الصف لدى طالبات وتصويب تصوراتها الوراثية
إلى تقصي أثر  ((Edibat & Al- Shar’a,2018كما هدفت دراسة عضيبات والشرع     

المفاهيم العلمية وفي تنمية الميول العلمية لدى  سميث وزمالئه لتسريع التعلم  في اكتساب أنموذجأ
( طالبة، وأظهرت 22. تكونت عينة الدراسة من )في محافظة جرش طالبات الصف الثامن األساسي
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نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  في اكتساب المفاهيم العلمية وفي الميول العلمية ولصالح طالبات 
 المجموعة التجريبية.
أظهرت  إذسميث،  أنموذجفي نتائج استخدام  ا  يتضح أن هناك تفاوت ،الدراسات السابقة باستعراض

بعض الدراسات وجود فروق دالة إحصائيا  في التحصيل ومفهوم الذات ودافعية الطلبة وثقتهم بتعلمهم 
-Al؛ Ambusaidi. &  Al-Naqbi,2015 ؛(Abu Hejleh,2007 واكتساب المفاهيم

Hussan,2015  ؛Edibat & Al- Shar’a,2018  ؛Kerridge,2012 بينما أظهرت دراسة ،)
(Abu Hejleh,2007 ؛Ambusaidi. & Al-Naqbi,2015)  عدم وجود فروق ذات داللة

 إحصائية في دافع اإلنجاز وقلق االختبار واالتجاه نحو العلوم ومفهوم الذات العام.  
 Abuتناولت دراسة ) إذتسريع التعلم،  موذجأنكما تناولت الدراسات متغيرات متعددة ألثر استخدام 

Hejleh,2007 ؛Kerridge,2012)  التحصيل واإلنجاز ومفهوم الذات وقلق االختبار، واالتجاه
-Al) وتنمية المفاهيم، (Ambusaidi. & Al-Naqbi,2015ومفهوم الذات كدراسة )

Hussan,2015  ؛Edibat& Al- Shar’a,2018 ) من الدراسات السابقة ، وقد أفادت هذه  الدراسة
في منهجيتها وتحديد متغيراتها وبناء اإلطار النظري وتصميم أداة الدراسة، ولم يجد الباحثان في حدود 

سميث وزمالئه في اكتساب المفاهيم الرياضية، ونظرا  لقلة الدراسات  أنموذجاطالعهما درا سة تناولت أثر 
 دراسة لتغطي النقص في هذا الجانب، ولتبحث أثرالعربية والمحلية في هذا الموضوع، جاءت هذه ال

تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى  أنموذجاستخدام 
 طالبات الصف السادس األساسي.

 منهج الدراسة:
-Quasiهذه الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على نمط التصميم شبه التجريبي نهجت

experimental Design لتطبيق البعدي، لمجموعتين تجريبية وضابطة –التصميم القبلي  يذ 
 سميث وزمالئه لتسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية. أنموذج

 أفراد الدراسة: 
مرية أفراد الدراسة من شعبتين من طالبات الصف السادس األساسي من المدارس الع تكون

 (22أفراد الدراسة )عدد بلغ  وقد، على مجموعتي الدراسة عشوائيا  ووزعتا  الثانوية، اختيرتا قصديا  
  التجريبية والضابطة بالتساوي. ،وزعات على المجموعتينطالبة مُ 
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 المادة التعليمية:
أعد دليل المعلم الستخدامه في عملية التدريس في أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة 
التجريبية في وحدة الكسور العادية والكسور العشرية من كتاب الرياضيات الفصل األول للصف 
السادس األساسي وفق الخطوات التالية: االطالع على الدراسات السابقة في التدريس باستخدام 

تسريع التعلم، والبحث عن مجموعة من الدروس وأوراق العمل في األدبيات التربوية  أنموذج
(Smith, Lovatt, & Wise,2010  ؛Smith,1999؛ Smith & Call,2003  ؛Meier,2000) ،

 عن وزارة التربية والتعليم وقراءة المادة العلمية للموضوع من كتاب الرياضيات، ودليل المعلم الصادر
متمثلة في بعرضه على مجموعة من المحكمين دليل التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى للو 
من  (0)اهج الرياضيات وطرائق تدريسها، ومن أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في من (4)

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول محتوى الدليل، وتم  من معلمي الرياضيات (0)مشرفي الرياضيات، و
 ن.من المحكمي %22األخذ بالمالحظات التي أجمع عليها ما يزيد على 

 تجهيز البيئة الصفية: 
ة البيئة الصفية من خالل توفير جهاز العرض اإللكتروني، كما نظمت السبورة تهيئ تتم

بحيث تحتوي على رسومات وعبارات إيجابية، وأعدت بطاقات ولوحات كتب عليها عبارات إيجابية 
لقراءتها في بداية الحصة، وتهيئة البيئة الصفية لتناسب تنفيذ األنشطة، وتوفير الراحة النفسية وجو 

 في الغرفة الصفية. من المرح
  أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة ُطو رت أداة الدراسة األولى وهي اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية، أما 
 -Al- Abed & Al) العبد والشرع دهأع الذيذات الرياضية األداة الثانية فقد استخدم مقياس مفهوم ال

Shar’a,2012) ، الصف السادس األساسي في مادة الرياضيات. مع تكييف لغته ليناسب طلبة
 اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية: واًل:أ

، طو ر اختبار لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم والدراسات السابقة األدب التربوي إلى بالرجوع
العادية والكسور  الكسور)محتوى المنهاج لتحديد المفاهيم الواردة في وحدة  وحلل الرياضية،

من نوع اختيار من متعدد، لكل فقرة أربعة فقرة  (03) االختبار في صورته األولية شملوقد ، (ةالعشري
 بدائل واحد فقط صحيح، بحيث تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ.  
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 صدق اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية:
ضها على مجموعة من المحكمين التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة بعر  تم  

اهج الرياضيات من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في من (4)متمثلة في  من المحكمين
 التعليم مديريةمن معلمي الرياضيات في  (0)من مشرفي الرياضيات، و (0)وطرائق تدريسها، و

مقترحاتهم  إبداءليهم طلب إ فقدللتأكد من مالءمة األداة لموضوع الدراسة، وذلك  عمان، في الخاص
ضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا   والدقة حول الصياغة اللغوّية . وتم األخذ الرياضية، وا 
فُعد لت الصياغة اللغوي ة لبعض الفقرات  ،(% 22مع عليها أكثر من )التي أج بمالحظات المحكمين

 .( فقرة02وحذفت فقرة واحدة، وأصبحت األداة مكونة من )
 ختبار اكتساب المفاهيم الرياضية:ثبات ا

( طالبة من 02تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )
ونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وكانت قيمته ر مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وذلك بإيجاد معامل ك

ويبين  ،تمييز لفقرات االختبار( وهي مقبولة إلجراء الدراسة. وحسبت معامالت الصعوبة وال2.22)
 ( قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.2الجدول )

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية1الجدول )
 معامل التمييز معامل الصعوبة فقرات االختبار معامل التمييز معامل الصعوبة فقرات االختبار

2 23,2 34,2 20 43,2 40,2 
0 02,2 42,2 23 02,2 30,2 
3 20,2 02,2 24 02,2 02,2 
4 20,2 20,2* 22 30,2 22,2 
2 02,2 30,2 20 20,2 00,2 
0 02,2 02,2 20 20,2 00,2 
0 02,2 02,2 22 22,2 43,2 
2 02,2 20,2* 22 43,2 40,2 
2 02,2 32,2 02 22,2 40,2 
22 20,2 02,2 02 24,2 40,2 
22 02,2 32,2 00 32,2 22,2 
 2.0 تم حذف الفقرات التي تمييزها أقل من 

 2.20بين ) لفقرات االختبار تراوحت معامالت التمييز أن (2)يتضح من النتائج في الجدول 
لكل منهما أقل عن  التمييز معامالت ألن (2)( و4)ان رقم حذفت الفقرتفي ضوء ذلك و  (،2.02-
وهي قيم مقبول للسير في إجراءات  ،(2.23- 2.02بين ) لصعوبةمعامالت ا (. وتراوحت2.02)

 فقرة. (02)ا  من صورته النهائية مكونفي  االختبارأصبح تطبيق هذه الدراسة. وعليه، فقد 
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 ثانياً: مقياس مفهوم الذات الرياضية:
 -Al- Abed & Al) العبد والشرع دهأع الذي مقياس مفهوم الذات الرياضية استخدم

Shar’a,2012) ، بعد تكييفه ليالئم الفئة المستهدفة في هذه الدراسة، وتضمن المقياس العناصر التي
تشكل مفهوم الذات الرياضية وهي: المعرفة الذاتية للفرد، واألحاسيس والمشاعر، ومسببات النجاح 

     ( فقرة.04مراعاة مستوى اللغة والفئة العمرية للطلبة وتكون المقياس من ) تكما تم والفشل،
 صدق مقياس مفهوم الذات الرياضية:

من  (4)متمثلة في على مجموعة من المحكمين  هعرضتم  ،ق من صدق المقياسللتحق  
من األساتذة المتخصصين في  (2)اهج الرياضيات وطرائق تدريسها، واألساتذة المتخصصين في من

 الخاص التعليم مديرية من معلمي الرياضيات في (0)من مشرفي الرياضيات، و (0)علم النفس، و
وذلك إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الصياغة اللغوية، ومضمون الفقرات وتعبيرها عن  عمان، في

وتم األخذ  .، ومناسبتها لطلبة المرحلة األساسيةمواقف تشير إلى مفهوم الذات الرياضية لدى الطلبة
 ت الصياغة اللغوي ة لبعض الفقرات.وُعد ل ،(%22مع عليها أكثر من )التي أج بمالحظات المحكمين

 ثبات مقياس مفهوم الذات الرياضية:
 معادلةمقياس مفهوم الذات الرياضية بطريقة االتساق الداخلي وحسب  تم التحقق من ثبات

لصف السادس البات اط طالبة من (02)ونة من على عينة استطالعية مك ابتطبيقهكرونباخ ألفا، وذلك 
وهي قيمة عالية ومناسبة للسير بتطبيق  ،(22.2قيمته )وُوجدت الدراسة، األساسي من خارج عينة 

 الدراسة.

 متغيرات الدراسة:
 التدريس ولها مستويان: استراتيجيةالمستقل: المتغير  .2

 .سميث وزمالئه لتسريع التعلم أنموذجاستراتيجية التدريس باستخدام  .أ
 استراتيجية التدريس االعتيادية. .ب

 المتغيرات التابعة: .2
 سادس األساسي.البات الصف اللمفاهيم الرياضية لدى طا .أ
 صف السادس األساسي.ى طالبات المفهوم الذات الرياضية لد .ب
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 تصميم الدراسة:
، وجاء (الضابطة والتجريبية)استخدم في الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي للمجموعتين 

 تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
EG:     O₁       O₂           X            O₁       O₂   

CG:     O₁       O₂            _            O₁       O₂   

EG: المجموعة التجريبية. 
CG: المجموعة الضابطة. 
O₁:  (قبلي، بعدي)اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية. 

: O₂  (قبلي، بعدي) مفهوم الذات الرياضيةمقياس. 

 سميث وزمالئه لتسريع التعلم(. أنموذج)ريبية : تشير للمعالجة التج×
 .: الطريقة االعتيادية-

 المعالجات اإلحصائية: 

 استخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن سؤالي الدراسة واختبار فرضياتها:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية. .2

 لفحص أثر المتغير المستقل. (ANCOVAختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب )ا .0
 إجراءات الدراسة:

 ، مرت الدراسة باإلجراءات اآلتية:سؤاليهالتحقيق أغراض الدراسة واإلجابة عن 
 لدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. ة امراجعة األدب التربوي وبناء أدا 
 وحدة  سميث وزمالئه لتسريع التعلم، وتضمن أنموذج لتطبيق لمةالمع توجيه أجل إعداد دليل من

 إذللصف السادس األساسي،  الرياضيات الفصل األول كتاب من (الكسور العادية والكسور العشرية)
 وخطوات التعليمية، والمواد واألدوات والوسائل األهداف على لكل درس تحتوي خطة ر الدليل للمعلمةوف  

األدب التربوي  إلى بالرجوع التعلم. وذلك سميث وزمالئه لتسريع أنموذج راحلم وفق الدرس تنفيذ
 والتعليم. التربية وزارة عن الصادر المرتبط بالدراسة، ودليل المعلم

  .الحصول على كتب تسهيل المهمة من الجامعة األردنية ومن وزارة التربية والتعليم 
 الموافقة لتطبيق الدراسة في المدرسة. والمديرة الفنية، وأخذ مقابلة المديرة العامة 
  وتوزيعهما عشوائيا  على مجموعتي الدراسة. ،شعب (0)عشوائيا  من أصل اختيار شعبتين 
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  سميث وزمالئه لتسريع التعلم لتدريس المجموعة التجريبية. أنموذجتدريب المعلمة على استخدام 
 (طبيق القبليتال)ي تطبيق أداتي الدراسة قبل البدء بالمعالجة للضبط اإلحصائ. 
  سميث وزمالئه لتسريع التعلم لطلبة المجموعة  أنموذجتدريس المادة التعليمية باستخدام

بالطريقة االعتيادية لطلبة المجموعة الضابطة ابتداء  ذاتهاالتجريبية، وتدريس المادة التعليمية 
 .0222/ 22/ 02وانتهاء بتاريخ  0222/ 22/ 24من تاريخ 

  دراسية لمجموعتي الدراسة، لمالحظة الممارسات التدريسية وللتأكد من  حصص (22)حضور
 دقة التنفيذ والسير بالتدريس على نحو مناسب دون تحيز لمجموعة معينة.

  التطبيق البعدي(.) 0222/ 22/ 02بتاريخ تطبيق أداتي الدراسة مباشرة بعد االنتهاء من المعالجة 
 باستخدام  معالجة البيانات وتحليلها(SPSS).واستخالص النتائج وتفسيرها ، 
 نتائج ومناقشتها:ال

تساااريع الاااتعلم فاااي اكتسااااب  أنماااوذجماااا أثااار اساااتخدام  " النتاااائج المتعلقاااة بالسااا ال األول:
 المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي"؟  

لة إحصائية " ال يوجد فرق ذو دال : والختبار صحة الفرضية الصفرية المنبثقة عن هذا السؤال
بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  (α=0.05)عند مستوى 

سميث وزمالئه لتسريع  أنموذج)اكتساب المفاهيم الرياضية البعدي يعزى إلى طريقة التدريس 
 ".(التعلم، الطريقة االعتيادية

الحسابية واالنحرافات المعيارية  هذا السؤال واختبار فرضيته حسبت المتوسطات لإلجابة عن
لعالمات الطالبات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار اكتساب المفاهيم 

 .(2) الرياضية، وحسبت المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الموضحة في الجدول
رية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لعالمات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا2الجدول )

 على اختبار المفاهيم الرياضية القبلي البعديأفراد الدراسة في التطبيقين 

 المجموعة

المتوسطات  البعدي القبلي
 الحسابية المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 2.02 20.23 4.30 20.22 0.22 22.32 الضابطة
 2.02 20.02 4.00 20.02 0.02 22.00 التجريبية

( وجود فرق ظاهري بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في أداء 2يبين الجدول )
يبية كان المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجر  فقدأفراد الدراسة عن االختبار البعدي، 
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(، كما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 02.01المجموعة الضابطة ) وأداء طالبات( 07.68البعدي )
( للمجموعة الضابطة. ولمعرفة داللة الفروق 02.21( مقابل )07.70للمجموعة التجريبية )

(، ANCOVAاإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم تحليل التباين األحادي المصاحب )
 النتائج.( تلك 1الجدول )ويبين 

( للفروق بين متوسطي ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي )3الجدول )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار المفاهيم الرياضية

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
ستوى م

 الداللة

حجم األثر)مربع 
 ايتا الجزئي(

  2.200 2.20 222.22 2 222.22 القبلي
2.223 

 

 2.22* 23.20 002.43 2 002.43 المجموعة

   22.42 00 2424.22 الخطأ

    02 2222.22 الكلي المعدل

 (α  =2.22ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( بــــين المتوســــطات α=2.22داللــــة إحصــــائية عنــــد ) يق ذ( وجــــود فــــر 3يتبــــين مــــن الجــــدول )
بلغـــت قيمـــة )ف(  إذالحســـابية علـــى اختبـــار المفـــاهيم الرياضـــية البعـــدي تعـــزى إلـــى طريقـــة التـــدريس، 

(، وجاء الفـرق لصـالح طالبـات المجموعـة التجريبيـة؛ ولمعرفـة 2.22(، وتقابل مستوى داللة )23.20)
سـميث  أنمـوذجأي أن اسـتخدام  ،(2.223فوجـدت قيمتهـا ) حجم األثر حسبت قيمة مربع إيتـا الجزئـي
( %22.3يفســر ) إذاألثـر فـي اكتســاب المفـاهيم الرياضـية،  وزمالئـه لتسـريع الــتعلم أحـدث تباينـا  كبيــر

، نمــوذجأنــه يرجــع إلــى اســتخدام األ أداء الطالبــاتفــي مــن التبــاين الكلــي بــين المتوســطات الحســابية 
الصـفرية لصـالح الفرضـية  الفرضـية رفـض يعنـي ى غيـر محـددة، وهـذاويرجع الباقي إلى متغيـرات أخـر 

 الكتساب المفاهيم الرياضية. بالنسبة البديلة
سميث وزمالئه لتسريع التعلم ساعد الطلبة من  أنموذجوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام 

علم شيئا  شخصيا ، مرحلة الربط تجعل التخالل مراحله األربعة على اكتساب المفاهيم الرياضية، ف
فالطالب ال يفهم إال المعلومات المرتبطة بخبراته السابقة وبحياته الحالية والمستقبلية، والتعلم يحدث 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعرفة السابقة للطلبة تؤثر عندما يلمس الطلبة المنافع بأنفسهم، 
السابقة للطلبة والمفهوم الجديد يساعد على اكتساب في تعلمهم للمفاهيم، وتحقيق االنسجام بين المعرفة 

المفهوم بطريقة صحيحة، ويتم في مرحلة التفعيل تشجيع الطلبة على ممارسة التعلم من خالل العمليات 
البصرية والسمعية والحسية والحركية، بحيث تكون عملية التعلم مليئة بالنشاطات وذلك ضمن إطار تبادل 
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ى الطالب من خاللها الفرصة الالزمة لتكوين المعاني الخاصة به من خالل لغوي فعال ومنظم، وُيعط
فرصة يولد التعلم مما يقوله الطالب ويقوم به، كما ُيتاح للطالب في مرحلة العرض  إذأنشطة متنوعة، 

إلظهار مدى فهمه واستيعابه، ويسمح له بمشاركة اآلخرين تعلمهم من خالل العمل في مجموعات، ويتم 
يبقى تفكير الطالب  إذقديم تغذية راجعة بناءة ألداء الطالب تشجعه على تقييم ذاته وتحسين تعلمه، فيها ت

وهذا من شأنه أن يجعل الطالب  ،في عملية صقل مستمر من خالل تقييم المعلم أو الطالب اآلخرين
معين،  معنىو وذلك بتثبيت الذاكرة لفكرة أقادرا  على اكتساب المفاهيم واستيعاب محتوى المادة، 

تسهل عملية استعادة المفاهيم  إذبحيث تصبح المفاهيم متاحة بعد محاولة استدعائها ذهنيا ، 
المكتسبة عبر أنشطة التداعي، وتسهل باالعتماد عليها الوصول إلى معارف جديدة، وفي المرحلة 

معلوماتهم والتأمل والتفكير الطلبة تعلمهم من خالل مراجعة هادفة ل يختبر نموذجالتثبيتية األخيرة من األ
بما تعلموه وكيف تم ذلك، وما يساعد أو يعوق تعلمهم، مع التركيز على كيفية نقل المعلومات إلى الواقع، 

وقد جاءت هذه  واالستمرار بتقديم التغذية الراجعة والتحقق من اكتساب الطلبة للمفهوم الذي تعلموه.
 .  ((Al-Hussan,2015النتيجة متفقة مع نتائج دراسة 

تسريع التعلم في تنمية  أنموذجما أثر استخدام "النتائج المتعلقة بالس ال الثاني الذي نصه: 
 مفهوم الذات الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي"؟  

 : والختبار الفرضية الصفرية المنبثقة عن هذا السؤال

 درجات طلبةسطي بين متو  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس مفهوم الذات الرياضية البعدي يعزى إلى طريقة 

 .(سميث وزمالئه لتسريع التعلم، الطريقة االعتيادية أنموذج)التدريس 
المعياريـة ألداء الطالبـات  واالنحرافـات الحسـابية المتوسـطات السـؤال، حسـبت هـذا عـن ولإلجابـة

لبعـــدي علـــى مقيـــاس مفهـــوم الـــذات الرياضـــية، كمـــا حســـبت المتوســـطات المعدلـــة واألخطـــاء القبلـــي وا
 ( تلك النتائج.4الجدول ) ، ويبينبطةالمعيارية للمجموعتين التجريبية والضا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لتقديرات  (4الجدول )
 على مقياس مفهوم الذات الرياضية القبلي البعدية في التطبيقين أفراد الدراس

 المجموعة

المتوسطات  البعدي القبلي
 الحسابية المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.200 3.24 2.02 3.20 2.22 3.24 الضابطة
 2.200 4.24 2.04 4.02 2.23 4.22 التجريبية
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ـــة والضـــابطة فـــي 4يبـــين الجـــدول ) ( وجـــود فـــرق ظـــاهري بـــين متوســـطي المجمـــوعتين التجريبي
أداء ( و 4.02جموعــة التجريبيــة البعــدي )كــان متوســط أداء طالبــات الم فقــدمقيــاس الــذات الرياضــية، 

موعــــة التجريبيــــة ، كمــــا بلــــغ المتوســــط الحســــابي المعــــدل للمج(3.20)طالبــــات المجموعــــة الضــــابطة 
ـــة الفـــروق اإلحصـــائية بـــين المتوســـطات 3.24( مقابـــل )4.24) ( للمجموعـــة الضـــابطة. ولمعرفـــة دالل

ــــك 2(، ويبــــين الجــــدول )ANCOVAالحســــابية اســــتخدم تحليــــل التبــــاين المصــــاحب األحــــادي ) ( تل
 النتائج.

ي ن متوسط( للفروق بيANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي )5الجدول )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي البعدي على مقياس الذات الرياضية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف
حجم األثر)مربع ايتا 

 الجزئي(

 2.22 20.02 22.02 2 22.02 القبلي

2.244 
 2.203 3.22 2.223 2 2.223 المجموعة

   2.000 00 20.42 الخطأ

    02 32.222 الكلي المعدل

 (α  =2.22ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( بـين المتوسـطات α=2.22( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )2يتبين من الجدول )
قــد جــاء الفــرق ظاهريــا  لصــالح الحســابية علــى مقيــاس الــذات الرياضــية تعــزى إلــى طريقــة التــدريس، و 

(، ولمعرفــة 2.203( وتقابــل مســتوى داللــة )3.22بلغــت قيمــة )ف( ) إذطالبــات المجموعــة التجريبيــة، 
ممـا  (2.24)وهي قيمة أقل مـن  (2.244حجم األثر حسبت قيمة مربع ايتا الجزئي للذات الرياضية )

 أنمـوذج، أي أن اسـتخدام لـذات الرياضـيفي تنمية مفهـوم ا نموذجيدل على انعدام األثر الستخدام األ
ـــتعلم يفســـر) ( مـــن التبـــاين الكلـــي بـــين المتوســـطات الحســـابية ألداء %4.4ســـميث وزمالئـــه لتســـريع ال

 قبــول يعنــي ، ويرجــع البــاقي إلــى متغيــرات أخــرى غيــر محــددة، وهــذاجــدا  الطالبــات وهــي قيمــة متدنيــة 
 ة.لتنمية مفهوم الذات الرياضي بالنسبة الصفرية الفرضية

 حتاجت أن تنمية مفهوم الذات الرياضية ذات داللة إحصائية إلى فروق وجود عدم تفسير ويمكن
 تكون قد التعلم لتسريع سميث وزمالئه أنموذج فيها التي طبق المدة وأن ظهر،ت لكي أطول فترة إلى

إذ يرتبط التجريبية؛  المجموعة طالبات بشكل كبير لدى ةلتنمية مفهوم الذات الرياضي كافية غير
 لدى الطالبات بمعتقداتهن نحو الرياضيات وغالبا  ما تميل هذه المتعقدات إلى ةالذات الرياضي مفهوم

 بأنه النتيجة تفسير يمكن مقاومة التغيير نتيجة للخبرات السلبية السابقة عند الطالبات عن المادة. كما
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 المجموعتين التجريبية والضابطة فيالحسابية ألداء طالبات  باألساس هناك تقارب كبير بالمتوسطات
 وجهد وقت إلى يحتاج التقارب هذا في تغيير أي وبالتالي الدراسة، تطبيق قبل مقياس الذات الرياضية

 وقد يكون لطبيعة مادة .الحالية الدراسة في كبير بشكل يتحقق لم وهذا المعلمة، من مضاعفين
كثير  الطالباتالدراسية تجريدا ، وهذا يسبب لدى الرياضيات دور في ذلك أيضا  فهي من أكثر المواد 

الجدول ُيالحظ من  إذة إدراكهن لذواتهن، عمن القلق مما يؤدي إلى انخفاض ثقتهن بأنفسهن وزعز 
تدني المتوسط الحسابي البعدي عن القبلي ألداء طالبات المجموعة الضابطة في مقياس الذات  (4)

-Abu Hejleh,2007))، (Ambusaidi. &  Alة هذه النتيجة مع دراس تختلفو  ،الرياضية

Naqbi,2015). 
 التوصيات والمقترحات:

 في ضوء النتائج يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات والمقترحات اآلتية:
  سميث وزمالئه في تسريع التعلم لما له من أثر  أنموذجحث المعلمين والمعلمات على استخدام

 في اكتساب المفاهيم الرياضية.

  ورة اهتمام مخططي مناهج الرياضيات بتضمين المحتوى نماذج تدريس تساعد الطلبة على ضر
سميث وزمالئه لتسريع التعلم، واهتمام المشرفين التربويين بإعداد  أنموذجاكتساب المفاهيم ك
 برامج تدريب مناسبة.

  د دراسيةوموا ،سميث وزمالئه لتسريع التعلم في مراحل أنموذجإجراء دراسات أخرى في أثر، 
 وفي موضوعات أخرى، وفئات أخرى كالطلبة ذوي صعوبات التعلم.
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