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ممخص البحث:

تيجؼ ىحه الجراسة الى تحجيج أىع الرعػبات التي تػاجو الصالبات في مادة الخياضيات في حل السدائل الخياضية.
قاـ الباحثيغ بعجد مغ االجخاءات كاالتي -:
-

تع اختيار عذػائي عيشة مغ شالبات متػسصة الرفا لمبشات في تكخيت حيث تكػنت مغ مخحمة االكؿ متػسط مغ مجسػعتيغ
(أ -ب)ككاف العجد الكمي لمصالبات ( )102شالبة .

-

حي ث استخجمت الباحثيغ في الجراسة مجسػعة مغ الػسائل ذات الجاللة االحرائية كمشيا االستبيانات التي تع تػزيعيا عمى
الصالبات .
كتػصمت الجراسة الى أف اىساؿ الصالبات لجراستيغ كالسخاجعة ككحلظ إىساؿ الػاجبات البيتية إضافة الى ذلظ عجـ كفاءة
بعس السجرسات كافتقارىغ الى شخائق
التجريذ الحجيثة عشج عخض الجرس كايزا إىساليغ لمفخكؽ الفخدية بيغ الصالبات كعجـ التػاصل مع اكلياء امػر الصالبات كل
ىحه االسباب أدت إلى فذميغ في حل السدائل الخياضية في مادة الخياضيات.
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Abstract:
This aim of this research to identify the most important difficulties that female students in solving
mathematical problems .To obtain the aims of the study the reserchers have adopted anumber of
proceedings as following.
¬ Take a randomly samples from AL-Safa intermediate School for girls in Tikret. The first stage
consists of two sections (A-B) the total number of students is (120).
-The research uses different statistical means such as set of questions which have been given to the
students to answer them.
The study found that female students ’neglect of their studies and review, as well as neglect of
homework, in addition to the inefficiency of some female teachers and their lack of modern teaching
methods when presenting the lesson, as well as their neglect of individual differences between students
and lack of communication with the guardians of students. All these reasons led to their failure to solve
mathematical issues in Mathematics. Finally, the study presented solutions to the above problems and
could be adopted by teachers to advance a better scientific reality.
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الفرل االول

 -1مذكمة البحث
يعاني اغمب شالبات الرف االكؿ متػسط مغ صعػبات في حل السدائل الخياضية كذلظ ما الحطو الباحثيغ مغ

خالؿ تجريديع لتمظ السخحمة كلتجني درجات تحريميغ في مادة الخياضيات  ،نجج اف تحريل الكثيخ مغ الصالبات
لمخياضيات يعج مذكمة بالشدبة ليغ مادة صعبة بالشدبة ليغ كانيغ ميسا فعمغ فيغ لغ يجيجكىغ كىحه السذكمة تالحظ

بػضػح عشج مػاجية الصالبات لبعس السدائل الخياضية فشججىغ يدتجبغ ليا بذيء مغ االلع كعجـ التخكيد في
الحل.
كنتيجة لحلظ تػلجت عشج الباحثيغ فكخة اجخاء دراسة لتحجيج ىحه الرعػبات كقج حجدت مذكمة الجراسة في الدؤاؿ

االتي :

ما الرعػبات التي تػاجو الصالبات في حل السدائل الخياضية لمرف االكؿ متػسط مغ كجية نطخ الصالبات كىل

تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ الرعػبات التي تػاجييا الصالبات
-2اهمية البحث:

حل السدائل الخياضية ليا اىسية كبيخة في تعمع الخياضيات لعجة اسباب مشيا :
السدائل كسيمة ذات معشى لمتجريب عمى السيارات العقمية كاكدابيا معشى كبػاسصتيا تعمع مفاهيع ججيجة كمغ خالؿ

حل السدالة نكذف معارؼ ججيجة كاثارة الفزػؿ السعخفي كحب االستصالع (

Jhon son

.)Rising,1972,P203
كلسا كانت قجرات الصالبات تختمف مغ شالبة الى أخخى كلسا كانت مجرسة السادة بصبيعتيا تسيل الى جعل مادتيا
سيمة التشاكؿ بحيث ال تعجد الصمبة الزعيفيغ كال تثقل عمى الصمبة السستازيغ فاف السخغػب فيو اف تخشج مجرسة

السادة شالباتيا الى شخائق رئيدية تيدخ ليغ حل السدائل الخياضية بقجر مشاسب مغ الثقة كاليقيغ كاف يثبت فييغ
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عادات عقمية مشطسة لحل السذكالت التي يمقػنيا مغ مجرسة السادة فحدب بل لحل السذكالت العامة التي تعخض

ليغ في الحياة (الحخبي ،ابخاهيع سميع. )0229,02،

كيحجد جػرج بػليا في كتابة البحث عغ الحل مخاحل اربعة يسخ فييا حل السدألة كىي :
فيع السدػألة كثع ابتكار الخصة ثع تشفيح فكخة الحل كبعجىا مخاجعة الحل  ،كعميو فالػاجب عمى الجيات السعشية مغ
السجرسيغ كالسجرسات ككاضعي السشاىج التعخؼ عمى ىحه الرعػبات كتحليميا أماـ الصالبات باعتبارىغ مجرسات

السدتقبل كيجب أف يتدمحػا ا بقجر كاؼ مغ السعارؼ كالثقافة كالخبخات كالسيارات في حل السدائل الخياضية كمغ ىشا

جاءت اىسية ىحا البحث .
 -3هجف البحث :

ييجؼ البحث الحالي الى :
-1

التعخؼ عمى الرعػبات التي تػاجييا الصالبات في حل السدائل الخياضية لمرف االكؿ متػسط في متػسصة
الرفا لمبشات مغ كجية نطخ الصالبات .

-2

االجابة عمى الدؤاؿ التالي ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ الرعػبات التي تػاجييا الصالبات .

 -4حجود البحث :
يقترخ البحث عمى :
-1

متػسصة الرفا لمبشات في تكخيت

-2

شالبات الرف االكؿ متػسط لمعاـ الجراسي 0202-0217
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 -5مرطمحات البحث :
أ-

الرعهبة

-1

 .عخفيا( ( Good,1973بأنيا حالة اىتساـ كارتباؾ حقيقي كحميا يتصمب تفكي اخ تأمميا كشامل

()Good,1973,P436
-2

عخفيا (دمحم ،صالح  )1770،بانيا حالة قمق تتسمظ عقل االنداف كتجفعو الى التأمل كالتفكيخ إليجاد حل اك
جػاب لمخخكج مغ ىحه الحالة (دمحم ،صالح)62,1770،

التعخيف االجخائي لمرعػبة :ىػ السعػؽ الحي تػاجو الصالبات في حل السدائل الخياضية كالحي يتصمب اجتيازه جيج
عقمي كميارة في الحل .

ب-المدألة
-1

عخفيا( ابػزيشة :)1790مػقف ججيج كمسيد يػاجو الفخد كال يكػف لو عشج الفخد حل جاىد في حيشو (ابػ زيشة
)1790,021،

-2

عخفيا (الذارؼ :)1776مػقف رياضي اك حياتي ججيج يتعخض لو الصمبة يتصمب استخجاـ السعمػمات
كالسفاهيع الخياضية التي تعمستيا في السدالة (الذارؼ )1776,167،

التعخيف االجخائي لممدألة :
ىي العسميات التي يحتاج حميا الى تصبيق مفاهيع السعمػمات كالحقائق الخياضية مغ قبل شالبات الرف االكؿ

متػسط في مجرسة الرفا لمبشات .
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ج -حل المدألة :
-1

عخفيا (ابػ زيشة  :)1790ىي عسمية قبػؿ تحج كالعسل عمى حمو اك التغمب عميو (ابػ زيشة .)1790,020،

التعخيف االجخائي لحل المدالة :
ىي العمسيات التي يتبعيا الصالبات لمتغمب عمى حل السدالة باستخجاـ السفاهيع كالحقائق التي ترل الى الحل
الرحيح كالسشاسب كالسعقػؿ ذات الخصػات الستدمدمة السفيػمة .
الفرل الثاني
-1

دراسة اميغ (1771ـ)

اجخيت في العخاؽ كرمت الى بحث مذكالت حل السدائل الخياضية لجى شمبة الرف الثاني متػسط في مادة

الخياضيات مغ كجية نطخ السجرسيغ استخجـ الباحث االستبياف لمػصػؿ الى نتائج البحث كبمغت عيشو البحث ()62

مجرسا كمجرسة مغ السجتسع االصمي لسجرسي الرف الثالث متػسط مػزعيغ عمى مجارس محافطة بغجاد .
كتػصل الباحثيغ الى بعس الشتائج مشيا :

أ  -عجـ القجرة عمى اختيار االساليب السشاسبة الستحكار السعمػمات االساسية كخاصة الخمل كضعف قجرة الصالب
عمى التخسيغ كالتقجيخ مغ اجل الحرػؿ عمى الجػاب الدخيع كالرعػبة

في اختيار الخصػات التي ستتبع في حل

السدائل ثع ضعف القجرة عمى التفكيخ االستجاللي الستدمدل في خصػات الحل .

ب -مداعجة الصالب عمى التكيف لمسدألة كتذجيع الصمبة عمى اعادة السدألة الكالمية بذكل رسػـ كاشكاؿ

تػضيحية كتسثيميا ثع تجريب الصمبة عمى اسمػب اختيار افزل الخصػات السشاسبة لمحل.
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-2

دراسة السعسػري كالخالجي ( ) 0226
اجخيت في العخاؽ كرمت الى تحجيج الرعػبات التي تػاجو شالبات معيج اعجاد السعمسات السدائي في حل
السدائل الفيديائية مغ كجية نطخىغ ،استخجـ الباحث االستبياف لمػصػؿ الى الشتائج كبمغت عيشة البحث
()126شالب بػاقع ( )98شالبة مغ معيج اعجاد معمسات بعقػبة السدائي ك( )81شالبة مغ معيج اعجاد
السعمسات.
تػصل الباحثاف الى الشتائج االتية :
أ-

عجـ تسكغ مجرسة السادة مغ ايراؿ السػضػع بالذكل السصمػب كصعػبة فيع السدألة مغ الشاحية
المغػية.

ب -


تذجيع الصالبات عمى صياغة السدالة بمغتيغ الخاصة كتػضيحيا باألشكاؿ لتدييل الحل كتذجيع

الصالبات عمى حل السدالة بأكثخ مغ شخيقة كاحجة .
الفرل الثالث
اجخاءات البحث
-1

مجتمع البحث وعينته :

تسثل مجتسع البحث جسيع شالبات الرف االكؿ متػسط في تكخيت بسحافطة صالح الجيغ

كقج تع اخح عيشة مغ

ىحا السجتسع كالستسثل بستػسصة الرفا لمبشات البالغ عجدىع ( )082شالبة مشيا( )92شالبة في الرف االكؿ متػسط

ككانت عيشة البحث()92شالبة بػاقع ( )12شالبة في الرف االكؿ متػسط الذعبة أ ك( )12شالبة في الرف االكؿ

متػسط الذعبة ب .
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 -2اداة البحث :
لغخض بشاء اداة البحث لسعخفة الرعػبات التي تػاجو شالبات الرف االكؿ متػسط في حل السدائل الخياضية

اختار الباحثيغ عيشة استصالعية مؤلفة مغ ( )12شالبة مغ مجارس مشاصفة كقاـ الباحثيغ بتػجيو استبياف استصالعي
مفتػح تزسغ الدؤاؿ التالي :
-

ماىي الرعػبات التي تػاجييغ في حل السدائل الخياضية كبعج جسع االجابات عمى الدؤاؿ السفتػح ثع تحميل
االجابات كاالستفادة مغ الجراسات الدابقة كمرادر االختراص ثع ترشيف فقخات االستبياف حيث بمغ عجد
فقخاتيا بذكميا االكلي ( )09فقخة مغ الشػع السغمق بسقياس ثالثي (صعػبة لحج كبيخ ،صعػبة لحج ما ،ليدت
صعبة) .

 -3صجق االداة :
تعج االداة صادقة اذا قاست لسا كضعت لو بذكل دقيق كاف تسثل الفقخات الرفة السخاد قياسيا(جابخكعايج

 )1769,199،كقج اتبع الرجؽ الطاىخي لقياس صجؽ االداة مغ خالؿ عخض االستبياف عمى مجسػعة مغ الخبخاء
كالسختريغ في شخائق التجريذ كاالرشاد ممحق (أ) ك(ب) كقج اقتخح الخبخاء ححؼ كاضافة كتعجيل بعس فقخات

االستبياف كبشاءا عمى ىحه اآلراء اجخى الباحثيغ التعجيالت في االستبياف كىكحا اصبحت جاىدة لمتصبيق ممحق (ج).
-4ثبات االداة :

لغخض التثبت مغ ثبات االداة استخجـ الباحثػف اعادة االختبار فتع تػزيع االستبياف بيغ عيشة مكػنة
مغ ( )22شالبة مغ الرف االكؿ الستػسط كبعج مخكر ( )18يػما كىي افزل مجة تدتخجـ ليحه الصخيقة كزع

االستبياف مخة ثانية عمى نفذ العيشة كبعج اجخاء العسميات االحرائية باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف تبيغ اف معامل
ثبات االستبياف بمغت ()%92ىي ندبة جيجة لقياس الثبات (البياتي كرشيج . )1799,061،
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 -5تطبيق االستبانة :
لقج باشخكا الباحثيغ بتػزيع االستبياف عمى الصالبات كبمغ عجدىا ( )92استبانة كتع جسعيا بعج االجابة عمييا كلع
يشقز مغ عجدىا لحلظ ستعتسج في تفديخ الشتائج .

 -6الهسائل االحرائية :
-1الشدبة السئػية
-0معامل ارتباط بيخسػف لحداب الثبات
-2معادلة فذخ لسعادلة حجة الفقخة
حجة الفقخة =(ت+2*1ت+0*0ت/)1*2ف ؾ
ت=1التكخار االكؿ (صعػبة لحج كبيخ)
ت=0التكخار الثاني (صعػبة لحجما)
ت=2التكخار الثالث(ليدت صعػبة)
ف ؾ=مجسػع التك اخرات

(البياتي كزكخيا )1799,009،

د/مخبع كاي :استعسمت لسػازنة الفخكؽ بيغ اجابات الصالبات لسعخفة كػف ىحه الفخكؽ ذات داللة احرائية اكال
(سيج )1799,206،
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الفرل الخابع
تحميل النتائج
سشتشاكؿ في ىحا الفرل تحجيج نتائج البحث الخاصة بسعخفة صعػبات حل السدائل الخياضية في الرف االكؿ

متػسط في متػسصة الرفا لمبشات .
اوال :الهجف االول

الرعػبات التي تػاجييا الصالبات في السدائل الخياضية لإلجابة عمى ىحا اليجؼ حدبت درجات الحجة لمفقخات

البالغة ( )06فقخة فػجج انيا تتخاكح بيغ ( ) 60.8بػصفيا االعمى ( )91.1بػصفيا االدنى كججكؿ رقع (أ) يػضح
ذلظ .
ججكؿ رقع (أ)تخاتب الرعهبات تنازليا حدب درجة الحجة
ت

الفقخات

رقم

الفقخة

درجة الحجة

أ

الخمط بيغ القػانيغ الخياضية لكثختيا

06

0.86

ب

الغيابات الستكخرة تؤدي الى عجـ فيع السػضػع

01

0.10

ت

عجـ قجرة كثيخ مغ الصمبة عمى فيع صيغة السدائل

2

0.27

ث

ضعف مجرس السادة في ايراؿ الجرس بالذكل السصمػب

19

0.29

ج

ضعف اسمػب معالجة السدالة كعجـ تشطيسيا

9

0.21
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ح

عجـ قجرة مجرس السادة عمى صياغة السدالة

17

0.21

خ

كثخة عجد الصمبة في الرف الػاحج يؤدي الى الفيع اثشاء الجرس

1

0.06

د

الخػؼ مغ الفذل في حل السدألة

16

0.00

ذ

المجػء الى االلية في مباشخة الحل كمتابعتو

11

0.01

ر

عجـ قجرة الصمبة عمى االستسخار في الحل

01

0.01

ز

خجل بعس الصمبة مغ الدؤاؿ عشج عجـ فيع السدألة

02

0.02

س

ميػؿ سمبية نحػ مادة الخياضيات

19

0.17

ش

عجـ القجرة عمى تسييد الحقائق الكسية كالعالقات الستزسشة في السدألة تفديخىا

12

0.19

ص

عجـ الذعػر بالخضا كاالرتياح عشج حل السدألة

00

0.12

ض

صعػبة اختيار الخصػات التي ستتبع في حل السدائل

6

0.00

ط

ضعف القجرة عمى التفكيخ االستجاللي كالتدمدل في خصػات الحل

10

0.02

ظ

عجـ التسكغ مغ السبادئ القػانيغ كالسفاهيع كالعسميات الخياضية

12

0.02

ع

عجـ قجرة الصمبة عمى ربط السدألة الججيجة بالسدألة الدابقة

02

0.29

غ

يعتقج معطع الصالب انو ال يدتفيج مغ مػاضيع الكتاب مدتقبال كسعمع

08

0.22
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ف

االخفاؽ في استيعاب السدألة

9

0.22

ق

عجـ القجرة عمة فيع معاني بعس السرصمحات الخياضية

11

1.98

ك

عجـ فيع قػانيغ حل السدألة

1

ه

عجـ التسكغ مغ القياـ ببعس ميارات العسميات الحدابية االساسية

18

م

كجػد عادات سيئة في القخاءة لجى الصمبة

7

ن

ضعف الصمبة في ميارة القخاءة كالسفخدات المغػية

8

1.66

نالحظ مغ الججكؿ (أ) باف معطع فقخات االستبانة تذكل صعػبة بالشدبة لمصالبات مقارنة درجة الحجة بجرجة القصع

البالغ ( ، )0كفي مايمي تفديخ لبعس ىحه الفقخات :

اف الفقخة (الخمط بيغ القػانيغ الخياضية لكثختيا ) احتمت السختبة االكلى في صعػبات حل السدائل الخياضية حيث

بمغت درجة حجتيا (  )0.68كىحا يعػد الى ضعف في استيعاب مادة الخياضيات كقػانيشيا .

كاما الفقخة (الغيابات الستكخرة تؤدي الى عع فيع السػضػع )احتمت السختبة الثانية في الرعػبات حيث بمغت درجة

حجتيا ( )0.10كيعػد ذلظ لعجـ تذجيج االدارة كاكلياء امػر الصمبة عمى الجكاـ .

اما الفقخة (عجـ قجرة كثيخ مغ الصمبة عمى فيع صيغة السدائل ) فقج احتمت السختبة الثالثة حيث بمغت درجة حجتيا
( )0.27كيعػد ذلظ الى ضعف اساس الصالبات في مادة الخياضيات كاما الفقخة (ضعف مجرس السادة في ايراؿ
الجركس بالذكل السصمػب ) فقج احتمت السختبة الخابعة حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.21كيعػد ذلظ الى الشقز في
كفاية بعس مجرسي كمجرسات مادة الخياضيات كعجـ الساميع بصخائق التجريذ اما الفقخة (ضعف اسمػب معالجة
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السدالة كعجـ تشطيسيا ) فقج احتمت السختبة الخامدة حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.21كيعػد ذلظ الى ضعف مدتػى
الصالبات كعجـ متابعتيع السادة كالقرػر في مسارسة حل التساريغ في البيت اما الفقخة (عجـ قجرة مجرس السادة في

صياغة السدألة بمغة الصالب الخاصة ) فقج احتمت السختبة الدادسة حيث بمغت درجة حجتيا (  ) 0.90كيعػد ذلظ

الى الفجػة بيغ السجرس كالصالب.

اما الفقخة (كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج يؤدي الى عجـ الفيع اثشاء الجرس ) فقج احتمت السختبة الدابعة حيث

بمغت درجة حجتيا( )0.06كيعػد ذلظ الى قمة عجد الرفػؼ في السجرسة كعجـ كفايتيا بعجد الصالبات كأما الفقخة

(الخػؼ مغ الفذل في حل السدألة ) فقج احتمت السختبة الثامشة بجرجة حجة ( )0.06كيعػد ذلظ الى عجـ ثقة

الصالبات بانفديغ عشج الحل .
كاما الفقخة (المجػء الى اآللية في مباشخة الحل كمتابعتو) فقج احتمت السختبة التاسعة حيث بمغت درجة حجتيا ()0.00
كيعػد ذلظ الى لجػء كثيخ مغ الصالبات الى حفظ حل السدألة عمى صجكرىغ مسا يحجد لجييغ السعخفة كاما الفقخة

(عجـ قجرة الصالبات عمى االستسخار في الحل ) فقج احتمت السختبة العاشخة حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.01كيعػد
ذلظ الى ضعف السيارة كعجـ اختيار الصخائق الرحيحة في الحل ) اما الفقخة (خجل بعس الصالبات مغ الدؤاؿ عشج

عجـ فيع السدألة ) فقج احتمت السختبة الحادية عذخ حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.01كيعػد ذلظ الى عجـ الثقة

بالشفذ كاالىساؿ في متابعة الجرس كعجـ اىتساـ السجرس بتداؤالت الصالبات .

الفقخة (ميػؿ سمبية نحػ مادة الخياضيات ) فقج احتمت السختبة الثانية عذخ حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.17كذلظ

اف معطع الصالبات يعانػف مغ ىحه الرعػبة مغ االساس كاما الفقخة (عجـ القجرة عمى تسييد الحقائق الكسية كالعالقات

الستزسشة في السدألة كتفديخىا ) فقج احتمت السختبة الثالثة عذخ بجرجة حجتيا ( )0.17كيعػد ذلظ الى اف كثيخ مغ

الصالبات يعتسجف عمى حفظ السدألة السحمػلة دكف فيع مزسػنيا كاما الفقخة ( عجـ الذعػر بالخضا كاالرتياح عشج
حل السدألة فقج احتمت السختبة الخابعة عذخ حيث بمغت درجة حجتيا ( )0.19كيعػد ذلظ الى اف كثيخ مغ الصالبات

يعتبخف مادة الخياضيات الجرس السعػؽ في حياتيغ الجراسية .
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الفقخة (صعػبة اختيار الخصػات التي ستتبع في حل السدائل ) فقج احتمت السختبة الخامدة عذخ حيث بمغت د رجة

حجتيا ( )0.12كيعػد ذلظ الى اف كثيخ مغ الصالبات لع يتابعغ الجرس عشج حل االمثمة كال يخاجعغ الحل في البيت
كيعتسجف عمى الحفظ فقط كاما الفقخة (ضعف القجرة عمى التفكيخ االستجاللي كالتدمدل في خصػات الحل ) فقج احتمت

السختبة الدادسة عذخ بجرجة حجة ( )0.00كيعػد ذلظ الى عجـ مذاركة الصالبات في حل السدائل في الرف كاما
الفقخات(ضعف االساس في مادة الخياضيات ) ك(عجـ التسكغ مغ السبادئ كالقػانيغ كالسفاهيع كالعسميات الخياضية
)ك(عجـ قجرة الصالبات عمى ربط السدألة الججيجة بالسدألة الدابقة ) فقج احتمت السختبة الدابعة عذخ حيث بمغت

درجة حجتيا ( )0.02كيعػد ذلظ الى اف ضعف الصالبات في مادة الخياضيات مغ بجاية دراستيغ كاستسخار التخاجع
الى االسبػع اك عجـ التقجـ في ذلظ كاما الفقخة (يعتقج الكثيخ مغ الصالبات بانيغ ال يدتفجف مغ مػاضيع الكتاب

مدتقبال كسعمع ) فقج احتمت السختبة الثامشة عذخ بجرجة حجة ( )0.29كقج الحطت الباحثة ذلظ عشج تجريديا ليحه
السخحمة اذ اف كثيخ مشي غ اليخغبغ بالجراسة اكثخ مسا يدتفجف مشو في

السخحمة االبتجائية كسعمع كاما الفقختيغ

(االخفاؽ في استيعاب السدالة ) ك(عجـ القجرة عمى فيع معاني بعس السرصمحات الخياضية ) فقج احتمتا السختبة

التاسعة عذخ بجرجة حجة ()0.22

كيعػد ذلظ الى ميػؿ سمبية نحػ مادة الخياضيات مغ معطع الصالبات .

ثانيا :الهجف الثاني
االجابة عمى الدؤاؿ التالي ىل تػجج فخكقات ذات داللة احرائية بيغ الرعػبات التي تػاجييا الصالبات مغ خالؿ

ججكؿ رقع (ب) نخى انو تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ اجابات الصالبات في الفقخات ()16,17,08عشج مدتػى
داللة ( . ) 2,28
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ججكؿ (ب) تك اخرات استجابات الصالبات لمرعػبات كقيسة مخبع كاي كمدتػى الجاللة االحرائية
الفقخة

صعهبة لحجكبيخ

صعهبة لحج ما

ليدت صعبة

مخبع كاي

الجاللة االحرائية

1

10

10

16

1.12

غيخ دالة

0

18

12

10

2.91

غيخ دالة

2

00

16

0

0.69

غيخ دالة

1

00

9

11

2.87

غيخ دالة

8

0

10

06

0.29

غيخ دالة

6

19

12

7

1.20

غيخ دالة

9

02

10

9

1.88

غيخ دالة

9

19

10

11

1.80

غيخ دالة

7

8

18

02

1.22

غيخ دالة

12

18

11

11

2.00

غيخ دالة

11

16

19

6

2.99

غيخ دالة

10

16

11

12

2.10

غيخ دالة

12

11

02

6

2.81

غيخ دالة
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11

12

19

12

2.69

غيخ دالة

18

9

11

17

2.82

غيخ دالة

16

08

12

8

7.79

دالة

19

06

12

1

1.99

غيخ دالة

19

19

10

12

1.26

غيخ دالة

17

09

7

1

9.97

دالة

02

11

19

9

2.62

غيخ دالة

01

17

10

7

0.20

غيخ دالة

00

01

7

12

0.69

غيخ دالة

02

00

12

9

2.71

غيخ دالة

01

09

1

7

2.01

غيخ دالة

08

17

19

19

6.12

دالة

06

07

12

1

1.91

غيخ دالة
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االستنتاجات
اىساؿ كثيخ مغ الصالبات في متابعة مادة الخياضيات كالسثابخة عمى مخاجعة القػانيغ كحل التساريغ في البيت كعجـ

كفاءة بعس السجرسات في ايراؿ مادة الجرس الى الصالبات كافتقارىع الى شخائق تجريذ مشاسبة عشج شخح السػاضيع

عمسا اف بعس السجرسات ال تخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصالبات عشج تجرسييغ السادة اضافة الى عجـ متابعة اكلياء

امػر الصالبات لبشاتيغ مسا يجعميغ ال يبالػف عشج تغيبيغ عغ الجكاـ ككحلظ ضعف اساس كثيخ مغ الصالبات في
مادة الخياضيات .
التهصيات :
فتح دكرات مدتسخة لمسجرسات لخفع السدتػى التجريدي كخاصة في شخائق التجريذ مع ضخكرة تػفيخ دليل السجرس

لجسيع السجرسات كمتابعتيغ في استعسالو كحثيغ عمى ذلظ مع حث الصالبات عمى االكثار مغ حل السدائل في
البيت .
المقتخحات :

اجخاء بحث في ( تجني تحريل الصالبات في مخاحل اخخى في مادة الخياضيات مغ كجية نطخ السجرسات
كالصالبات).
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المرادر :
-1القخاف الكخيع .
-0الدشة الشبػية الذخيفة .
 -2اميغ ،مشى شو(:)1777بحث مذكالت حل السدائل الخياضية لجى شمبة الرف الثاني الستػسط في مادة
الخياضيات مغ كجية نطخ السجرسيغ ،الجامعة السدتشرخية ،مجمة كمية السعمسيغ ،العجد العذخكف.

-1ابػزيشة ،فخيج كامل (:)1790الخياضيات مشياجيا كاصػؿ تجريديا  ،ط، 1دار الفخقاف لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
 -8البياتي ،عبجالجبار تػفيق كزكخيا اثشاسيػس(:)1799االحراء الػصفي كاالستجاللي ،مصبعة الثقافة العالسية

،بغجاد.

-6البياتي ،مطفخ فاضل كرشيج عبج الخزاؽ الرالحي (:)1791االحراء التخبػي ،مصبعة جامعة بغجاد ،بغجاد.
-6الحخبي،ابخاهيع سميع ( 0229ـ):اثخ استخجاـ بخمجية تعميسية كالمػحة اليشجسية عمى التحريل الجراسي في

الخياضيات لجى شالب الثاني الستػسط  ،جامعة أـ القخى ،كمية التخبية ،قدع السشاىج كشخؽ التجريذ ،مكة السكخمة،
رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة. .

-9الديج ،فؤاد البيي (:)1791عمع الشفذ االحرائي كقياس العقل البذخي ،ط،0دار الفكخ ،القاىخة.
-9الذارؼ ،احسج العخيفي (:)1776السجخل لتجريذ الخياضيات ،الجامعة السفتػحة ،شخابمذ.
-7سيج احسج شكخي (:)1799تصبيقات اسذ كمبادئ االحراء ،جامعة قصخ ،قصخ.
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 -12السعسػري ،عراـ عبجالعديد كالخالجي ،كالء عبجالخزاؽ الرالحي (:)0226الرعػبات التي تػاجو شالبات

معيج اعجاد السعمسات السدائي في حل السدائل الفيديائية مغ كجية نطخىغ ،جامعة ديالى ،مجمة الفتح ،العجد الدادس

كالعذخكف.

 -11السقجادي ،احسج دمحم (:)1770اسباب ضعف الصمبة في الخياضيات مغ كجية نطخ كل مغ (الصالب كمعمع
الخياضيات كمذخؼ الخياضيات)الجامعة االردنية ،مجمة رسالة السعمع ،العجد الخابع ،السجمج الثالث كالثالثػف ،االرف .

-10دمحم،صالح(1770ـ): ،اثخ استخجاـ اسمػب حل السذكالت في تشسية التفكيخ الخياضي لجى شالب السخحمة
الثانػية ،جامعة ششصا  ،مجمة كمية التخبية العجد.16

السرادر االجشبية
.Good Carter V.(1973)Dictionary of Education,3rd,ed New York mogran –Hill-10
&Rising(1972).Guielines for Teaching Matheaties chap 14-12
.Polya ,G. (1957)How to Solve it Prince tun University Press -11
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الممحق رقم ()1اسماء الخبخاء الحين استعان بهم الباحثين

ت

اسع التجريدي

1

أ.د.سعيج حديغ عمي الثالب

0

أ.د.رائج ادريذ محسػد

2

أ.د.عبج الػاحج حسيج الكبيدي

1

ـ.جشاف احسج رجا

8

ـ.بمقيذ خميل محسػد

االختراص
شخائق تجريذ
الخياضيات
شخائق تجريذ
الكيسياء
شخائق تجريذ
الخياضيات

شخائق تجريذ
الخياضيات
رياضيات
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الكمية

الجامعة

كمية التخبية

جامعة بابل

كمية التخبية

جامعة تكخيت

كمية التخبية

جامعة االنبار

قدع االشخاؼ

قدع االشخاؼ

االختراصي

االختراصي

قدع االشخاؼ

قدع االشخاؼ

االختراصي

االختراصي
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ممحق رقم ()2
بدم هللا الخحمن الخحيم
متهسطة الرفا لمبنات
م/استبيان اراء لجنة الخبخاء
االستاذ الفزل  -- - -----السحتخـ
تحية شيبة ...
يقػـ الباحثيغ بأعجاد دراسة تيجؼ الى تحجيج(صعػبات حل السدائل الخياضية التي تػاجييا شالبات الرف االكؿ

الستػسط مغ كجية نطخىغ في مادة الخياضيات) كقج اعجكا قائسة بيحه الرعػبات كنط اخ لسا تعيجكا

فيكع مغ خبخة عمسية لحا يخجػف ابجاء رايكع في تحجيج صالحية اك عجـ صالحية كل فقخة مغ فقخات
االستبياف بػضع عالمة صح في الحقل الحي يسثل رأيكع ككسا نخجػ ابجاء مقتخحاتكع بإضافة اك ححؼ اك تعجيل

الفقخات التي تخكف انيا مشاسبة .

 ....مع فائق شكخنا كتقجيخنا عمى تعاكنكع معشا
مالحطة :
نخجػ التفزل بحكخ السعمػمات االتية
-1

االسع الكامل :

-2

ا لمقب العمسي (الػضيفي) :
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الباحثيغ
ـ.ـ.رنا حازـ جاسع – ـ.ـ .حيخاف ابخاهيع فارس –ـ.د.ريع عسخاف رشيج –ـ.د.صالح يػنذ دركير

ممحق رقم ( ب )
بدم هللا الخحمن الخحيم
استبيان الطالبات
ت

الفقخات

أ

ضعف االساس في مادة الخياضيات

ب

عجـ فيع قػانيغ الحل

ت

ث
ج

صالحة

عجـ قجرة كثيخ مغ الصالبات عمى فيع صيغة
السدائل

كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج يؤدي الى
عجـ الفيع اثشاء الجرس
عجـ التسكغ مغ ميارة القخاءة ككجػد عادات سيئة
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غيخ صالحة
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في القخاءة
ح

خ

د

ذ
ر
ز

س

ش
ص

الرعػبة في اختيار الخصػات التي ستتبع في
حل السدائل

عجـ القجرة عمى اختيار االساليب السشاسبة
كاستحكار السعمػمات االساسية

عجـ قجرة الصالبات عمى التخسيغ كالتقجيخ مغ
اجل الحرػؿ عمى جػاب سخيع

عجـ التسكغ مغ القػانيغ كالسفاهيع كالعسميات
الخياضية

المجػء الى االلية في مباشخة الحل
ضعف القجرة عمى التفكيخ االستجاللي كالتدمدل
في خصػات الحل

عجـ القجرة عمى فيع معاني بعس السرصمحات
الخياضية

عجـ التسكغ عمى القياـ ببعس ميارات العسميات
الخياضية االساسية

الخػؼ مغ الفذل في حل السدألة
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ض

ضعف مجرسة السادة في ايراؿ الجرس بالذكل
السصمػب

ط
ظ

ع
غ
ف
ق
ك

ميػؿ سمبية نحػ مادة الخياضيات
عجـ قجرة مجرسة السادة مغ صياغة السدألة بمغة
الصالبات الخاصة
عجـ قجرة الصالبات مغ ربط السدألة الججيجة
بالسدألة الدابقة
عجـ قجرة الصالبات عمى االستسخار في الحل
خجل بعس الصالبات مغ الدؤاؿ عشج عجـ فيع
السدألة
الغياب الستكخر يؤدي الى عجـ فيع السػضػع
يعتقج كثيخ مغ الصالبات بانو اليدتفيج مغ
مػاضيع الكتاب مدتقبال كسعمع

ىل مغ مالحطات اخخى
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ممحق رقم (ج)
بدم هللا الخحمن الخحيم
متهسطة الرفا لمبنات
م/استبيان مغمق لمطالبات
عديدتي الصالبة........................
تحية شيبة ...
يقػـ الباحثيغ بأجخاء دراسة حػؿ (صعػبات حل السدائل الخياضية التي تػاجييا شالبات الرف االكؿ متػسط مغ

كجية نطخىغ في مادة الخياضيات) كلكػنظ مغ شالبات السخحمة فاف لخايظ اىسية لمبحث لحا نخجػ االجابة عمى فقخات
االستبياف بػضع عالمة ( √) اماـ الفقخة في الحقل الحي تخاه مشاسبا.
 ...مع جديل الذكخ كالتقجيخ لتعاكنكع
التعميسات :
-1

اذا

كشت

تعتقجيغ

اف

الفقخة

تسثل

صعػبة

لحج

كبيخ

فيخجى

كضع

عالمة

(في حقل صعػبة الى حج كبيخ)
-2

اذا

كشت

تعتقجيغ

اف

الفقخة

تسثل

صعػبة

لحج

ما

فيخجى

(في حقل صعػبة الى حج ما)
-3

اذا كشت تعتقجيغ اف الفقخة ال تسثل صعػبة فيخجى كضع عالمة (في حقل ليدت صعػبة)
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كضع

عالمة
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اسع السجرسة:
الباحثيغ
رنا حازم جاسم  -حيخان ابخاهيم فارس  -ريم عمخان رشيج -صالح يهنس درويش
ت

صعهبة لحج

الفقخات

كبيخ

أ

ضعف االساس في مادة الخياضيات

ب

عجـ فيع قػانيغ حل السدالة

ت

ث

ج

ح

عجـ قجرة كثيخ الخػؼ مغ الفذل في حل السدألة
مغ الصالبات عمى فيع صيغة السدائل
كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج يؤدي الى
عجـ الفيع اثشاء الجرس
ضعف الصالبات في ميارة القخاءة كالسفخدات
المغػية
الرعػبة في اختيار الخصػات التي ستتبع في حل
السدائل

خ

ضعف اسمػب معالجة السدألة كعجـ تشطيسيا

د

االخفاؽ في استيعاب السدألة
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صعهبة لحج
ما

ليدت

صعهبة
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ذ
ر
ز
س

ش
ع
غ

ؼ

ؽ
ؾ

كجػد عادات سيئة في القخاءة لجى الصالبات
عجـ التسكغ مغ السبادئ ك القػانيغ كالسفاهيع
كالعسميات الخياضية

المجػء الى االلية في مباشخة الحل
ضعف القجرة عمى التفكيخ االستجاللي كالتدمدل
في خصػات الحل
عجـ القجرة عمى فيع معاني بعس السرصمحات
الخياضية
الخػؼ مغ الفذل في حل السدألة
ضعف مجرسة السادة في ايراؿ الجرس بالذكل
السصمػب

عجـ قجرة مجرسة السادة مغ صياغة السدألة بمغة
الصالبات الخاصة

عجـ قجرة الصالبات مغ ربط السدألة الججيجة
بالسدألة الدابقة

عجـ قجرة الصالبات عمى االستسخار في الحل
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ـ
ف
ك
ق

خجل بعس الصالبات مغ الدؤاؿ عشج عجـ فيع
السدألة
الغياب الستكخر يؤدي الى عجـ فيع السػضػع
يعتقج كثيخ مغ الصالبات بانو اليدتفيج مغ مػاضيع
الكتاب مدتقبال كسعمع

الخمط بيغ قػانيغ الكتاب لكثختيا
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