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مأثورات
بسم هللا الرحمن الرحيم
{يَ ْرفَ ُع هللا الذين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم والذين أوتُوا ال ِع ْل َم َد َرجات}.
[المجادلة ،اآلية]11 :
وقال الشاعر:
العقل والعلم فى يوم قد اختلفا

من فيهما الذي قد أحرز الشرفا

العلم قال أنا أدركت غايته

والعقل قال بي الرحمن قد عرفا

فأطرق العلم اطراقا ً وقال له

من منا الذي به الرحمن قد اتصفا

فأدرك العقل أن العلم سيده

وقبل العقل رأس العلم وانصرفا

أ

إهداء :
إلى التي أجهدت نفسها لتضيء مسار حياتي
وسهرت ألجل راحتي وهنائي.
إلى من طوقتني بدعواتها طوال مشواري
إلى التي تحت قدميها الجنة
أمي أطال هللا عمرها
إلى الذي قدم أيام حياته عربونا لحياتنا
إلى الذي طالما تمنى أن يراني أتسلق سلم النجاح
إلى أبي أطال هللا عمره
إلى سندي الوحيد أخي الجياللي
إلى من عشت معه أجمل ذكرياتي
إلى زمالئي في التخصص وأخص بالذكر مسكين عبدهللا.
إلى زوجتي التي شجعتني كثيرا.
إلى إبني العزيز هيثم أطال هللا عمره
إلى لجنة المناقشة .
إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

ب

شكروتقدير :
أحمد هللا أوال وآخرا ،وأشكره شكرا كثيرا طيبا
على أنه قدر لهذا العمل أن يكتمل.
وبكل احترام وتقدير أتقدم بالشكر الجزيل و االمتنان إلى األستاذ
المشرف مكي أحمد الذي لم يبخل علي بمساعداته و توجيهاته القيمة،
وعلى حرصه ومتابعته لهذا العمل.
كما أتقدم بفائق الشكر والعرفان لألستاذ حولة محمد الذي ساعدني و
شجعني باستمرار إلتمام هذا البحث.
وأوجه شكري الخالص لكل أساتذتي بجامعة مستغانم على تشجيعاتهم
المستمرة.
وإلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد.
شكر خاص ألستاذنا قماري محمد أطال هللا في عمره.

ج

ملخص البحث:
إن ميدان علم النفس الذي يهتم بصفة خاصة بالعوامل التي تؤدي إلى زيادة فاعلية
التعليم وذلك من أجل اإلستيعاب والفهم والتحصيل العلمي الجيد في جميع المواد
الدراسية ,وهذا ماينعكس على أداء المتعلم في القسم عامة من خالل النتائج التي
يتحصل عليها في الفروض واالختبارات وكذا قدرته على حل المشاكل التي
تواجهه وتشبه إلى حد ما تلك التي تلقاها في الصف الدراسي ,أو باألحرى التي
تساهم في تنمية ذكائه و هنا يكمن اإلختالف بين المتعلمين .
وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول اإلختالف في التحصيل بين المتعلمين في
المؤسسة التربوية الواحدة وحتى بين المتعلمين من نفس المستوى التعليمي وحتى
أيضا اإلختالف لدى المتعلم الواحد باختالف المواد التعليمية في أي مستوى
تعليمي كان سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي.
لقد لقي موضوع التأخر الدراسي اهتمام العديد من الباحثين السيكولوجيين نظرا
لتأثيره في المجتمع وهذا بالنظر إلى انعكاساته على المتعلم فقد أفرز عدة حاالت
أخرى ناجمة عنه ,كالتسرب المدرسي,الفشل الدراسي وكثرة اآلفات اإلجتماعية
التي تؤدي إلى ما ال يحمد عقباه سواء بالنسبة للفرد أو االسرة وحتما بالنسبة
للمجتمع الذي هو المتنزه الحقيقي الذي يحتوي هؤالء الشباب الذين ذهبوا نتيجة
ضعف تحصيلهم الدراسي سواء كان سبب ذلك طريقة التدريس التي كان للمعلم أو
األستاذ الدور الفعال والرئيسي فيها أو حتى نتيجة المعامالت التي يتلقاها المتعلم
من محيط المدرسة بأكملها حتى ال نلقي باللوم على المعلم الذي غالبا ما ينال حصة
األسد في مثل هذه التهم.
وإلى جانب هذه العوامل التي تؤدي إلى إخفاق المتعلم و جعله متأخرا دراسيا يجب
التطرق أيضا إلى طبيعة المادة الدراسية التي هي أيضا من بين أسباب التأخر
الدراسي للمتعلم.
د

فالمتعلمين باختالف ثقافتهم وأعمارهم ومستواهم الذهني و جنسهم يتأثرون بطبيعة
المادة الدراسية فمنهم من نجده يحظى بتحصيل علمي جيد في المواد العلمية على
العكس من ذلك المواد األدبية و التي يراها مجرد مواد تعتمد على الحفظ و ال
تساهم في تطوير وتنمية القدرات العقلية و اإلبداعية للفرد و بالتالي تؤدي به إلى
العزوف عنها و بالتالي ينجر عن ذلك تأخره الدراسي في هذه المواد  ,وعلى
العكس من ذلك تماما نجد طائفة أخرى من المتعلمين متأخرة دراسيا في المواد
العلمية وباألخص في مادتي الفيزياء و الرياضيات ,هذه األخيرة التي في الغالب
يكرهها معظم المتعلمين وهذا نظرا لطابعها التجريدي .

ه
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مقدمة البحث:
إن النجاح المدرسي عامل ذو أثر كبير في تكوين الشخصية إذ أن النجاح يتبعه عادة تقدير و
رضا من الغير و الشعور باالرتياح و تزيد الثقة في بالنفس لكن هذا النجاح ال نجده عند كافة
البشر فهو يختلف من فرد إلى آخر باختالف الفروق الفردية و البنيات الجسمية والظروف
المحيطة بالفرد فمن لم يكن ناجحا كان متأخرا .
و في هذا االتجاه إرتأينا أن ندرس هذا التأخر من جانب علمي محض و كانت لنا نظرة
خاصة عن التأخر الدراسي في مادة الرياضيات و الذي كان يتضح لنا من خالل نظرتنا
العلمية أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بنمط التفكير الخاص لكل فرد .
من أجل التأكد من نظرتنا هذه قمنا بهذا البحث بحيث قمنا بتقسيم البحث إلى جانبين  :جانب
نظري و جانب تطبيقي حيث كان يتضمن الجانب التطبيقي خمس فصول .
الفصل األول التمهيدي و الذي يتضمن اشكالية البحث و التي تبحث عن وجود االرتباط بين
التأخر الدراسي في مادة الرياضيات  ،و عالقته بنمط التفكير و منها قمنا بطرح التساؤالت
التالية .
اإلشكالية العامة:
هل هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نتائج التالميذ على استمارة نمط التفكير و
درجاتهم في اختبار مادة الرياضيات ؟
األسئلة الفرعية:
 -0هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير لصالح الذكور؟
-1هل هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولى متوسط
يعزى إلى متغير الجنس؟
-2هل هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية ؟
-0هل هناك اختالف بين المتأخرين دراسيا و المتفوقين دراسيا من حيث نمط التفكير ؟
و من ثم قمنا بصياغة فرضيات اجرائية لهذا البحث وفق اإلشكالية كما يلي :
الفرضية العامة :هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نتائج التالميذ على استمارة نمط
التفكير و درجاتهم في اختبار مادة الرياضيات .
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الفرضيات الفرعية:
-0توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير لصالح الذكور.
-1هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولى متوسط يعزى
إلى متغير الجنس.
-2هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية .
-0هناك اختالف بين المتأخرين دراسيا و المتفوقين دراسيا من حيث نمط التفكير.
و تكلمنا في هذا الفصل أيضا عن دواعي اختيار موضوع البحث و أهمية الدراسة وقمنا
بتعريف مصطلحات البحث بعدها انتقلنا إلى الفصل الثاني وتطرقنا فيه إلى مشكل التأخر
الدراسي بصفة عامة عرضنا فيه تعريفاته المختلفة و مفاهيمه باإلضافة إلى أسبابه و
مظاهره و طرق عالجه أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان نمط التفكير واستعرضنا فيه
كل ما يتعلق بهذا الجانب و أبرزنا ماهية التفكير و كيف تنظر المدرسة السلوكية إلى التفكير
و كيف قسمته إلى تفكير إيجابي و تفكير سلبي .
أما الفصل الرابع فكان لمادة الرياضيات في التعليم المتوسط فهنا قمنا بتعريف الرياضيات و
إعطاء األهمية من تدريسها مع إبراز مناهجها في هذا الطور من التعليم و كيف أن المراهق
يبدأ يتحسس هذه المادة و يربطها بالواقع و كما يعتبرها البعض مجرد مادة تجريبية خالية من
األهمية .
أما الفصل الخامس فخصصناه للدراسات السابقة واستعرضنا في الفصل السادس منهجية
الدراسة فعرفنا فيه منهج البحث المستخدم و كذا حدود الدراسة و مجتمعها باإلضافة إلى
مواصفات عينة الدراسة االستطالعية و كذا طريقة و خطوات إجراء هذه الدراسة و إبراز
من خالله أداة القياس و خصائصها السيكومترية باإلضافة إلى و صفها أما الفصل السابع
فكان للدراسة األساسية و تضمن ظروف إجراء الدراسة األساسية و مجتمعها و حدودها و
كذا خصائص و مواصفات عيينة الدراسة األساسية و األساليب اإلحصائية المستخدمة في
هذه الدراسة أما الفصل الثامن فخصصناه لعرض النتائج و استعرضنا فيه نتائج الفرضيات
الخاصة بالبحث .الفصل التاسع قمنا بمناقشة نتائج كل فرضية و في األخير قمنا بصياغة
االستنتاج و الخالصة النهائية و خرجنا بتوصيات و اقتراحات فيما يخص هذا الموضوع .
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اشكالية البحث:
تمثل التغيرات في اإلدراك أو التفكير المجموعة الثانية من التغيرات الرئيسية
التي تحدث خالل مرحلة المراهقة  ،فالفرد يمر بتغيرات معرفية واسعة كتلك التي
حدثت على البعد البيولوجي والذي يضمن تغيرات البلوغ وانتقال المراهق إلى
ممارسة أدوار اجتماعية جديدة  ،والتغيرات على البعد المعرفي تنبيء بحدوث
تطور في أشكال التفكير لها أهمية كبيرة على نمو المراهق وسلوكه .فالراهق
يستطيع التخطيط لمستقبله  ،يتخيل المستحيل ويدرك المعاني المتعددة للكلمات
والمواقف  ،يفهم االختالفات الدقيقة ويتابع مناقشة فلسفية ويستجيب لسؤال بسيط
بإجابة مناسبة .باإلضافة إلى أنّه يعرف أكثر من األطفال ،ولديه الفرص الكتساب
المزيد من المعلومات  ،إالّ أنّه يفكر بطرق أكثر تقدما وفعالية.
لقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجراها الباحثون باستعمال اختبارات الذكاء ّ
أن
نسبة الذكاء تقاس بضرب حاصل قسمة العمر العقلي على العمر الزمني في
مئة(.)011واستخلصت أن نسبة ذكاء الفرد المتوسط تكون من (01إلى )001
درجة في حين أن من كانت درجته بين 31و  01درجة كان دون المتوسط ،أما
األذكياء فإن نسبة ذكائهم فما بين  001و 011درجة  ،أما إذا كانت نسبة ذكائهم
بين 011و  001درجة فيعتبر ذكيا جدا ،في حين أن العبقري هو من كانت نسبة
ذكائه ما فوق  001درجة.
إن الهدف من قياس القدرات العقلية للفرد هو معرفة مدى تالؤم ما يقدمه للفرد
كمشكل لمعرفة رد فعله اتجاهه وكذا بناء برامج عالجية خاصة لألفراد دون
المتوسطين من أجل إلحاقهم بالطبقة العادية من إخوانهم.
كما يعتبر التأخر الدراسي للفرد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنمو العقلي له وهذا ما
أثبتته دراسة الدكتور رشاد صالح الدمنهوري وعباس محمود عوض حسب ما
جاء في كتابهما "التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي" والتي خلصت أن
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المتأخرين دراسيا هم فئة تقع بين العاديين المتوسطين وضعاف العقول المتخلفين
عقليا.
كما أن بعض العلماء مثل سيرل بيرت يعتبر أن التلميذ المتأخر دراسيا هو الذي
يكون مستوى تحصيله أقل من  % 31بالنسبة لمستوى أقرانه في نفس العمر
الزمني.
فيما ربطت دراسات أخرى أسباب التأخر الدراسي باإلضافة إلى العوامل العقلية
إلى عوامل أخرى كالعوامل األسرية وهذا من خالل إهمال اآلباء وانشغالهم
بأعمالهم وهذا ما يؤدي بهم إلى عدم متابعة ومراقبة مسارهم الدراسي مما يؤدي
إلى انخفاض مستواهم الدراسي ،أما فئة أخرى فترى أن العوامل المدرسية هي
السبب الرئيسي لتأخر التالميذ في اكتساب المعرفة ويبررون نظرتهم هذه بعدم
كفاءة وقدرة المعلمين على التعليم الصحيح وفقدانهم الطريقة الصحيحة والمثالية
إليصال المعلومة للمتعلم وكذا كثافة البرامج التعليمية أو العقاب الذي يمارسه
المعلمون على المتعلمين .صنف آخر من الدارسين يرجعون األمر إلى العوامل
الجسمية وفي مقدمتها بنية الفرد  ،فاالختالف في البنيات يؤدي االختالف في
التحصيل  ،فاإلعاقة الجسدية كضعف السمع أو البصر وعمى األلوان يحول دون
إدراك ومتابعة الدرس باستمرار  ،كما أن بعض العاهات كصعوبة النطق وبعض
عيوب الكالم تحول دون قدرة المتعلم على التعبير الصحيح فيشعر حينها الفرد
بالنقص وتسبب له مضايقات متعددة تؤثر عليه سلبا .كما أنه هناك بعض العوامل
المتعلقة بالفرد تجعله متأخرا دراسيا كإهماله أداء الواجبات المدرسية وعدم االنتباه
داخل الفصل وجهلهم لطرق المذاكرة.
ويتضح من خالل هذه الدراسات واالستنتاجات أن موضوع التأخر الدراسي شغل
المفكرين كثيرا وربطوه بعدة متغيرات تؤثر فيه فمنهم من تحققت فروضهم ومنهم

5

من لم تتحقق ولكن الشيء األكيد هو أن كل هذه الدراسات نسبية وتخضع لشروط
تجريبية محددة من طرفهم.
من خالل البحث والتمحيص ظهرت للباحث بعض األسئلة المبنية على تصوراته
الخاصة اتجاه الموضوع والذي ربطه بنمط التفكير لدى المتعلم ونظرته إلى المادة
المتأخر فيها دراسيا وكذا جنسه فهل هناك عالقة بين نمط التفكير والتأخر
الدراسي؟ ولإلجابة عن هذه التخيالت قام الباحث بطرح األسئلة القابلة للبحث على
الشكل التالي:
اإلشكالية العامة:
هل هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نتائج التالميذ على استمارة نمطالتفكير و درجاتهم في إختبار مادة الرياضيات ؟
األسئلة الفرعية:
اإلشكالية الفرعية األولى:
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير لصالحالذكور؟
اإلشكالية الفرعيةالثانية:
هل هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولىمتوسط يعزى إلى متغير الجنس؟
اإلشكالية الفرعيةالثالثة:
هل هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية ؟اإلشكالية الفرعيةالرابعة:
هل هناك إختالف بين المتأخرين دراسيا و المتفوقين دراسيا من حيث نمطالتفكير؟

6

فرضيات البحث:
للتحقق من مدى صحة هذه األسئلة إما باإليجاب أو بالسلب قام الباحث بصياغة
الفرضيات التالية:
الفرضية العامة:
 هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نتائج التالميذ على استمارة نمطالتفكير و درجاتهم في إختبار مادة الرياضيات .
الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية األولى:
 توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير لصالحالذكور.
الفرضية الفرعيةالثانية:
 هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولىمتوسط يعزى إلى متغير الجنس.
الفرضية الفرعيةالثالثة:
هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية .الفرضية الفرعيةالرابعة:
هناك إختالف بين المتأخرين دراسيا و المتفوقين دراسيا من حيث نمط التفكير.

7

دواعي اختيار الموضوع:
يعود اإلهتمام الخاص بهذا الموضوع في األصل إلى التساؤل في األوساط
المختلفة (أولياء  ،أساتذة  ،طلبة ) عن األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تأخر
التالميذ في مادة الرياضيات  ،و عن العوامل التي تؤدي إلى تفادي هذه الظاهرة ،
كذلك إلى معرفة كون أنا التالميذ يخافون كثيرا من مادة الرياضيات .
و هذه التساؤالت تقودنا إلى افتراضات جد شائعة  ،غالبا ما تتلخص في نمط تفكير
السائد عند الطلبة بمجرد تفكيرهم في هذه المادة و صعوبتها .
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة كل بحث عند خروجه إلى النور و إطالع المعنيين باألمر
( من األساتذة  ،و األولياء  ،الطلبة ،و المرشدين نفسانيين ) عليه و اإلستفادة منه
 ،حيث تكمن قيمته فيما يلي :
 أثراء الدراسات السلمية و التربوية بهذا النوع من البحوث التي تهتمباإلمتحانات المصيرية .
  -إبراز أهمية األبعاد المختلفة التي تحيط و تؤثر بإمتحان شهادة التعليمالمتوسط .
 الخروج بصورة واضحة عن مختلف األحاسيس التي تختلج في نفسالطالب المقبل على إمتحان مصيري .
 الوصول إلى طريقة عملية نتمكن بها من طريقة تفكير الطالب اتجاه مادةالرياضيات و اتجاه االمتحانات من تفكيرسلبي إلى إيجابي من خالل
اإلحتكاك و التفاعل و التدخل الفعال .

8

أهداف الدراسة:
لكل بحث علمي هدف يصب إلى تحقيقه بتسليط األضواء على مختلف العناصر
التي تتحكم فيه  ،و ذلك من خالل األهمية التي يسعى إلى تجسيدها في أرض و
الواقع .
الهدف من الدراسة  :إن المراد من هذه الدراسةهو :
 التأكد من وجود عالقة تجمع بين نمط التفكير و التأخر التأخر الدراسي للتلميذفي مادة الرياضيات .
 تحديد أثر عامل الخبرة على كل من المتغيرين المكونين للبحث . التحقق من وجود فروق في نمط التفكير بين التالميذ المتأخرين ،و التالميذ غيرالمتأخرين دراسيا في مادة الرياضيات .

9

التعاريف اإلجرائية:
*التأخر الدراسي :ويعرف بحسب هذه الدراسة بأنه الدرجة المحصل عليها في
امتحان مادة الرياضيات بحيث يتحصل المتعلم على درجة أقل من  3من .11
*نمط التفكير:هو العالمة أو النقطة التي تمنح للمتعلم على اختبار نمط
التفكير(يعرف بحسب استمارة نمط التفكير)
*التعليم المتوسط:هو مرحلة من مراحل التعليم يقع بين التعليم اإلبتدائي والتعليم
الثانوي وينقسم إلى أربع مستويات.
المستويات األربع(السنة األولى،الثانية،الثالثة والرابعة من التعليم المتوسط في
الجزائر)
الرياضيات :أداة الكتساب المعارف ووسيلة لتكوين الفكر ،فهي تساهم في نمو
قدرات التلميذ الذهنية وتشارك في بناء شخصيته ودعم استقالليته وتسهيل مواصلة
تكوينه المستقبلي.
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تمهيد :

ر
التأخّ الر ايأ كمأ وأ معأ
لقيت مشكلة
الت ب يأأة التعليميأأة مدأأة برايأأة القأ ف الم ةأ

اوتم مأ و ايأع و اأ اط يأ
ا أ يأأدة  0011لبأأت اليأأل ت

ال ديية مف ع لم الد س ال ير بدييه ر اية مشكلة التخّ عدر تالمية المرا س ثم
ت الت بعر ةلك الر اي ت المتعلقة بهةه المشكلة.
يالحظ التخّ الر اي مع ظه
الت

يب ايه بعض ال الب

دت ئج االّتب ات ال صلية حيث تتةح الم ار
قر يكأ ف يأ ب ال لأب متكأ او اأ مقأ ات

معيدة أ يحأرث اأ مقأ ات متد عأة كمأ قأر يكأ ف ال يأ ب مأف يأدة طّأ
بمعدى تك ا وةا ال ي ب ا يد ات مّتل ة
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*0تعريف التأخر الدراسي:
ال لب المتخّ ر ايي و و مف أظه ةع و كلي و أ جزئي و ا المق ات الر ايية
ب لديبة للميت
الر اي

المدتظ مف ال الب الع رييف الةيف ا مثل يده اصله

1

 التخّ الر اي ح لة تخّ أ دقص أ عرم اكتم ل الدم التحصيل دتيجةلع امل عقلية أ جيمية أ اجتم عية أ اد ع لية بحيث تدّ ض ديبة التحصيل
ر ف الميت

الع ري المت ي ا حر ر ادح اايف معي يف ي لبيف.

التخّ الر اي :يع

على أده دقص قر ة التلمية على تعلم الم ار الر ايية

اى المر ية ةلك طيب ب متعررة بعةه ي جع إلى المدزل ع امل التدشئة
االجتم عية

بعةه ي جع إلى المر ية بإمك دي ته الم رية البش ية العالق ت

الي ئرة ايه

بعةه ي جع إلى التلمية د يه بظ اه الجيمية العقلية االد ع لية

2

يُع ر

" محمر ّلي ة ب ك ت " التلمية المتخّ ر ايي و بق له  " :إةا ظه

ةع ه ب ة ح ا الر اية عدر مق دته بغي ه مف التالمية الع رييف مف مثل
عم ه الزمد " .
ي

" دعيم ال ا ع " بخده " ال ل المقص تقصي او ملح ظ و ا تحصيله

المر ي ب لديبة للميت
ود ك مف ع

ل ي ي مت ي ا عم ه الزمد " .

المدتظ مف

التخّ مف مدظ التحصيل الر اي اخش اب او م يل ر إلى أف

التخّ الر اي و الح لة الت يجر ايه المتخّ المق
ايتيع به إال بعر أف يحرث لهةا المق

د ع مف التكي

 1اإلرشاد النفسي والتربوي أ.د  /محمود عطا حسن عقل
 2االتجاهات المعاصرة في إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسي
ا.د /إسماعيل ابراهيم بدر ص311

- 13 -

الر اي مف الصع بة
التعليم أ الت ب ي

التأخــــــــر الدراسي

الفصل الثاني

التع مل مع المق

بر جة كبي ة تجعله متكي مع مت لب ت قر ته ا التحصيل

الر اي .
(محمر جميل 0010وـ) بخف التخّ الر اي و ح لة تخّ أ دقص

كم يع

ا التحصيل طيب ب عقلية أ جيمية أ اجتم عية أ اد ع لية بحيث تدّ ض ديبة
التحصيل ر ف الميت
تع ي

الع ري.3

يي ل بي ت:

الةي يق ل ايه " التخّ الر اي ُي لق على أ لئك الةيف ال ييت يع -ف وم ا
مدتص

اليدة الر ايية أف يق م ا ب لعمل الم ل ب مف الص

مب ش وة .

الةي يقع ر دهم

4

ا تع ي
يك ف ميت

آّ يق ل يي ل بي ت " أف التلمية المت ر
خّ ر ايي و و الةي
تحصيله أقل مف (  ) ٪ 31ب لديبة لميت

أق اده ا د س العم

الزمد ".
أم أ ييتيف لدج ام ايع اه:
بخده " التلمية الةي ال ييت يع تحقيق الميت ي ت الم ل بة مده ا الص

الر اي

و متخّ ا تحصيله اطك ريم ب لقي س إلى العم التحصيل طق اده ".
أم ح مر زو اف اإده يُع ر

التخّ الر اي بخده " ح لة تخّ أ تّلر
ر

5

أ

و
دتيجة لع امل عقلية أ جيمية أ اجتم عية
دقص أ عرم اكتم ل الدم التحصيل
أ اد ع لية بحيث تدّ ض ديبة التحصيل ر ف الميت

الع ري المت ي ".6

ظ و ة التخّ الر اي و عب ة عف تك يف ا ة ال يمكف مالحظته
مب ش ة إدم يمكف أف ييترل عليه عف

يق آث ه دت ئجه المت تبة عليه.حيث

1101/12/13 http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=6557 3
Sir Cyril Burt, the back ward child, university of London press, Ltd: London, 1951, p. 77 4
Christine Lngram , p: Education of the slow learning child, chap 2. The Ronald press con. Y, 2 5
p. 17 ,0012
 6حامد عبد السالم زهران  ، ،ص  111علم النفس النمو " الطفولة و المراهقة  ،عالم الكتب  ،القاهرة 0001،
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أده متغي ا ة ك مف ال يمكف مالحظته ا الح ل  .كةلك طف المتخّ يف
ر ايي وم ائة تقع بيف الع رييف المت ي يف ةع

العق ل المتّل يف عقلي . 7

 -2مظاهر التأخر الدراسي :
يظه التخّ الر اي ا عرة ص
 -1-2التأخر العام :

أشك ل مده :
التلمية ا جميع الم ار الر ايية و

يظه ق ةع

م تب بدقص ا الةك ء الع م حيث ال تتعر ديبة الةك ء عدر تالمية وةه ال ئة (
 31إلى .) 31
 -2-2التأخر النوعي أو الخاص  :يظه ا ةع
الم ار اق

التلمية ا م رة أ بعض

و م تب بعرم ك ية القر ات العقلية الّ صة؛ ك لقر ة ال ي ةية

أ القر ة الل ظية أ القر ة ال دية أ القر ة على الح ظ التةك ...الخ.
 -3-2التأخر الفردي  :يتمثل ا تخّ تلمية أ عرر قليل مف التالمية ا قيم
ر اي معيف

و غ لب م يك ف م تب

ب لظ

 -8-2التأخر الجماعي  :يتجلى ا الةع

الع م ا قيم ر اي معيف أ ا

مجم عة مف اطقي م أ ا مر ية أ د حية معيدة
عف أيب ب مر يية أ عف ظ

الشّصية لكل تلمية.
و غ لي م يك ف د شئ

المحي .

-3أسباب التأخر الدراسي:
 -1-3العوامل العقلية  :تتمثل وةه الع امل ا :
أ .الةك ء  :يعتب مف أوم الع امل المؤث ة ا التحصيل الر ايأ

ب لتأ ل اأ ف

ادّ ض ديبة الةك ء لر ال لب تؤري إلى تخّ ر اي ع م .
ب .القر ات الّ صة الم تب ة ب لتحصيل :ك لقر ة اللغ ية العررية يظه أث
القر ات الّ صة ا ح الت تخّ ال لب ا م رة معيدة مع تقرمه اأ بأ ق
الم ار.
 7د.رشاد صالح دمنهوري .دكتور عباس محمود عوض  -التنشئة االجتماعية و التأخر الدراسي  .دار المعارف الجامعية ص 010
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ت .ةأأع

التأخــــــــر الدراسي

الأأةاك ة  :تعتبأ مأأف اطيأأب ب المهمأأة المأأؤث ة اأ عمليأأة التحصأأيل

الر اي .
-2-3العوامل األسرية :
أ .اتج و ت اآلب ء اليلبية دح المر ية :
يتةح ةلك ا إوم ل اآلبأ ء ادشأغ لهم بإعمأ لهم ممأ يحأ ل ر ف م اقبأة اطبدأ ء
تشجيعهم وةا قر يحقأق اآلبأ ء دج حأ و اقتصأ ري و علأى الأ غم مأف جهلهأم بأ لق اءة
الكت بة بهةا ال تمثل المر ية قيمة ا دظ وم  .اي ع ف م يمأتص اطبدأ ء وأةه
االتج و ت اليلبية تؤث على ميت اوم الر اي .
ب .االدّ ض الشرير للميت

االجتم ع :

إف ال الب المح م ف ثق اي و يعيشأ ف اأ ميأت

اجتمأ ع مأدّ ض يعأ د ف

مأأف اق أ ا أ الّب أ ات التج أ ب الت أ تزيأأر مع أ اهم مم أ يأأؤري بص أ ة غي أ
مب ش ة إلى التخّ الر اي .
ت .ادّ ض الميت

االقتص ري لألي ة :

ال ق أ لأأه ا تب أ و أي ي أ ا أ التأأخّ الر اي أ
الم ض تكلي

لعلأأه و أ اطق أ

اي أ ء التغةيأأة

ال لب ب لقي م ببعض اطعم ل المدزليأة لميأ عرة اطيأ ة يع قأه

عأأف مت بعأأة الر ايأأة .ال ق أ يعكأأس ةأأع

اامك دي أ ت ا أ المدأأزل مأأف صأأح

تل زي أ ف كتأأب مجأأالت كأأل ةلأأك يصأأب ا أ ص أ ة غي أ مب ش أ ة ا أ غي أ
مصلحة ال لب.
ث .عرم ت ا الج المد يب للمةاك ة ا المدزل :
يعأ ر وأأةا إلأأى عأأرة أيأأب ب مدهأ ازرحأ م المدأأزل الّالاأ ت الع ئليأأة
ال أالق

ح أ الت

القيأ ة اأ التع مأأل مأأع اطبدأ ء كأل وأأةا يدأأتج عدأأه عأأرم تقأأري م لأأب

ال لب اد ع الته مم يك ف يبب و ا بعث ج مف القلأق االةأ
ا حي ة ال لب الر ايية .
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-3-3العوامل المدرسية :
أ .عرم ك ية المعلميف :
إف ةع

التر يس ّص ص و ا الم حلة االبترائية يؤري إلى عرم إتق ف ال لب
لب تّل

للمه ات اطي يية ا الم رة  .اكم مف

ا م رة ال ي ةأي ت أصأبح

ك و و له دتيجة لي ء التر يس الةي تلق ه.
ب .الج االجتم ع المر ي :
أف الج أ المر ي أ الأأةي يتيأأم ب لتقبأأل يتأأيح ال أ ص لل أأالب اشأأب ع ح ج أ تهم
إشأأع وم ب أ لت ق الدج أ ح يزيأأر مأأف ثقأأتهم بخد يأأهم  .أم أ إةا اة أ
ال لب مع معلميه زمالئه ( عرم تكيي

بت عالقأأة

ال لب مع عد ص المجتمع المر ي )

ا لدتيجة ال بيعية و ةع ه ا التحصيل.
ت .مم ي ت ال لبة:


التب يف الشرير ا ميت ي ت ال أالب ممأ يجعأل بعأض ال أالب ييأيئ ف إلأى
ع جزي التعلم .



التب يف ا أعمأ ال أالب أجيأ مهم ممأ يتأيح للأبعض ايأتغالل قأ تهم اأ
اليي



ة ّلق ج مد

للتعلم الحي ة .

كث اة ال صل الت تيهم ا اّت ء كثي مف الصع ب ت الق ئمة لأر ال أالب
مم يؤري إلى إوم له عرم مع لجته





االشت ا ت اليلبية الم تب ة ب لتعلم الص
شع

ال الب ب لةج

الملل مف

ك لعق ب ال شل .

تيف الي م الر اي .

ر .مم ي ت المعلميف :


غي ب الت عل بيف المعلم المتعلم .



عرم قر ة المعلم على تحرير القر ات الت ييتجيب له ال الب .



الت كيز على الر ج ت برالو مف اطاك
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-8-3العوامل الجسمية:
أ .ةع

البدية الع م :

يح ل ر ف قر ة ال لب على االدتب ه الت كيز المت بعة

يصبح ال لب أكث

ق بلية للتعب ااص بة ب طم اض المّتل ة وةا ب لت ل يت ك أث ا اةح و ا
التخّ الر اي .
ب .ااع ق ت الجيرية:
مثأأل ةأأع

اليأأمع أ البص أ

الر س ب يتم ا أة

عمأأى اطل أ اف اأأةلك يح أ ل ر ف أر اك مت بعأأة

إلأى ةلأك اطثأ الد يأ الأةي قأر تحرثأه وأةه ااع قأة لأر

ال لب ّ صة إةا ق ف د يه بزمالئه اآلّ يف مم يشع ه ب الّتال

عدهم.

ت .الع و ت:
إف بعض الع و ت مثل صع بة الد ق عي ب الكالم الت تح ل ر ف قر ة
ال لب على التعبي الصحيح كم أف الع و ت الجيمية قر تشع ال لب ب لدقص
ايعتقر اده م ةع ت حص اآلّ يف تقيميهم  .وةا يبب له مة يق ت متعررة
تح ل بيده بيف الت كيز على الر اية .
ث .الع امل االد ع لية:
أف ال لب شرير القلق أ الحي ء غي الميتق يجر ع رة صع بة ا التكييأ
الج المر ي  .قر يدتج عف وأةا اةأ

مأع

اب ال لأب ّ اأه ممأ ييأبب لأه تأخّ

ر ايي و.
-5-3عوامل شخصية متعلقة بالطالب :
يتةأأح مأأف إحأأر الر ايأ ت الميراديأأة ()0التأ أج يأأت علأأى ال أأالب المتأأخّ يف
ر ايي و أف أوم الع امل الشّصية م يل


ااوم ل ا أراء ال اجب ت المر يية .



تخجيل الر اية إلى ده ية الع م .
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عرم االدتب ه راّل ال صل .



تك أ يف م ه أ م يأألب عأأف الأأةات ب العتق أ ر ادهأأم ع أ جز ف عأأف اهأأم الم أ ار
الر ايية مت بعته .
ادّ ض الرااعية للتعليم .



ق المةاك ة .



جهل ال الب ب



عرم إمك دية القب ل اأ الج معأ ت حيأث يتعمأر أالب الصأ
ال ي ب بعر الحصأ ل علأى معأرل ةأعي

الث لأث ثأ د ي

ّأالل اّتبأ ات ال صأل الر ايأ

اط ل .
-0العوامل المساعدة على وجود المشكلة :
 -1-8أسببباب داخليببة  :مثأأل اطمأ اض ااع قأ ت العيأ ب الحيأأية – كأأةلك
القر ات الةودية – قلق االّتب ات – مشكالت اد ع لية – دقص االدتب ه .
-2-8أسباب خارجية  :و عريرة مده :
ئة مثل م ض ال لب أ أحراث ا أي ته .

 -0ظ

 -1ع رات االيتةك .
 -2م ق
-0

راّل المر ية مثل مجم عة اطصرق ء .

ق التر يس .

 -1صع بة االمتح د ت.
 -2ظ

أي ية مثل أيل ب مع ملة ال الريف.
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 -3ع امل أّ

التأخــــــــر الدراسي

مثل ك ف ال ل ا مر ية جريرة أ تغييأ مأر س المأ رة أ

دقص التعزيز – اّتال

ال لب عف زمالئه ا اليف أ الجيم.

 -3ادشغ ل ال لب الزائر بخدش ة أّ

مثل المب ي ت ال ي ةة .

-5األعراض:
-1-5تحديد التأخر الدراسي :
لك ديت يع تحرير ك ف التلمية متخّ ر ايي و أم ال يدبغ إج اء االّتب ات
الت لية:
1ـ اّتب ات الةك ء .
2ـ اّتب ات القر ات.
3ـ اّتب ات التكي

الشّص

االجتم ع

يخح ل أف أقرم لمحة عف وةه االّتب ات م يمكف أف تكش ه لد كل احرة
مده مف معل م ت و مة م يرة تي عرد على التع
م إةا ك ف عم ه العقل يتد يب مع عم ه الزمد
ةلك

على ميت

ةك ء التلمية

أم اده أعلى أم أردى مف

ترلد على ال ي ئل الت يمكف االيتع دة به لمع لجة أيب ب تخّ ه

ت جيهه ال جهة الصحيحة

مالق ت المصي الةي يمكف أف يصيب العملية

التعليمية الت ب ية إةا م أومل وةا الج دب مف االّتب ات .
 1-1-5ـ اختبارات الذكاء:
الةك ء كم و معل م القر ة على التعلم اكتي ب الّب ات كلم زار الةك ء
كلم زارت القر ة على التعلم

بيع أف اط

ل جميع و يّتل ف بعةهم عف

بعض بديبة الةك ء ك ّتالاهم ا القر ة الجيمية ي اء بي اء.
لقر ك ف العلم ء ايم مةى يهتم ف بكمية الةك ء لر ال ل بص ةع مة إال
أف اطبح ث الجريرة كش ت أف للةك ء أد اع متعررة اقر دجر تلميةاو مت ق و ا
- 20 -
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ال ي ةي ت
قص
م ةا تكش
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ا اادش ء التعبي  .إف اّتب ات الةك ء أومية

لكده ةعي

يدبغ أف تخّةو مرا يد ب لحيب ف لك تيت يع أف تؤري عمله بدج ح.
لد اّتب ات الةك ء ؟

1ـ تع اد وةه االّتب ات إف ك ف تحصيل التلمية مت ق و مع قر اته أم أف
تحصيله أقل مف ةلك

إلى أي مر ؟

2ـ تي عرد على تقبل د اح الدقص أ الةع
عليه

الدحمله م ال

لر التلمية اال دةغ

قة له به ايه ب مف المر ية يع ض ميتقبله للتل

الال ة ح.
 3ـ تي عرد على تحرير د اح الةع
 4ـ ت ةح لد ال

الت يمكف مع لجته لر التلمية .
لهةا اطم أومية ب لغة جراو ال

ق ال رية بيف التالمية

يمكف طي معلم د جح االيتغد ء عده
5ـ تي عرد وةه االّتب ات على تحرير د اح الق ة الت ق لر التلمية
يمكف االيتع دة به على مع لجة د اح الةع

الت

لريه.

6ـ تي عرد وةه االّتب ات على ت جيه التلمية ال جهة الصحيحة اال يك ف
مع ة و لل شل ةي ع الجه ر اطم ال .
وكةا يتبيف لد أف االوتم م بمثل وةه االّتب ات يتيم بخومية كبي ة إةا م أ رد
الدج ح ا عملد الت ب ي
التالمية الد يية

تجدبد إة عة الجه ر

جدبد وم كل م يؤري إلى الشع

ب لد س عرم القر ة الشع

ب لدقص

ح صد على أح ال
ب ل شل

ةع

الثقة

بم يلجخ التلمية إلى اله ب مف

المر ية إةا م جر د يه غي ق ر على القي م ب اجب ته المر يية شخده شخف بقية
زمالئه ا الص .
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-1-1-5أنواع اختبارات الذكاء :
ود ك د ع ف مف اّتب ات الةك ء :
أ ـ د ع يقيس القر ة العقلية بص ة ع مة :
ي ةح لد العالقة بيف العم العقل

تعب عده وةه

العم الزمد للتلمية

الدتيجة بـ ديبة الةك ء حيث تق س ديبة الةك ء بح صل قيمة العم العقل على
العم الزمد مة ب و ا  011ال ا ةد أف
يد ات

الو عم ه الزمد يع رل 01

أف دت ئج اّتب ات الةك ء بيدت أف عم ه العقل يع رل  0يد ات اإف

ديبة الةك ء لريه تي ي % .01
مف ال اةح أف التلمية المت ي تك ف ديبة ةك ئه %011
مف ك ف ديبة ةك ئه م بيف 31إلى  %01ك ف ر ف المت ي .
مف ك ف ديبة ةك ئه مف بيف  01إلى  001ك ف مت ي الةك ء.
مف ك دت ديبة ةك ئه م بيف  001إلى  011ك ف ةكي و
مف ك دت ديبة ةك ئه م بيف  011إلى  001ك ف ةكي و جراو.
مف ك ف ديبة ةك ئه م ا ق  001ك ف التلمية عبق ي و .
ب ـ د ع يقيس اطد اع المّتل ة للقر ات العقلية:
يبيف لد م

ف الةع

م

ف الق ة إلى ج دب الةك ء الكل

بيع أف وةا

الد ع أرق مف االّتب اط ل.
ك ف علم ء الد س يعتقر ف أف ديبة الةك ء ث بتة غي ق بلة للتغيي

ال زال

البعض مدهم يخّة بهةه ال ك ة غي أف الرالئل تشي إلى أف الدم ا قر ة ال ل
العقلية ال تيي على تي ة احرة
ح الت مف الي عة و تت ق

بشكل مدتظم بل تتّلله ح الت مف الب ء
على بيعة الدم

ع امله المّتل ة.

إف الةك ء يتخث حتم و ب لت عل بيف ع مل ال اثة البيئة
التلمية ال يع د ف مف أي إع قة أ تّل

عقل أ اة
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ت ا ت البيئة الصحية ال بيعية المالئمة اإف الدم يج ي على أحيف جه .
غي أف ود ك حقيقة ال يدبغ إغ له و أف اّتب ات الةك ء قر ال ت صلد إلى
حر الكم ل بيبب ج ر ع امل مّتل ة تؤث على مر رقته ك لم ض
االة

اب الد ي

الّب ة الت اكتيبه ال ل مف بيئته طده تلعب ر او مهم و

ا الم ة ع  .على كل ح ل يمكدد أف دحصل على دت ئج م يرة إلى حر بعير
إةا م ك دت االّتب ات الت دج يه رقيقة

إةا م أّةد ا االعتب جميع

الع امل المؤث ة ا وةا المج ل يدبغ لد أف دؤكر على أف دج ح التلمية ا
اّتب ات الةك ء ال يعد أده لف ي شل ا ر ايته العلي
ا ع ال ي غب به
أّ

لييت له القر ة عليه

إةا م اجب على ر اية

لةلك الب رر أف تك ف ود ك اّتب ات

تحرر االتج ه الةي يدبغ للتلمية أف ييلكه .

-2-1-5اختبار القدرات:
وةا الد ع مف االّتب ات له أومية ّ صة حيث أده ال يع يد اق ميت
قر ة التلمية ا مج ل م
كش

الميت

ا ال قت الةي ج

ايه االّتب

إدم يتعراه إلى

الةي يمكف أف تبلغه قر اته ا وةاالمج ل إةا م د ل مف م بيه

ا البيت المر ية ال ع ية العد ية الالزمتيف.
مف اطد اع الش ئعة لهةه االّتب ات:
 1ـ االّتب ا القر ة الم ييقية.
 2ـ االّتب ا القر ة ال دية مف يم دحت تمثيل.
 3ـ االّتب ا القر ة الميك ديكية.
4ـ االّتب ا القر ة اطربية.
بهةه اطد اع مف ااّتب ات ديت يع أف دحرر ق بلية التلمية ا وةه المج الت
مر إمك دية ت

ي وةه الق بلية ا أي مف وةه المج الت ك د جهه ال جهة

الصحيحة الت تمكده مف الدج ح ايه بت ق .
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ث لث و  :اّتب ات التكي

الشّص

وةه االّتب ات تكش

االجتم ع :

لد عف مي ل التلمية

مش كله الشّصية

مزاجه

و ال تع يد إج ب ت محررة صحيحة أ ّ ئة عف اطيئلة الم

حة الت

ي لب ايه مف التلمية ااج بة بم يشع به بل تقيس جميع مظ و ه الشّصية .
وةا الد ع مف االّتب ات له أومية ب لغة ب لديبة لعمليت الت بية التعليم
طف المعلم ال ييت يع أف ي ب تالميةه ت بية صحيحة

ةلك

يعلمهم بيه لة يي

إال إةا اهم كل تلمية اهم و صحيح و مف حيث المي ل ال غب ت المزاج
التع

على المش كل الت يع ديه ا البيت المر ية يعمل على تةليله .

يخق ل بكل أي

م ا ة أف المرا س ا معظم م ييمى ب لع لم الث لث ال تهتم

بهةه اطد اع مف االّتب ات
الر اي

بل ال أغ ل إةا قلت أف الكثي مف المعلميف لم ييمع ا عف وةه

االّتب ات
مبت ة

ال يع ا ف شيئ و عده

وكةا بقيت اطي ليب الت ب ية التعليمية

يببت ةي ع الجه ر اامك دي ت لر اطبد ء

تغي مف أي ليبه لتع
مص

جل اوتم مه يدصب على اّتب ات التحصيل

على وةه المرا س أف

د اح الدقص ايه إةا ش ءت الده ض بشعبه إلى

اطمم المتقرمة اطّ

.

 -6سمات الطالب المتأخرين دراسيا:
يتص

ال لب المتخّ ر ايي و ببعض الّص ئص اليم ت مجتمعة أ مد رة

الت أ ةحته بعض الر اي ت البح ث الد يية مف أومه م يل
 -0-2السمات والخصائص العقلية:
* ميت

إر اكه العقل ر ف المعرل.

* ةع

الةاك ة صع بة تةك ه لألشي ء.

* عرم قر ته على الت كي المج ر ايتّرامه ال م ز.
* قلة حصيلته اللغ ية.
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* ةع
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إر اكه للعالق ت بيف اطشي ء.

2-6ـ السمات والخصائص الجسمية:
*ال يك ف ا صحته الجيمية الك ملة قر يك ف لريه أم اض د تجة عف ي ء
التغةية.
*لريه مشكالت يمعية بص ية أ عي ب ا اطيد ف تةّم ا الغرر أ
الل زتيف أ ز ائر أد ية.
 -3-6السمات والخصائص االنفعالية :* اقراف أ ةع

ثقته بد يه.

* ش ر الةوف أثد ء الر س.
* عرم ق بليته لاليتق ا

عرم قر ته على التحمل.

* شع ه ب لر دية أ شع ه ب لعراء.
* دز عه للكيل الّم ل.
* ي ء ت ااقه الد ي .
 -8-6السمات والخصائص الشخصية واالجتماعية:*قر ته المحر رة ا ت جيه الةات أ التكي
*اديح به مف الم اق

االجتم عية االد

مع الم اق
اء.

  -5-6العادات واالتجاهات الدراسية:* التخجيل أ ااوم ل ا إدج ز أعم له أ
* ةع

تقبله تكي ه للم اق

اجب ته.

الت ب ية العمل المر ي .

* لييت لريه ع رات ر ايية جيرة.
* ال ييتحيف مر يه كثي او .
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-7عالج التأخر الدراسي:
إف الكثي مف ح الت التخّ الر اي يع ر كم أيل د إلى أيب ب متعررة
لتحييف ميت

تحصيل ال لب البر مف التشّيص الرقيق لدق

الةع

لريه

البحث عف اطيب ب مف ثم ةع العالج المد يب.
يف:

ع رة يتم عالج التخّ الر اي ا إ
أ لهم  :ت جيه المع لجة إلى أيب ب تّل

ال لب ا ر ايته ي اء اجتم عية

صحية اقتص رية  ..الخ.
ث ديهم  :ت جيه المع لجة دح التر يس أ إلى مد ق الةع
ا كل م رة مف الم ار الر ايية ب يتّرام
ال

ق ال رية .تكثي

الت يتم تشّيصه

ق تر يس مد يبة ي اعى ايه

ال ي ئل التعليمية ااوتم م ب لمه ات اطي يية لكل

م رة العالق ت المهدية االيج بية بيف المر س ال لب.
يتم تحقيق تلك المع لج ت مف ّالل تحرير الّرم ت اا ش رية العالجية
المد يبة لكل ح لة يمكف تقييم وةه الّرم ت إلى:
 -1-7خدمات وقائية:
ّ -1رم ت الت جيه اا ش ر اطك ريم

التعليم .

 1الّرم ت التعليمية .ّ -3رم ت صحية.
ّ -0رم ت ت جيهية .
ّ -5رم ت إ ش رية د يية.
ّ -6رم ت الت جيه اطي ية.
 -2-7خدمات عالجية:
 -1العالج االجتم ع .
 -2اا ش ر الد ي .
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 -3العالج التعليم .
-1-1-7الخدمات الوقائية :
تهر

إلى الحر مف الع امل الميؤ لة عف التخّ الر اي

 -1الت جيه اا ش ر اطك ريم

أوم وةه الّرم ت:

التعليم  :يتمثل ا تبصي ال الب

ب لّص ئص العقلية الد يية مج الت التعليم الع م ال د

المهد

الج مع ت

الكلي ت مي عرة ال الب على اّتي التّصص أ د ع التعليم المد يب.
  -2-1-7الخدمات التعليمية  :تتمثل ا ت جيه عد ية المر س إلى م اع ةال

يقه التر يس ايتّرام ال ي ئل

ق ال رية أثد ء التعليم أ التر يس تد يع

التعليمية عرم إوم ل المتخّ يف ر ايي و.
 -3-1-7خدمات صحية  :تتمثل ا مت بعة أح ال ال الب الصحية بشكل ر ي
مدتظم تز ير المحت جيف مدهم ب ل ي ئل التع يةية ك لدظ ات ال بية
اليم ع ت لح الت ةع

البص أ اليمع

إح لة ال الب الةيف يع د ف مف

الته ب الل زتيف العي ب أ الغرر الصم ء ي ء التغةية إلى الم اكز الصحية
أ ال حرات الصحية المر يية طّة العالج الالزم.
8-1-7خدمات توجيهيه  :تتمثل ا تقريم الدصح المش ة لل الب عف
االيتةك اليليمة مي عرتهم على تدظيم أ ق ت ال اغ ايتغالله تدمية
ال اع الصح

الريد

االجتم ع لريهم غ س القيم الع رات اايالمية

الحميرة قر يتم ةلك مف ّالل المح ة ات أ المد قش ت الجم عية أ ب امج
ااةاعة المر يية الدش ات الم

ي ت.

 -5-1-7خدمات إرشادية نفسية  :تتمثل ا مي عرة ال الب على التكيي
الت ااق مع البيئة المر يية اطي ية تدمية الر ااع الر ايية االتج و ت
االيج بية دح التعليم المر ية مق مة الشع

- 27 -

ب لعجز ال شل يتم ةلك مف

ق

التأخــــــــر الدراسي

الفصل الثاني

ّالل الم شر ال الب طيل ب اا ش ر ال ري أ أيل ب اا ش ر الجم ع
مف ّالل ر ايةالح لة.

حيب ح الت التخّ

 -6-1-7خدمات التوجيه األسرية  :تتمثل ا ت جيه اآلب ء بمع ملةاط

ل تهيئة اطج اء المد يبة للمةاك ة مت بعة اطبد ء تحقيق االتص ل

الميتم ب لمر ية ةلك مف ّالل ايتغالل ت اجر أ لي ء اطم
أبد ئهم ا اطي م اط لى مف برء الع م الر اي
اطم

ق

للمر ية بيف ات ة أّ

عدر اص ح ب

أية و مف ّالل زي ة أ لي ء

كةلك عدر إق مة مج لس اآلب ء

المعلميف...الخ.
 -2-7خدمات عالجية:
تهر

إلى إزالة الع امل الميؤ لة عف التخّ الر اي مف ّالل:

 -0العالج االجتم ع .
 -1اا ش ر الد ي .
 -2العالج التعليم .
 -0-1-3العالج االجتم ع :
ييتّرم وةا اطيل ب إةا ك ف التخّ الر اي ش مالو لكده

ئ حيث يق م

المع لج (الم شر ال الب ) ب لت كيز على المؤث ات البيئية االجتم عية الت أرت
إلى التخّ الر اي

يقت ح تعريله أ تغيي و بم يحقق العالج المدش ر.

مف المقت ح ت العالجية ا وةا الج دب م يل :
 -1إح لة ال لب إلى بيب ال حرة الصحية أ أي م كز صح طج اء الكش
عليه تقريم العالج المد يب.
 -2ةع ال لب ا مك ف ق يب مف اليب ة إةا ك ف يع د مف ةع

اليمع

البص .
 -3دقل ال لب إلى أحر اص ل الر

اط ة إةا ك ف يع د مف إع قة جيمية
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ك لشلل أ الع ج أ م ش به ةلك.
 -4تقريم بعض المي عرات العيدية أ الم لية إةا ك دت أي ة ال لب تع د مف
صع ب ت اقتص رية أ م لية ا ت اي اطر ات المر يية لل لب.
 -1ت عية اطي ة بخي ليب الت بية المد يبة كي ية التع مل مع اط
حيب ّص ئص الدم

تعريل م اق

ل أ اطبد ء

اتج و ت ال الريف تج ه اطبد ء.

 -2إج اء تعريل أ تغيي ا جم عة ال ا ق لل لب المتخّ ر ايي و .
 -3دقل ال لب المتخّ ر ايي و مف اصله إلى اصل آّ كج دب عالج إةا
أتةح عرم ت ااقه مع زمالئه ا ال صل أ عجزه عف الت عل معهم إةا ك ف
اليبب ا التخّ له عالقة ب ل صل.
 -3إح لة ال لب المتخّ ر ايي و إلى إحر عي رات الصحة الد يية أ مع ور
الت بية ال ك ية لقي س ميت

أف التخّ له صلة

الةك ء إةا ك ف المع لج ي

ب لع امل العقلية.
 -2-2-7اإلرشاد النفسي:
ايه يق م المع لج ( الم شر ال الب ) بمي عرة ال لب المتخّ ر ايي و ا
التع

على د يه تحرير مشكالته كي ية ايتغالل قر اته ايتعراراته االيت رة

مف إمك دي ت المر ية المجتمع بم يحقق له الت ااق الد ي

اطي ي

االجتم ع .
مف المقت ح ت العالجية ا وةا الج دب م يل :
*عقر جلي ت إ ش رية مع ال لب المتخّ ر ايي و بهر
إع قته الجيمية التّلص مف مش ع الّجل الةج

إع رة ت ااق ال لب مع
مح لة ال ص ل به إلى

ر جة مد يبة مف الثقة ا الد س تقبل الةات.
*التع مل مع ال لب الةي لريه تخّ ر اي بيبب دقص جيم أ إع قة جيمية
بشكل ع ري ر ف اليّ ية مده أ التشرير عليه.
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*تغيي أ تعريل اتج و ت ال لب المتخّ ر ايي و اليلبية ا شّصيته دح
التعليم المر ية المجتمع جعله أكث إج بة.
*تغيي الم ه م اليلب عف الةات تك يف م ه م ايج ب عده.
*مي عرة ال لب المتخّ ر ايي و على اهم ةاته مشكلته تبصي ه به تع ي ه
بد اح ةع ه اطاك الّ ئة م يع ديه مف اة

اب ت اد ع لية.

تدمية الرااع ( ّ صة رااع التعلم ) ّلق الثقة ا د س ال لب المتخّ ر ايي و.
* إيج ر العالقة اايج بية بيف المعلم ال لب المتخّ ر ايي و تشجيع المعلم على
اهم د يية ال لب المتخّ ر ايي و تحليل راّله.
* التخكير على المعلم بم اع ة ال

ق عدر التع مل مع المتخّ ر ايي .

* عرم إجه ر ال لب ب طعم ل المر يية.
* عرم إث ة المد اية المق دة بيده بيف زمالئه.
* عرم ت جيه الل م بشكل ميتم عدرم ي شل ال لب المتخّ ر ايي و ا تحقيق
أم م  .عرم المق دة الي ّ ة بيده بيف زمالء له أالح ا ايم اشل و ايه.
 -3-2-7العالج التعليمي :
ييتّرم وةا اطيل ب إةا ك ف التخّ الر اي ا م رة احرة أ أكث
التخّ ال يتصل بظ
ب

أف يبب

ال لب الع مة أ االجتم عية أ قر اته العقلية بل

يقة التر يس  .عدرو يق م المع لج ( الم شر ال الب أ المر س ) ب لت كيز

على كل م له صلة ب لم رة المر س ,

يقة التر يس ,العالقة مع المر س عرم

إتق ف أي يي ت الم رة ...الخ.
مف المقت ح ت العالجية ا وةا الج دب م يل :
*إ ش ر ال لب المتخّ ر ايي و تبصي ه ب

ق ايتةك الم ار الر ايية عملي و.

* مي عرة ال لب المتخّ ر ايي و اي ةع جر ل عمل لتدظيم قته ايتغالله
ا االيتةك

الم اجعة.
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* مت بعة مةك ة ال اجب ت المر يية لل لب المتخّ ر ايي و إع ئه اطومية
القص

ا اا الع عليه على المالحظ ت المر دة مف المر ييف.

* إع رة تعليم الم رة مف البراية لل لب المتخّ ر ايي و التر ج معه ا ت اي
ع مل التقبل مش ع اال تي ح تقريم االش رة المد يبة لكل تقرم ملم س ةلك إةا
ك ف اليبب ا التخّ ي جع إلى عرم تقبل ال لب لهةه الم رة.
*عقر لق ء أ إجتم ع مع المعلم الةي يظه عدرة تخّ ر اي م ت ع التع
مده على أيب ب ةالك التخّ

م و المقت ح ت العالجية لرية  .ثم التدييق معه

بعر ةلك ح ل ااج اءات العالجية لةلك التخّ .
عمل اص ل تق يه عالجية لتدمية قر ات ال لب تيمح به للح ق بزمالئه حيث
يعتمر المعلم ا تلك ال ص ل على ايتّرام ال ي ئل المعيدة كع مل مي عر
لت صيل المعل م ت .

8

8

-عبد الرحيم  ،طلعت حسن (  1842هـ )  ( ،سيكولوجية التأخرالدراسي )  ،الدمام  ،دار الصالح.
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خالصة الفصل:
التّل

الت ب ي مشكلة ةات تخثي متعرر اطبع ر الج ادب ال يجب الته ف

التغ ة عده لمصلحة التلمية بشكل ّ ص المجتمع بشكل ع م ي لب بإلح ح
مف المؤيية اطي ية الت ب ية عرم الت رر التخّ بتقريم المي عرة ال
المب ش ة غي المب ش ة للتلمية المتعث ر ايي و .طف ي ء التكي
بص ة ّ صة ا ورم عملية ت

ية

الر اي يي وم

ي اطمة تقرمه .

أبد ؤد وم الميتقبل ال اعر لةلك يجب مت بعتهم مدة الم احل اط لى مف
الر اية طده كلم اكتش د مشكلة التخّ المر ي ب قت اي ع كلم ك دت إمك دية
العالج تّ

اطزمة اكب بكثي

قبل ا ات اط اف.
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-1تعاريف التفكير:

التفكير عبارة عن نظام معرفي يقوم على استخدام الرموز التي تعكس العمليات العقلية,إما
بالتعبير المباشرعنها أو بالتعبير الرمزي,و مادة التفكير األساسية هي المعاني والمفاهيم
والمدركات.

9

ويعرفه باير بأنه عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شيء ذي معنى
من خالل الخبرة التي يمر بها

10

ويعرف أندرسون التفكير بأنه مجموعة من البنى المفاهيمية لفهم مجال ما والكشف ليس
محكما بما فيه الكفاية ليشكل نظرية صالحة للتنبؤ

11

و التفكير في معناه العام حسب جون ديوي هو ذلك اإلجراء الذي تقدم فيه الحقائق لتمثل
حقائق أخرى بطريقة تستقريء معتقدا ما عن طريقة معتقدات سابقة عليه وبعبارة أخرى
فالتفكير هو وظيفة ذهنية يصنع بها الفرد المعني ,مستخلصا إياه من الخبرة ,حيث يمكن لهذه
األخيرة أن تكون إيجابية أو سلبية. 12
إن صياغة تعريف التفكير أو حتى اختيار التعريف الذي يستطيع الباحث أن يقرر بأنه
األفضل من بين التعاريف الكثيرة التي يجدها في المراجع والدراسات والمواقع االلكترونية
المتخصصة أمرا صعبا ومعقدا لتنوع وكثرة العناصر التي تتضمنها تلك التعريفات
واختالفها .
وقد أصاب عبد العز يز إبراهيم سالمة  ، 2002ص )  (66عندما قال إن السؤال ماهو
التفكير ؟ هو السؤال الذي يصعب اإلجابة عنه لعدم وجود وصف مختصر يمكن لنا به تحديد
ماهية التفكير أو تعريفه  .ويرىشواهين  2001ص ) 12و  ( 13أن التفكير مفهوم معقد
ينطوي على أبعاد ومكونات متشابهة تعكس الطبيعة المعقدة للدماغ.
إن التفكير يتضمن أشياء متعددة كما أنه يقود إلى نتاجات مختلفة  ،فالتفكير يتضمن
عمليات ومهارات واستراتجيات عقلية يستخدمها الفرد في تعامله أو أدائه على المهمات.
كما إن نشاطات التفكير تختلف حسب طبيعة المهمة من ناحية وقدرة الفرد على القيام بهذه
العمليات والنشاطات من ناحية أخرى  ،فبعض المهمات مثال هي من نوع حلول المشكالت
 9محمد أحمد شلبي
 10سعادة ص1112 01
 11يعقوب 1110
 12عبد الهادي نبيل ونادية بني مصطفى
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التي تتطلب تحديد المشكلة وبلورتها  ،ومن ثم اختيار اإلستراتجية أو الحل  ،وأخيرا تجريب
تلك اإلستراتيجية وتقويمها  ،أما بعض المهمات األخرى فتتطلب قدرة تمييزية وتحديد
العالقات وعمليات استقرائية وقياسيةوهذا كما عرفها البنعلي  2005 ،ص73
ويتفق مع هذا الرأي علي نعمان حيث قال أن التفكير عملية تنطوي على عمليات مختلفة
ومهارات عديدة وتقود إلى نتاجات مختلفة  ،كما يأخذ التفكير صورا وأنواعا مختلفة.
ويشيرالمسوري  ، 2003ص 15إلى أن مستوى التعقيد في التفكير يعتمد بصورة
أساسية على مستوى الصعوبة والتجريد في المهمة المطلوبة أو المثير.
إن مفهوم التفكير يعبر عن عملية عقلية هي في غاية التعقيد وأعلى العمليات العقلية
وأعقدها وأرقى أنماط السلوك اإلنساني  ،وهي عملية ترتبط بها وتتداخل معها العمليات
العقلية األخرى منها اإلدراك والتذكر والحفظ واالستدعاء والتعرف.
وتتفق مؤلفات ودراسات كثيرة في النظر لمفهوم التفكير بأنه يشير إلى عملية معقدة
وأن للتفكير أبعاد عدة  ،وفي هذا االتجاه يشير وبله كما ورد في على نعمان  .ص  16و 17
إلى أن التفكير ليس عملية بسيطة  ، ،أو جهدا ذا بعد واحد  ،فهو عملية معقدة تتضمن
عمليات عقلية  ،وأشكاال معرفية ومضامين نفسية الدافعية كما أإن التفكير ال يحدث في
فراغ  ،وبالتالي فإن هنالك بعدا محيطيا للتفكير  ...ويمتاز بأنه قصدي وتطوري ...ونمائي.
وكذلك يرى البنعلي م  .س  ،ص 73أن التفكير ليس عملية بسيطة وجهدا ذا بعد واحد
 ،فهو عملية معقدة تتضمن عمليات عقلية وأشكال معرفية ومضامين نفسية كالدافعية.
وفي هذا السياق يرى) اللقاني  ، 1979ص  28كما ورد لدى البنعلي م  .س إن
العمليات العقلية بعضها يمثل مستوى منخفظا من التفكير مثل تذكر المعلومات وبعضها
يمثل مستوى أرقى وأكثر تعقيدا مثل التحليل والتركيب والتفسير وفرض الفروض والتأكد
من صحتها والتقويم.
و يذكر (برايس) ( )0031و زمالءه أن التفكير مجموعة مختلفة من العمليات المعرفية و
يشمل حل المشكالت و إتحاذ القرارات و الحكم و التذكرة
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أما عن (فرانك برونو) فإنه يعرف التفكير على أنه نشاط عقلي و شكل من أشكال العمليات
المعرفية التي تستخدم اإلدراك و المفاهيم و الرموز و التصورات و أن بعض أعراضه و
أهدافه هي حل المشكالت و إتخاذ القرارات و فهم الواقع الخارجي

13

يتضح من خالل التعاريف مدى تأثير التفكير في القدرة على إتخاذ القرارات و إصدار
األحكام على مختلف المواقف و أهمية في توحيد سلوك الفرد و تحديد مساره و إدراكه
للخبرات الماضية  ،حتى أنه يتسع في مدلوله ليتضمن ال14عمليات العقلية األساسية كالفهم و
االستبصار و االستنتاج و الحكم و التدبر و التصور و التحيلو من هنا كانت سالمة التفكير و
كفاءته من ألزام األمور للنجاح و توافق الفرد مع نفسه و مجتمعه  ،بل أن كفاءته التفكير
وإرتقاع مستواه هي الحاصية األساسية التي تجعل من اإلنسان كائنا متميز .
-2أدوات التفكير:
تكتمل عملية التفكير بواسطة أدوات يستعملها الفرد من أجل الوصول إلى تكوين تمثيالت و
صور مختلفة هذه الوسائل في :
1.2الصور الذهنية الماضية :هي كل ما تبقى في ذهن الفرد من مدركات حركية أو حسية أو
لفيظة  .فاإلدراك هو لألمور الواقعة في الخاضرة مباشرة  ،أما الصور الذهنية فهي عملية
استخصار الصور عند غياب المنبهات الحسية  .و تختلف الصور الذهنية في قوتها وو
وضوحها من حيث شدة تعاقبها في الذهن و الدقة تفاصيلها  .بالرغم من كثرة استخدام الفرد
للصورة الذهنية غير أنها التمثل أال خطوة تمهيدية في عملية التفكير

15

 .2.2المفاهيم :هي تجمع األشياء التي تشترك مالمح معينة  ،حتى لو كانت غير متطابقة ،
فيتجل ذلك مثال في عملية التعليم التي يقوم بها الفرد وذلك بمقارنة ألسباب و نتائج خبرة
ماضية بظرف حديث أو خبرة جديدة يكون فيها مفاهيم العامة التي جمع فيها الخصائص
المشتركة في كال الخبرتين ما يجعله يتخذ قرارا من أجل مواصله أو إيقاف مسار تتالي
األحداث .
 3.2ال يصبح التفكير ظاهرة اجتماعية مفهومة إال عن طريق اللغة  ،باعتبارها الرابطة
التي تصل بين الفرد و الجماعات  ،و ليست وظيفة اللغة األساسية مجرد التعبير عن المعاني
 13عبد الستار إبراهيم0000،
 15محمد أحمد شلبي 1110،
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 ،بل تقوم أيضا بالتأثير في نفس المستمع لحثه على القيام بعمل ما حركيا أو ذهنيا  .فوجود
هذه العالقة الوطيدة بين التفكير و اللغة  ،دفع بعض علماء النفس إلى القول أن التفكير "كالم
باطن" أو أن "الكالم هو التفكير بصوت مرتفع"  ،حيث أن اإلنسان أثناء عملية التفكير
يستخدم لغة صامتة على شكل حوار بين المرء و نفسه أو نقذها  ،تقيمها تقديم نصح لها ".

16

 -3خصائص التفكير :
تتخلص خصائص التفكير فيما يلي :
 .هو نشاط يستخدم الرموز و يعين اإلنسان على استعراض الماضي و االقتناع من خبراته .
 .يعين اإلنسان على التنبؤ بالمستقبل و االستعداد له و أن يتبصر عواقب أعماله  ،فبفضله
يتسنى لإلنسان عيش ماضيه و تخيل المستقبل .
 .يميز اإلنسان عن سائر الكائنات بالقدرة على التصور الغاية في السلوك و تخيل الوسائل و
االبتكار الحيل التي تؤدي إلى تحقيق الهدف.
.
يساعد اإلنسان على التعلم و االستفادة من خبرات اآلخرين ممن هم في غير زمانه و مكانه .
 .القدرة على التفكير و التروي في األمور بدال من اختبارها اختبارا فعليا من شأنه أن يجنب
التعرض لألخطاء في كثير من األحياء . 17
كما يتخذ التفكير في مظاهرة متعددة منها الحكم و التجريد ،التصور و االستبدال  ،التخيل و
التفكير ،التوقع و التخمين  .و يبدو التفكير أبضا في عملية حل المشكالت التي تعتمد أساسا
على األفكار  ،أأكثر من اعتمادها على االدراك الحسي ،كذلك يبدو التفكير في التأمل و
التربوي أو التدبر في األمور العقلية .
-8خطوات التفكير في حل المشكالت :
غالبا ما يواجه الفرد مواقف عدة  ،يجد فيها بعض العراقيل التي تعيق عملية إشباع بعض
دوافعه  ،فلما كان االنسان عرضه للعديد من اإلحباط فإن الجزء الكبير من نشاطه و سلوكه
موجه نحو المشكالت التي تحد بعض مساعديه .

 16عبد الحميد محمدا لهاشمي 0030،120 ،ص
 17حسن ياسين طه 0001
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تعتبر عملية حل المشكالت أكثر العمليات تعقيدا حيث تتضمن استخدام المفاهيم و اللغة و
التفكير المنطقي الذي يستخدم المعلومات بطريقة منطقية و منظمة للوصول إلى الخل المالئم
18

و تتمثل خطوات التفكير في حل المشكالت فيما يلي
- 1.8الشعور بوجود مشكلة  :فوجود المشكلة أمر قاعدي وحيوي  ،و تمثل المشكلة في هذا
المجال ":كل موقف نفسي  ،غير مألوف  ،ال يكفي الفرد من أجل حله بالخبرات الشخصية
السابقة للسلوك المعتاد  ،و لذا يشعر المرء بشيء من الحيرة و التردد أو الضيق  ،فيسعى
للتفكير للخروج من ذلك الموقف الصعب " 19فقد يحدث للشخص أن يفهم مشكلة معينة
بطريقة خاطئة و مشوهة مما يؤدي إلى نتيجة خاطئة .
 .2.8جمع بيانات حول موضوع المشكلة  :حينما يجابه الفرد مشكلة فإنه يقوم بفحص
الموقف محاوال اإلحاطة به جيدا بفهم العوامل المختلفة بطريقة المرتبطة به و تذكر
المعلومات و الخبرات السابقة التي تتعلق به  ،فيقوم بفحصها (المعلومات ) لمعرفة درجة
مالءمتها أو عدم تطابقها مع الموقف  20و يؤدي هذا التدفق للمفاهيم و المعلومات و الخبرات
السابقة المرتبطة بالمشكلة إلى توضيحها و تحديدها بدقة  ،مما يمهد للخطوة التالية و المتمثلة
في وضع الفروض .
 .3.8وضع الفروض  :هي حلول مقترحة للمشكلة ،فأثناء التفكير في المعلومات و الخبرات
السابقة المرتبطة بالمشكلة تطرأ على الذهن بعض االقتراحات أو الحلول المحتملة للمشكلة .
 8-8بعد وضع الفروض  :يقوم الفرد عادة بجمع بيانات أخرى يستعين بها في مناقشة هذه
الفروض و التأكيد من صالحيتها لحل المشكلة  ،و يتم هذا التقييم على ألساس دراسة و
إسترجاع المعلومات و الخبرات السابقة التي يحملها الفرد.
- 5-8التحقق في الفروض  :بعد استبعاد الفروض غير المالئمة و الوصول إلى فرض معي
كحل للمشكل  ،فإن الفرد عادة ما يقوم بجمع بيانات أخرى إلجراء مالحظات جديدة أو التنبؤ
بما يكن أن يحدث عن إصدار القرار النهائي حول النهائي حول المشكلة المطروحة  ،وعلى

 18محمد عثمان النجاتي 0030 ،
 19محمد أحمد شيلي  1110،ض 022
 20محمد عثمان النجاتي  ،المرجع السابق
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هذا المنوال  ،فالفرد خالل مختلف مراحل الحياة  ،يسع باستمرار إلى تحقيق نمو و توازن
نفسي وعقلي .21
فبخاصية التفكير التي يتميز بها اإلنسان يطرح تساؤالت و فرضيات  ،كما أنه يبحث عن
داللة و معان وذلك سعيا منه إلى ترتيب توازن في حياته و بيئته الخاصية و المحيط به .
إن القدرة على حل المشكلة برزانة من طبع األفراد األسوياء الذين يشتركون في خصائص و
مقومات تجمع بينهم  ،فهم أفراد على تماس مع مشاعرهم و أحاسيسهم  ،يمتلكون السيطرة
على أنفسهم  ،و هم – في عين الوقت –قادرون على تحديد هوية ثابتة لشخصيتهم و التعذير
عنها بصد .
ال يمكن القو ل أن هؤالء الناس محصون ضد المشكالت أو لديهم مناعة ضد الصراعات ،
لكن التأكيد على قدرتهم على معايشة الصراعات بطريقة تمكن من النفسي  ،حيث يتعاملون
و يتفاعلون على نحو معقول مع الغير ويمتلكون القدرة على تقيم أنفسهم و تقدير دورهم
على نحو صائب في العالم المحيط ويشعرون بلذة بما ينجزونه ما يجعل حياتهم اليومي
مفعمة بالحيوية وخليفة يبذل المزيد من الجهد  ،فهم في حياة نفسه و عقلية متجددة باستمرار .
-5نمط التفكير :
يتمثل هذا المنحى من الموضوع إحدى االهتمامات القاعدة للنظرية المعرفية التي ترى أن
كل فرد إنما هو فريد في تكوين  ،و له نمط تفكير خاصة يعتمل في عقله يسمى بالتكوين
المعرفي ( )cognitive structureومن شأن هذا التكوين أن يتفاعل مع العوامل بيولوجية
و عوامل اجتماعية تدخل في صميم عالقات الفرد غيره األمر تترتب علية إمكانية التكيف أو
احتمال عدم التكيف الذي يزداد باستطراد تحت وطأ الضغوط النفسية
- 1.5نمط التفكير عند المعرفين السلوكيين :
اهتم علماء النظرية المعرفية السلوكية بموضوع نمط التفكير باعتباره أحد العناصر األساسية
المكونة للسيرورات المعرفية التي تؤثر على سلوك الفرد و قراراته بحكم تأثره بالخبرات
السابقة التي عاشها ومقارنتها بالظروف الجديدة التي حلت عليه .
و يتميز المعالجون السلوكيون المعاصرون بين نوغين من التفكير (المعتقدات ):
 21أحمد شيلبي ،مرجع سابق
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 -1.1.5نمط التفكير اإليجابي :و الذي تطغى فيه مجموعة من االعتقادات المنطقية و
المتعقلة تصحبها في الغالب  ،خاالت وجدانية مالئمة للموقف حسب الطبيعة  ،و تنتهي
باإلنسان إلى مزيد من النضج االنفعالي و الخبرة و العمل و النشاط اإليجابي و تكون
االعتقادات و أساليب التفكير المنطقية عندما تكون :
 .منسجمة مع الواقع ،أي عندما تكون منبنية على حقائق و ليس انطباعات و تفسيرات ذاتية
بعيدة كل البعد عن الحقيقة .
 .قادرة على حماية الفرد و تحقيق الصحة النفسية و الجسمية معا.
 .توجه الفرد إلى تحقيق األهداف العامة القريبة و البعيدة المدى .
 .موجهة للسلوك نحو الطريق السوي لتجنب إثارة الصراع و الخالفات التي ال مبررة لها مع
الغير .
 .مسيرة نحو تحقيق المشاعر السوية التي يريدها الفرد في الوقت و المكان المرغوب فيهما
22

2.1.5نمط التفكير السلبي  :تطغى فيه مجموعة من األفكار و المعتقدات غير المنطقية و
غير متعقلة  ،تصحبها في الغالب خاالت انفعالية  .تمثل األفكار السلبية إحدى العوائق
الداخلية عند االنسان  ،تظهر من خالل األفكار أو السلوكات التي تمنعه من التكيف و إيجاد
مكانته الخاصة في المحيط و يأتي هذا النمط من األفكار في صيغ مختلفة مثل (لن أتوصل
إلى ما أريد )  (،إن الجميع يتحدث عني و ينتقدوني بشدة )  ،و لهذا فإن هذه األفكار تعرقل و
توقف أيا من محاوالت الفرد لتحقيق ذاته ( . )S. ANGEL ،1111و قد تحدث ( 23في هذا
الصدد عن نمط التفكير السلبي الذي يؤدي بالفرد إلى تكوين أكثر االتجاهات سلبية ( LES
 )ATTITUDES NéGATIVESو إنتشاراو التي تتخلص في
-0التفكير األحادي ( المتطرف)  :نوع من التفكير  ،يحيل الفرد أال يرى إال من زواية
التطرف فصاحب هذا النمط من التفكير تمتاز بفتورة الهمة و ضعف اإلرادة و الثبوت في
الرأي رغم تأكده من الخطأ .

 22عبد الستار إبراهيم و آخرون 0002
 23آرون أرفك
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 -1المبالغة و التضئيل  : MAGNITYING OR MINIMISING :و صاحب هذا
الطراز من التفكير يضخم الحدث إلى حد التحويل  ،أو يقلل من شأن ذلك الحدث إلى حد أنه
ينفي عنه صفة أية حتى و لو وجدة
 -2المبالغة الكبرى  (' OVERGENERALIZATIONالتعقيم المفرط ) :و هو تفكير
يتجاوز فيه صاحبه استنتاجات خاطئة من خبرة مر بها .
 -0التجريد الشخصي . :SELKTIVE ABESETRATION :و فيه يقيم و جهة نظره
عن نفسه أو عن موقف محدد بعينه  ،على تفصيالت سلبية استقرأها اعتطاطا من نقص
يحتمل أكثر من وجه .
 -2التجرد الشخصي . : PARESONALISATION :و فيه يمظر األفراد إلى
األحداث و كأنها ال عالقة لها بهم  ،و كأنها لن تلقي عليهم بظاللها .
 -3األفكار اآللية  :و هي أفكار تقدح في ذهن صاحبها على شكل عباراة تلقائية  ،سلبية  ،تمر
بخاطره على مستوى الشعور و قد توجه تلقائيا إلى اآلخرين بهدف اإلهانة أو التقليل من
قيمتهم الشخصية .
يحاول العالج المعرفي أن يساعد على إعادة بناء هذا النوع من التفكير السلبي و ذلك بتعويد
الفرد على التمرن على كيفية الرؤية الجديدة إلى الموقف و كيفية تجاوز اإلتجاهات السلبية
التي تعرقل مساره فهي إستراتجية تمكنه من النظر بدوره في الحياة و عالقات اجتماعية

24

-2.5العوامل المؤثرة في نمط التفكير:
قبل أن يتمكن الفرد من اكتساب التفكير اإليجابي ينبغي عليه أوال فهم الميكانيزمات التي
تتحكم في السلبية التي تعم حياته .
هناك مجموعة من العوامل التي تسير الفرد نحو التفكير السالب  ،حيث قامت بتعويد التفكير
ليتقبل السلبية كنمط عيش به  ،و بهذا من السلوك يخاق لنفسه حدود تتميز باالستمرار –
الشيء –إال أنه أبقاها في ذهنه  ،و هذه الحدود ال تعتبر حقا الصورة الحقيقية لقدراته الفعالية
.

 24عبد الستار ابراهييم 0000 ،
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يرى ( : ) R.GRISWOLDان الفرد يولد و هو مفعم بالحركة و النشاط  ،يمتلك قدرة تتسم
باإليجابية و الرغبة في النجاح و العيش في الحياة رغيدة  ،إال أنه جلب معه أيضا قابلية
التأثر بالعام الخارجي الذي يكون لديه اتجاهات غير التي فطر عليها

25

وفي هذا الصدد( محمد عثمان النجاتي ) بأن  :التفكير يتأثر بكثير من العوامل التي تتعلق
بمعارفنا السابقة  ،بموضوع المشكلة  ،و تهيئنا العقلي و مفاهيمنا و عاداتنا السابقة و التفكير
في حالتنا االنفعالية . 26 .
و يطلق  :R. GRISWOLDعلى طريقة التي تولد النمط السلبي في التفكير الفرد ب
"البرمجة السلبية " و التي تأتي عن طريق نوع التربية التي يتلفاها من الوالدين  ،نظره
المحيط للفرد  ،األفكار التي تتضمنها برامج و سائل اإلعالم  ،تعابير الفرد نفسه .
-1-2-5األولياء  :يستعمل الوالدين بطريقة مبالغ فيها  ،صيغة النفي ذات الطابع السلبي في
تعاملهم مع أبنائهم ( ال تفعل /حذاري أن تحاول  /ليس جيد الخ ) و مع مرور الوقت  ،و
بتكرار نفس الجمل في صيغة سلبية  ،فإنهم يلقنون السلبية و يثبتونها في الصيغة التي
يستعملها األولياء من أجل تربية األطفال و التي ينشأ عليها و يكبر على اتجاهاها  ،فإن الفرد
يخزن هذا الميراث الذي يجعل منه سلبيا في تفكيره و طريقة تربيته ألو الده بعد ذلك .
 2-2-5المحيط  :غالبا ما عمل كل العائلة  ،الجيران  ،األصدقاء أو الجماعة األقران على
التأثير بطريقة مباشرة على سلوك الفرد  ،حيث أن الطريقة التي يعبر بها هؤالء عن الهيئة
الخارجية أو بعض الخصائص التي يتميز بها الفرد و التي تظهر من خالل شخصية  ،تجعل
منهم المرأة التي تنبعث منها الصور الكلية و التي تشعره بالرضا أو عدم الرضا الذاتي .
فكلما كان تعبير و نظرة المحيط عن الفرد إيجابية  ،ساعده ذلك على تقبل مظهره و
شخصيته و كلما عبر بألفاظ و إيماءات سلبية عن صورة الفرد أو سلوكه عزز عنده النمط
السلبي في التفكير و الفعل .
 3-2-5اإلشهار عبر و سائل اإلعالم  :أن البرمجة التي تأتي للناس من خالل األفكار الواردة
عن بعض البرامج اإلعالمية تؤثر بشكل قوي على تفكيرهم و سلوكهم  ،فما يبث من خاللها
يؤدي إلى تشغيل دائم لوظيف التخزين التي تقوم بها الذاكرة ما يجعل الفرد متعلق بكل ما
يراه .
R.GRISWOLD 1994 25
 26محمد عثمان النجاتي المرجع السابق
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تعرف بعض البرامج اإلعالمية  ،بسمتها لتخزين الواقع و المبالغة في وصف كل ماى
يعرض  ،مايؤدي بالفرد إلى األيمان بالخرافات و الكمال  ،ففي محاوالته لتجسيد المضمون
أو الشكل الذي يفرض عليه باستمرار من خالل الفقرات التي تثبت  ،يصدم بالواقع  ،ما
يضعف ثقته بنفسه و تشتتت أفكاره إلى أن يجد نفسه – ال شعوريا –يعيش بين الواقع و
الخيال ليصعب تكيفه و إمكانية اندماجه في المجتمع و ينقص من همته و صعوبة تحقيق
الصور الذاتية المرغوب فيها واقعيا .
 8-2-5تعابير الفرد المتكررة  :هناك عدة أنماط يكررها الفرد اليوم دون إدراك منه للعملية
التي يتبعها التفكير للضغط على حدوث الفعل بتأثير من التعابير .
عندما تستعمل العبارات السلبية بكثرة  ،فإن راجع إلى التوقيعات المتشائمة التي تتكون في
ذهن الفرد باستمرار  ،فاإلنسان بطبعه يؤمن أن األشياء الجميلة التي تدوم طويال  .تؤثر
الصيغة السلبية آليا على كل المراحل النهائية التي يمر بها الفرد  ،دون الوعي باألثر الهدام
الذي تسبب فيه  ،حدوث تولد الحزن و القلق  ،التوتر و السلوكات غير الفعالة  ،المخاوف و
االكتئاب  ،المرض و الفقر

27

يؤكد (عبد الحميد الهاشمي ) أن كل إنسان يريد أن يكون تفكيره صحيحا و سليما فيصل
البعض إلى إتحاذ قرارت موضوعية  ،صائبة و إيجابية  ،بينما تكون فرارات البعض اآلخر
خاطئة و سلبية .
و من بين األهم األسباب المؤدية إلى سلبية التفكير مايلي.
 عدم الفهم الواضح و الدقة لألبعاد المشكلة و جوانبها قلة المعلومات و عدم كفئيتها لدى اإلنسان العجلة السرية في تبنى الحلول الواردة للذهن و التسرع بإصدار األحكام دون التفكيرالعميق و الواسع والناقد.
 اإلنفعاالت العارمة في مواجهة المشكالت و المواقف وهذا اليسمح لتفكير اإلنسان بالعملالنشيط  ،ألن اإلنفعال الشديد عموما يشل التفكير و يعوقه أو يحرفه عن التفكير الموضعي
السليم .
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الجمود المعرفي و التحجر الفكري حول آراء جامدة  ،تمنع مرونه التفكير و حركته لمواجهة
المواقف المتجمدة .
 عدم الحياد النفسي في مواجهة المواقف و الميل إلصدار أحكام مسبقة قبل فهمالموقف و أبعاده .
  -ضعف الشخصية لمن ال يريد استخدام التفكيره االستداللي  ،فهو عديم الثقة بنفسه وكثير اإلعتماد على اآلخرين : 28
  -3-5مراحل تشكل نمط التفكير : تتمثل المراحل المؤدية بالفرد إلى تكوين أفكاره سلبية  ،كنمط يطغى على تفكيره،حسب 29 ،في :
 -تحديد اإلفتراضيات  :يعاني كل فرد من حدود في شخصيته  ،تمنعه من المضى قدمانحو تحقيق أهدافه و أسلوب العيش الذي يطمح إليه  .و غالبا ما تتأتي هذه الحدود من
البرمجة السلبية التي تلقاها منذ الطفولة  ،أين يتلقى مختلف المثيرات الخارجية التي
تحدد لديه نوعا من اإلفتراضات التي يكونها في ذهنه و التي ترتكز على مجموعة من
المعطيات الواردة عن المحيط  .يفترض الطفل مثال  :أن كل فرد الذين يكبرونه سنا
(أولياء ،معلمين ) قادرين على تقيم شخصيته  ،و أن كل أفكارهم و أحكامهم صحيحة
حتى و لو كانت غير ذلك .
 تغيير السلوك حسب االفتراضات :،تؤثر نوع االفتراضات على طريقة التفكير ،الشعور وكذا السلوك  .يبدأا لفرد انطالقا من طبيعة افتراضاته بتعزيز البرمجة التي
يتلقاها عن طريق استعادة األحكام و التقييمات التي خزنها منذ الطفولة و ذلك بالتحليل
اإلنتقائي الذي يؤثر على الصور التي يواصل في تكوينها عن ذاته .
 تتسبب األفكار السلبية المكونة مسبقا ( األحكام المسبقة )  ،في تغيير مستملر علىمستوى السلوك و التفكير لينتج عنها  :الشك  ،القلق  ،الخوف تعلم الكره و صعوبة
التفاعل مع اآلخرين ما يؤدي إلى مشكل في تقبل الشخصية على ماهي عليه حقا .
فتطرأ عند الفرد  ،قابلية لالهتمام المفرط بنظر الغير إتجاهه بالمدركات التي كونها
عن نفسه .
 28عبد الحميد محمد الهاشمي 0030
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 التغيير في السلوك يولد أفكار سلبية عن الذات  :يشجع السلوك –السابق ذكره –بعض التوقعات و األفكار التي تتشبث طويال و مصدرها اإلفتراضات المؤدية إلى
اإليمان بمجموعة من األفكار التي تتبادر دون إنقطاع و التي تتخلص عموميا في (
أعاني من نقائص عدة ) (،لن أستطيع النجاح بسبب الحدود التي تعيقني دائما )  ،كل
هذه األفكار السلبية التي تتأصل في ذهن و شخصية الفرد كلما مضى وقت طويل
على صياغتها و تكرارها .
  -التوقعات تتحول إلى واقع  :عندما تصبح التوقعات و األفكار و األفكار المكررة والتي تقبلها الفرد هنيا  ،حقيقة مجسد في الواقع  ،تنتقل من األفكار احتمالية إلى فعل
وسلوك حقيقي حيتئذ يتشكل النمط للتفكير و تبدأ السيرورات السلبية في التوجه نحو
دوامة  ،يصبح فيها واقع الفرد أكثر انحصارا ..
 تمثل هذه الخطوات  ،مراحل عامة يمر منها الفرد ،ليجد نفسه يجتر خبرات سلبيةتزيد قلقا و عجزا لتغيير الصورة السلبية التي تحيط من قيمة وتضعف من ثقته
وقدراته و تمنعه من التفكير في كل ما يمكنه من تمنيه إمكانياته في النجاح

30

 -8-5نمط التفكير و تكوين صور عن الذات : في المشوار الذي يتبعه الفرد من أجل البحث عن النجاح  ،تعتبر الصورة التييتكونها الفرد عن نفسه من أعز األصدقاء أو من ألد األعداء .
 الصورة اإليجابية عن الذات يمكن أن توجه الفرد نحو حياته باجحة  ،أما الصورةالسلبية فإنها تسبب في تهديم العالقة الشخصية و اإلجتماعية و عرقلة كل من عملية
التعلم  ،استثمار القدرات اإلستماع بالنجاح في جميع المجاالت .
 تشمل الصورة عن الذات مجموعة من التمثيالت التي تعبر عن اإلحساس باإلنتماءإلى جماعة ذات نمط معين من األفراد .فيحصل في غالب األحيان  ،أن يفقد الفرد
الشعور بتلك التمثيالت التي كونها فكريا أو الصورة الداخلية التس شكلها عن
شخصيته في ذهنه .
 يملك كل األفراد  ،القدرة على منح قيمة معينة للذات حسب الطريقة التي يدركون بهاأنفسهم  ،و ال يمكن ألحد أن يناقص تلك الصورة الداخلية حتى إن لم تكن متطابقة
R. GRISWOLD 1994 30
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تماما مع الصورة االنفعالية  ،حيث أنها ترتكز على ما يظن الفرد أنه صحيح عن
نفسه و ليس على ما هو عليه حقا .
 يؤكد علماء النفس أن صورة الفرد ذاته هي نواة الشخصية  ،حيث أن كل جوانبالسلوك اإلنساني تتأثر بالطريقة التي يدرك بها الفرد قيمته الذاتية إبتداءا من قدرات
التعلم  ،إمكانيات النمو و التغير  ،اختيار األصدقاء و االتجاهات المهنية  ،كما
يعتبرون الصور الذات ضمانا لنجاح الفرد في حياته .
 و من أجل أن يحس الفرد بالثقة عبر الصور التي يكونها عن ذاته  ،ينبغي عليهبرمجة فكره بنمط إيجابي يحتوي على أفكار و عواطف تمثل بالنسبة إليه أداء فعالية
لتكوين صور إيجابية عن ذاته .
 -يتحدث  MALTZفي كتابة

31

عن مقارنة بين العقل البشري يعمل بنفس و جهاز

الكمبيوتر – حتى إن لم نكن في الحقيقة آلة أو كمبيوتر  ،إال أن العقل البشري يعمل
بنفس طريقة والحاسوب حيث يرى ) (MALTZأن العقل البشري و النظام
العصبي ال يمكن أن يفرق بين الصورة التي يتخيلها الفرد و الصورة التي يعيشها في
الواقع و لهذا فإنه أذا تمكن من استعمال الخيال بطريقة مالئمة من أجل تحقيق فعل أو
فكره أو أداء معين  ،فإن تلك الصورة المنجزة في الخيال يكون لديها نفس األثر (
على النظام الداخلي لإلنسان ) الذي يشعر به في حالة ما إذا حدث حقا ذلك في الواقع
32

  -5-5نمط التفكير و اإلحترام الذاتي :أظهرت األبحاث أن تدني اإلحترام الذي هو السبب الرئيسي في ظهور الضعف "
فاألفكار المحطة من اإلحترام الذاتي تخفف من الطاقة الذاتي تخفف من الطاقة الذاتية ،
كما هو الحال في األفكار التالية (كنت أعرف أن هذا سيحدث  ،لن أفلح أبدا  ،ال أستطيع
 ،ال أجد شيء  ،األشخاص اآلخرون يتدبرون أمورهم أفضل مني )  .وحين يقلل الفرد
من قيمته  ،يتعرض للضعط و تزداد صعوبة إنجاز العمل أو المضي فيه "

 31علم النفس السيترنطيقي
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السبيل إلى تخلص من ذلك المسار السلبي متعلقا باستحضار األفكار المعززة لإلحترام
الذاتي ،الذي يزيد من الطاقة و يسهل التركيز على ما ينبغي فعله .
 إن تعزيز اإلحترام الذاتي يعني استرداد التوازن و جعل الفرد لكل جوانب الشخصيةتعمل لصالح  ،و الواقع أن األفكار المعززة لإلحترام الذاتي مصحوبة باألفعال
الصحيحة تمنحه المزيد من المتعة و الرضا في الحياة .
 يعمل التفكير اإليجابي على تقوية اإلحترام الذاتي على الصعيد العاطفي من خاللليونة المشاعر  ،بحيث تتغير و تتدفق لتجنب الفرد وقوع في اإلرتباك  ،الغضب ،
اإلمتغاض و الخوف  ،كما يعمل أيضا على استحضار مشاعر دافعو إلنجاز كل
األمور عن طواعية

34

  -6-5نمط التفكير و المراهقة : إن ملرحلة المراهقة من المراحل الهامة في حياة الفرد  ،و أهم مايميزها عن باقيمراحل النمو كونها تواكب مرحلة التعليم المتوسط و الثانوي بالنسبة للمتمدرسين و
مرحلة اتخاذ المسؤوليات بالنسبة لسائر الملراهقين .
 يتم قياس التغيرلت التي تحدث في فترة المراهقة بتقسيم مدى قدرة المراهقة علىتشكيل حكمه حول ذاته و تغيير مكانته في المجتمع  ،و من الواضح فهمه لذاته ،
تحديد مكانته أدواره يتطلب منه نوعا من المقدرة المعرفية .
 و لشدة ما يستجيب لهذه االنفعاالت التي تؤثر في أعملق نفسه  ،يبذل في استجابته كلجهده  ،و هو لهذا مرهف الحس في بعض أمره تسير مدامعه سرا جهرا . 35
 فهذه الصراعات في مجملها تؤثر حتما في سلوك المراهق و شعوره و تفكيره ممايؤدي به إلى تقلبات مزاجية و شعور بالخوف و القلق على حياةه و مستقبله و نظرة
الغير فيما يخص شخصيته و سلوكه .
  -1-6-5المشكالت التي تستثير تفكير المراهقة : أسفرت العديد من الدراسات التي أجراها (أوزوبيل ) (،هنتر) ( ،مرجان) ( ،تورزن) ،و ىخرون ما بين 0011إلى  .0021إلى أن مرحلة المراهقة فترة تخوف وقلق
شديدين يستحوذان على تفكير المراهق  ،فيجعالنه يدخل عالم الرشد بمختلف جوانب
 34باتريشيا كليغهورن . 0000
 35فؤاد بهي السيد ص031
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تفكير المراهق وكذا سائر حياته الوجدانية و مجمل المشكالت التي انتهت إليها
البحوث المذكورة عبارة عن خصائص تالزم المراهقة أينما وجد و هي تستبد به أكثر
في المدرسة و خاصة في غرفة الدراسة أين تظهر معظم المشاكل اإلغنظباطية .
 أبرز المشاغل التي تستثير تفكير المراهق مايلي :  -2-6-5مشكالت تتصل بالصحة  :و تتخلص في اإلحساس بالتعب المفاجئ  ،الغيثان ،قضم األظافر  ،عدم االستقرار النفسي  ،االنتباه إلى قبح المنظر و عدم تناسق
أعضاء الجسم  .كل هذه المشكالت تمثل مصدر قلق بالنسبة للمراهق خاصة حالة
تعرضه للسخرية و التهكم من الغير (خصوص جماعة الرفاق ) .
  3-6-5مشكالت خاصة بالشخصية  :الشعور بمركب النقص  ،عدم تحمل المسؤولية ،نقص الثقة بالذات  ،الشعور بالوحدة و عدم محبة الغير له  ،القلق الدائم حول أتفة
األمور  ،أحالم اليقظة هروبا من الواقع  ،المجادلة الكثير خشنة التغرض للسخرية و
اإلنقاذ .
 -8-6-5مشكالت تصاحب المراهق في األسرة  :توتر دا.ئم راجع عموما لعدم قدرتهعلى اإلنفراد بنفسه  ،وجود حواجز بينه و بين والده خوفا من رد فعلها إذا ما حاول
عرض حالته النفسية عليهما  ،العراك الدائم مع اإلخوة و اتهامهم بعدم تفهمهم
ألحاسيسه و معاناته واشمئزاز من خصام األبوين  ،ثورته على أسلوب التزمت و
تقييد الحرية و فرض نوع الصداقة (من طرف الوالدين ) .
 و في هذا الصدد يرى (محمد القذافي ) أن الطفل دخل في مرحلة المراهقة فإنهيحاول بذلك تأكيد ذاته و استقالله عن والديه و عادة ما يبرز ذلك اتجاه المراهق نحو
جماعة مختلفة و كثيرا ما يصاحب هذه الخطوة نوعا من الثور أو التمرد الممزوج
بالحدة التي تثير دهشة األسرة ). 36
  5-6-5مشكالت تتعلق بالمكانة االجتماعية  :الخوف من االنطالق في الحياةاالجتماعية خشية الوقوع في الخطأ  ،التهيب من مقابلة معارف جديدة  ،القلق الخاص
بالمظهر الخارجي  ،الحاجة إلى األصدقاء و الشعور باالنتماء .

 36سعد جالل 0002
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 تعتبر المراهقة فترة انتقال من الطفولة إلى عالم الكبار  ،و التي تتخللها صعوبات ومشاكل عدة  ،يعامل المراهق فيها تارة كطفل و تارة أخرى كرجل  ،فيقف بذلك في
حدود عالم الكبار فينعت بالرجل الهاشمي و هذا يؤدي إلى صراع نفس و عدم
االستقرار العاطفي و الحساسية الزائدة و تذبذب السلوك بين الخجل و اإلنزوراء و
االستعداد و المساهمة و غير ذلك من السلوك المتناقص

37

.

  6-6-5مشكالت ترتبط بمسألة الحدث إلى الجنس اآلخر  :التخوف من عدماالستجابة  ،اإلصابة باللعثمة و االرتباك  ،صعوبة التعامل مع الجنس اآلخر نظرا
الختالف طبيعة و سلوك كال الطرفين  ،صعوبة التأقلم مع كل التغييرات
الفيزيولوجية و العاطفية و التي تنتج عن عالقة غير متجانسة  ،مواجهة التعقيدات
العاطفية التي تكبر أهميتها عند المراهق  ،البحث عن تجارب الغير لمحاولة فهم
مجرى العالقة التي تنشأ مع الجنس  ،الصراعات بين كل ما هو فطري  ،غريزي و
ما هو قيمي و أخالقي
 -7-6-5مشكالت تمس المعايير االجتماعية  :عدم تلقي المراهقة لتوجيهات بشأن ماعلى المجتمع من أعراف و تقاليد و االضطراب الناشئ عن عدم التميز بين الخير و
الشر  ،الخلط بين معايير الحق و الباطل  ،عدم إدراك مغزى الحياة بما فيها من
صراعات بين الفطرة و األخالق.
 7-6-5مشكالت ترد إلى المدرسة و الدراسة  :عدم القدرة على التركيز و التفكير فيأمر واحد  ،عدم معرفة المعاملة االقتناع بالوقت  ،شك المراهق بقدراته و التخوف
من الرسوب  ،تشتت الجهود على فعالية شتى فال يستطيع انجاز شيء معين  ،الشعور
بالقلق و تراجع  :إما لعدم قدرته على مسايرة أقرانه في الصف و إما لعدم فهم اإلدارة
و المدرسين له أو جراء تعرضه لألذى من جانب زمالئه أو من هذه األمور مجتمعة
 ،عدم معرفته بأصول الدراسة النافعة  ،انتشار عدوى التفكير في الفشل في عوض
توقع النجاح ،عدم معرفته باتجاهاته في الحياة و التخوف من االمتحانات ( خاصة
المصيرية منها )  .كما أن أهم المشكالت التي تشغل تفكير المراهق :إتباع لتخصص

 37سعد جالل 0002
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قد أرغم على إتباع من طرف األولياء أو أنه وجه إليه دون اقتناع أو رغبة منه ما
يجعله ال يقدم األفضل إلحراز النجاح .
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الرياضيات في التعليم المتوسط

الفصل الرابع
تمهيد:

تعتبر مرحلة التعليم المتوسط من أهم مراحل التعليم في الجزائر  :أنها تقع ما بين
مرحلة التليم اإلبتدائي و التعليم الثانوي  ،فهذه المرحلة تعتبر بمثابة نقطة التحول في حياة
المتعلم إذا أنه ينتقل من مرحلة التعليم اإلبتدائي بتطوبره األول و الثاني و ما تتميز إألى
مرحلة اإلنفتاح على عالم آخر من الدراسة :
و في هذه المرحلة تحدث أمور تجعل المتعلم أمام ذهنيات مختلفة و أمام إجتهادات متنوعة
من األساتدة قصد إيصال الفكرة المراد إيصالها إلى التلميذ .
ففي هذه المرحلة من التعليم يصطدم التلميذ بمجموعة من األساتذة كل حسب إختصاصه بعد
ما كان في اإلبتدائي يتلقى تعليمه على يد معلمين على األكثر .
التعليم المتوسط يتطلب من التالميذ بذل المزيد من الجهد قصد التكيف مع األساتذة و كذا
البرامج التعليمية .
 كما تعتبر مادة الرياضيات في هذه المرحلة من بين المواد األساسية التي يجب علىالمتعلم التركيز عليها و يتضح ذلك من خالل المعامل المعطى لهذه المادة في هذا
الطور من التعليم .
 تعريف التعليم المتوسط  :هو مرحلة من مراحل التعلم تقع بين مرحلة التعليم اإلبتدائيو التعليم الثانوي يلتحق بها المتعلم بعد حصوله على النجاح في إمتحان نهاية التعليم
اإلبتدائي.
 يقسم هذا الطور في الجزائر على أربع سنوات السنة األولى متوسط  ،السنة الثانية متوسط ،السنة الثالثة متوسط  ،و السنة الرابعة متوسط يختتم هذا الطور بإمتحان نهاية الطور في
السنة الرابعة متوسط وفق شهادة التعليم المتوسط .
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-1تعريف الرياضيات:

الرياضيات علم الدِّراسة المنطقيَّة لك ِّم األشياء وكيفها وترابطها ،كما أنه علم الدراسة المجردة
البحتة التسلسلية للقضايا واألنظمة الرِّياضية .وهي واحدة من أكثر أقسام المعرفة اإلنسانية
فائدة وإ ثارة  .ويُعزى سبب صعوبة تعريف كلمة رياضيات إلى المواضيع العديدة التي
تشملها.
وتشمل الرياضيات األساسية التي تدرس بالمدارس ،دراسة األعداد والكميات والصيغ
والعالقات .فعلى سبيل المثال ،يدرس الحساب مسائل تتعلق باألعداد ،ويتضمن الجبر حل
معادالت )وهي صيغ رياضية تقوم على المساواة) تمثل األحرف فيها كميات مجهولة .بينما
تدرس الهندسة خواص وعالقات األشكال في الفضاء.38
تعرف الرياضيات على انها دراسة البنية ،الفضاء ،و التغير ،و بشكل عام على انها دراسة
البنى المجردة باستخدام المنطق و التدوين الرياضي .و بشكل اكثر عمومية ،تعرف
الرياضيات على انها دراسة االعداد و انماطها.
البنى الرياضية التي يدرسها الرياضيون غالبا ما يعود اصلها الى العلوم الطبيعية ،و خاصة
الفيزياء ،ولكن الرياضيين يقومون بتعريف و دراسة بنى اخرى الغراض رياضية بحتة،
الن هذه البنى قد توفر تعميما لحقول اخرى من الرياضيات مثال ،او ان تكون عامال مساعدا
في حسابات معينة ،و اخيرا فان الرياضيين قد يدرسون حقوال معينة من الرياضيات
لتحمسهم لها ،معتبرين ان الرياضيات هي فن و ليس علما تطبيقيا.

39

38

يوم http://pfharis.com/mrharis/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2011-04-17-13-50-22
1101/12/10
39
http://madrasati.tripod.com/difin.htm1101/12/10
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-2أبحاث العالم السويسري بياجي:

لقد قام العالم السويسري بياجي بأبحاث كثيرة حول تعلم الرياضيات حيث أنه درس
نمو المفاهيم الرياضية المختلفة عند الطفل منذ والدته حتى سن المراهقة.
نتيجة لدراسات بياجي لم يعد االهتمام في تدريس الرياضيات قاصرا على اكتساب
المهارات أو دراسة الحوافز الدراسية بل أصبح االهتمام موجها إلى دراسة ما الذي يمكن أن
ندرسه ومتى وكيف ندرس المفاهيم الرياضية بالصورة التي تناسب التالميذ في
مراحل نموهم المختلفة؟ وقد يستطيع المدرس خالل خبرته أن يعرف عما إذا كان تلميذه قد
ألم ببعض المفاهيم الرياضية أو في استطاعته القيام ببعض العمليات الحسابية بدقة ولكن ذلك
ال يدل بتاتا على أن التلميذ قد اتسوعب وفهم فهما عميقا المفاهيم واألساسيات الموجودة وراء
العمليات المختلفة ،فما يكون واضحا في ذهن المعلم قد ال
يكون له داللة بالنسبة لعقلية التلميذ.
-3تعلم المفهوم الرياضي:
إن تعلم المفهوم الرياضي هو تعلم إلدراك الخواص المشتركة لعناصر مجموعة أو
ألشياء ملموسة واالستجابة لهذه األشياء كفصل أو فئة وبأخذ المعاني وأن تعلم المفهوم
الرياضي يتضمن تصنيف األشياء إلى أصناف وفقا لخصائصها واالستجابة للخاصية
المشتركة.
-8نمو مفهوم العدد:
بين بياجي أن الطفل ال يعرف ما هو مفهوم العدد قبل أن يتعامل بطريقة عملية وحسية
بعالقات الترتيب ،الحيز ،المجموعات المتكافئة ،التطبيق التقابلي بين مجموعتين ( إرفاق
عنصر بعنصر آخر ) وقد وجد أن الطفل الذي عمره ست سنوات ونصف يستطيع أن يرفق
كل عنصر من المجموعة األولى بعنصر من المجموعة الثانية أي أنه يدرك أن هناك تقابال
بين المجموعتين وبالتالي عدد عناصر المجموعة األولى يساوي عدد عناصر المجموعة
الثانية ،أي أن المجموعتين متكافئتان ومنه فإن الطفل ال
يتعلم معنى العدد بالسهولة أو بالسرعة التي يظنها معظم الناس .فالطفل العادي ال يستطيع
فهم معنى العدد قبل السادسة والنصف أو السابعة .يستحسن أن يكون فهم الطفل لطبيعة
العدد ناتجا من لعبه واكتشافاته ومن مشكالت.
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-5نمو المفهوم الهندسي:

كما وضح بياجي أن مفهوم العدد هو مفهوم مركب من مفاهيم أولية بسيطة خاصة بالترتيب،
المجموعة ،التقابل ،فقد بين أيضا أن المفاهيم األساسية للهندسة
اإلقليدية هي مفاهيم مركبة يصعب على التلميذ استيعابها قبل التمهيد له بمفاهيم بسيطة في
الطوبولوجية مثل الحيز في المستوى أو الفضاء ،الجوار القرب ،البعد ،خارج ،داخل،
فوق ،تحت ،بين ،أمام ،وراء ،مغلق ،مفتوح ،...الخ
-6بناء المفهوم الرياضي وطريقة المقاربة بالكفاءات:
لقد تعود المعلمون إيصال المفاهيم الرياضية جاهزة إلى تالميذهم وما على التالميذ
إال أن يكونوا سلبيين وآليين ( اآللية ).
إن منهاج الرياضيات الجديد يعتمد مقاربة جديدة تجعل التلميذ محور العملية التربوية
ويكتسب الكفاءات والمفاهيم والمعارف انطالقا من وضعيات ومشكالت ودور
المعلم هنا هو دور الموجه فقط.
-7تعليم وتعلم حل المشكالت:
إن نقطة البدء في نشاط رياضي ليست التعاريف ،بل المشكل المراد حله ،فبواسطة نشاط
حل مشكل يبني التلميذ معارفه الرياضية.على سبيل المثال يتم بناء مفهوم العدد الطبيعي
عبر حل مشكالت في سياقات متنوعة وهو ما يعطيه معنى في وظيفتيه المختلفتين
(تعيين كمية ،تحديد رتبة ) ،عندما نعود إلى تاريخ الرياضيات نجد أن نسبة كبيرة من
تقدم البشرية يعود إلى حل المشكالت وتتضح أهمية حل المشكالت في الرياضيات وما
تحمله من متعة عقلية لكثير من الناس خالل تاريخ الرياضيات وتاريخ تعليم /تعلم
الرياضيات فمشكلة تثليث الزاوية أي تجزئة زاوية إلى ثالث زوايا متقايسة بالمدور
والمسطرة فقط ومشكلة تربيع الدائرة أي إنشاء مربع مساحته تساوي مساحة القرص الذي
حده هذه الدائرة ومشكلة مسلمة إقليدس الشهيرة ( التوازي ) أثرت في ظهور هندسات جديدة
هامة لها تطبيقات كبيرة في ميدان الفيزياء.
-4حل المشكالت:
إن حل المشكالت الرياضية يساعد التالميذ في تحسين قدراتهم التحليلية ويساعدهم
في استخدام هذه القدرات في مواقف مختلفة ويساعدهم أيضا في تعلم الحقائق
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والمهارات والمفاهيم والمبادئ الرياضية.وإن حل المشكالت نشاط ممتع لمعظم التالميذ
فإنه يساعد على تحسين دافعية التالميذ مما يجعل مادة الرياضيات أكثر إثارة ومتعة
ويجعل ترسيخ معاني المفاهيم الرياضية أكثر عمقا.
-9إستراتيجيات تعليم/تعلم حل المشكالت الرياضية:
إن الخطوات المتبعة لحل مشكل هي:
 – 0عرض المشكل في صورة عامة وفي هذه الخطوة يكتشف المشكل عن طريق
المالحظة.
 – 1إعادة صياغة المشكل في صورة إجرائية قابلة للحل ،هناك يتم البدء في المشكل
بتحديد أفضل ،حتى تكون هناك فرصة إليجاد طريقة لحلها.كاالعتماد على الحاالت
الخاصة ودراسة العالقة بينها وتقديم افتراضا.
 – 2البحث عن حاالت خاصة ،أي محاولة إيجاد مدخل لحل المشكل حسابيا
أو جبريا أو هندسيا أو باالستقراء الرياضي أو...
 – 0اختيار الفروض وتنفيذ اإلجراءات للحصول على حل أو مجموعة من
الحلول الممكنة ،أي حل المشكل أو اختيار صحة الفروض أو التخمينات التي افترضت
لحل المشكل ،ففي هذه الخطوة يتم تجريب المداخل المقترحة للحل ،فإذا لم تصلح جميعها
فإنه يجب البحث عن طرائق أخرى.
 – 1تحليل وتقويم اوصحة ،وإستراتجيتها والطرائق التي أدت إلى اكتشاف تلك
االستراتجيات في هذه الخطوة تحلل الحلول لتحديد معقوليتها.وربما أكثرها دقة
وصحة ،وينبغي تحليل استراما.ت الحل والطرائق التي استخدمت في اكتشاف تلك
االستراتجيات أي أنه ينبغي أن نحاول اكتشاف استراتجيات لحل المشكل تكون قابلة
للتعميم.وعلى الرغم من أهمية التحقيق من صحة مشكل ما.إال أن األهم هو أن نحلل
ونقوم الطرائق العامة لحل المشكالت لتحديد مدى فعاليتها وما إذا كان من الممكن
تحسينها ،وكيفية إمكان تطبيقها في حل مجموعة كاملة من المشكالت فإذا استخدمت
االستقراء الرياضي فاسأل نفسك عما دعاك للتفكير في استخدام هذه الطريقة وهكذا.
مالحظة :إن النشاط األساسي في إيجاد المشكالت هو وضع أسئلة ولكن أي نوع من
األسئلة يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المشكالت في الرياضيات.
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مثال :تجزئة زاوية إلى زاويتين متجاورتين.
هذا نوع من المشكالت.

هناك أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح الكتشاف مشكل على سبيل المثال
إنشاء منصف زاوية بالمدور والمسطرة فقط للحصول على زاويتين متجاورتين
ومتقايستين.
المقارنة بالكفاءات والنشاط الرياضي :إن المنهاج الجديد للرياضيات مبني
على النشاط الرياضي الذي يلعب قيه التلميذ الدور الرئيسي ويكون فيه العنصر الفعال
النشيط ويكون فيه محور العملية التربوية وإن النشاط الرياضي يعتمد أساسا
على اكتشاف المشكالت ألن المشكالت هي المحرك األساسي في الطريقة الجديدة أي
المقاربة بالكفاءات إن المعلم مطالب في هذه الطريقة بتوفير الشروط المشجعة للنشاط
الرياضي للتلميذ بتنظيم وضعيات حوار أو مشاريع بسيطة للبحث تثير عند التلميذ
الفضول وتذوق فائدة البحث والتبادل فنقطة البدء في النشاط الرياضي ليست تعاريف،
بل المشكل المراد حله فبواسطة حل المشكل يبني التلميذ معارفه الرياضية ويعطي معنى
للمفاهيم الرياضية.
مثال :مفهوم العدد الطبيعي:
نطبق هنا نظرية بياجي ونحاول تشكيل مجموعتين من القريصات وطرح
أسئلة الكتشاف مشكل للوصول إلى خاصة مشتركة ثم الوصول إلى المعنى الكمي للعدد
وهكذا. ...
-14أهداف تدريس الرياضيات:
 – 0اكتساب المعلومات الرياضية عبر المشكالت.
 – 1معرفة المبادئ الرياضية.
 – 2اكتساب المهارات أي الكفاءة في األداء كإجراء العمليات الحسابية المباشرة
واستخدام األدوات الهندسية في القياس وفي الرسم وفي اإلنشاء الهندسي.
 – 0فهم العالقة بين األعداد.
 – 1الدقة والسرعة في اإلنجاز مثل الدقة في اإلنشاء الهندسي.
 – 2اكتساب أساليب التفكير الرياضي وتنمية القدرات اإلبتكارية.
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 – 3التفكير السليم والدقيق.
 – 3االستدالل االستقرائي واإلستنتاجي.

 – 0ترييض الوضعيات وتوظيف الرياضيات في مجاالت مختلفة من الحياة اليومية
وفي بقية العلوم األخرى.
 – 01إظهار دور الرياضيات في اإلسهام في حل مشكالت التنمية وتطوير التكنولوجيا
وبقية العلوم األخرى.
-11تدريس الرياضيات في التعليم االبتدائي:
إن على المعلم أن يغير ممارساته وأن يتبع الطريقة الجديدة في بناء المفاهيم الرياضية وأن
يضع التلميذ في مركز االهتمام في كل مراحل الدرس وأن يبتعد عن تقديم المعارف جاهزة
للتالميذ ويطلب منهم حفظها.فالتلميذ هو محور العملية التربوية وهو الذي يشارك في بناء
المفاهيم الرياضية انطالقا من وضعيات ومن مشكالت.
المخطط العام للحصة:
 – 0مراجعة المكتسبات القبلية :يراجع المعلم المكتسبات السابقة التي تخدم المفاهيم
المراد بناؤها.
 – 1مرحلة البناء:
 اكتشاف المشكل وتوفير الشروط المناسبة. حل المشكل حسب ما جاء أعاله وتبيان وظيفة المفهوم. استخراج المفهوم.يتبع المعلم في هذه المرحلة طريقة االكتشاف والحوار ويستعمل كل الوسائل الممكنة
 – 2مرحلة الترييض :في هذه المرحلة يصوغ التالميذ التعريف أو القاعدة أو..
 – 0التقويم :تطرح أسئلة شفهية أو كتابية قصد معرفة درجة االستيعاب
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-12أهمية تدريس الرياضيات:

من المتفق عليه أن التربية في كل مجتمع وفي كل بلد تحقق وظيفة اجتماعية غاية في
األهمية والتربية هي عملية تفاعل اجتماعي ينتج عن هذا التفاعل تغير وتكيف في الفرد
والمجتمع والتربية في أصلها عملية تنشئة اجتماعية تهدف الى تزويد الطالب بالخبرات
تؤهلهم للمشاركة في مجتمعهم مشاركة فعالة فإذا اتفقت هذه الخبرات مع مطالب النمو تحقق
التوفيق بين حاجات الطالب وبين أهداف المجتمع.
من هذا ينتج إن أهداف التربية في أي مرحلة تعليمية تستند إلى دعامتين:
األولى  :الفلسفة العامة التي يقوم عليها المجتمع.
والثانية :خصائص المتعلمين ومطالب نموهم.
وحيث إن المناهج التي تقدمها المدرسة ومن ضمنها مناهج الرياضيات هي الوسيلة األساسية
لتحقيق أهداف التربية بها أذن أهداف التدريس اي مادة دراسية عامة وأهداف تدريس
الرياضيات خاصة ال تختلف عن األهداف العامة للتربية بل أن أهداف تدريس المواد
المختلفة ال بد أن تستقى من األهداف العامة وتوجه نحو تحقيقها وهنا تقع المسؤولية الكبرى
على المربين الذين ينبغي ان يعمل كل منهم من زاويته على تكوين الطالب النافع لمجتمعه
فان إعداد الطالب النافع والصالح هو الهدف الرئيسي للتربية وعلى ذلك فان الهدف األساسي
من تدريس الرياضيات ينبغي ان يكون المساهمة في إعداد الطالب او الفرد للحياة العامة
بغض النظر عن عمله او تطلعاته في المستقبل.
باإلضافة إلى األهداف العامة واألهداف الخاصة من تدريس الرياضيات  ,هناك أهداف
أخرى هي:
أ -فهم أساسيات الرياضيات( المفاهيم الرياضية ,القواعد الرياضية ,التركيبات الرياضية ,
وطبيعة البرهان الرياضي ).نعني بالفهم من الناحية السيكولوجية  :إدراك العالقات القائمة
في المواقف التي تجابه الطالب ,والتكيف لهذه المواقف.
ويلعب الفهم الدور األول واألساسي في كل خطوة من خطوات التدريس فإدراك التلميذ
لمعنى ما يقوم به يسهل عليه القيام بتنفيذه وقد أثبتت األبحاث أن الفهم هدف أساسي من
تدريس الرياضيات كما أن التدريس اآللي يقتل روح االبتكار واإلبداع عند الطالب.
والمقصود بفهم أساسيات الرياضيات هو إدراك أو معرفة أو تمييز أو حفظ معلومات -0-01
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-0-01الرياضيات األساسية:

المفاهيم والعالقات والقواعد والقوانين واستعمالها وإجراء الحسابات وبرهنة النظريات ,
التعريفات والبديهيات  .وتكوين هذه األساسيات في ذهن الطالب يتطلب معرفة أساس ما
يتعلمه الطالب  ,أي يتطلب معرفة كيف؟ولماذا؟
*القاعدة :أن معرفة التلميذ للقاعدة واستخدامها في إيجاد إجابات صحيحة ال يعني فهمه لما
يعمله آوحتى معرفته للمفاهيم األولية لهذه القاعدة .فمثال عند قسمة كسر على كسر يضرب
التلميذ الكسر األول في مقلوب الكسر الثاني وبهذا يحصل على إجابة صحيحة وذلك بالطبع
دون معرفة السبب الذي جعله يفعل ذلك.
هل ينبغي تدريس جميع الموضوعات الرياضية التي يحتمل أن يحتاج إليها التالميذ في
حياتهم العملية في المستقبل أم نقتصر على بعض الموضوعات العامة التي يجب أن يلم بها
جميع التالميذ؟
في الحقيقة إذا أردنا أن يشمل النهج الدراسي كل الرياضيات التي يحتمل أن يحتاج إليها
بالعمل المهني في المستقبل فأننا سنحمل هذا المنهج عبئا ثقيال ومن ناحية أخرى إذا اقتصر
األمر على بعض الموضوعات العامة خاصة أن معظم العاملين ال يستخدمون في أعمالهم إال
القليل من الرياضيات فيكون المنهج الدراسي عندئذ غير سليم لهذا فأنني اهرى أن الوسط هو
الحل الصحيح والمناسب للسؤال  .فعند تصميم أي منهج أرى أن الوسط هو الحل الصحيح
والمناسب للسؤال فعند تصميم أي منهج يجب وجود تداخل بين الموضوعات التي يتضمنها
المنهج .
وهناك نقطة أساسية ومهمة يجب االنتباه إليها وهي أن تعلم التلميذ للرياضيات قبل أن تكون
لديه الخلفية اإلدراكية األساسية سوف يجعله يخفق في استيعابها وفهمها والتمكن منها
واإلخفاق في الرياضيات يمكن أن يؤدي إلى اإلحباط في المواضيع العلمية األخرى إذ أنها
تعتمد إلى حد كبير على المهارات في الرياضيات وكثيرا ما يكون عدم السيطرة تماما على
هذه المهارات سببا مباشرا في تعثر كثير من التالميذ في تعلم العلوم وفي النهاية تكون
النتيجة فشل التالميذ.
 --2-12الهدف التثقيفي:
هذا الهدف هو أيضا من األهداف العامة من تدريس الرياضيات يمثل الفكر الرياضي احد
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مركبات الثقافة اإلنسانية العامة التي ينبغي أن يتزود بها كل فرد الن الرياضيات أصبحت
أداة ضرورية آو مساعدة ضرورية في الحياة اليومية  .فالرياضيات هي لغة األرقام واألرقام
بدورها لغة هذا القرن الذي يشهد العالم فيه الكثير من االنجازات العظيمة في جميع الميادين
والمجاالت ومن خالل الرياضيات يستطيع التلميذ آو أي فرد أن يدرك بوضوح مظاهر
التطور في مختلف الميادين والمجاالت الحيوية في المجتمع.
ننتقل اآلن إلى األهداف الخاصة من تدريس الرياضيات.
 -3-12الهدف التخصصي:
تساعد الرياضيات الطالب على مواصلة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا وذلك الن ما
يدرسه الطالب في مراحل التعليم العام هو القاعدة المتينة التي ترسو عليها الدراسة العالية
والجامعية بأمان.
كذلك يحتاج الباحثون للرياضيات في مجال البحوث التي يقومون بها ألنه عن طريقها يمكن
اعتبار صحة الفروض أو الفرضيات أو االفتراضات التي تقوم عليها هذه البحوث لذلك فهي
أداة ضرورية تساعد على توجيه البحوث في الطريق الصحيح.
 - 8-12الهدف التدريبي:
يرى البعض أن الرياضيات الحقيقية تكون عن التحديدات والبرهان مثل األعداد األولية ,
والنظريات الهندسية وغيرها يمكن أن نطلق عليها اسم " رياضة الرياضيين".
ولكن من زاوية النفع والفائدة فقدرة الرياضيات تكمن العالقات بين الحقائق وهذا هو السبب
في أن تذكرنا لقليل من المعروفة يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المعارف وإذا كانت
الرياضيات جديرة بالمكانة التي تحتلها في النهج الدراسي فان الواجب يحتم علينا أن يكون
تعلمها بطريقة تؤدي إلى أبراز هذه العالقات.
هناك جوانب أخرى لهذا النوع من خاللها يحصل كثير من التالميذ على المتعة حينما يهتدون
إلى حل بعض األحاجي واأللغاز الرياضية آو حين يلهون ببعض األلعاب التي تقوم على
البناء الرياضي كما يشعر التالميذ باللذة التي تأتي كنتيجة لبعض القوالب العددية.

40
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-13الكفاءات العرضية في نهاية التعليم المتوسط :
يسعى تدريس الرياضيات في التعليم القاعدي إلى :

 جعل التلميذ يكتشف ويفهم ما حوله من أشياء ومفاهيم وظواهر مألوفة وعالقاتوتنظيمات.
 جعل التلميذ يكتسب معارف وتقنيات وطرائق تسمح له بحل مشكالت في حياته اليومية أوفي ميادين علمية أخرى (فيزياء ،تكنولوجيا.)... ،
 تدريب التلميذ على ممارسة منهجية علمية في معالجة حلول المشكالت وذلك بالتنميةالتدريجية لقدرات التجريب واالستدالل والتصور والتحليل النقدي.
 المساهمة في تكوين شخصية التلميذ بتنمية الثقة بالنفس لديه واالستقاللية وحثه على بذلالجهد والمثابرة والتنظيم والعناية في العمل وتدريبه على التعبير السليم.
الكفاءات الرياضية في نهاية التعليم المتوسط :
األنشطة الهندسية الدوال و تنظيم معطيات األنشطة العددية
 معرفة واستعمال األعداد(الطبيعية ،العشرية ،النسبية ،الناطقة ،الصماء). ممارسة العمليات الحسابية على األعداد. التمكن تدريجيا من التعبير الحرفي واستعماله. التمكن من توظيف المعادالتوالمتراجحات في حل مشكالت. اكتساب إجراءات متنوعة وتطبيقها في حل مشاكل مرتبطة بالتناسبية. معرفة المقادير(أطوال ،مساحات،حجوم ،مدد )... ،واستعمالوحدات قياسها. تنظيم معطيات في شكل جداول أو مخططات وقراءتها وتحليلها. اكتساب مبادئ في اإلحصاء الوصفي. معرفة األشكال الهندسية المستوية المألوفة والمجسمات (إنجاز مثيالت ،الوصف ،التمثيل،الصنع ،الخواص)
 استعمال التحويالت النقطية(التناظران ،االنسحاب ،الدوران) في اإلنشاءات الهندسيةوالبراهين.
 -االستعمال السليم لألدوات الهندسية.

- 62 -

الرياضيات في التعليم المتوسط

الفصل الرابع

 بناء براهين بسيطة والحكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته ،وذلك في مختلفمجاالت المادة(لعددي ،الهندسي ،الدوال وتنظيم معطيات).
-18برنامج السنة األولى من التعليم المتوسط:
تم بناء برنامج السنة األولى من التعليم المتوسط على أساس أنه يمثل حلقة وصل بين
التعليم االبتدائي والتعليم المتوسط من جهة ،ومن جهة أخرى ليسمح لتلميذ المرحلة االبتدائية
الحالية بالتكيف مع مستلزمات البرنامج الجديد.
فالبرنامج يترجم استمرارية في التصور الشامل لتكوين التلميذ في الرياضيات ،وهو يرمي
إلى جعل التلميذ :
 يدعم ويثري مكتسباته في المرحلة االبتدائية. ينتقل تدريجيا من المالحظة والمعالجة اليدوية إلى تمثيالت متنوعة. يبني بنفسه بعض المفاهيم ويدقق أكثر تعبيره. يشرح بأكثر وضوح خطته في العمل. يجند كفاءاته لحل مشكالت من مجاالت مختلفة.إن البرنامج الجديد يمثل قطيعة مع الممارسات داخل القسم بالنسبة للبرنامج السابق،
سواء كان ذلك متعلقا بالمكانة التي يمنحها للمعرفة المدروسة أو بدور كل من األستاذ
والتلميذ.
ينبغي إذن تجنب التفتيت في األهداف الذي يؤدي حتما إلى عمل مقطع كثيرا ،وبالتالي
تشجيع خطة متدرجة لبناء وإدماج المعارف ،األمر الذي يقتضي إلماما كافيا بهيكلة هذه
المعارف.
وعلى هذا األساس يضع البرنامج الجديد نشاط حل مشكالت بكل المهارات والقدرات
المرتبطة به في صميم التعلمات الرياضية ،فهو في نفس الوقت وسيلة المتالك المعارف
الجديدة ومحل لنشاط رياضي فعلي ،يجب العمل إذن على مساعدة التالميذ وبالخصوص
الذين لم يتعودوا منهم على ذلك ،على التكيف مع الطرق الجديدة.
الكفاءات الرياضية :
األنشطة العددية تنظيم معطيات األنشطة الهندسية
 معرفة األشكال الهندسية المستوية المألوفة (المثلث ،المستطيل ،المربع ،المعين ،الدائرة)- 63 -
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والمجسمات (متوازي المستطيالت)

 استعمال التناظر المحوري في دراسة وإنشاء بعض األشكال الهندسية المألوفة. االستعمال السليم لألدوات الهندسية (المدور ،الكوس ،المنقلة). اكتساب إجراءات متنوعة مرتبطة بالتناسب وتطبيقها في حل مشاكل (جداول تناسبية،النسبة المئوية ،المقياس).
 معرفة واستعمال وتحديد (بالقياس أو بالحساب) مقادير (األطوال ،المساحات ،الحجوم). تنظيم معطيات في شكل جداول أو مخططات ،قراءتها وتحليلها. معرفة واستعمال األعداد الطبيعية والعشرية والكسور. مقاربة األعداد النسبية. ممارسة الحساب على هذه األعداد. التدريب على الحساب الحرفي.استعمال المبادئ األولية لالستدالل االستنتاجي لتبرير بعض النتائج وبعض الخواص.
تنظيم البرنامج
أنشطة عددية  :انطالقا من حل مشكالت من محيطه االجتماعي– الثقافي ،يتمكن التلميذ من
توسيع ودعم كفاءاته حول األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والكسور.
يتدرب التلميذ ،باالعتماد على أمثلة محسوسة ،على استعمال أعداد جديدة (األعداد
النسبية) ،كما يشرع تدريجيا في الحساب الحرفي وحل معادالت بسيطة.
كما تعود التلميذ على ذلك في التعليم االبتدائي ،فإن النشاطات الحسابية تكون مرتكزة
على ممارسة الحساب الدقيق والحساب المقرب على أشكال مختلفة (حساب ذهني ،حساب
متمعن فيه ،استعمال اآللة الحاسبة).
المحتويات الكفاءات القاعدية المالحظات والتعاليق ال يتعلق األمر هنا بالقيام بمراجعة آلية
لهذه المفاهيم التي سبق وأن تعرض إليها التلميذ في التعليم االبتدائي ،بل دعم وإثراء
مكتسباته وذلك باستعمالها في وضعيات جديدة.
من خالل وضعيات متنوعة يمكن أن ترتكز على تحويالت الوحدات ،نجعل التلميذ يعطي
مزيدا من المعنى للكتابة العشرية (داللة كل رقم تبعا لموقعه) وهذا قصد فهم وتطبيق جيدين
لقواعد المقارنة وخوارزميات الحساب.
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يمكن أن تتم هذه الحسابات في أشكال مختلفة (ذهنيا ،بتمعن ،باستعمال اآللة).
تربط القسمة عادة بعملية الضرب وبحصر عدد بين مضاعفين متتاليين لعدد آخر ،وفي
وضعيات معينة يمكن ربطها بعمليات طرح متتالية .تقترح وضعيات متنوعة من الحياة
اليومية إلعطاء معنى لعملية القسمة التي يكون اكتساب آليتها بالتدريج.
مقياس الحرارة .تعليم نقط على مستقيم مدرج أو في المستوي المزود بمعلم يدرس طوال
مرحلة التعليم المتوسط وذلك مع التوسع في المجموعات العددية.
نقتصر في السنة األولى ،على حالة كون اإلحداثيات أعدادا صحيحة نسبية.
تقترح مختلف أنواع المشكالت مع التركيز على أهمية وفائدة مختلف إجراءات الحل
الممكنة.
أنشطة هندسية  :اكتسب التلميذ ،في التعليم االبتدائي خبرة نسبية متعلقة باألشكال المألوفة،
مما يمكنه من التعرف عليها وإنجاز مثيالت لها وتمثيل بعضها ولو بالتقريب.
في السنة األولى من التعليم المتوسط ،يتعلق األمر:
 بتوسيع حقل األشكال المدروسة وتطوير القدرة على المالحظة وتحليل بعض الخواصودعم استعمال التلميذ لمختلف وسائل الرسم والقياس في الهندسة واالستعمال السليم
للمصطلحات.
 بإعادة تنظيم معارف التلميذ ،السيما باإلدخال واالستعمال التدريجي لتعاريف وخواصهذه األشكال أثناء إنشائها ،وكذا باستعمال أداة جديدة هي التناظر المحوري.
تعد هذه األنشطة مرتكزا إلدخال مفاهيم متعلقة بالمقادير والقياس ،وتشكل أداة مالئمة
للشروع في تدريب التلميذ على االستدالل بوضع عدد من العناصر والعالقات التي ستستعمل
فيما بعد تدريجيا في وضعيات التصديق والتبرير.
المحتويات الكفاءات القاعدية المالحظات والتعاليق من خالل مختلف األنشطة نجعل التلميذ :
 يستعمل األدوات الهندسية (مسطرة ،كوس ،مدور) في رسومات أكثر دقة ،مع مواصلةاستعمال الورق الشفاف والورق المرصوف.
 يالحظ ويكتشف بعض الخواص (المستقيم غير محدود ،وحدانية الموازي ،وحدانيةالعمودي )... ،دون التطرق إلى بديهيات (بديهية إقليدس مثال).
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 يستعمل مختلف الوسائل(العين المجردة ،الورق الشفاف ،الطي ،االستعانة بمنقلة أو بمدور)حسب سياق النشاط المقترح.
بناء برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط ،كما هو الحال بالنسبة إلى السنتين األولى
والثانية ،على أساس منهجية ترتكز على البحوث الحديثة في تعليمية الرياضيات وتطورات
العلوم عامة والتحدي المتمثل في اإلدخال التدريجي للتكنولوجيات الحديثة من جهة ومنهجية
تضمن االنسجام في مقاربة المفاهيم وكتابة التوجيهات البيداغوجية واختيار األنشطة من جهة
أخرى ،ك ّل ذلك يندرج في إطار مرجعية تتبنى المقاربة بالكفاءات التي تعطي للتعلمات معنى
وتمنح لك ّل من التلميذ واألستاذ دورا جديدا .لذلك ،فالبرنامج يقوم على بعض المبادئ ،يمكن
تلخيصها فيما يلي :
تحسين استمرارية التعّلمات.
تقديم المفهوم عند ضرورة استعماله.
تفضيل ،قدر اإلمكان ،الجانب األداتي لمفهوم ما ،قبل تناوله كموضوع للدراسة.
ممارسة تعليم حلزوني وضمان تدرج المكتسبات.
الشروع بالتدرج في تدريب التلميذ على االستدالل.
جعل التلميذ فاعال.
يمكن تلخيص مميزات برنامج السنة الثالثة من التعليم المتوسط في النقاط التالية :
 حل مشكالت في مختلف الميادين (الحساب العددي ،الهندسة ،الدوال وتنظيم معطيات). استثمار التمثيالت البيانية في التعرف على وضعيات تناسبية. تنظيم ومعالجة معطيات باستخدام أدوات إحصائية (التكرارات ،المتوسط) وتكنولوجية(مجدوالت).
 تنمية قدرات التالميذ في ميادين البحث واالكتشاف والتخمين واالستدالل من خالل أدواتهندسية (تقايس مثلثات ،انسحاب )... ،وأدوات تكنولوجية (الحاسبة ،برمجيات الهندسة
الحركية).
 الكفاءات الرياضية في نهاية السنة الثالثةاألنشطة العددية الدوال وتنظيم المعطيات األنشطة الهندسية
 ممارسة الحساب على الكسور وعلى األعداد النسبية واألعداد الناطقة.- 66 -
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 -ممارسة الحساب على قوى عدد.

 التدريب على الحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية بسيطة). حل مشكالت بتوظيف المعادالت من الدرجة األولى ذات مجهول واحد. العمل وفق منهجية علمية عند ح ّل مشكلة  :تشخيص مشكلة ،تجريب ،تخمين نتيجة ،تبريروإنجاز ح ّل.
 بناء براهين بسيطة في مختلف مجاالت المادة.-15مضامين البرنامج:
 األنشطة العددية :يظ ّل نشاط "ح ّل مشكالت" (من الرياضيات أو من المواد األخرى أو من الحياة اليومية)
يحت ّل مكانة أساسية في مجال األنشطة العددية حيث يسمح للتلميذ :
 بممارسة الحساب العددي في أشكاله المختلفة (الحساب الذهني والحساب األداتي والحسابالمتمعن فيه) حول مختلف األعداد (الكسور واألعداد النسبية واألعداد الناطقة).
 بمواصلة التدريب التدريجي على الحساب الحرفي. بح ّل معادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد.المحتويات الكفاءات القاعدية تعاليق وأمثلة ألنشطة
الدوال وتنظيم المعطيات :ُُتعد التناسبية أحد المواضيع األساسية في التعليم المتوسط .في السنة الثالثة يكون التعرض
لهذا المحور من جانب التمثيل البياني من خالل دراسة الخاصية المتعلقة باستقامية النقاط مع
مبدأ المعلم .كما ُتوظف التناسبية في التع

رف على الحركة المنتظمة وفي استعمال

الوحدات المألوفة لقياس الزمن
وتبقى مساهمة الرياضيات في تكوين المواطن أحد األغراض الرئيسية لهذا المجال لما له من
تطبيقات في الحياة اليومية .ومن خالل الجزء المتعلق باإلحصاء ،يسعى برنامج السنة الثالثة
إلى تعويد التلميذ على استعمال التعابير األساسية لإلحصاء الوصفي والشروع في معالجة
سالسل إحصائية بسيطة.
المحتويات الكفاءات القاعدية مالحظات وتعاليق وأنشطة التناسبية
• التمثيل البياتي
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• الحركة المنتظمة
• السرعة المتوسطة
 التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني. -التعرف على الحركة المنتظمة.
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خالصة الفصل:
تعتبر مادة الرياضيات من أهم المواد العلمية األساسية حيث إنها تعرف بمفتاح العلوم وفي
العصر الحديث امتد استخدام الرياضيات إلى مواد كان يظن ليس لها عالقة بالرياضيات.
مثل اللغة والعلوم االجتماعية والتربوية .فالرياضيات دخلت إلى الدراسات اللغوية من باب
التمثيل اللغوي وإلى العلوم االجتماعية والتربوية من باب التحليل اإلحصائي .فلقد أصبحت
الرياضيات مادة أساسية في كل حقل من حقول المعرفة ،ولكن الحاجة إليها تختلف في الكمية
والنوعية من حقل إلى حقل معرفي آخر .وأعتقد أن ليس هناك خالف على أهمية مادة
الرياضيات ،ومن المالحظ حاليا حرص القائمين على التعليم على تطوير هذه المناهج
بصورة مستمرة ،لما نرى من التعديالت المتتالية و المتسارعه للمناهج بين حين وآخر،
وذلك سعيا لتقديم األفضل للطلبة .والرياضيات من العلوم الهامة والتي ال يستغني عنها أي
فرد مهما كانت ثقافته او كان عمره بعد عمر التمييز ألنها تشغل حيزا مهما في الحياة مهما
كانت درجة رقيها.
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1دراسة مصطفى : 5891هدفت الدراسة إلى تشخيص وعالج أخطاء بعض تالميذ الصف الخامسمن مرحلة التعليم األساسي في قسمة الكسور العشرية.
و استخدمت الدراسة اختبارا تشخيصيا في قسمة الكسور العشرية ؛ للتعرف على نوعية األخطاء التي
تقع فيها عينة الدراسة  ،و البالغ عددهم (  ) 063تلميذا وتلميذة من مدارس األميرية في محافظة المنيا
بمصر  .وتوصلت الدراسة إلى بعض األخطاء التي يقع فيها التالميذ وكان من أبرزها :
خطأ في تحريك الفاصلة العشرية ،خطأ في إجراءات القسمة المطولة (من حيث الضرب والقسمة)،
وخطأ في إجراء القسمة المطولة ( من حيث الجمع والطرح) ،وخطأ ناتج عن إهمال يندرج تحت عدم
فهم التلميذ للحساب عموما أو عدم فهمه للعمليات الحسابية األربعة ،وفي النهاية توصلت الدراسة إلى
مجموعة من المقترحات و التوصيات لعالج هذه األخطاء.
2دراسة سليمان :)5891( :دراسة تحليلية هدفت إلى معرفة السبب الرئيس في عدم مقدرة تالميذالمرحلة االبتدائية على حل المسائل اللفظية المرتبطة بالعمليات األربعة ،و اتبعت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي ،و اشتملت عينة الدراسة على (  ) 043تلميذا من الصفوف الخامس ،و السادس
االبتدائي ،والسابع في مدارس دولة البحرين  ،و أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية-:
هناك تقدم طفيف في حل المسائل اللفظية لدى تالميذ الصفوف األعلى ،على الرغم من أن تالميذ
الصف السابع قد اظهروا تحسنا له داللته اإلحصائية مقارنة بتالميذ الصف الخامس االبتدائي.
عملية الضرب من أهم العمليات الالزمة لحل المسائل اللفظية المرتبطة بالعمليات األربع.االهتمام بانتقاء استراتيجيات تدريس المسائل اللفظية المناسبة؛ لتخطي العقبات التي تواجه التالميذ.3دراسة قنديل (  :)5881تهدف هذه الدراسة إلى بيان الصعوبات التي تواجه تالميذ المرحلةاالبتدائية في تعلم الرياضيات بالمملكة العربية السعودية ،ووضع مقترحات لمعالجة تلك الصعوبات ،و
التخفيف من آثارها .وأجريت الدراسة على عينة قوامها (  ) 636تالميذ ،اختيروا بطريقة عشوائية من
تالميذ الصف السادس االبتدائي بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية ،و قد استخدم الباحث في
دراسته األدوات اآلتية :اختبار تشخيصي لصعوبات التعلم في الرياضيات،أداة تحليل محتوى
الرياضيات و المقرر للصف السادس االبتدائي ،إجراء لقاءات مع بعض التالميذ ،و فحص كراسات
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الرياضيات لتالميذ عينة البحث؛ بهدف بيان األخطاء ،و مدى تكرارها .و قد أسفرت الدراسة عن
النتائج اآلتية:
هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه التالميذ في تعلم الرياضيات و هي:
 .6عدم القدرة على إجراء العمليات الحسابية عند حل التمارين ،و خصوصا تمارين الكسور.
 .2عدم القدرة على ترتيب كتابة خطوات حل التمارين ،و خاصة التمارين اللفظية.
 .0عدم القدرة على قراءة التمارين اللفظية.
 .4عدم القدرة على ترجمة العبارات اللفظية إلى مسائل رياضية.
 .5عدم القدرة على استخدام األدوات الهندسية بكفاءة.
و قد أرجع الباحث مصدر هذه الصعوبات إلى-:
 .6جمود طرق التدريس المستخدمة حيث إن طريقة المحاضرة (اإللقاء) هي السائدة.
 .2انعدام استخدام الوسائل التعليمية.
 .0عدم استخدام المعلم لألدوات الهندسية ،و بالتالي تكوين مفاهيم خاطئة لدى التالميذ ،نتيجة لعدم
توخي المعلم الدقة في الرسم.
 .4عدم وجود أمثلة محلولة كافية في الكتاب المدرسي في كافة وحدات المحتوى ،و خاصة األمثلة
اللفظية حيث تكاد تكون معدومة.
 5عدم قيام المدرس بتدريب التالميذ على القراءة ،و الترجمة من صورة رياضية إلى صورة أخرى.
 .6قيام التالميذ بالحفظ اآللي لتعاريف المفاهيم دون فهمها ،و عدم القدرة على تطبيقها في مواقف
جديدة.
 .7عدم وجود الحس الرياضي لدى التالميذ ،و عدم تقدير و معرفة مكونات الجملة الرياضية.
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-4دراسة الزراد (  :)5881هدفت الدراسة إلى التعرف إلى التالميذ الذين يعانون من صعوبات في
التعلم ،وتحديد الصعوبات النمائية ،والصعوبات األكاديمية في اللغة العربية والحساب ،ومعرفة فيما إذا
كانت هذه الصعوبات تختلف باختالف المستويات الدراسية والجنس.
و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ( الطريقة المسحية) ،على عينة قوامها(  ) 533تلميذ و تلميذة من
تالميذ المرحلة االبتدائية العليا ( الرابع و الخامس و السادس) في مدارس منطقة أبو ظبي التعليمية،
بشكل طبقي ،عشوائي من المواطنين والمواطنات فقط .وألغراض الدراسة ،قام الباحث بتصميم دليل
المعلم لتحديد صعوبات التعلم ،و االستفادة من كشوف درجات التالميذ في اللغة العربية ،و الحساب ،و
البطاقة المدرسية للتلميذ ،و السجل الصحي باإلضافة إلى اختبارين مصورين للذكاء العام .و أسفرت
الدراسة عن النتائج اآلتية-:
 .6إن صعوبات التعلم األكاديمية المنتشرة بين أطفال عينة الدراسة هي حسب الترتيب من حيث
األهمية :صعوبات الحساب ،و صعوبات التعبير ،و صعوبات الكتابة ،و صعوبات القراءة.
 .2إن صعوبات التعلم النمائية المنتشرة بين أطفال المرحلة االبتدائية أفراد عينة الدراسة هي حسب
الترتيب من حيث األهمية :صعوبات اللغة و الكالم ،صعوبات إدراكية حسية و صعوبات االنتباه
والتركيز ،وصعوبات الذاكرة و االحتفاظ ،وصعوبات المعرفة و التفكير.
 .0ال توجد فروق جوهرية بين ترتيب هذه الصعوبات حسب أهميتها ،و في المستويات الدراسية
المختلفة داخل الجنس الواحد.
 .4توجد فروق جوهرية بين تلميذات المستويات الدراسية المختلفة من حيث حجم الصعوبات
األكاديمية ،و ترتيبها حسب األولوية.
 .5ال توجد فروق جوهرية بين تالميذ المستويات الدراسية المختلفة في ترتيب الصعوبات األكاديمية
من حيث األهمية.
و انتهى الباحث إلى عدد من التساؤالت حول موضوع صعوبات التعلم ،ووضع بعض التوصيات في
ضوء النتائج التي انتهي إليها.
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-5دراسة سلمان (  :)5885هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص ضعف تالميذ الصفوف من الثالث
االبتدائي وحتى الخامس االبتدائي في مهارات الجمع والطرح  ،وتحديد النسبة المئوية للتالميذ الذين
يعانون من ضعف في كل صف ،وتحديد نقاط الضعف عندهم في األردن .
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و اشتملت عينة الدارسة على (  ) 405طالبا وطالبة من
مديرتي تربية عمان الكبرى األولي والثانية ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية  ،موزعين على
الصفوف الثالث والرابع والخامس بواقع (  )656 )653( )621على الترتيب ،وذلك لتحديد الطلبة
الذين يعانون من ضعف في مهارات الجمع والطرح في الصفوف من الثالث وحتى الخامس االبتدائي،
كما تم اختيار عينة مكونة من (  ) 00طالبا و طالبة منهم ،بواقع(  ) 66طالبا وطالبة من كل صف من
الصفوف من الثالث وحتى الخامس ،وأخضعوا الختبار تشخيصي على شكل مقابالت فردية مسجلة؛
وذلك لمعرفة نقاط الضعف عند الطلبة الذين ظهر لديهم ضعفا في مهارات الجمع والطرح .
وألغراض الدراسة استخدم الباحث اختبارا كاشفا موحدا لهذه الصفوف ،يقيس مدى تحقيق
األهداف التعليمية المتعلقة بمهارات الجمع و الطرح ،و يستخدم في تحديد نسبة الطلبة الذين يعانون
من ضعف في هذه المهارات في كل صف من الصفوف من الثالث و حتى الخامس ،و من خالله
يتم تحديد هؤالء الطلبة لتطبيق اختبار تشخيصي عليهم يقيس جميع القدرات السابقة لهذه المهارات و
بالتالي تحديد نقاط الضعف عندهم .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية -:
 .6يوجد (  ) 03طالبا وطالبة يعانون من ضعف في الصفوف الثالث ،والرابع ،والخامس  ،حيث
اعتبر الطالب ضعيفا إذا أجاب بشكل صحيح على (  )1فقرات على األكثر من فقرات االختبار الكاشف
التي عددها (  ) 23فقرة.
 .2تقل نسبة الطلبة الذين يعانون من ضعف في مهارات الجمع والطرح ،بارتفاع المستوى التعليمي
لهم.
 .0يوجد نقاط ضعف عند الطلبة في حقائق الجمع والطرح األساسية ،وخاصة في حقائق الطرح
والجمع ضمن العدد (  ، ) 60وجمع عددين أحدهما ( صفر) وطرح (الصفر) من عدد آخر.
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 .4يستخدم الطلبة (  ) 26طريقة خاطئة في مهارات الجمع والطرح.

-6دراسة رضوان (  :)5881هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم صعوبات التعلم الشائعة في القراءة،
و الكتابة ،و الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع بالحلقة االبتدائية من التعليم األساسي في جمهورية
مصر العربية ،و تحديد أهم العوامل المرتبطة بهذه الصعوبات ،و تشخيصها ،و تصميم برنامج لعالج
هذه الصعوبات،و تطبيق البرنامج التدريبي المقترح على التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التجريبي ،وقد اشتملت عينة الدراسة على:
( )73معلما من معلمي اللغة العربية و الرياضيات للصف الرابع االبتدائي )03(،تلمي َذا و تلميذة من
تالميذ الصف الرابع ببعض مدارس الحلقة االبتدائية للتعلم األساسي بمدينة اإلسكندرية.
وقد طبقت الدراسة األدوات اآلتية-:
استبيان العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم ،اختبار المصفوفات المتتابعة في الذكاء ،اختبارات
تحصيلية في القراءة ،و الكتابة ،و الرياضيات ،برنامج تدريبي مقترح؛ لعالج بعض صعوبات تعلم
القراءة ،و الكتابة ،و الرياضيات اتبعت فيه أسلوب التدريس الفردي االستشاري .وقد أسفرت الدراسة
إلى عدة نتائج من أهمها-:
 .6توجد عوامل مرتبطة بصعوبات تعلم القراءة ،و الكتابة ،و الرياضيات أهمها :اإلحساس بالعجز،
وعدم الثقة بالنفس ،و المنهاج المدرسي ،و طبيعة العالقة بين المدرس و التلميذ.
 .2توجد صعوبات تعلم شائعة في الرياضيات في وحدة الكسور العادية متمثلة في :الصعوبة في جمع،
وطرح ،وضرب ،وقسمة الكسور ،صعوبة في حل المسائل اللفظية على الكسور.
 .0توجد صعوبات تعلم شائعة في الموضوعات الهندسية منها :صعوبة حل تمارين الهندسة،
كالصعوبة في معرفة القطعة المستقيمة ،و الشعاع ،و الزوايا و أنواعها.
-7دراسة عباس (  )5881هدفت هذه الدراسة إلى تحديد األخطاء الشائعة في العمليات الحسابية األربع
على الكسور العادية في الصفوف الثالثة الوسطي (الخامس -السادس -السابع) ،و الكشف عن األخطاء
الرياضية الشائعة التي تتكرر في كل صف من الصفوف الدراسية.
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واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،و اشتملت عينة الدراسة على(  ) 125تلميذا وتلميذة منهم (
 )643تلميذا تم اختيارهم من ( ) 62مدرسة بطريقة عشوائية من مدارس تربية عمان األولى والثانية
موزعين كاآلتي)0( :مدارس للذكور و ( )0مدارس لإلناث ،من مدارس كل من تربية عمان األولي
والثانية و الموزعة على محافظة عمان.
وألغراض الدراسة استخدم الباحث اختبارا مقاليا يتألف من (  ) 02فقرة موزعة على أربعة أنماط
حسب العمليات األساسية األربعة بواقع كل نمط (  )0فقرات .و كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية-:
 .6يوجد (  ) 60خطأ شائعا مشتركا بين طالب و الطالبات مجتمعين.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مقارنة نتائج الطالب و الطالبات في الصفوف الثالثة؛ لصالح
الطالبات ،و هذا يعنى أن :عامل الجنس يؤثر في مستوى الطلبة في إتقان المهارات الرياضية في
الصفوف الثالثة الوسطى.
 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج الطلبة مجتمعين في كل صف:
لصالح الصف السادس على الصف الخامس في أربعة أخطاء.
لصالح الصف السابع على الصف الخامس في ثمانية أخطاء.
و هذا يؤكد أن األخطاء الرياضية تقل بين الطلبة ،بتقدمهم في الدراسة من صف إلى صف آخر.
 -8دراسة

 :)5881( Zentall & ferkisاستهدفت هذه الدراسة التعرف إلى قدرة التالميذ ذوي

صعوبات التعلم ،والنشاط الزائد ،وعجز االنتباه ،والتالميذ العاديين في حل المشكالت الرياضية ،وذلك
على عينة قوامها (  ) 63تالميذ عاديين،و(  )63تالميذ ذوي صعوبات تعلم في الرياضيات.
وأسفرت النتائج عن أن التحصيل الرياضي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،والنشاط الزائد ،وعجز
االنتباه كان منخفضا عن أقرانهم العاديين ،وأن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يظهرون عجزا في
مهارات حل المشكالت.
كما أوضحت الدراسة أن خصائص التالميذ تتأثر بطريقة التدريس لمناهج الرياضيات ،وأن مستوى
الذكاء ،والقراءة ،والقدرة الرياضية عمليات أساسية للمفاهيم الرياضية.
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-9دراسة أبوريدة (  :)5881هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص مواطن ضعف تالميذ الصفوف
االبتدائية األربعة األولى في المفاهيم والمهارات األساسية في مادة الرياضيات في األردن.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واشتملت عينة الدراسة على (  ) 666تلميذا وتلميذة من
طلبة الصفوف األربعة بواقع ( )662( ، )666( ، )660( ، )) 665للصفوف من األول إلى الرابع
على التوالي منهم (  ) 027تلميذا  ،و(  ) 004تلميذة  ،تم اختيارهم عشوائيا من مديريات التربية
والتعليم في عمان  ، 6 /عمان ، 2 /والشونة الجنوبية.
وألغراض الدراسة استخدم الباحث أربعة اختبارات تشخيصية ،خصص واحدا منها لكل صف ،وقد
اشتمل اختبار الصف األول على (  ) 03فقرة تقيس (  ) 27مهارة و(  )7مفاهيم ،واشتمل اختبار
الصف الثاني على (  ) 05فقرة تقيس (  ) 00مهارة ،و(  )1مفاهيم ،أما اختبار الصف الثالث فقد
اشتمل( على (  ) 03فقرة تقيس (  ) 21مهارة و( )1مفاهيم ،في حين اشتمل اختبار الصف الرابع على
(  )43فقرة تقيس (  ) 05مهارة و (  ) 63مفاهيم .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية -:
 .6تتراوح نسب الضعف في المهارات األساسية بين (  ) % 60,0و (  )% 57في الصف األول،
وبين (  )% 23,2و(  ) % 72في الصف الثاني ،وبين (  )% 05,5و (  )% 77,6في الصف .
الثالث ،أما في الصف الرابع فقد تراوحت بين (  ) % 23,4و( )%74,7
 .2يوجد ضعف في أداء التالميذ في (  ) 20مهارة من مهارات التي يقيسها اختبار الصف األول  ،و(
 ) 06مهارة من مهارات الصف الثاني ،وجميع المهارات في الصف الثالث ،و(  ) 00مهارة من
المهارات التي يقيسها اختبار الصف الرابع .
 .0يوجد ضعف في أداء الطلبة في جميع المفاهيم األساسية في الصفوف األربعة.
 .4يوجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نسب ضعف الذكور واإلناث في مفهوم حل المسألة في الصف
األول ولصالح اإلناث ،وفي مفهومي حل المسألة والجمع في الصف الثالث لصالح اإلناث في المفهوم
األول ،ولصالح الذكور في المفهوم الثاني ،وفي مفاهيم العدد ،والجمع ونظرية األعداد في الصف
الرابع ،وكانت جميعها لصالح الذكور عند مستوى داللة إحصائية) α = 3.35( .
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 .5تتزايد نسب الضعف في مفهومي العدد والضرب بارتفاع صف الطالب ،و لكنها تتناقص في حالة
مفهوم الهندسة.
-10دراسة عطية (  :)5881هدفت الدراسة لمعرفة الصعوبات التي تعوق تعلم تالميذ الصف الخامس
االبتدائي لموضوعات الكسور ،و الوقوف على أهم األسباب و العوامل التي أدت إلى ظهور هذه
الصعوبات ،ووضع تصور لعالج هذه الصعوبات.
و قد أجريت الدراسة في المملكة العربية السعودية على عينة قوامها-:
( ) 243تلميذا من تالميذ الصف الخامس االبتدائي  ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس منطقة
عرعر ،وهم من (  )0فصول ومن (  )0مدارس .
)24( -2معلما ممن يقومون بتدريس الرياضيات بالفعل للصف الخامس االبتدائي .
وألغراض الدراسة استخدم الباحث:
أ -استمارة استطالع رأي خاصة بمعلمي رياضيات الصف الخامس.
ب -تطبيق اختبار تشخيصي يهدف إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها التالميذ في تعلم الكسور ،من
خالل أنماط األخطاء التي يقعون بها عند اإلجابة عن أسئلته المقالية.
و أسفرت الدراسة الكشف عن بعض الصعوبات التي يقع فيها التالميذ ،والتي من أهمها-:
التعبير عن الكسور بأشكال هندسية ،تحويل الكسر العادي إلى كسر عشري و العكس ،و ترتيب
مجموعة كسور ( عادية أو عشرية) تصاعديا أو تنازليا ،وأخطاء في إجراء العمليات الحسابية األربعة
(جمع -طرح -ضرب -قسمة) على الكسور العشرية ،وضعف قدرات التالميذ القرائية ،وعدم فهم
المسائل اللفظية على الكسور.
و أرجعت الدراسة أسباب هذه الصعوبات من وجهة نظر المعلمين بشكل خاص إلى-:
عدم اكتراث التالميذ بما يقدم إليهم من مواد دراسية بشكل عام ،و الرياضيات بشكل خاص  ،عدم إتقان
جدول الضرب ،عدم اعتماد التالميذ على الفهم و اعتمادهم على الحفظ  ،وطريقة عرض الكتاب
للموضوعات ،و معالجة كتاب المعلم لها.
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و توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي تعين على تذليل تلك الصعوبات و هي-:
تقديم المفاهيم األساسية للكسور بصورة صحيحة ،وإبراز العالقة بين الكسور العادية و العشرية
بصورة سليمة  ،و الربط بين ما سبق تعلمه في الكسور و ما يقدم في الحصة ،و ربط مفاهيم الكسور
بوقائع حياتية يلمسها التلميذ ،والتأكيد على حل مشكلة ضعف التالميذ في القراءة و الكتابة ،و حل
المسائل اللفظية بلغة بسيطة يفهمها التالميذ.
-11دراسة عواد وعبد هللا (  :)5881هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين التالميذ العاديين
والتالميذ ذوي صعوبات التعلم في حل المشكالت الرياضية اللفظية ،وذلك على عينة قوامها ( ) 13
تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ،تم اختيارهم من عينة عشوائية قوامها (  ) 603تلميذا
وتلميذة من ستة فصول لمحافظة القليبوبية في العام الدراسي 6115/6114
و قد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية-:
 .6وجود فروق دالة إحصائيا في حل المشكالت الرياضية اللفظية،وذلك لصالح الطالب العاديين.
 .2التالميذ ذوي صعوبات التعلم يظهرون قصور في فهم المفاهيم األساسية للمشكلة الرياضية ،كما
أنهم يتسرعون في اإلجابة عن المشكلة قبل فهمها و ترتيب أجزائها و االستفادة من معطياتها.
 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية في حل المشكالت اللفظية لصالح اإلناث ،وهذا يرجع لتفوق
اإلناث في بعض القدرات الخاصة ،والذكاء ،واالبتكار ،واالنتباه ،والتذكر ،واكتساب المفاهيم.
 .4اتجاهات اإلناث اإليجابية نحو الرياضيات أكثر من الذكور ،كما أنهن أكثر قناعة بأهمية الرياضيات
كمادة دراسية من الطالب .
-12دراسة رمضان وآخرون (  :)5881استهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه
تالميذ الصف الرابع االبتدائي عند حل المسائل الرياضية اللفظية ،و التعرف إلى أسبابها مع اقتراح
العالج؛ بهدف تحسين تدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،واالرتفاع بمستوى تحصيل هذه المرحلة
بدولة الكويت.
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واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي،وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )653
معلما و معلمة ،و (  ) 03تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ،واختيرت عشوائيا من
جميع المناطق التعليمية بدولة الكويت .وألغراض الدراسة طبقت الباحثة:
 .6استبانة على عينة المعلمين و المعلمات؛ لتحديد الصعوبات.
 .2اختبارا على عينة التالميذ الذين قسموا إلى مجموعتين متكافئتين ضابطة  ،وتجريبية؛ لمعرفة
الفروق بينهما و ذلك بعد أن تدربت المجموعة التجريبية على قراءة األسئلة اللفظية بمساعدةالمعلم.
و قد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية-:
 .0هناك صعوبات تواجه تالميذ المرحلة االبتدائية عند حل المسائل اللفظية.
 .4الضعف في اللغة العربية من أهم أسباب الصعوبات.
 .5تؤثر القدرة القرائية على حل المسائل تأثيرا أفقيا.
 .6عدم التناسق و التكامل األفقي بين منهجي اللغة العربية و الرياضيات في المرحلة االبتدائية.
 .7حاجة التالميذ بالمرحلة االبتدائية للتدريب على حل المسائل اللفظية.
 .0حاجة التالميذ بالمرحلة االبتدائية إلى اإلكثار و التنوع في المسائل اللفظية.
 .1هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة و التجريبية؛ لصالح المجموعة
التجريبية ،بمعنى أن مساعدة المعلم لتالميذه بالتدريب على قراءة فقرات االختبار؛ كان لها تأثير طردي
على حل المسائل اللفظية.
-13دراسة العنيزي و رياض (  1111م) :-:هدفت الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم
الرياضيات في الصفوف الستة األولى من الصف األول االبتدائي حتى الصف السادس ،و تقديم
مقترحات لمواجهة هذه الصعوبات ،و ذلك من خالل:
-6تحليل مناهج رياضيات المرحلة األولى من التعليم في دولة الكويت ( الصفوف من  6إلى )6
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 .2إعداد استبانة الستطالع رأي معلمي رياضيات المرحلة األولي من التعليم العام ( الصفوف الستة
األولي ) حول صعوبات تعلم الرياضيات.
 .0االطالع على كشوف درجات التالميذ في مادة الرياضيات .
و اكتفي الباحثان بعينة تتكون من (  )253تلميذا و تلميذة من المناطق التعليمية المختلفة بدولة الكويت
و (  ) 533معلم و معلمة من القائمين على تدريس الرياضيات تلك المرحلة.
و أسفرت الدراسة عن النتائج التالية-:
 .6هناك صعوبة إلى حد ما في موضوع األعداد الطبيعية و العمليات عليها ،بالنسبة لجميع الصفوف.
 .2ضعف مستوى التالميذ ،وعدم االهتمام بالحساب الذهني عند التالميذ منذ الصف األول  ،و محتوى
الكتاب من أكثر األسباب التي أدت إلى وجود صعوبة في تعلم موضوع العمليات على األعداد
الطبيعية.
 .0هناك صعوبة في تعلم موضوع الكسور ،و العمليات عليها بالصفوف الثالثة األولي.
 .4هناك صعوبة في تعلم موضوع الهندسة ،و القياس بالصفوف الخمسة األولي.
 .5هناك صعوبة في تعلم موضوع التقريب ،و التقدير التفريبي ،و خاصة تقدير الطول.
و يوصي الباحثان باآلتي-:
 .6دراسة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة األولى من التعليم حيث يمكن تحديد متى و
كيف نشأت هذه الصعوبات.
 .2أن يكون تدريس الرياضيات قائما على أسلوب التتابع ،و الترابط الرأسي ،و األفقي القائم على
المعنى و الفهم.
 .0تطوير كتب الرياضيات ،و ذلك زيادة التمرينات و خاصة التمرينات العالجية ،و إعادة النظر في
محتوى الكتب ،مع مراعاة عوامل التشويق ،و الجذب ،و الدقة في عرض الموضوعات ،و ربط
دروس الرياضيات بتطبيقات واقعية من بيئة التالميذ.
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-14دراسة فرج هللا (  :)1111هدفت إلى تشخيص صعوبات تعلم مفهومي النسبة و التناسب لدى
تالميذ الصف الخامس األساسي بمحافظة غزة ،و تقديم برنامج مقترح لعالج هذه الصعوبات ،ومن ثم
التعرف إلى فاعلية هذا البرنامج في عالج هذه الصعوبات ،و لمعرفة صعوبات تعلم مفهومي النسبة و
التناسب قام الباحث بدراسة مسحية انقسمت عينتها على النحو اآلتي:
القسم األول :مكون من (  ) 066تلميذا و تلميذة من تالميذ الصف الخامس تم اختيارهم من ثالث
مدارس حكومية في محافظة غزة ،حيث تم تطبيق اختبار تشخيصي عليهم؛ لتحديد الصعوبات التي
تواجه التالميذ عند دراستهم لمفهومي النسبة و التناسب.
القسم الثاني :مكون من (  )24معلم و معلمة ممن يقومون بتدريس الرياضيات لتالميذ الصف الخامس
األساسي بمحافظة غزة و قد تم تطبيق استبانة استطالع رأي عليهم.
أما بالنسبة إلى التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح في عالج الصعوبات تعلم مفهومي النسبة و التناسب
لدى تالميذ الصف الخامس بمحافظة غزة  ،مقارنا بتدريس الكتاب المقرر ،و هي دراسة تجريبية
تكونت عينتها من (  ) 653تلميذا من تالميذ الصف الخامس األساسي ،تم اختيارهم من أربع شعب
دراسية منتظمة بمدرسة صفد األساسية الدنيا " ب" للبنين  ،حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين  :ضابطة
و تجريبية ،درست المجموعة الضابطة الكتاب المقرر ،فيما درست المجموعة التجريبية البرنامج
المقترح و قد طبقت عليهم الدراسة اختبارا تحصيليا قبل بدء التجربة ،و بعد االنتهاء منها  .و قد
أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية-:
 .6توجد صعوبات تعلم في مفهومي النسبة و التناسب لدى تالميذ الصف الخامس بمحافظة غزة من
أهمها توظيف التقسيم التناسبي في حل مسائل من الحياة العملية ،إيجاد البعد في الرسم إذا علم مقياس
الرسم و البعد الحقيقي ،تبسيط نسبة تتضمن حدودها وحدات قياس مختلفة.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية و الضابطة ،في
االختبارين القبلي و البعدي؛ لصالح تالميذ المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.
 .0توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة ،و متوسط درجات
أقرانهم في المجموعة التجريبية في االختبار البعدي؛ لصالح المجموعة التجريبية.
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 .4توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة ،و
متوسط درجات أقرانهم في المجموعة التجريبية في االختبار البعدي؛ لصالح التالميذ مرتفعي التحصيل
في المجموعة التجريبية .و أوصت الدراسة بما يلي -:
 .6بضرورة اهتمام المعلم بالتقويم ،و اإلكثار من االختبارات الشهرية ،و مناقشة التالميذ في أخطائهم؛
و ذلك لالستفادة منها في تحسين أداء التالميذ.
 .2إعادة النظر في قضية الترفيع التلقائي ،و نسبة النجاح و الرسوب في الصفوف دون الخامس
االبتدائي.
 .0عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات أثناء الخدمة؛ لتدريبهم على كيفية تشخيص صعوبات التعلم،
وكيفية تحليل النتائج ،ووضع برامج عالجية
 .4يجب مراعاة النقاط اآلتية:عند أداء البرامج العالجية المستخدمة في عالج صعوبات تعلم
الرياضيات :االهتمام بالكتاب المدرسي،و توفير دليل المعلم،والتركيز على المتطلبات األساسية الالزمة
لتعلم المواضيع الجديدة في بداية كل حصة ،واإلكثار من ربط مفهومي النسبة والتناسب بالحياة العملية.
-15التعقيب على الدراسات يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة في هذا المحور ما يلي:
 تناولت الدراسات السابقة موضوع صعوبات تعلم الرياضيات تحت أكثر من مسمى،منها:مسمى الصعوبات ،و الذي ورد في تسع دراسات ،و منها مسمي األخطاء الشائعة أو األخطاء .كما
ورد في ( دراسة مصطفى  ) 6105و ( دراسة عباس  ،)6112و مسمي الضعف و الذى ورد في
دراسة كل من ( أبو ريدة  ( ، )6114ودراسة سلمان ) 6116
اهتمت معظم الدراسات بالكشف عن الصعوبات التي تواجه التالميذ عند دراسة موضوعاتالرياضيات المختلفة ،بينما تناولت بعض الدراسات األسباب و العوامل الخاصة التي تؤدى إلى
صعوبات في تعلم الرياضيات ،أو حل مسائلها.
 تنوعت األدوات التي استخدمت في دراسات هذا المحور ،فاستخدمت معظمها االختباراتالتشخيصية ،و االستبيانات ،و المقاالت ،بينما استخدمت بعضها االختبارات التحصيلية.
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كانت عينة الدراسة في معظم الدراسات تتراوح بين ( 633و ) 733تلميذ باستثناء بعض
الدراسات التي قلت عينتها عن (  ) 633تلميذ مثل :دراسة عواد ،و رمضان ،وهم جميعا من التالميذ
العاديين،
 اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي و بعضها اآلخر استخدم المنهجين الوصفي التحليليو التجريبي.
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-1منهج البحث المستخدم:
موضوع البحث يتحدث عن ظاهرة التأخر الدراسي في مادة الرياضيات وعالقته
بنمط التفكير لدى تالميذ التعليم المتوسط في مستغانم وقد قام الباحث بطرح
اإلشكالية المتعلقة بالبحث ومنها استصاغ الفرضيات القابلة للتحقيق ومن أجل ذلك
كان لزاما علينا اتباع منهج علمي محدد لدراسة والتاكد من مدى تحقق هذه
الفرضيات من عدمها.
ولذلك وحسب مقتضيات الدراسة الحظنا أن المنهج المطابق لهذه الدراسة هو
المنهج الوصفي التحليلي ألنه يفي بالغرض.
هذا المنهج يعتمد على استقصاء الظواهر التعليمية أو النفسية وهذا ما يبرزه
الدكتور تركي رابح بأنه:كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية
أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر قصد كشف خصائصها وتشخيصها،وتحديد
العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى نفسية أو اجتماعية

41

مواصفات عينة الدراسة اإلستطالعية:
طريقة وخطوات إجراء الدراسة االستطالعية:
وصف أداة القياس:
 -2إستبيان نمط التفكير :
-1-2و صف اإلستبيان :
يتكون من واحد و ثمانين ()30عبارة مقسمة إلى  :أربع و عشرون ( )12عبارة
تحمل أفكار موجبة و ثمانية و خمسون ( )13عبارة تحمل أفكار سلبية  .تتمثل
العبارات الموجبة في -10-03-01- 10-10-11-03-03-02-00-02-01-3-1 :
.30-31-33-30-23-22-20-13-11

41

د .تركي رابح مناهج البحث في التربية وعلم النفس-الجزائر 0030ص 010

- 86 -

منهجية الدراسة

أما العباراة المتبقية فتمثل العباراة السلبية  ( .وزعت هذه العبارات على ثالث
أبعاد  :الذات العالم المستقبل ).
يوجد أمام كل عبارة ثالثة بدائل ( نعم  ،نوعا ما ،ال) حيث يطلب فيها نوع من
التالميذ ،قراءة كل عبارة من عبارات اإلستبيان  ،ووضع عالمة ) )xأمام إحدى
البدائل التي يرى أنها تنطبق عليه.
و تمت اإلستعانة في إعداد هذه اإلستبيان على مقياس أنماط التفكير السلبية و
اإليجابية ل عبد ستار إبراهيم ( )0003و بعض العبارات من األفكار الالعقالنية (
السلبية) التي وضعها (إليس.)ellis ،
إستعمل مقياس نمط التفكير في هذه الدراسة كما جاء في موضوع عالقة نمط
تفكير باإلكتئاب النفسي للمراهقين المتمدرسين "ل(خميس محمد سليم ) (. )1111
وذلك لتطابق خصائصه مع خصائص عينة هذا البحث و نوع الدراسة ( دراسة
ارتباطية ) .مع اإلحتفاظ بتلك العبارات التي استغنى عنها دراسته ( لتشابهها مع
بعض العبارات التي جاءت في مقياس اإلكتئاب النفسي )  ،حيث تم إدماجها نظرا
ألهمية إتجاهها في موضوعنا .
و تمثل العبارات التي استبعدت في  :أنا إنسان مغلق على نفسي  /ال تتدخل فيما ال
يعنيك  /ذاكرتي سيئة  /القدرة لي على الصبر  /أي شخص يعتقد أنني لطيف ال
يعرفني على حقيقتي القبيحة  /ل أستطيع أن أعبر على مشاعري  /أنني جدير
بمعاملة خاصة  ( .و هي عبارة مقياس أنماط التفكير السلبية و اإليجابية ل عبد
الستار إبراهيم ) ()0003
-2الخصائص السوكومترية الستبيان نمط التفكير :
 -1-3ثبات المقياس  :قام الباحث بحساب معامل الثبات عن طريق التجزئة
النصفية التي تقوم بتصنيف المقياس إلى بنود فردية و بنود زوجية  .كما تم حساب
معامل اإلرتباط بيرسون بين نصفي درجات المقياس و استعمال معادلة سيبرمان
- 87 -

منهجية الدراسة

بروان التصحيحية للحصول على معامل الثبات للمقياس بعد تطبيقه على  01طالبا
( 11ذكر و  11بنات ) .
و الجدول التالي يوضح معامل ثبات اإلختبار:
مقياس نمط التفكير

معامل اإلرتباط

معامل الثبات

مستوى الدالة

1.33

1.33

1.110

الجدول يوضح مقياس نمط التفكير

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )0أن معامل الثبات قدر ب ( )1.33و هو دال عند
مستوى ( )1.110و بالتالي يمكن الحكم بثبات مقياس نمط التفكير .
إضافة إلى طريقة التجزئة النصفية  ،تم اإلعتماد على قانون ألفا كرونباخ لحساب
معامل الثبات  .و تعتمد هذه الطريقة غى اإلتساق في أداء الفرد من فقرة إلى
أخرى و تستند إلى انحراف المعياري للفقرات المفردة .
( سامي ملحم  ، 1111 ،عن خميس محمد سليم )1111 ،
و تم حساب ذلك على العينة اإلستطالعية المتكونة من  01تلميذا  ،موزعين على
النحو التالي  )11( :ذكر و (  11أنثى )  ،يتراوح سنهم ما بين  02إلى  00سنة ،
و كانت نتيجة معامل الثبات ألفا =  1.31و هي نتيجة قوية و دالة عند مستوى
. 1.110
 1-2صدق المقياس  :حصل عليها بحساب معامل الصدق الذاتي يساوي الجذر
التربيعي لمعامل الثبات .
و على األساس فقد تم التواصل إلى أن معامل الصدق الذاتي يساوي ( )1.02و
هي قيمة قوية و دالة عند مستوى داللة .1.110
كما تم التأكد من صدق هذا المقياس بتطبيق طريقة صدق المقارنة الطرفية على
نفس العينة اإلستطالعية و المساوية ل  01طالب (11ذكر ) و (11أنثى) و ذلك
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بتطبيق اختبار (ت) لداللة الفروق حيث تم ترتيب الدرجات تنازليات و اعتمد نسبة
 /11حيث تمثل  02فردا من قيمة العليا و  02فردا من القيم الدنيا .
و الجدول التالي يوضح النتائج المحصل عليها :
المتوسط اإلنحراف ت

ت المجدولة درجة مستوى
الحر

الحسابي المعياري المحسوبة

الداللة

ية
القيم العليا

0.12 33.11

القيم الدنيا

2.00 21.02

01.12

0.21

10

1.10

جدول يوضح صدق مقياس نمط التفكير .

من خالل الجدول يتضح لنا أن قيمة (ت) المحسوبة لمقياس نمط التفكير و
المساوية ل (  )01.12أكبر من القيمة (ت) المجدولة و المساوية ( )0.21عند
مستوى ( )1.10أي أن اإلختبار يتمتع بالقدرة على التميز بين المجموعات القوية
و الضعيفة و عليه فاإلختبار صادق  ( .خميس محمد سليم  ،المرجع السابق ) .
أما عن صدق المضمون فقد تم من خالل دراسة صياغة البنود و توزيعها  .حيث
تم التأكد من أن مفردات اإلستبيان تقيس الهدف الذي صمم حقا من أجله و ثل في
أنماط التفكير اإليجابية و السلبية التي تطغى عندة عينة البحث .
و فيما يخص صدق المتحكمين فقد تم من خالله إثبات مدى صدق العبارات
المكونة لإلستبيان في تحديد نوع التفكير الذي يطغى عند المراهق المتمدرس و
علوم التربية .
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تبين من خالل معامالت الثبات التي تم استخراجها لهاذا المقياس  ،و أن هذه
المعامالت كانت مرتفعة و دالة إحصائيا عندى مستوى داللة 1.110
طريقة تقدير درجات المقياس  :يتبع في تصحيخ هذا المقياس طريقة التدرج  ،تبعا
إليجابية العبارة أي أنه في العبارة الموجبة ( المنطقية ) يعطى بدائل ( نعم .نوعاما
.ال ) التنقيط التالي (  ) 1-0-1على الترتيب  .أما في العبارات السالبة  ،ينعكس
فيها الترتيب السابق  ،حيث تعطى البدائل ( نعم  ،نوعاما  ،ال ) التنفيط التالي (-1
. )1-0
و تبعا لهذا النظام فإن أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها الفرد في هذا اإلستبيان
 021و أدنى درجة هي . 1
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الدراسة األساسية
-1ظروف اجراء الدراسة األساسية:
 لقد تمت بحول هللا تعالى إجراء هذه الدراسة في ظروف اتسمت بنوع منالصعوبة ففي بداية األمر لم نتمكن من الحصول على الترخيص للدخول إلى
المتوسطات المعنية بالدراسة و هذا لسبب إداري واجهناه في مديرية التربية
للوالية ثم لكن سرعان ما حل هذه المشاكل بعد تدخل و سطاء تمكنا من
الحصول على الترخيص الالزم .
 و في بداية األمر قمنا باإلتصال بالسادة المدراء قصد توضيح الغاية من هذهالدراسة و تسهيل المهمة من خالل تحديد المواعيد التي يمكن لنا من خاللها
اإلتصال بالعينة المطلوبة و إجراء اإلختبار في أحسن الظروف.
 كما أنه باإلضافة إلى السادة المدراء كانت لنا لقاءات أيضا بالسادة األساتذةالمسؤولين عن مادة الرياضيات و الذين قامو بمساعدتنا جزاهم هللا خيرا و
هذا من خالل امدادنا ببعض المعطيات المتعلقة بالتالميذ الذين يشرفون
عليهم و كذا على التقييم األولي للتالميذ في هذه المادة و هذا كون أن األستاذ
هو الشخص األول المخول له معرفة درجة المتعلم الحقيقية في هذه المادة .
 قمنا باستثناء بعض الحاالت في هذه الدراسة تحت استشارة األساتذةالمعنيين و السبب يعود إلى تشكيك األساتذة في عالمة التالميذ المتحصل
عليها و التي يرجعها األساتذة المعنيون إما إلى الغش في اإلمتحان الخاص
بالمادة و إما إلى الظروف التي تم إجراء اإلمتحان بالنسبة للمتعلم (الحالة
الصحية للمتعلم أثناء إجراء إمتحان المادة ) .
 ثم بعد ذلك تم إختيار عينة البحث على األساس المراد به دراسة الموضوعوفق ما يخدمه.
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-2مجتمع الدراسة األساسية:
 تمت هذه الدراسة في الجهة الدراسية الشرقية لوالية مستغانم على فئةالمتعلمين أو التالميذ من المرحلة المتوسطة .
-3حدود الدراسة األساسية :
 الحدود الجغرافية : تمت هذه الدراسة في الجهة الشرقية لوالية مستغانم على تالميذ التعليمالمتوسط و هذا بثالث متوسطات مختلفة
 متوسطة محمد بوضياف بالنكمارية . عدد التالميذ . 213 متوسطة عشعاشة الجديدة و هي واحدة من بين  10متوسطات بالبلديةالمذكور و بها 310تلميذ.
 متوسطة الغوايزية : تقع ضمن إيطار بلدية حجاج عدد التالميذ بها 231تلميذا. فترة اإلجراء :لقد قمنا بإجراء هذا البحث في الفترة الممتدة بين الثالثي الثاني و الثالث من العام
الدراسي من السنة الدراسية  1100/1101و الفصل األول و الثاني من السنة
الدراسية  1101/1100و هذا من أجل التأكد من :
-0الحالة األولى  :بقاء مستوى التالميذ ثابت في مادة الرياضيات و هذا من خالل
نتائجه المتحصل عليها و التي تندرج ضمن التقسيم المعمول به في هذا البحث .
 -1إقصاء التالميذ الذين تطورت نتائجهم.
في حين لم نتابع التالميذ الذين كانوا في السنة الرابعة متوسط.
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-8خصائص و مواصفات عينة الدراسة  :تمثلت عينة دراستنا هذه في 210
تلميذا مقسمين على أربع مستويات وفق مايبرزه الجدول التالي :
العدد

المستوى
الدراسي

ذ

إ

السنة األولى

31

21

01

السنة الثانية

31

03

20

السنة الثالثة

23

21

23

السنة الرابعة

33

23

00

-5األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
من أجل الوصول إلى معالجة البيانات بطريقة مو ضوعية و علمية يلجأ الباحثون
مهما كان تخصصه إلى إستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة التي تتوافق مع
الدراسة و طبيعتها و هذا مهما كان مجال الدارس ففي بحثنا هذا تمت معالجة نتائج
الدراسة باالستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( اإلصدار ) 03
. SPSS.17
استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية التالية :

قمنا بإستعمال األساليب اإلحصائية التي تتوافق و طبيعة الطرح المنطقي للفرضية
و قد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية .
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إختبار معامل اإلرتباط لبيرسون و الذي يقيس العالقات اإلرتباطية بين المتغيرات
وفق المعادلة الرياضية التالية

ن مج س×ص – مج س×مج ص

رب =

1

1

1

1

[ن مج س – (مج س) ][ن مج ص (-مج ص) ]

ن  :عدد أفراد العينة.
رب  :معامل إرتباط بيرسون .
ب لعالقة الت لية  :م=

م  :المت ي الحي ب للر ج ت الّ م المع

مج  .س
ن

 (.......قم)11
ع  :اادح ا

المعي ي للر ج ت الّ م المع

ب لعالقة الت لية :

مج س2

ع=

1

( -مج س)

ن (ن)1-

حيث أن :
س  :قيم المتغير.
مج س : 1مجموع مربعات قيم المتغير.
مج س :مجم ع قيم المتغي .
ف  :عرر أا ار العيدة .
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الدراسة األساسية

الفصل السابع
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن
عرض النتائج
-1التحقق من الفرضية الجزئية األولى:

توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير لصالح الذكور.
قصد التحقق من مدى صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب
والذي يتوافق و الطرح حيث لجأ إلى االختبار " test "tلعينتين مستقلتين من أجل معرفة
الفروق بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير.
متوسط العينة

قيمة ت
المحسوبة

درجة الحرية

0.736

302

ذكور

اإلحتمال sig

إناث

85.26 86.28

0.46

يالحظ من نتائج هذا االختبار أن قيمة االحتمال (  )sigتساوي  1.02أي %02و هي أكبر
من المستوى المعنوية  %1و بالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأنه متوسط الذكور
في نمط التفكير يساوي متوسط اإلناث في نمط التفكير بمعنى أن الفروق بين الجنسين غير
معنوية.
وعليه:
ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير.

- 97 -

عـــرض النتائج

الفصل الثامن
-2التحقق من الفرضية الثانية:

هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولى متوسط يعزى إلى
متغير الجنس
قصد التحقق من مدى صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب
والذي يتوافق و الطرح حيث لجأ إلى االختبار " test "tلعينتين مستقلتين من أجل معرفة
الفروق بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير.
متوسط العينة

قيمة ت المحسوبة
درجة الحرية
1.03

ذكور

إناث

31.00 33.23

302

اإلحتمال sig

1.223

يالحظ من نتائج هذا االختبار أن قيمة االحتمال (  )sigتساوي  1.223أي %22.3و هي
أكبر من المستوى المعنوية  %1و بالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأن متوسط
الذكور في نمط التفكير يساوي متوسط اإلناث في نمط التفكير بمعنى أن الفروق بين الجنسين
غير معنوية.
وعليه :لم تتحقق فرضية البحث الثانية.
أي :ليس هناك فرق دال إحصائيا في نمط تفكير المتأخرين دراسيا في السنة األولى متوسط
يعزى إلى متغير الجنس.
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن

-3الفرضية الجزئية الثالثة:
هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية .
تم استخدام األسلوب اإلحصائي تحليل التباين األحادي( )anova one way
مصدر

مجموع

التباين

المربعات

بين

0023.13

درجة الحرية متوسط
المربعات
2

قيمة ف

اإلحتمال

المحسوبة

230.11

المجموعات
داخل

01310.02

211

001.10

1.32

1.100

المجموعات
اإلجمالي

02012

212

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة االحتمال  sigتساوي  1.100أي  %0.0وهي أقل من
المستوى المعنوية  %1و بالتالي نرفض الفرض الصفري و نقبل الفرض البديل أي أن
هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن

1-3تحديد مصدر االختالف:
السنة األولى

السنة الثالثة

السنة الثانية

السنة الرابعة

متوسط االحتمال متوسط االحتمال متوسط االحتمال متوسط االحتمال
الفرق

sig

السنة

الفرق

sig

0.69 -0.75

الفرق

sig

الفرق

sig

0.98

0.621

4.29

0.027

األولى
السنة

1.73

0.376

5.04

0.008

الثانية
السنة

3.30

0.096

الثالثة
السنة
الرابعة
يتضح من الجدول أعاله أن هناك إختالف معنوي بين كل من مستوى السنة الرابعة حيث أن
اإلحتمال  sigيساوي  1،113وهي أقل من ٪ 1
كما أن إحتالف معنوي أضا بين مستوى السنة الثالة و الرابعة حيث أن اإلحتمال يساوي
 1،113و هي أقل من . 1
في حين أن اإلختالف السنة األولى كان غير معنويا .
أ -السنة األولى و السنة الثالثة

SIG= 0.69 ٪

ب -السنة األولى والسنة الثالثة

٪1،21 = SIG

ج -السنة األولى الثالثة و الثانية

٪ 1،232 = SIG

د -بين السنة الثالثة و الرابعة

٪1،102 =SIG
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن

-8التحقق من الفرضية الرابعة:
هناك إختالف بين المتأخرين دراسيا و المتوقفين دراسيا من حيث نمط التفكير .
و للتأكيد من الفرضية من عدمها تستعمل الباحث األسلوب اإلحصائي  " t" testو الذي
الذي ينفي الغرض فكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي :
درجة الحرية

ت المحسوبة

اإلحتمال

المتوسطة نمط
التفكير
المتفوقين المتأخرين

211

0.130

32.21

31,00

1,130

T test
يالحظ من نتائج هذا اإلختبار أن قيمة اإلحتمال  sigتساوي  1,130أي  13,0وهي أكبر من
المستوى المعنوية  1و بالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأنهال يوجد إختالف بين
المتأخرين دراسيا و المتفوقسن دراسيا من حيث نمط التفكير .
-5الفرضية العامة :
هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نتائج التالميذ على استمارة نمط التفكير و درجاتهم
في إختبار مادة الرياضيات .
و للتحقق من ذلك قام الباحث باستخدام األسلوب األحصائي معامل ارتباط بيرسون .
اإلحتمال القيمة المحسوبة

معامل اإلرتباط

1.30

1.101
معامل ارتباط بيرسون.
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن

يتضح لنا من الجدول أعاله أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بين نمط التفكير و نتائج
درجات مادة الرياضيات ألن قيمة اإلحتمال تساوي  1,30و هي أكبر من  ( 21المستوى
المعنوية ) و بالتالي فإننا تقبل الفرض الصفري و نرفض الفرض البديل القائل بأن :
عالقة اإلرتباط بين نمط التفكير و الدرجات المتحصل عليها في مادة الرياضيات دالة
معنوية.
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عـــرض النتائج

الفصل الثامن
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مناقشة النتائج

الفصل التاسع
مناقشة النتائج
-1مناقشة نتائج الفرضية األولى:

دلت نتائج الفرضية األولى بأنه ال يوجد فروق بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير حيث
كانت قيمة ت =  1.322و هي غير دالة إحصائيا كما هو مبين في الجدول و أرجع الباحث
عدم وجود فروق بين الذكور و اإلناث في نمط التفكير إلى طبيعة التنشئة االجتماعية القائمة
على نفس المثيرات البيئية التي تتحكم في نمط التفكير إضافة إلى ذلك فإنه ال يوجد فروق
اختالف بين الجنسين من حيث اإلمكانيات المادية و المعنوية المتوفر لكليهما .
كما أن طريقة التدريس المتبعة متشابهة وفقا كبرنامج و المنهاج المطبق في مرحلة التعليم
المتوسط :
كما قد تلعب اإلرادة دورا كبيرا في إزالة هذه الفروق نتيجة تغلبها على كل العوائق التي تفق
في وجه ذلك .
كما أن طبيعة المجتمع تفرض على الفتاة االعتماد على الدراسة كحل لفرض ذاتها بين
أفرادها  .و بالتالي تسعى الفتاة إلى مسايرة الذكور في نمط التفكير حتى لتكون لها مكانتها
اجتماعية مرفوعة و محترمة و كل هذا جعل الفروق تزول بين الجنسين في نمط التفكير .
باالستناد إلى نظرية بياجي التي تهتم بالنمو المعرفي والتي تؤكد ّ
أن المراهقين لديهم الدافعية
لفهم عالمهم  ،ألنهم يحققون التكيف البيولوجي عندما يفعلون ذلك .
ويعتقد بياجي أن المراهقين يعملون بنشاط على بناء عالمهم المعرفي  ،فالمعلومات ال تنصب
في أذهانهم من البيئة الخارجية فقط ،وإنما يقوم المراهقون بتنظيم خبراتهم لكي يفهموا
عالمهم  .ويقومون بفصل األفكار الهامة عن تلك األقل أهمية ويعملون على ربط األفكار مع
بعضها .
ومن خالل نظرية بياجي يتضح أن بياجي كان يعتمد في دراسته على المراهق دون تحديد
جنسه إن كان ذكرا أم أنثى.
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مناقشة النتائج

الفصل التاسع
-2الفرضية الثانية :

هناك فرق دال إحصائيا في نمط التفكير المتأخرين دراسيا في نفس المستوى التعليمي يغرى
إلى عامل الجنس
لم تتحقق هذه الفرضية
 إذا ما نظرنا إلى المتعلمين في نفس المستوى التعليمي الواحد نالحظ أن هناك عدةنقاط مشتركة بين أفراد المستوى التعليمي الواحد و من بين هذه النقاط المشتركة
نذكر:
البيئة أو المناخ الطبيعي و اإلجتماعي فكل األفراد يشتركون في هذا العامل فمن غيرالمنطقي أن نجد إختالفا كبيرا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة فيما يخص هذا العامل .
ضف إلى ذلك المناخ الدراسي فكل التالميذ لهم نفس المؤهالت الدراسية من أساتذة و
موظفين بصفة عامة خاصة لما يتعلق األمر بالمستوى التعليمي الواحد فالمنهاج الدراسي
واحد و األستاذ قد يختلف من قسم إلى آخر إال أنه تبقى طريقة التدريس المعتمدة في هذا
التعليم واحدة و الدالة هي التي تعتمد على المقارنة بالكفاءات .
المنهاج :المنهاج المتبع في التعليم المتوسط واحد و ال يختلف من قسم إلى آخر في نفس
المستوى التعليمي.
 الظروف التي توفرها المدرسة متشابهة إستعمال نفس اتلوسائل البيداغوجية أثناء سير الدرس.و عليه نقول أنه ال يوجد فرق بين الذكور و اإلناث المتأخرين دراسيا في الرياضيات يعزى
إلى عامل الجنس .
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مناقشة النتائج

الفصل التاسع
-3الفرضية الثالثة:
هناك اختالف في نمط التفكير باختالف المستويات التعليمية :

و قد أفرزت نتائج البحث و جود إختالف بين السنة األولى و السنة الرابعة  :و يرجع هذا
اإلختالف في نمط التفكير إلى عامل السن فالتلميذ في السنة الرابعة متوسط يكبر عن زميله
من القسم األول سنتين و هذا مايؤدي إلى النضج الفكري أكثر لدى تلميذ السنة الرابعة  .و
هذا أن اإلنسان ينمو يوم بعد يوم و يدرك منشياء جديدة كل يوم فتلميذ السنة األولى متوسط
به مدركات أقل من تلك التي يدركها تلميذ السنة الرابعة .
هذا باإلضافة إلى كون أن السنة الرابعة هي سنة مصيرية للتعليم ألنه على عتبة اختبار
امتحان التعليم المتوسط و هذا ما يجعله يكثف من قدراته و مجهوداته من أجل تعليم تحصيلي
علمي جيد و كذا إدراك أكثر منطقي من ذلك الذي في المستوى األول ففي هذا السن تلميذ
السنة الرابعة متوسط يكون في مرحاة المراهقة بينما تلميذ السنة األولى فهو في المرحاة
اإلنتقالية من الطفولة المتأخرة و بداية فترة المراهقة و الفرق هنا يمكن في أن في فترة
المراهقة يرتقي التفكير عند المراهق من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد  ،و يبدأ في
استخدام الفروض للوصول إلى حل المشكالت و يستعمل أيضا إستنتاجات و هذا دليل على
إرتفاع متسوى التفكير .
كما أن تخيل المراهق يقضي على حواجز الزمان و المكان .

42

42

مذكرة تخرج لنيل شهادة لعلم النفس و علوم التربية – فرع عيادي الصراع األصري و أثره على ضوح الفتاة المراهقة دائرة عيادي ألربع
حاالت  03-02ص23
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مناقشة النتائج

الفصل التاسع
-8تفسير الفرضية الرابعة :

هناك اختالف بين المتأخرين دراسيا و المتفوقين دراسيا من حيث نمط التفكير أثبتت نتائج
هذه الدراسة أن اختالف لتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات بين المتفوقسن و المتأخرين
أنه اليرجع إلى عامل نمط التفكير و هذا يدل على أنه هناك عوامل أخرى ترتبط بالتأخر
الدراسي في هذه المادة .
من بين هذه العوامل الفردية نقصد بها العوامل الجسمية و النفسية و العقلية .
فقد أثبتت دراسة الطالبتين فالح ملكية و نايلي حياة تحت عنوان طبيعة اإلتصال بين األستاذ
و التلميذ و أثرها على التحصيل الدراسي و أنه من بين العوامل التي تؤثر أو تعرف الطالب
على التركيز و األنتباه العوامل الجسمية و خلصت إلى أن ضعف أحد الجوانب يؤدي إلى
صعوبة إدراك الدرس إدراكا جيدا و خلصت أيضا إلى أن التلميذ العادي يختلف عن تلميذ
األصم أو األعمى في إدراك الدرس سواء من ناحية المعنى أو من ناحية الوقت المخصص
لإلستيعاب .
 العوامل العقلية  :إذ يعتبر كل من الذكاء و القدرات الخاصة منها القدرة اللغوية والقدرات على اإلستبدال  ،الذاكرة  ،التفكير  ،من األهم العوامل العقلية المؤثرة على
التحصيل الدراسي.

43

-5الفرضية العامة :
هناك عالقة موجبة دالة إحصائيا بين نمط التفكير و الدرجات المتحصل عليها في مادة
الرياضيات .
و قد أثبتت الدراسة عدم ارتباط موجب و هذا اإلرتباط يقدر ب  1.101هو ارتباط ضعيف
جدا مما يؤكد أنه العالقة لنمط التفكير بالتاخر الدراسي.

43

فالح ملكية  ،نايلي حياة  :،طبيعة اإلتصال بين األستاذ و التلميذ و أثرها على التحصيل الدراسي  ،إشراف مخلوق بشري قسم علم اإلجتماع
مستغانم  1112 1111ص02
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108

التوصيات:
في ضوء النتائج المتوصل إليها من طرف الباحث يوصي بما يلي:
دراسة األسباب الخفية الكامنة وراء صعوبات تعلم الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط
حتى يمكن تحديد وقت وكيفية نشأة هذه الصعوبات.
ضرورة تكثيف األيام الدراسية والدروس التوضيحية للمعلمين بصفة عامة والجدد بوجه
الخصوص في كافة المستويات التعليمية.
ضرورة تفعيل دور األولياء وإدماجهم في العملية التعليمية التعلمية للحد من ظاهرة التأخر
الدراسي ألبنائهم.
معالجة التالميذ المتأخرين دراسيا في الرياضيات من خالل وضع برامج عالجية مناسبة.
استخدام الوسائل اإليضاحية في الدرس للخروج من الطابع التجريدي لهذه المادة.
محاولة ربط المفاهيم الرياضية بوقائع حياتية يلمسها التالميذ ويالحظونها في حياتهم وبيئتهم
بشكل عام.
استخدام طرق تدريس قائمة على المشاركة بين المعلم والمتعلم بحيث يبرز دور التلميذ منها
فيقدر إشراك التلميذ في الحصة يكون استيعابه لما يقدم له.
إعادة النظر في البرامج التعليمية ومحتوياتها من طرف الهيئة المختصة.
إشراك األساتذة في عملية صياغة المناهج والمحتويات الدراسية وذلك لالستفادة من خبرتهم
وتجربتهم الكبيرة في الميدان وذلك من خالل تفاعالتهم مع التالميذ والمقررات الدراسية
السابقة.
ضرورة االستفادة من الدراسات المنجزة في هذا المجال.
مراعاة الظروف االجتماعية والجسمية والعقلية واالقتصادية للمتعلم والمعلم على حد سواء.
إنشاء أقسام خاصة للتالميذ المتأخرين دراسيا ومعالجتهم بيداغوجيا باستعمال برامج عالجية
مناسبة.

109

110

قائمة المراجع :
 -0اإلرشاد النفسي و التربوي أ .د محمود عطا حسين العقل .
 -1اإلتجاهات المعاصرة في إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسي دا
إسماعيل أبراهيم .
 -2حامد عبد السالم زاهران علم نفس النمو " الطفولة و المراهقة " عالم الكتاب
القاهرة .0001
 -0د .رشاد صالح دمنهوري  .دكتور عباس محمود عوض – التنشئة اإلجتماعية و
التأخر الدراسي دار المعارف الجامعية
 -1سعد جالل ( : )0002الطفولة و المراهقة (ط ، )1دار الفكر العربي  ،القاهرة .
 -2عبد الهادي نبيل و نادية نبي المصطفى ( : )1110التفكير عند الطفل  ،دار صفاء
للطباعة  .و النشر  .األردن .
 -3عبد الستار إبراهيم ( : )0000العالج النفسي المعرفي الحديث  ،دار الفجر
للنشر و التوزيع  ،القاهرة .
 -3محمد أحمد شلبي :مقدمة في علم النفس المعرفي دار غريب للطباعة .
 -0عبد الحميد محمد الهاشمي )0030( :المرشد في علم النفس اإلجتماعي  ،ديوان
المطبوعات الجامعية  ،الجزائر.
 -01حسين ياسين طه  )0001( :علم النفس العام  ،المكتبة الوطنية بغداد  ،العراق .
 -00محمد عثمان النجاتي  )0030( :علم النفس في حياتنا اليومية  ،دار القلم ،
الكويت.
 -01عبد الستار إبراهيم و آخرون :
-02عبد الرحيم طلعت حسن (0011ه) سيكولوجية التأخر الدراسي الدمام دار
الصالح .
 -00باتريشيا كليغهرون ( : )0000تعزيز الثقة بالنفس  ،تر  :مركز التعريف و
البرمجة ( ،ط )0الدار العربية للعلوم  ،بدون بلد .
 -01فؤاد بهي السيد ( )0032األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة  ،دار
الفكر العربي  ،القاهرة .
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-02سيد خير هللا ( :)0030علم النفس التربوي -أسسه النظرية والتجريبية .دار
النهضة العربية ,بيروت .
-03عبد الحميد محمد الهاشمي ( :)0030المرشد في علم النفس االجتماعي ،ديوان
المطبوعات الجامعية الجزائر.
-03عبدالستار ابراهيم ( :)0000العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث ،دار
الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -00محمد أحمد شلبي ( )1110مقدمة في علم النفس المعرفي ،دار غريب للطباعة.
 -11محمد القذافي رمضان ( )0003علم النفس للطفولة والمراهقة ،دار الفكر
الجامعي .االسكندرية.
 -10محمد تومي الشيباني :رعاية الشباب ،دار الثقافة،بيروت.
 -11محمد عماد الدين اسماعيل ( : )0031النمو في مرحلة المراهقة ،ط، 0دار القلم
الكويت.
 -12يوسف سيد جمعة( :)1110النظرياتالحديثة في تفسير االمراض النفسية ،دار
غريب للطباعة.
-10محمد غبدالرحيم عدس ( :)1112تربية المراهقين ،ط ،0دار الفكر ،عمان.
 -11محمود مصطفى زيدان :0030النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات
الشخصية،دار الشروق ،جدة.
– 12مصطفى خسين باهي وأمينة شلبي ( :)0000الدافعية نظريات وتطبيقات ،ط،0
مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
 -13ميخائيل ابراهيم أسعد ( :)0000مشكالت الطفولة والمراهقة،دار مصر للطباعة
القاهرة.
 -13يوسف األقصري ( : )1110الثقة بالنفس ،ط، 0دارالطائف  ،القاهرة.
 -10سامي ملحم ( :)1111مناهج البحث في التربية وعلم النفس،ط ،0دار المسيرة
للنشر.
 -21سيجموند فرويد :الكف والعرض والقلق ،تر  :محمد عثمان نجاتي ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر،بدون سنة
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 -20سعد جالل  : )0002( :الطفولة و المراهقة (،ط )1دار الفكر العربي  ،القاهرة
.
 -21و ثيقة المستويات المعيرية لمحتوى مادة الرياضيات للتعليم قبل الجامعي
(مارس )0000
 -22دتركي رابح منهاج البحث في التربية و علم النفس  .الجزائر ()0030
-20إبراهيم الفقي( :)0000المفاتيح العشرة للنجلخ،تر :المركز الكندي للتنمية
البشرية  ،دمشق.
 -21إبراهيم الفقي ( :)1110البرمجة اللغوية العصبية وفن اإلتصال الالمحدود ،منا
للنشرو التوزيع  ،دمشق.
 مجالت ودوريات : -22آمال عبد السميع المليجي ( : )0003الوجدانات السالبة و الموجبة لدى طالب
وطالبات كلية التربية ،مجلة الثقافة النفسية  ،دار النهضة للطباعة و النشر  ،بيروت
العدد  ، 20المجلد الثامن ( ،ص) 00،0
 -23عبد الستار إبراهيم  ،الدخيل عبد العزيز و إبراهيم رضوي ( : )0002العالج
السلوكي للطفل  ،سلسلة عالم المعرفة  ،الكويت العدد ( 03ص)10.11
 -23عبد الستار إبراهيم ( :)0003اإلكتئاب اضطرابات العصر الحديث  ،فهمه و
أساليب عالجه  ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد  ،120المجلس الوطني للفنون و األدب
 ،الكويت (ص.)00،03
الرسائل الجامعية :
 -20محمد علي خمي /علي بوطاف ( : )1111عالقة نمط التفكير باإلكتئاب النفسي
للمراهقين المتمدرسين  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية العلوم اإلجتماعية و
اإلنسانية  ،جامعة الجزائر .
 -01منوبية معطي /زاهي شهر زاد ( : )1110دافعية النجاح و النشاط الميتامعرفي
في وضعة حل مشكل  ،رسالة ما جستير غير منشرورة  ،كلية العلوم اإلجتماعية و
اإلنساني  ،،جامعة الجزائر .
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اقرأ كل عبارة وضع عالمة( )xفي الخانة التي ترى أنها تنطبق عليك أكثر.
الرقم
10
11
12
10
11
12
13
13
10
01
00
01
02
00
01
02
03
03
00
11
10
11
12
10
11
12
13
13
10
21
20
21
22
20
21
22
23
23
20
01

العبارات
أشعر بأني إنسان مقهور
أنا محظوظ
الدنيا مصالح شخصية
سيفقد الشخص احترام اآلخرين له إذا أخطأ
ينبغي أن يحزن الفرد لما يصيب إظطرابات و المشكالت
حياتي تضيع هباء منثورا
أكره الناس المتسلطين و لكنني أستطيع التعامل معهم
سأنتهي إلى أن أعيش وحيدا معزوال
لم يعد أحد يهتم بالصداقة هذه األيام
عادة ما أميل إلى تأجيل البث في القرارات المهمة
يجب أن يعتمد الشخص على اآلخرين و يجب أن يكون بجانبي شخص قوي أعتمد عليه
ليس بالضرورة أن أنجح في كل ما أفعله
أحب أن أستشير قبل أن أقوم بأي عمل أو قرار مهم
أستطيع أن أشعر بالسعادة و الثقة حتى لو أن بعض الناس مهمين في حياتي ال يحبونني
زد على الناس بعدا يزد احترام الناس لك
إذا فشلت هذه المرة فسأنجح في المرة القادمة
الحياة أقصر من أن نضيعها في الفراغ و التافهات
مصائب اليوم قد تكون لها فوائد في المستقبل
بعض الناس شر و أذى و على درجة من الخسة و الجبن و النذالة وهم بذالك يستحقون العقاب و التوبيخ
أثق في الناس حتى لو عانية من بعضهم
شكلي قبيح
اليوجد من يفهمني
لن أصل أبدا إلى ما أريده و أطمح إليه
ال يوجد في طفولتي ما يثير انزعاجي
أنا إنسان تافه
كل شيء يحدث بسبب خطأ ني
تحدث لي أنا بالذات الكثير من المصائب
ال أستطيع أن أفكر في شيء يدعو للسرور و البهجة
غدا ستكون األمور أفضل
األفضل للمرأى أن يتجنب بعض المسؤوليات و أن يتحاشى الصعوبات بدال من مواجهتها
أنا إنسان ضعيف اإلرادة
ال أشعر بالرضا عن نفسي إال إذا كنت مصدر إعجاب لمن هم حولي
أعتقد أنهم يتكلمون عني بالسوء
األمور ستسوء أكثر فأكثر
أنا إنسان مندفع و حاد المزاج
ال أحسن التصرف في الموقف الصعب
مهما حاولت فالناس ال ترضى بي
ال أستطيع أن أجعل كل من يعرفني يحبني
النجاح أهم شيء في الدنيا
أملي كبير في المستقبل
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نعم

نوعا ما

ال

00
01
02
00
01
02
03
03
00
11
10
11
12
10
11
12
13
13
10

لن أنجح أبدا في تكوين أصدقاء حقيقيين
أخشى أن أتخيل حياتي بعد عشر سنوات من اآلن
هناك شيء خطأ في أو في شخصيتي
أنا إنسان أناني و سيء الطبع
من يحبك أحببه ومن ينساك إنساه
يذكرني الناس بالسوء
أنا سيء الظن
ال أشعر بالذنب أو الخطأ إذا اهتممت بمتعتي الشخصية حتى و لو شعر بعض الضيق و االنزعاج
ال أجد من يحبني بحق
إلحاح الناس ال تتوقف
وجدت أنه من األفضل تجاهل المشاكل التي لن تحل نفسها بنفسها
ال أقبل أن يظن الناس بي السوء
من الفظيع أن يحمل الناس المهمون عنك انطباعا سيئا
إذا صدر مني ما يدل على عدم االحترام إشفاقي و تعاطفي مع اآلخرين فأنا إذن إنسان سيء
بإمكاني أن أكون سعيدا في أي ظرف من الظروف
إذا لم يكن اإلنسان ناجحا فحياته كعدمها
من المهم أن أبدو األحسن في كل شيء أقوم به و إال فلن أفعله
بإمكان اإلنسان أن يوقف نفسه عن االستمرار في الغضب و القلق
البعد عن الناس غنيمة و مكسب

21

يخجلني أن أبدو ضعيفا

20
21

من الضروري أن يكون الشخص محبوبا و مرضيا عنه لكل المحيطين به
يهمني للغاية ما يظنه الناس بي

22
20
21
22
23
23

من المهم لي أن أعرف كيف يظنون بي
إذا لم تكن لك واسطة قوية لن تصل إلى ما تريد
لوال ما تعرضت له من تجارب سيئة في طفولتي لما وصلة أموري إلى ماهي عليه من سوء
الحياة مليئة بالفرص و إمكانيات النمو
إنني أعرف أن المستقبل سيكون أسوء من الحاضر
عادة ما أقبل األشياء على ما هي عليه حتى لو كنت ال أحب ذلك

20
31
30
31
32
30
31
32
33

أنا إنسان مغلق على نفسي
ال قدرت لي على الصبر
ال تتدخل فيما ال يعنيك
أي شخص يعتقد أنني لطيف ال عرفني على حقيقتي القبيحة
ال أستطيع أن أعبر عن مشاعري
إنني جدير بمعاملة خاصة
ذاكرتي سيئة
تجرح مشاعري بسهولة
أشعر أن من يعارضني في الرأي ال يحبني

33
30
31

إنني ال أستطيع أن أتحكم فيما يحدث و لكنني أستطيع أن أتحكم في تفكير
ستنهار منزلتي و سمعتي بين الناس إذا ارتكبت أي خطأ
من المهم بنسبتي لي أن أعرف نقاط ضعفي بين الحين واألخر

30

لدي مهارة خاصة
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الملحق رقم (  : ) 11جدول تفريغ إستجابات أفراد عينة البحث على أداة الدراسة .
ت.ح.م
المستوى د  .خ م.ر
الجنس
الرقم
0 03.1
30
0
0
0
1 2.1
31
0
1
1
1 2.31
30
0
0
2
0 01.1
31
1
0
0
1
1
30
1
0
0
1
1
31
2
0
1
0
02
31
0
0
2
0
03
32
2
0
3
1 0.1 010
0
1
3
1
0 011
2
1
0
0
02 011
1
1
01
1 2.1
31
0
1
00
1 2.31
30
1
0
01
1 0.11
32
1
1
02
0
03
31
0
0
00
1
2
32
2
1
01
1
1
30
0
1
02
1 1.31
31
0
1
03
0 01.1
31
1
0
03
1
1 011
0
1
00
1
1 012
0
0
11
1
0
31
1
0
10
1 1.1
30
0
0
11
0
02
30
0
1
12
0
03
31
0
1
10
1 1.1
31
2
1
11
1
2
31
1
0
12
1
0
32
0
1
13
1
2
31
1
0
13
1
1 011
0
1
10
0 03.1 011
1
0
21
1 1.1 011
1
1
20
1
2
31
2
0
21
1
2
31
2
1
20
1
3
31
2
0
21
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1
22
0
23
0
23
تابع للملحق رقم (11
الجنس
الرقم
0
20
1
01
0
00
1
01
0
02
1
00
0
01
0
02
0
03
1
03
1
00
0
11
1
10
0
11
1
12
0
10
1
11
0
12
1
13
0
13
0
10
1
21
0
20
1
21
1
22
1
20
1
21
1
22
1
23
1
23
0
20
1
31

0
0
0
)
المستوى
0
0
1
1
2
2
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
1
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0

30
30
31

0 01.1
0
02
1 1.1

د  .خ م.ر ت.ح.ر
0 02 31
0 03 30
1 1.1 33
1 0.1 02
1 2.31 01
1 2.31 31
1 1.11 00
1 1.1 011
1
0 011
1
2 00
0 03 011
0 03 33
0 00 33
1
1 31
1
2 30
1
0 011
1
2 00
1
2 33
1
1 31
0 02 30
0 01 011
0 03 011
1
1 33
0 01 33
1 1.1 01
0 02 00
1
0 33
1
0 33
1
2 33
1 1.1 30
1 1.1 31
0 03 33
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1
0
30
1
0
31
2
0
32
2
1
30
2
1
31
0
1
32
تابع للملحق رقم ( ) 11
المستوى
الجنس
الرقم
0
1
33
0
1
33
1
0
30
1
1
31
2
0
30
2
0
31
2
1
32
0
1
30
0
0
31
1
0
32
2
0
33
0
1
33
1
0
30
2
1
01
0
0
00
2
1
01
2
0
02
1
1
00
1
1
01
1
0
02
0
0
03
0
1
03
0
0
00
0
0
011
0
0
010
0
1
011
1
0
012
1
0
010
0
0
011

0 00.1 33
0 00 33
0 00 011
1
1 30
1
2 30
1 2.1 33
د.خ
32
33
31
30
33
33
33
33
011
011
011
011
03
01
02
33
33
33
33
30
31
32
30
30
33
33
33
30
01

م.ر
2
0
1
2
3
01
00
03
1.1
1
1.1
2
1
3
2
2
0
0.1
1
1.1
2
1
0
2
03
1
1
02
03
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ت.ح.ر
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

1
0
1
2
0
0
0
0
0

1
012
1
013
0
013
0
010
0
001
1
000
0
001
1
002
0
000
تابع للملحق رقم ( ) 11
المستوى
الجنس
الرقم
1
0
001
1
0
002
2
1
003
0
0
003
1
1
000
2
1
011
2
0
010
0
0
011
1
0
012
2
1
010
0
1
011
0
1
012
0
1
013
0
0
013
0
1
010
1
0
021
2
1
020
0
0
021
1
0
022
2
0
020
0
0
021
0
0
022
1
1
023
0
1
023
2
1
020
0
0
001

03 011
1 010
01 011
02 30
2 33
1 32
0 33
01 33
03 33
د  .خ م.ر
01 33
03 30
1 31
01 31
2 32
00 30
1 33
01 33
1 30
00 00
1 010
03 00
1.1 33
01 33
1.1 33
01 30
02 31
00 01
1 00
3 31
1 31
2 33
03 30
03 31
01 30
1 30
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0
1
0
0
1
1
1
0
0
ت.ح.ر
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1

1
000
0
001
0
002
1
000
0
001
0
002
0
003
1
003
1
000
1
011
0
010
0
011
تابع للملحق رقم (11
الجنس
الرقم
0
012
0
010
1
011
0
012
0
013
1
013
1
010
1
021
1
020
0
021
0
022
1
020
0
021
0
022
1
023
0
023
0
020
1
031
1
030
1
031
0
032
1
030
1
031

0
0
1
0
0
0
1
1
1
2
2
2

1
3 31
1
3 30
1
3 33
1
3 31
1 2.1 30
1
1 30
1 2.1 30
1 1.1 31
1 2.11 32
1 2.1 33
1
1 33
0 02 011

)
المستوى
1
0
0
1
2
0
0
0
1
0
1
2
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0

ت.ح.ر
د  .خ م.ر
0
01 012
1
2 011
1
3 31
0
01 30
0
00 30
0 00.11 33
0 00.31 33
0
00 31
0
01 01
1
1.1 02
1
1 02
1
0 010
1
2 011
1 2.11 32
1
2 30
1
3 33
0
00 33
1
1 30
0
01 02
1
1 03
0
01 01
1
2.1 012
0
01 011
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1
0
032
2
0
033
2
0
033
0
0
030
2
1
031
1
0
030
2
1
031
0
0
032
1
1
030
1
0
031
1
0
032
2
1
033
2
1
033
0
0
030
0
0
001
تابع للملحق رقم ( ) 11
المستوى
الجنس
الرقم
0
0
000
0
1
001
1
0
002
2
0
000
2
1
001
0
0
002
1
0
003
1
1
003
1
0
000
0
1
111
0
0
110
0
0
111
0
1
112
0
0
110
0
1
111
0
0
112
1
1
113
2
0
113
2
1
110
1
1
101

0
00 011
0 00.11 01
1
1 02
0
01 31
1
2 00
0
00 02
1
1 31
1
1.1 30
1
2 31
1 1.31 31
1 2.11 011
1
3 30
1
3 011
1
3 30
1
2 011
د.خ
011
02
00
03
03
01
010
33
31
32
33
02
31
30
30
31
011
012
010
33

م.ر
03.1
03.11
02.31
1.1
1
0.1
2.1
2.1
0
0.1
0.1
1.31
2.11
2
01
02
03.11
00.11
00
01
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ت.ح.ر
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
100
1
0
101
2
1
102
2
0
100
0
1
101
0
1
102
0
0
103
0
1
218
0
0
100
0
1
111
0
0
110
1
1
111
0
0
112
1
0
110
0
0
111
1
1
112
0
1
113
0
1
113
تابع للملحق رقم ( ) 11
المستوى
الجنس
الرقم
2
0
110
2
1
121
2
0
120
0
0
121
0
1
122
0
1
120
0
1
121
0
0
122
1
1
123
1
1
123
1
1
120
1
0
101
2
1
100
1
0
101
2
1
102
2
0
100
0
0
101

010
31
30
32
31
33
31
00
03
01
30
010
011
011
00
33
33
30

1
1
0
2.1
2.31
01
00
01
00.11
03.11
2.31
00.11
1.1
01
3
00
3.1
00.11

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0

ت.ح.ر
د  .خ م.ر
0 00.11 32
1
1 33
0
00 30
1
3 31
0
01 32
0 01.1 33
0 03.1 03
1
2.1 03
1
2.1 31
1
0 010
1
0.1 011
0 02.1 012
1
3 011
0 01.1 012
1
2.1 013
0
03 010
1
1.1 011
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0
1
102
0
1
103
1
0
103
0
1
100
2
0
111
0
1
110
0
0
111
0
1
112
0
1
110
1
1
111
2
1
112
0
0
113
1
1
113
2
1
110
0
1
121
0
1
120
1
1
121
1
1
122
2
0
120
2
1
121
2
1
122
تابع للملحق رقم () 11
المستوى
الجنس
الرقم
0
0
123
0
1
123
0
1
120
0
0
131
0
1
130
0
1
131
1
0
132
1
0
130
2
1
131
2
1
132
0
0
133
0
1
133
0
1
130
0
1
131

0
00 00
1
1.1 33
0
00 31
1 2.31 30
0
00 011
1
2 31
0
00 31
1
1 31
0
00 20
1
2 31
0
03 31
0 03.1 31
0
00 30
0
00 31
0 00.11 00
0 03.1 33
1
1 33
0
00 31
1
2.1 31
0
01 31
0 01.1 30
د  .خ م.ر ت.ح.ر
0 01 01
0 02 00
0 00 33
1
2 30
0 01 01
1
1 31
0 00 22
1 2.1 20
1 2.31 11
1 0.11 01
1 2.1 01
0 02 21
0 00 22
0 01 23
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1 2.1 33
1
0
130
0 03 01
1
1
131
1
0 02
0
1
132
1 1.1 01
0
1
130
1 2.1 011
0
0
131
0 03 012
0
1
132
1 2.1 010
0
1
133
0 01 33
0
1
133
1 2.1 00
2
1
130
0 03 33
2
0
101
1 1.1 01
2
0
100
1
3 02
0
1
101
1
3 22
0
1
102
1
3 21
0
1
100
1 2.11 31
0
1
101
1 2.1 33
1
1
102
1
3 01
1
0
103
0 02 010
0
1
103
1 2.1 33
0
1
100
0 03 22
0
1
211
1 2.1 20
0
1
210
0 03 31
0
0
211
1 2.1 31
0
0
212
1
1 011
1
1
210
مفاتيح قراءة جداول الملحق رقم (: ) 12
الجنس :
 0ــ ذكر  1 ،ــ أنثى
المستوى الدراسي :
 0ــ السنة األولى متوسط
 1ــ السنة الثانية متوسط
 2ــ السنة الثالثة متوسط
 0ــ السنة الرابعة متوسط
د  .خ  :الدرجة الخام المتحصل عليها في أداة القياس .
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م.ر :معدل مادة الرياضيات
ت.ح.م  :التصنيف حسب مادة الرياضيات  ،ويرمز إليه كمايلي :
 0ــ متفوق في المادة .
 1ــ متأخر في المادة .
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