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الملخص :

استيجف البحــث الحالي الكذـ

عـؼ اىـػ الرعؽب ــات التـي يؽاجييـ ـا ُمعمــسي و ُمعمـس ــات تـجرسذ م ــادة

الـخساضيــات لتَالميــح السخحم ــة االبتجائي ــة ف ــي مجيش ــة السؽصـ وكـحلغ التعـخف عمـ وجـؽد اثـخ لستغيـخ

الجشذ فــي مؽاجية ىحه الرعؽبــات وقج تحجد البحــث الحالي ُمعمـسي و ُمعمـس ــات السخحمـ ــة االبتجائي ــة
لسجيشــة السؽص لمعام الجراسي( .)8102-8102
حيــث اخحت عيشة عذؽائيــة ِمؼ مجتسع البحــث بشدبة ِ %8مؼ السجتسع االصمي وتػ اعتســاد مقيـاس
(فتحي مرطف الدسات )81 ,8112 ,السكؽن ِمؼ  81فقخة  ,بؽاقع خسذ بجائ .

وتػ استخخاج الرجق والثبات ألداة البحــث التي تػ تطبيقيا عم عيشة البحــث حيــث استغخق التطبيق

ثالثة اسابيع وبعج جسع البيانات تػ تحميميا احرائيا باسـتخجام الـؽزن السئـؽي وكـحلغ االختبـار ال ادئـي
لمكذ عؼ الفـخوق بـيؼ الشدـ  ،وقـج اظيـخت الشتـائ ان ُمعمــسي و ُمعمـس ــات الـخساضي ــات يعـانؽن ِمـؼ
عــجد ِمــؼ الرعؽب ــات التــي تعــؽق عسميــػ وتتسثـ ف ــي عــجم الخغبــة والحس ــاس لتعم ــػ الس ــادة كــحلغ فــان
ال ُسعمـسيؼ وال ُسعمـســات يعانؽن ِمؼ الكثافة الطالبيــة فــي الر السجرسي الؽاحج وقمة الجورات التخبؽس ــة
لم ُسعمــسيؼ وال ُسعمـس ــات ،كــحلغ يعــاني ُمعمــسي و ُمعمـس ــات الـخساضي ــات ِمــؼ قمــة الخبـخة ط اخئــق التــجرسذ
الحجيثــة مسـ ــا يجعميــػ يخكــدون عم ـ الجان ـ الشعــخي وسيسمــؽن الجان ـ التطبيقــي ،وبشــا عم ـ ىــحه
الشتائ قجمت الباحثة عجد ِمؼ التؽصيات فــي نيايــة البحــث.
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Difficulty in learning mathematics for primary school
students
Assistant teacher : Zuhoor Mohamed Saeed
Abstract

The current research aimed at uncovering the most important difficulties
faced by teachers (Males and Females) of teaching mathematics subject
for primary school students in the Mosul city, as well as identifying the

impact of the gender variable in facing these difficulties. The current
research identifies the teachers ( Males and Females) of the primary

stage of the Mosul city for the academic year 2018-2019, Where a
random sample of the research community was taken by 2% of the

original community. ( Fathi Mustafa El Zayat, 2008, 20 ) scale was
adopted. Consisting of 20 paragraphs, with five alternatives, The validity

and reliability of the research tool applied to the study sample was
extracted. The application took three weeks. After the data were

collected, they were statistically analyzed using percentage weight as
well as the test to detect the differences between the percentages, The
results showed that the teachers ( Males and Females ) of mathematics

suffer from a number of difficulties that hinder their work and is the lack
of desire and enthusiasm to learn the article as well as teachers ( Males

and Females ) suffer from the density of students in one classroom and
the lack of educational courses for teachers (Males and Females),

Teachers ( Males and Females ) of mathematics also suffer from lack of
experience in modern teaching methods, which makes them focus on
the theoretical side and neglect the practical side, Based on these

results, the researcher presented a number of recommendations at the
end of the research .
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الفرل األول
التعريف بالبحــث

أوالً  :مذكلة البحــث:
تسث ـ صعؽبـ ــات تعمـ ــػ الـخساضيـ ــات احــج ابــخز الرعؽبـ ــات التــي يعــاني مشيــا التَالميـ ــح فــي
السخحم ــة االبتجائيــة عم وجو الخرـؽ ،،كس ــا يذـيخ جيخنـي ( ) Geary, 1993وذلـغ وان ندـبة
)ِ (%5مؼ التَالمي ــح فـي السـجارس العامـة يعـانؽن ِمـؼ صعؽب ــات التعم ــػ بؽجـو عـام وفقـا لس ــا قخرتـو

جسعيــة الط الشفدي االمخسكي )American Psychiatric Association (APA, 2013
امــا الجراسات العخبيــة فقج اوضحت ان حؽالي (ِ )%01,2مـؼ االطفـال ف ــي الرفــؽف ال اخبـع حتـ
الدادس االبتجائي يعانؽن ِمؼ ىحا االضطخاب (خالج .)081 ,8112 ،
تكسؼ مذكمة البحــث الحالي فــي تقجيػ االجابة عم االسئمة التاليــة:

 -0م ــا ىـي الرعؽب ــات التـي يؽاجييـ ـا ال ُسعمــسيؼ وال ُسعمـس ــات ف ــي تـجرسذ م ــادة الـخساضي ــات لتالميــحىػ
فــي السخحم ــة االبتجائيــة.

 -8ى ىشاك فخوق بيؼ مــا يؽاجي ـو ال ُسعمـسيؼ ومــا تؽاجيو ال ُسعمـســات ِمؼ صعؽبــات فــي تـجرسذ م ــادة
الـخساضيــات لتالميحىػ فــي السخحم ــة االبتجائيــة.
ثانياً  :اهميــة البحــث

صعؽب ـ ــات التعم ـ ــػ تع ــج اح ــج اى ــػ التح ــجيات الت ــي تؽاج ــو ال ُسعمـ ــسيؼ وعمـ ـ ال ــخ ػ ِم ــؼ ان

االىتس ــام بسجــال صعؽب ــات التعم ــػ بــجا مشــح عقــؽد قميمــة مقارنــة بــحوي االعاقــات االخــخ اال انــو قــج
ن ـال ِمــؼ السيتســيؼ والسخترــيؼ فـ ــي مجــال التخبيـ ــة الخاصــة قــج ار ِمــؼ االىتسـ ــام ،وسخجــع ذلــغ إل ـ ـ
خطـؽرة القزي ــة ،حي ــث ان فئـو ذوي صعؽب ــات التعم ــػ تتؽاجـج ف ــي صـفؽف التعمــيػ العـام وسرــع
التعخف عمـييػ عمـ خـالف فئـات ذوي االعاقـات االخـخ مس ــا يتطمـ مدسـج ِمـؼ السجيـؽد لمتعـخف
عمييػ ومؼ ثػ لسحاولة عالج السذكالت التي تسيدىا ىحه الفئة.
وتعج صعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات ِمؼ الرعؽبــات االكاديسيــة االكثـخ انتذـا ار بـيؼ االطفـال

فــي السخحم ــة االبتجائيــة والس اخحـ التـي بعـجىا ،وقـج اوضـحت البحـؽث والج ارسـات التـي اجخسـت ف ــي
مجــال صعؽب ــات التعم ــػ تذــابو معــجالت انتذــار صعؽب ــات تعم ــػ الـخساضي ــات مــع صعؽب ــات تعم ــػ
المغــة ،وصعؽبـ ــات ِ
الق ـ اخ ة واضــطخاب الشذــاح الحخكــي ال ادئــج الس ـختب بقرــؽر االنتبــاه ،فقــج حــاول

العجي ــج ِم ــؼ الب ــاحثيؼ تحجي ـ ــج مع ــجالت انتذ ــارىا ووجؽدى ــا تتـ ـخاوح ب ــيؼ ( ،% )01.2-3وتتب ــايؼ

معــجالت انتذــارىا بتبــايؼ بعــا الستغي ـخات الجيسؽجخافيـ ــة كــالجشذ والعســخ والسدــتؽ االقترــادي

واالجتســاعي ،وسبجأ ظيؽرىـا ف ــي السخحمـ ــة االبتجائي ــة وتبمـ ذروتيـا ف ــي نياي ــة السخحمـ ــة االبتجائي ــة,
وتدـتسخ حتـ السخحمـ ــة الثانؽس ــة وعمـ الـخ ػ ِمـؼ زسـادة االىتس ــام بسؽضـؽ د ارسـة صعؽب ــات تعم ــػ
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الـخساضيـ ــات ِمــؼ قب ـ البــاحثيؼ فــان عــجد البحــؽث التــي تشاولتــو مـ ــازال قمــيال ندــبيا اذا مـ ــا قؽرنــت
بالبحؽث التي اجخست فــي مجال صعؽبــات تعمــػ ِ
الق اخ ة (خالج )081 ,8112 ،

وسخ الفتي ( )0220ان لمخساضيات مكانة متسيدة بيؼ الفخو السعخفيــة االخخ لســا ليا ِمؼ

تطبيقات متعجدة ومتشؽعة تتسث فــي طخق معالجتيا ونتائجيا ولع ىحا قج خم
لج الستخرريؼ فــي مجال تعمــػ الـخساضيــات ِمؼ نعػ ونســاذج فــي ك نؽاحي الحياة وفي ك

اىتســامــا بالغا

انؽا التطبيقات العمسيــة وصؽر التفكيخ سؽا فــي مجال االندانيات ام العمؽم بانؽاعيا السختمفة

(التؽسجخي. )38 ،0221 ،
ثالثا :اهداف البحــث-:

ييجف البحــث الحالي لمتعخف عم -:

 اى ــػ الرعؽب ـ ــات الت ــي يؽاجيي ـ ـا ُمعمـ ــسي و ُمعمـس ـ ــات الـخساضي ـ ــات ف ـ ــي تجرسد ــيػ لي ــحه الس ـ ــادة ف ـ ــيالسخحم ــة االبتجائيــة.

 اثخ الجشذ فــي تحجيــج صعؽب ــات تـجرسذ م ــادة الـخساضي ــات ف ــي الس اخحـ االبتجائي ــة التـي يؽاجيي ـاال ُسعمـسيؼ وال ُسعمـســات.

رابعا -:حدود البحــث-:
يتحــجد البحـ ــث الحــالي ب ُسعم ــسي و ُمعمـسـ ــات الـخساضيـ ــات ف ــي الســجارس االبتجائيـ ــة فـ ــي مخكــد مجيشـ ــة

السؽص لمعام الجراسي (. )8102-8102

خامداً  :تحديــد المرظلحات

الرعهبة

 -عخفيا ابخاهيػ ( )0221بإنيا ك م ــا يعخقـ أو يعيـق تحقيـق ىـجف وستطمـ

اجتيـازه مدسـج ِمـؼ

الجيؽد الفعميــة والجدسيــة (ابخاهيػ)811 ,0221 ،

م ـ ــانعا لتحقي ــق ى ــجف مع ــيؼ وباح ــث وندع ــة

 عخفي ــا ص ــادق ( )0228باني ــا كـ ـ ع ــائق يقـ ـلمتحجي وستطم اجتيازه كثيخ ِمؼ الجيج والتفكيخ (صادق)33 ,0228 ،

 تعخسف المجشة الؽطشيــة السذتخكة لرعؽبــات التعمــػ)(National Joint Committee on learning disabilities , 1999
ىــي مرــطمم عــام يذــيخ إلـ ـ مجسؽع ــة يــخ متجاندــة ِمــؼ االضــطخابات التــي تعيــخ عمـ ىيئــة
صعؽبــات ذات داللة فــي اكتداب واستخجام القجرة عم االستســا أو التحجث أو ِ
الق اخ ة أو الكتابة

أو التفكيخ أو الجراسات الحدابيــة وتعج مث ىحه االضـطخابات جؽىخس ــة بالشدـبة لمفـخد وسفتـخن ان
تحجث لو بدـب

حـجوث اخـتالل ف ــي االدا الـؽظيفي لمجيـاز العرـبي السخكـدي خالليـا (ىاالىانـو

وكؽفســان.)78 ,8118 ،

 صعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات ) (Mathematics learning Disabilities21
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تعخفيــا الباحثــة اجخائيــا بأني ــا  :أي قرــؽر يشذــا ِمــؼ اض ــطخاب فـ ــي العسميــات السعخفي ـــة

الخاصـ ــة بتعمـ ـ ــػ الـخساضيـ ـ ــات واكتدـ ــاب السفـ ــاهيػ الخساضيـ ـ ــة بشؽعييـ ــا س ـ ـؽا رساضـ ــيات االعـ ــجاد
(الحداب والجبخ والتحميالت العجديــة) أو رساضيات السكان (اليشجسة).

التعخسف االجخائي :يقاس بالجرجة الكمية التي يحرـ عمييـا السعمـػ او السعمسـة مـؼ خـالل

االجابة عم فقخات مقياس صعؽبات التعمػ.

الفرل الثاني

االطار النظري والدراسات الدابقة

ان صعؽبــات التعمــػ تخجـع ف ــي االسـاس إلـ ـ حـجوث خمـ ف ــي االدا الـؽظيفي لمسـو وىـؽ
مــا يعخف بالقرؽر الشيؽرولؽجي ،أو العربي فزال عؼ ذلغ فان معام ذكا الطفـ يتـخاوح بـيؼ

العــادي والسختفــع وسحــج محــغ االســتبعاد انيــا ال تخجــع إل ـ ـ اعاقــة فكخسـ ــة أو حديـ ــة أو اضــطخاب
انفعالي أو سمؽكي ،أو أي قرؽر بيئي اقترادي أو اجتســاعي ،أي ان صعؽبــات التعمــػ ِمـؼ ىـحا
السشطمق تبجو عم العكذ ِمؼ التأخــخ الجراس ـي حيــث تخجع فــي االصـ إلـ ـ اسـباب داخمي ــة ف ــي

مجاليا وال تخجع مطمقا إل ـ عؽام بيئة خارجيــة.
)(Hallahan and kauffman , 2003,7-103
صعهبــات التعلــم وبعض المفاهيم المرتبظة بها-:

 -6التأخر الدراسي وصعهبــات التعلــم:

يع ــج الت ــأخخ الج ارس ــي بسثاب ــة انخف ــان مدت ـ ــؽ تحريـ ـ ـ الطفـ ـ ف ـ ــي مج ــال مع ــيؼ ِم ــؼ

السجــاالت الجراسيـ ــة ،أو فـ ــي ك ـ السقــخرات ،وذلــغ سياســا بالسدــتؽ التحريـ ــمي الق اخنــو فـ ــي مث ـ

عسـ ـخه ،مس ـ ــا يتختـ ـ عمي ــو ع ــجم ق ــجرة الطفـ ـ عمـ ـ القي ــام بالسي ــام االكاديسي ـ ــة السح ــجدة لد ــشة وص ــفو

الجراسي ،وقج اطمع عم سياس ،أو تقجيخ التأخخ الجراسي بقياس الشدبة التحريــميــة وىي تمـغ الشدـبة

التـي يـتػ سياسـيا عـؼ طخسـق قدـسة العسـخ العقمــي لمطفـ عمـ عسـخه التحري ــمي ثـػ ضـخب الشـات ف ــي

مــائة ،وسخجع التأخخ الجراسي إل ـ عؽام متعجدة مشيا:

عؽام خمقيــة تخجع إل ـ قرؽر فــي نسؽ الجيـاز العرـبي التـي يعيـخ ف ــي انخفـان معامـ

الحكا عؼ الستؽس واالعاقـة الفكخس ــة ،وعؽامـ اجتســاعي ــة ،أو مذـكالت سمؽكي ــة تعـخف التمسيـح عـؼ

تشسي ـ ــة قج ارت ــو وامكانيات ــو العقمي ـ ــة ،وى ــحه االس ــباب يطم ــق عميي ــا العمس ـ ــا االعاق ــة الفكخس ـ ــة الؽظيفي ـ ــة

(معؽن.)822 ,8118 ,

 -0صعهبــات التعلــم وبظئ التعلــم

حالـة التعم ــػ ِمـؼ ناحي ــة الـدمؼ أي يذـيخ إلـ ـ سـخعتو ف ــي فيـػ

يذيخ ب التعمــػ إلـ ـ وصـ
وتعمــػ ك مــا يؽك اليو ِمـؼ ميـام تعميسي ــة مقارنـة بيـشيػ وتعم ــػ اق اخنـو ف ــي ادا نفـذ السيـام التعميسي ــة
20
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كالطف بطئ التعمــػ يدتغخق تقخسبا ثالثة اضعاف الدمؼ الحي يدتغخقو الطف العادي فــي سـبي ادا
ميسة اكاديسيــة معيشة أي ان السدالة وفقـا لـحلغ تتعمـق بـدمؼ التعم ــػ واالدا  ،وان ترـشيف وتذـخي
بـ ـ

التعم ـ ــػ انس ـ ــا يعتس ــج ف ـ ــي السق ــام االول عمـ ـ الشاحي ـ ــة الدمشي ـ ــة فيس ـ ــا يتعم ــق بالجانـ ـ االك ــاديسي

(عبجهللا.)821 ,8112 ،

ترنيف صعهبــات التعلــم:
ق ــام كـ ـ ِم ــؼ كي ــخك وك ــالفتؼ ( )8108بتق ــجيػ تر ــشيف لرعؽب ـ ــات التعم ـ ــػ يع ــج ِم ــؼ اكث ــخ

الترشيفات السقجمة فــي ىحا السجال شيؽعا وقبؽال عم مدت ــؽ العـالػ باسـخه يقـؽم عمـ ترـشيف مثـ
ىحه الرعؽبــات إل ـ نسطيؼ اساسييؼ أو مجسؽعتيؼ اساسيتيؼ انعخ السخط رقػ (.)0

 صعهبــات التعلــم النمــائيــة )(DEVELOPMENT LEARNING DISABILITIES
وقج قدست ىحه الرعؽبــات إل ـ

أ) صعؽبــات تعمــػ اوليــة  :وتتعمق بالعسميات االتيــة :االنتباه ،االدراك ،الحاكخة
ب) صعؽبــات تعمــػ ثانؽســة :وتتعمق بالتفكيخ ،والكالم ،والفيػ ،والمغة الذفؽســة.
كســا ان ىحه الرعؽبــات تشجرج فــي اطار ثالثي عم الشحؽ التالي

أ -الرعؽب ــات السعخفي ــة :وظاىخىــا حـ السذــكالت ،واالنتبــاه ،والتسيـد وصعؽب ــات الــحاكخة والرعؽب ــات
االدراكيــة وتذكي السفيؽم والتكام بيؼ الحؽاس.

ب -الرعؽبــات المغؽســة  :ومعاىخىا المغة الذفؽســة ،والتفكيخ الدسعي  ،واالستقبال الدسعي.
(نجا)08 ،8112 ،

ج -الرعؽبـ ــات البرخسـ ــة الحخكيـ ــة :وتسث ـ معاىخىــا فـ ــي ادا السي ـارات حخكيـ ــة كبي ـخة تعكــذ التشاســق
الفرمي ،وادا ميامــات حخكيــة دسيقة.

د -صعؽبــات التعمــػ االكاديسيــة ACADEMIC LEARNING DISABILITIES
تتسثـ ف ــي السجسؽع ــة الثاني ــة ِمـؼ صعؽب ــات التعم ــػ ف ــي صعؽب ــات التعم ــػ االكاديسي ــة والتـي
تعـ ـج بسثاب ــة اض ــطخاب واض ــم ف ـ ــي تعم ـ ــػ ِ
القـ ـ اخ ة أو الكتاب ــة أو التيج ــي أو الحد ــاب (ع ــادل الع ــجل،
)32 ,8100

وسذيخ (كيخك وكالفؼ) إل ـ ان صعؽبــات التعمــػ االكاديسيــة تتخكد فــي اربع مكؽنات وانســاح اساسي ــة
مع امكانيــة اضافة مكؽن خامذ يجسع بيؼ اكثخ ِمؼ معيخ واحج

(كيخك وكالفؼ )70 ,8108,
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انواع صعوبــات التعلــم وطرائق
تشخيصها

انواع صعوبــات التعلــم

صعوبــات
التعلــم
االكاديمي

تشخيص صعوبــات التعلــم

صعوبــات
التعلــم
النمــائيــة

محكات
التشخيص

االنتباه

محك التباعد

صعوبــات القِراءة

االدراك

اختبارات
التحصيــل
المقننة

محك االستبعاد

صعوبــات الكتابة
الذاكرة
صعوبــات تعلــم
الـرياضيــات

االختبارات
والمقاييس

محك التربيــة
الخاصة

اختبارات
القدرة العقليــة

التفكير
محك العالمــات
السيكولوجيــة
الكالم

اختبارات
العمليات
النفسيــة

محك العالمــات
النيرولوجيــة

الفهم

السخط ()0

انؽا صعؽبــات التعمــػ وطخائق تذخيريا
(نجا)02 ,8112 ،

كســا يذيخ كيخت وكالفشت إل ـ ان صعؽب ــات التعم ــػ االكاديسي ــة يقرـج بيـا صعؽب ــات االدا
الجراسي السعخفي االكاديسي والتي تتسث فــي الرعؽبــات الستعمقـة بـ ِ
الق اخ ة والكتابـة والتيجـي والتعبيـخ
الكتابي والحداب وىي تشقدػ إل ـ :
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 -0صعؽبــات تعمــػ ِ
الق اخ ة :وتعيخ فــي صـؽرة انخفـان ف ــي القـجرة عمـ الفيـػ الق اخئـي و انخفـان القـجرة
العامة عم ِ
الق اخ ة بذك دال عؼ التؽقع وفقا لسعام الحكا .
 -8صعؽبــات تعمــػ الكتابة :وتعيخ فــي شك انخفان فــي قجرة الفخد عم كتابة المغة والتيجـي وتطبيـق

قؽاعــج المغــة واستعسـ ــال االلفــا  ،وتشعــيػ االشــكال وذلــغ برــؽرة دائســة عم ـ السدــتؽ الستؽقــع وفقــا

لسعام الذك .

 -3صعؽبــات تعمــػ الحداب :وتسث فــي انخفان قجرة الفخد عم الحداب الحقائق السختبطة باألعجاد أو
تكؽسؼ وكتابة االعجاد والتفكيخ السغمق لسجال الحداب ،وذلغ برؽرة دالة عؼ السدـتؽ الستؽقـع وفقـا

لعام الحكا (ممحػ.)002 ,8118 ،

مؤشرات التنبؤ برعهبــات تعلــم الـرياضيــات:

يذــيخ روك ( ) ROURK , 1993إل ـ ـ ان افز ـ السؤش ـخات لمتعــخف عم ـ التَالميـ ــح ذوي
صعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات ِمؼ خالل االخطا االكثخ شيؽعا بيشيػ والتي يسكؼ ترشيفيا إل ـ :
أ -الحاكخة :تعيخ ِمؼ االخفاق فــي تحكخ الحقائق العجديــة االساسيــة ِمؼ الحاكخة.
ب -الحكػ واالسـتجالل  :تعيـخ ف ــي عـجم القـجرة عمـ الحكـػ عمـ مـج صـحة أو خطـأ بعـا السيس ــات
وعجم القجرة عم االستجالل واالستشتاج الدميػ.

ج -االخفــاق فـ ــي االبــجال :وتعيــخ عشجمـ ــا تحتــؽي السدــالة عم ـ عسميتــيؼ ،رساضــيتيؼ أو اكثــخ ،أو فـ ــي
حالة تبجي العسميــة بعسميــة اخخ مث ابجال القدسة بعالمة الزخب ،وقم االعجاد التي تمييا.

د -الحخكة الكتابيــة :تعيخ فــي ق اخ ة السذكالت الخساضيــة التي تحتؽي عم عالمــات عذخســة مثـ تـخك
العالمة أو عجم معخفة مكانيا.

ه-اخطا الؽص

البرخي :تعيخ فــي ق اخ ة السذكالت الخساضيــة التي تحتؽي عمـ عالم ــات عذخس ــة

مث تخك العالمة أو عجم معخفة مكانيا.

و -اخطــا فـ ــي التشعــيػ الكتــابي :تتزــم فـ ــي تبــجي االعــجاد التــي يحتؽسيــا العســؽد الؽاحــج :مث ـ تبــجي

عجديؼ مح بعزيســا ،أو عجم معخفـة االتجـاه الرـحيم لمعسمي ــة ،وخاصـة ف ــي عسمي ــة الطـخح ،وبـيؼ

عجم معخفـة العـجد السطـخوح مشـو وكـحلغ عـجم القـجرة عمـ ادراك العالقـات الكتابي ــة فـ ـي اليشجسـة كـأول

الدوايا واالشكال اليشجسيــة  ،ومفاهيػ التعامج واالنعكاس والتؽازي.

ز -اخطــا اجخائي ــة :تعيــخ ف ــي اجـ اخ وتشفيــح العسميــات الخساضي ــة كــالجسع ،والطــخح ,والزــخب والقدــسة
 ....إل ـ يخىا ِمؼ العسميات االخخ )(ROURKE, 1993 , 124
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مظاهر صعهبــات التعلــم فــي الـرياضيــات

كثي اخ مــا يعيخ عم ذوي صعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات معاىخ عجة مشيا صؽر الزع

اىسيا-:

صــعؽبة تسييــد االحجــام و تسييــد االشــكال و ف ــي السيــارات الحدابيـ ــة و صــعؽبة تسييــد سيســة السشدلــة
لعجد ,الرعؽبة فــي انتاج االشكال اليشجسيــة ,استغخاق وقت طؽس فــي تشعـيػ االشـكال ,االخفـاق ف ــي

فيــػ السدــائ الخساضي ــة شــفؽسا ,و صــعؽبة كتابــة االرقــام الحدابي ــة والخمــؽز الخساضي ــة بذــك صــحيم
والخم بيشيســا ,صعؽبــات الحداب الحياتيــة مث صعؽبة التعام بالشقؽد أو العسـ  ،أو التعـخف عمـ

االتجاىــات و االخفــاق ف ــي قـ اخ ة الخمــؽز الخساضي ــة بذــك صــحيم (االعــجاد – العالقــات الحدابي ــة-

فيــػ مــجلؽليا وصــعؽبة نطقيــا) وصعؽب ــات الحدــاب السجــخدة  :وتعشــي الرــعؽبة ف ــي تطبيــق القـؽانيؼ
والشعخسات كأج اخ العسميات الجسع أو الطخح عم االعجاد الرحيحة (خالج .)72 ,8112 ،

الدراسات الدابقة

دراسة الجبهري (:)0222

اس ــتيجفت الج ارس ــة تحجي ـ ــج الرعؽب ـ ــات الت ــي تعت ــخن ت ــجرسذ م ـ ــادة الـخساضي ـ ــات لمس ــجارس
االبتجائي ــة ِمـؼ وجيـة نعـخ ال ُسعمــسيؼ وال ُسعمـس ــات وحدـ السجـاالت (محتـؽ الكتـاب ،ال ُسعمــػ ،طخسقــة
التجرسذ  ،التالميح ،االدارة التخبؽســة واالدارة السجرسيــة)
وتكؽنت عيشة البحــث ِمؼ (ُ )32معمـػ و ُمعمــسة ف ــي مجيش ــة تكخسـت بؽاقـع( ُ ) 87معمــػ و (ُ )08معمــسة
لتــجرسذ م ــادة الـخساضي ــات ولتحقيــق اىــجاف الج ارســة اعــج الباحــث اداة البح ــث برــيغة اســتبيان مؤلـ
ِمؼ ( )87فقخة مؽزعة عم السجاالت واظيخت الجراسة الشتائ االتيــة:
 -0ان الرعؽبــات الستعمقة لسحتؽ الكتاب كانـت سـائجة تقخسبـا عمـ جسيـع السجـاالت ثـػ تمييـا الرـعؽبة

الستعمقــة بال ُسعم ــػ وطخسقــة التــجرسذ ثــػ الرعؽبـ ــات الستعمقــة بــاادارة التخبؽسـ ــة  ،الرعؽبـ ــات الستعمقــة

بالتمسيح واالدارة الجراسة فقج كانت قميمة العجد.
 -8صعؽب ـ ــات االدارة التخبؽس ـ ــة الجراسي ـ ــة ِم ــؼ الرعؽب ـ ــات الح ــادة ،تميي ــا الرعؽب ـ ــات الستعمق ــة بالتمسي ــح
والرعؽبــات الستعمقة بال ُسعمـػ وطخسقة التجرسذ ثـػ الرعؽب ــات ف ــي مجـال الكتـاب الج ارسـي .وقـج خـخج
الباح ـ ــث ب ـ ــبعا التؽجيي ـ ــات والسقتخح ـ ــات ِم ـ ــؼ ش ـ ــانيا معالج ـ ــة صعؽب ـ ـ ــات ت ـ ــجرسذ الـخساضي ـ ـ ــات.

(الجبؽري)82 :8111 ،

دراسة العبيدي (:)0220

ىـــجف الج ارسـ ــة إل ـ ـ ـ تحجيـ ـ ــج الرعؽبـ ـ ــات التـ ــي تعتـ ــخن مجرسـ ــي مـ ـ ــادة الـخساضيـ ـ ــات فـ ـ ــي السخحم ـ ـ ــة
الستؽســطة فـ ــي مجيشـ ــة السؽص ـ  ،تكؽنــت عيش ــة الج ارســة ِمــؼ ( )088مــجرس ومجرســة فـ ــي السخحمـ ـــة

الستؽســطة بؽاقــع ( )28و( )81مــجرس ومجرســة وتــػ اختيــار عيشــة عذؽائي ــة وتــػ اعــجاد االســتبيان ِمــؼ
( )23فقخة واظيخت الجراسة الشتائ االتيــة ,اىسا تػ ذكخىا:
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 -0ىشاك عجد ِمؼ الرعؽبــات التي تعتخن تجرسذ مــادة الـخساضيــات فــي السخحم ــة الستؽسطة.
 -8ال يؽجج فخوق ذات داللة اجابات لتجرسذ السجرسيؼ والسجرسات والجراسات ميسة اخخ .
دراسة شير (:)0266

ى ــجفت الج ارس ــة إلـ ـ ـ تع ــخف اث ــخ استخاتيجي ـ ــة حـ ـ السذ ــكالت ف ـ ــي ع ــالج صعؽب ـ ــات تعم ـ ــػ
الـخساضيـ ــات لــج الر ـ الثــامؼ االساســي فـ ــي فمدــطيؼ تكؽنــت عيشــة الج ارســة ِمــؼ ( )032طال ـ
متؽسطة لمر

الثامؼ االساسي تػ اختيارىػ برؽرة عذؽائيــة وكذفت الشتائ إل ـ تفـؽق السجسؽع ــة

التجخسبيـ ــة التــي تــجرس وفــق استخاتيجيـ ــة ح ـ السذــكالت وان وحــجة حدــاب السثمثــات اكثــخ وحــجات
السقخر صعؽبة (شيخ )88 , 8100 ،
دراسة البياتي (:)0262

خمر ــت الج ارس ــة إلـ ـ ـ سي ــاس العس ــخ الحد ــابي والتحريـ ـ ـ ل ـ ــج تَالمي ـ ــح الرـ ـ

الخ ــامذ

االبتــجائي فـ ــي مجيشـ ــة بغــجاد وكــحلغ ايجــاد العالق ـة بــيؼ التحري ـ ـ والعســخ الحدــابي والتعــخف عم ـ
الفــخوق تبعــا لستغيــخ الجــشذ تكؽنــت عيشــة الج ارســة ِمــؼ ( )711تمسيــح ِمــؼ تَالميـ ــح الر ـ الخــامذ
االبتجائي تػ اختيـارىػ بطخسقـة عذؽائي ــة وكذـفت نتـائ الج ارسـة إلـ ـ انخفـان معـجل العدـخ الحدـابي

لــج عيشــة البحـ ــث وسؽجــج عالقــة عكديـ ــة بــيؼ التحري ـ ـ والعدــخ الحدــابي وال يؽجــج تــأثيخ لعام ـ
الجشذ فــي تحجيــج العالقة بيؼ التحري ـ والعدخ الحدابي( .البياتي .)8107،81 ،

الفرل الثالث

اجراءات البحــث

يتشاول ىحا الفر وصفا اج اخ ات الجراسة السيجانيــة التي قامت بيا الباحثة لتحقيق اىجاف البحــث.

اوال :مجتمع البحــث
يتأل

مجتسع البحــث ِمؼ ُمعمـسي و ُمعمـســات الـخساضي ــات ف ــي مـجارس الجانـ االيدـخ البـال

عــجدىػ ( )23مجرســة ي ـجرس فييــا (ُ )882معم ــػ و ُمعم ــسة مــؽزعيؼ عم ـ الســجارس االبتجائيـ ــة لمبشــيؼ
والبشـات حدـ االحـجاثيات التــي اخـحت ِمــؼ شــةبة التخطـي ف ــي السجيخس ــة العامــة لتخبي ــة نيشــؽ لمعــام

الجراسي ()8102-8102
ثانيا :عينة البحــث

تػ اختيار عيشة عذؽائي ــة بشدـبة (ِ )%81مـؼ السجتسـع االصـمي والتـي تدـاوي (ُ )021معمــػ

و ُمعمـسة كســا فــي الججول (. )0
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الجدول ()6

ذكهر
82

ثالثا :اداة البحــث:

عينة البحــث

اناث
82

المجمهع
021

تــػ اســتخجام االســتبيان بطارسـ ــة مقــاييذ التقــجيخ التذخير ـي لرعؽبـ ــات التعمـ ــػ االكاديسيـ ــة

 LDDRSلرعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات (الدسات)8112 ,

صدق االداة

يعج الرجق ِمؼ االمؽر السخاد تؽافخىا فــي االداة لمتحقق ِمؼ صجق االداة ومعخفة صـالحيتيا

لالستخجام فــي التعخف عم الرعؽبــات لتعمــػ الـخساضيــات لمسخحمـة االبتجائي ــة فقـج تـػ االعتس ــاد عمـ
الرجق العاىخي وعخضت االداة فــي صـؽرتيا االولي ــة عمـ مجسؽع ــة ِمـؼ الخبـ اخ والسخترـيؼ ف ــي
مجال التخبيــة وعمػ الشفذ حيــث اكجوا صجق االستبيان وصالحيتو وكانت ندبة االتفاق عمـ ا مبي ــة

الفقخات ( )%21وقج تػ تعجي عجد الفقخات التي اشار الييـا الخبـ اخ وبعـج التعجيـج تـػ اعـجاد االسـتبيان

بر ــيغتو الشيائي ـ ــة وال ــحي اش ــتس عمـ ـ ( )81فقـ ـخة بسيـ ـدان خس ـ ــاسي يحسـ ـ الب ــجائ (دائس ـ ــا -الب ــا-

احيانا-نادرا=ال تشطبق) كســا مؽضم فــي استســارة االستبيان فــي نيايــة البحــث (السمحق )0
ثبات االداة

يعج الثبات ِمؼ متطمبات ادارة الجراسة والثابت يعطي اتداقا فــي الشتـائ عشجم ــا تشطبـق االداة

م ـخات عجيــجة (الغخس ـ  )220 ,0222 .وتــػ اس ــتخجام ثبــات االداة باســتخجام طخسقــة اعــادة االختب ــار
حي ـ ــث اخ ــحت عيش ــة عذؽائي ـ ــة مكؽن ــة ِم ــؼ (ُ )01معمـ ــػ و ُمعمـ ــسة ِم ــؼ مجتس ــع البح ـ ــث طب ــق عم ــييػ
االســتبيان وبعــج مــخور ( )02يــؽم اعيــج تطبيــق ندــبة االســتبيان عمـ نفــذ العيشــة وتــػ حدــاب معامـ
االرتباح بيؼ التطبيقيؼ باسـتخجام معادلـة الفاكخوبشـاخ حي ــث كـان معامـ االرتبـاح بـيؼ التطبيقـيؼ ىـؽ

( )%28وسعتبخ ثابت.

التظبيق

بعــج التأكــج ِمــؼ صــجق االداة وثباتيــا قامــت الباحثــة بأخــح تدــيي ميســة ِمــؼ السجيخسـ ــة العامــة

لتخبيــة نيشؽ بدسادة السجارس فــي الجان االيدخ ومقابمة السعسمـيؼ وال ُسعمـس ــات وتـػ تطبيـق االسـتبيان
الشيــائي عم ـ العيشــة السختــارة فـ ــي مجتســع البحـ ــث وقــج اســتغخق التطبيــق اســبؽعان وكانــت اجابــات
ال ُسعمـسيؼ وال ُسعمـســات عم الفقخات تجخي بذك سمذ ودقيق.
ومؼ ثػ تػ تفخس البيانات بذك اولي ِمؼ خالل جسع تكخار االسـتجابة ف ــي كـ متغيـخ ولكـ

فقخة .ولغخن اج اخ تحمي االحرائي واسـتخخاج الشتـائ فقـج تـػ اعطـا االوزان التاليـة مـؼ متغيـخات:

دائسا ( )7البا( )3احيانا( )8نادرا( )0ال تشطبق (صفخ)
الهسائل االحرائية

28
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 -0درجة السجة (الؽس السجم ) :لحداب حجة صعؽبة لك فقخة
درجة الحجة:

(ت×0الؽزن) ( +ت ×8الؽزن) ( +ت ×3الؽزن)
م ت

 -8الؽزن الشدبي(السئؽي) :لتحجيج االىسية الشدبية لمفقخة
الؽزن الشدبي =

 -3اخيار ( )Z-TESTلكذ

الحجة
عجد البجائ

× 100

العخوف السعشؽسة تبعا لستغيخات البحث

(الجبؽري)02 ,0228 ,

=Z
√

(الخاوي)8102 ,0222 ,

 -7الفاكخ وبشاخ :لحداب ثابت االدارة

]

∑

[

=

(شقيخ واخخون)023 ,8111 ,
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الفرل الرابع
عرض النتائج والمناقذة

تشاولت الباحثة فــي ىحا الفر عخن الشتائ التي تػ التؽص الييا فــي ضؽ اىجاف البحــث.

الهدف االول:

التعخف عم صعؽبــات تعمــػ الـخساضيــات لــج تَالميــح(السخحم ــة االبتجائيــة) بذك عام

لغــخن تحقــق ىــحا اليــجف قامــت الباحثــة باســتخخاج الؽسـ الســخجم والــؽزن السئــؽي لكـ فقـخة

ِمــؼ الفق ـخات وحد ـ السجــاالت السؽضؽع ــة فـ ــي االســتبيان السقــجم لعيشــة البحـ ــث وكانــت الشتــائ كسـ ــا
مؽضم فــي الججول ()8

الجدول ()0

قياس مدتــهى الرعهبــات بذكل عام
الفقرات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
يالح ـ

الهسط المرجح
3.753
3.887
3.393
2.967
3.233
3.267
3.053
3.480
3.187
3.447
3.213
3260
3.580
3.260
3.640
3.573
3.540
2.953
3.067
3.353
ِمــؼ الجــجول اعــاله وفيسـ ــا يخ ـ

الهزن المئهي
الترتيب الجديد
2
75.10%
1
77.70%
9
67.90%
19
59.30%
14
64.70%
11
65.30%
18
61.10%
7
69.60%
16
63.70%
8
68.90%
15
64.30%
12
65.20%
4
71.60%
13
65.20%
3
72.80%
5
71.50%
6
71.20%
20
59.10%
17
61.30%
10
67.10%
اليــجف االول ِمــؼ خــالل الــؽزن السئــؽي السدــتخخج

الفق ـخة ( )8كانــت تحس ـ اعم ـ وزن مئــؽي ب ــيؼ الفق ـخات ومقــجاره ( )%88.81تمييــا الفق ـخة ( )0الت ــي
حرــمت عم ـ ( )%82.01ثــػ الفق ـخة ( )02التــي حرــمت عم ـ ( )%88.21تمييــا الفق ـخات (– 03
 )08 – 02التــي حرــمت عمـ ـ ( )%80.21وتبــايؼ بــيؼ الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخات (– 2 -2 – 8 – 2 – 2– 3
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 )81-02-07-08 – 00 -01التي حرمت مــا بيؼ ( )%20.01إل ـ ( )%28.21امــا الفقخات

( )02 – 7حرمت عم (.)%22.01

ونالحـ ـ خ ــالل الشت ــائ ان التَالمي ـ ــح ال ــحيؼ يق ــؽم بتجرسد ــيػ ُمعمـ ــسي و ُمعمـس ـ ــات الـخساضيـ ـ ـات

يؽاجيؽن نفذ الرعؽبــات وىػ يستمكؽن فــي اذىانيػ ترؽرات مدبقة عؼ تعمــػ الـخساضيــات واستحال
تعمــسيا أو فيسيا.

وىــػ بيــحا قــج وضــعؽا ألنفدــيػ الفذـ ف ــي ىــحه الس ــادة وىــحا بالتأكيــج يقــؽدىػ إلـ ـ فقــجان الثقــة

بقجرتيػ عم تعمــػ الســادة ،وسؤدي بيػ إل ـ اتجاه سمبي حؽل الســادة و ُمعمـسييا.
كــحلغ ىشــاك بعــا السفاىيـ ــػ الخاطئـ ــة التــي يحسميــا التَالميـ ــح ِمــؼ خــالل تج ـخبتيػ ِمــؼ تعمـ ــػ

مـ ــادة الـخساضيـ ــات فـ ــي الرفـــؽف االول ـ بترــؽر اني ــا مـ ــادة صــةبة إل ـ ـ ُمعمـ ــسة السـ ــادة فـ ــي تعم ـــػ

الـخساضيــات واىتســاميػ بسؽاد اخخ كالمغة العخبيــة واالنكميدســة.
امـ ــا فيس ـ ــا يخـ ـ

اليــجف الث ــاني بع ــج اخــح اس ــتجابات العيش ــة وتقييسيــا حدـ ـ تغي ــخ الشدـ ـ

(ذكــؽر ،انــاث) وتــػ جســع البيانــات واســتخخاج الــؽزن السئــؽي لك ـ فق ـخة واالختبــار ال ادئــي ()Z-TWST
كانت الشتائ كســا مؽضم فــي الججول (.)3

الجدول ()3

اثر الجنس فــي تحديــد صعهبــات تدريس الـرياضيــات للمرحلة االبتدائيــة
التي يهاجهها ال ُمعلـمين وال ُمعلـمــات

الفقرات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ال ُمعلـمين=75

الهسط

المرجح
3.867
3.960
3.293
3.027
3.267
3.547
3.160
3.467
3.093
3.307
3.320
3.253
3.693
3.280

ال ُمعلـمــات =75

الهزن المئهي
0.7730
0.7920
0.6590
0.6050
0.6530
0.7090
0.6320
0.6930
0.6190
0.6610
0.6640
0.6510
0.7390
0.6560
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الهسط

المرجح
3.640
3.813
3.493
2.907
3.200
2.987
2.947
3.493
3.280
3.587
3.107
3.267
3.467
3.240

الهزن المئهي
0.7280
0.7630
0.6990
0.5810
0.6400
0.5970
0.5890
0.6990
0.6560
0.7170
0.6210
0.6530
0.6930
0.6480

القيمة الزائيــة
0.638
0.427
0.525
0.299
0.167
1.451
0.541
0.080
0.472
0.742
0.550
0.026
0.625
0.103
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الفقرات

ال ُمعلـمين=75

الهسط

ال ُمعلـمــات =75

الهزن المئهي

الهسط

الهزن المئهي

القيمة الزائيــة

المرجح
المرجح
0.138
0.7230
3.613
0.7330
3.667
15
0.434
0.6990
3.493
0.7310
3.653
16
1.168
0.6690
3.347
0.75550
3.773
17
0.162
0.5970
2.987
0.5840
2.920
18
0.541
0.5920
2.960
0.6350
3.173
19
0.665
0.6450
3.227
0.6960
3.480
20
يتزــم ِمــؼ خــالل الجــجول اعــاله ان القــيػ السحدــؽبة فـ ــي االختبــار ال ادئــي ( )Z-TESTبعــج
مقارنتيا بقيستيا الججوليــة البالغة ( )0.22ان ىحه القيػ السئؽســة ال تذك اىسيــة احرائيــة كؽنيا اق
ِمؼ القيسة الججولي ــة وىـحا يعشـي ان ُمعمــسي و ُمعمـس ــات الـخساضي ــات ف ــي السخحمـ ــة االبتجائي ــة يؽاجيـؽن
نفذ الرعؽبة فــي تجرسذ الســادة لتالميحىػ وال يؽجج اثخ فــي تغيخ الشد فــي تحجيــج ىحه الرعؽبة.

وان السذ ــكالت الت ــي يع ــاني مشي ــا ال ُسعمـ ــسؽن ى ــي نفد ــيا الت ــي يع ــاني مشي ــا ُمعمـس ـ ــات م ـ ــادة

الـخساضيــات حؽل امتالك الطمبـة مفـاهيػ خاطئـة حـؽل كيفي ــة العمـػ وافتقـار التَالمي ــح لمخغبـة والجافعي ــة

الجــادة فـ ــي تعمـ ــػ السـ ــادة وكــحلغ الكثافــة الطالبيـ ــة فـ ــي الرف ــؽف الجراسيـ ــة وقمــة الــجورات التجرسبيـ ــة

الالزمة لم ُسعمـسيؼ وال ُسعمـســات فــي مؽاكبة تجرسذ مــادة الـخساضيــات.
الفرل الخامس
التهصيات

فــي ضؽ نتائ البم استشتجت الباحثة االتي:

 -0ان ُمعم ــسي و ُمعمـسـ ــات الـخساضيـ ــات لمسخحمــة االبتجائيـ ــة بحاجــة إل ـ ـ اتاحــة الفخصــة لاللتحــاق بــجورات
سخسعة لغخن التعخف عم الطخائق الحجيثة فــي التجرسذ.

 -8تؽعيــة ال ُسعمـسيؼ وال ُسعمـســات واالبتعاد عؼ التجرسذ الخرؽصي .

 -3تؽعيــة التَالميــح بأىسيــة مــادة الـخساضيــات فــي الحياة ودورىا الفاع فــي رقي االمػ وتطؽرىا
 -7استخجام تقشيات حجيثة فــي تعميػ الـخساضيــات كالحاسؽب.
المقترحات

استكســاال لمبحث الحالي تقتخح الباحثة اج اخ البحؽث االتيــة:

 -0دراسة تقؽسسيــة لكت الـخساضيــات السخحم ــة االبتجائيــة
 -8دراسة صعؽبــات مــادة الـخساضيــات ِمؼ وجية نعخ التَالميــح السخحم ــة االبتجائيــة
 -3تطبيق البحــث الحالي عم السخحم ــة الستؽسطة واالعجاديــة.
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المرادر

 -0البي ــاتي ،بت ــؽل حد ــيؼ ابـ ـخاهيػ ( )8107العد ــخ الحد ــابي وعالقت ــو بالتحريـ ـ ـ ل ــج تالم ــحة
السجارس االبتجائيــة فــي مجيش ــة بغـجاد -رسـالة م ــاجدتيخ يـخ مشذـؽرة  ،جامعـة بغـجاد – كمي ــة التخبي ــة
ابؼ الييثػ.
 -8التؽسجخي ،عمي بؼ دمحم ( )0222وقائع نجوة تجرسذ الـخساضيــات والفيدسا فــي التعمــػ العام ف ــي
دول الخمي العخبي – مكت التخبيــة العخبي لجول الخمي العخبي.
 -3الجبؽري ،سعيج حديؼ (" )8111صعؽبــات تـجرسذ م ــادة الخساضـات ف ــي السخحمـ ــة االبتجائي ــة،
مجمة التخبيــة جامعة السؽص .
 -7الجبــؽري ،شــالل حبي ـ عبــجهللا ( : )0228االحرــا التطبيقــي  ،الجامعــة السدتشرخسـ ــة ،دار
الحكسة لمطباعة والشذخ ،بغجاد.
 -2خالـج زســادة ( ، )8112صعؽب ــات تعم ــػ الـخساضي ــات (العــخب الجيدــكمكؽليا) تــػ االســتخجا ف ــي
مــايؽ HTTP:WWW.NEETWAFUAT.COM/ITEMPAGE 8102
 -2خمي  ،ميخائي معؽن ( )8118القجرات الفعميــة ،القاىخة ،االنجمؽ السرخســة.
 -8شقيخ واخخون (" ، )8111مقجمة فــي االحرا " ح ،8دار الديخة لمشذخ والتؽزسع والطباعة.
 -2شــيخ ،عسـ ــاد رمزــان ( )8112اثــخ است اختيجيـ ــة عم ـ السذــكالت فـ ــي عــالج صعؽبـ ــات تعمـ ــػ
الـخساضيـ ــات لــج طمبــة الر ـ الثــامؼ االساســي  ،رســالة مـ ــاجدتيخ يــخ مشذــؽرة  ،جامعــة القــاىخة،
االزىخ ،فمدطيؼ.
 -2صـ ــادق ،اب ـ ـؼ يؽس ـ ـ (" )0228الرعؽبـ ـ ــات التـ ــي تؽاجـ ــو مـ ــجيخي واسـ ــاتحة التعمـ ــيػ الثـ ــانؽي
ومقتخحاتيػ لحميا فــي ظ االدارة التخبؽســة اعالم لغؽســة فــي الجدائخ" رسالة مــاجدتيخ يخ مشذـؽرة –
باحث بغجاد -كميــة التخبيــة  ،ابؼ رشج.
 -01عادل العجل ( )8100صعؽبــات التعمــػ والتجرسذ العالجي  ،القاىخة ،دار الكتاب الحجيث.
 -00عادل عبج هللا ( )8112قرؽر السيارات قب االكاديسيــة الطفال الخوضـة وصعؽب ــات التعم ــػ،
القاىخة ،دار الخشاد.
 -08العبيـ ــجي  ،فـ ــالح ذنـ ــؽن دمحم  ،8118 ،صعؽبـ ـ ــات تـ ــجرسذ مـ ـ ــادة الـخساضيـ ـ ــات فـ ـ ــي السخحم ـ ـ ــة
الستؽسطة فــي مجيشــة السؽص  ،جامعة السؽص  -كميــة التخبيــة.
 -03الدســات ,فتحــي ( )8112صعؽبـ ــات التعمـ ــػ االســتخاتيجيات والس ـجاخ العالجيـ ــة -القــاىخة ،دار
الشذخ لمجامعات .
 -07كبــخك وكالفشــت ( )8108صعؽبـ ــات التعمـ ــػ االكاديسيـ ــة والشيائيـ ــة( ،تخجســة زســجان الدــخطاوي
وعبج العدسد الدخطاوي) عســان دار السديخة.
 -02نجا ،احسج عؽاد ( )8112صعؽبــات التعمــػ ،ح ،0دار الؽراق لمشذخ والتؽزسع ،االردن.
 -02ىالىــان ،دانيــال وجــؽن لؽســج وجــيسذ كؽفس ــان وم ــارجخست وســذ ( : )8118صعؽب ــات التعم ــػ
مفيؽمي ــا طبيعتي ــا والتعم ــيػ العالج ــي .ح ،0تخجس ــة عامـ ـ عب ــج هللا دمحم ،دار الفك ــخ لمشذ ــخ والتؽزس ــع
االدارســة.
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المالحق

الملحق ()6

اسمــاء الخبراء
اللقب العلمي

التخريص

االسم
 -0د .فزيمة دمحم عخفات

االستاذ

جامعة السؽص  /كميــة التخبيــة لمعمؽم االندانيــة

 -8د .فاطسة دمحم صالم

االستاذ السداعج

جامعة السؽص  /كميــة التخبيــة لمعمؽم االندانيــة

 -3د .ايســان دمحم شخسف

االستاذ السداعج

جامعة السؽص  /كميــة التخبيــة االساسيــة

جسي

االستاذ السداعج

جامعة السؽص  /كميــة التخبيــة االساسيــة

 -7د .ذكخ يؽس
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وزارة التربيــة

المديريــة العامة لتربيــة نينهى
شعبة البحهث والدراسات

الملحق ()0

استبيان صعهبة التعلــم لمــادة الـرياضيــات للمرحلة االبتدائيــة برهرته النهائيــة
زميلي ال ُمعلـم -زميلتي ال ُمعلـمة

تحيــة طيبة

تــخوم الباحثــة القيــام بــأج اخ الج ارســة السؽســؽمة بـ ـ (صعؽبـ ــات تعمـ ــػ الـخساضيـ ــات لمسخحمــة االبتجائيـ ــة)
والقيام بأج اخ اجابة عمسيــة رصيشة فأنيا تزع بيؼ ايجيكػ االستبيان السخفق لق اخ تو وبيان مج تأثيخ

ك فقخة عم تعمــػ الـخساضيــات ومج صعؽبتيا لجيكػ.

راجيــيؼ اختيــار البــجي السشاس ـ لك ـ فق ـخة حد ـ آرائكــػ ،متسشــيؼ لكــػ االجابــة العمسيـ ــة الجسيقــة وعــجم

ا فال أي فقخة خجمة لمبحث العمسي.
الخجا ممئ السعمؽمــات التاليــة:
الجشذ:

ذكخ (

)

انث (

)

الباحثة

م.م زههر دمحم سعيد
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الملحق ()3

استبيان ُمعلـمي و ُمعلـمــات الـرياضيــات للمرحلة االبتدائيــة برهرته النهائيــة
ت
0
8

الفقرات
يجـ صــعؽبة ف ــي التسييــد بـيؼ االرقــام مثـ

()2،8( ، )2،8

يج ــج ص ــعؽبة ف ـ ــي اجـ ـ اخ عسمي ــات الز ــخب
والقدسة السطؽلة

يجج صعؽبة فــي ح مدائ الجسـع والطـخح

3

يز ــع الف ــارزة أو فاص ــمة الكد ــؽر العذخس ـ ــة

7

يجـ ـ ــج صـ ـ ــعؽبة فـ ـ ـ ــي االسـ ـ ــتخجام الرـ ـ ــحيم
لعالمــات اكبخ ِمؼ اصغخ

2
2
8
2
2
01
00
08

دائمــا

فــي يخ مكانيا

يجج صعؽبة فــي فيـػ القـيػ السكاني ــة لالرقـام
وكتابتيا وفقا ليا

يجــج صــعؽبة فـ ــي حف ـ الحقــائق الخساضيـ ــة
واالحتفا بيا

يجـ ـ ــج صـ ـ ــعؽبة فـ ـ ـ ــي فيـ ـ ــػ معش ـ ـ ـ الخمـ ـ ــؽز

الخساضيــة

يشد ـ القؽاعــج الخساضيـ ــة الستعمقــة بالــجروس

الدابقة

يجـ ــج صـ ــعؽبة فـ ـ ــي ح ـ ـ السدـ ــائ الستعـ ــجدة

الخطؽات وتسيد نات الح

يج ـ ـ ــج ص ـ ـ ــعؽبة ف ـ ـ ـ ــي تحؽسـ ـ ـ ـ الر ـ ـ ــيا ات

المفعيــة لمسدائ إل ـ رمؽز رساضيــة

يجج صعؽبة فــي ح السدـائ الخساضي ــة أو

الحدابيــة عقميا.

يج ــج صـ ــعؽبة ف ـ ــي التحؽس ـ ـ ب ــيؼ الؽحـــجات

االكبخ أو االصغخ (سػ ،ممػ ،متخ ،كػ)
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غالبا

احيانا

ناد ار

التنظبق
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ت
03
07
02
02
08
02
02
81

دائمــا

الفقرات
يجـ ــج صـ ــعؽبة ف ــ ــي تسيـ ــد الحجـ ــػ والكسي ــ ــة
والسداحة والدمؼ

يجـ ــج صـ ــعؽبة فـ ـ ــي فيـ ــػ واسـ ــتخجام الخمـ ــؽز
8

الخساضيــة مث  ، ، س

يجج صعؽبة ف ــي حـ السدـائ التـي تتطمـ
تشؽ فــي العسميات الحدابيــة

يحتاج إل ـ ترحيم ك خطؽة ِمـؼ السدـائ

متعجدة الخطؽات

يجــج صــعؽبة ف ــي تخكيـ االعــجاد ترــاعجيا

أو تشازليا

يج ـ ــج ص ـ ــعؽبة ف ـ ـ ــي جس ـ ــع وط ـ ــخح وض ـ ــخب
االشارات عشج ح السدائ

يجـ ــج صـ ــعؽبة فـ ـ ــي ح ـ ـ السدـ ــائ المفعيـ ـ ــة

الذفييــة الستعجدة الخطؽات

يجج صعؽبة فــي التسييد بيؼ االرقام
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غالبا

احيانا

ناد ار

التنظبق

