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  : ةــة العامـالمقدم

تطورت احلياة اإلجتماعية والرتبوية يف عصرنا احلاضر بشكل ملحوظ، وأصبح اإلنسان يسعى دوما إىل        

وطاقام املختلفة، وأصبح  التعلم ولكشف حقائق العلم كما يسعى لتعليم أبنائه بغض النظر عن إستعدادام

دخول املدرسة أولوية وضرورة حتمية ومكملة للعملية الرتبوية، حيث تكمن مهمة املدرسة األساسية يف الرتبية 

والتعليم، لكن أحيانا جند ثالميذ مل يستطيعوا ختطي مستوى املرحلة اإلبتدائية من التعليم، نتيجة عجزهم عن 

زمة، واليت من املفروض أا تتناسب مع سنهم وقدرام العقلية فيمكن أن إكتساب املهارات والقدرات الالّ 

يرجع البعض السبب إىل عجز املدرسة عن إجناح مهمتها يف حني ميكن أن حيكم البعض عن هؤالء الثالميذ 

ق قبل كل شيء جيب األخذ بعني اإلعتبار مبدأ الفرو ن أم فاشلون مقارنة بأقرام ممن هم يف سنهم، ولك

الفردية حبيث هذه الفئة من الثالميذ تعاين ممّا يسمى بصعوبات التعلم واليت تعين اإلضطرابات يف واحدة أو 

أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تتضمن فهم وإستعمال الّلغة املكتوبة و املنطوقة، واليت تبدو يف 

ا يتطلبه من مهارات يدوية أو إضطراب التفكري والقراءة والتهجئة واحلساب، ممّا ينعكس ع
ّ
لى حتصيل الدراسة مل

  .ميكانيكية عقلية 

اجلديدة يف جمال الرتبية يعد موضوع صعوبات التعلم الرياضيات وعالقته بالتحصيل من املوضوعات 

  .اليت شهدت إهتماما متزايدا حبيث أصبح هذا املوضوع حمورا للعديد من األحباث والدراساتاخلاصة،

ين يعانون من صعوبات يف تعلم ليسوا جمموعة متجانسة، وبالتايل فإنه من الصعب احلديث عن واألطفال الذ

من حيث القدرات العقلية عاديني     اسوياءجمموعة من اخلصائص اليت يتصف ا هؤالء، وهم يف العادة أفراد 

اع و إستخدامها أو أصحاب ذكاء مرتفع ومع ذلك يعانون من صعوبات واضحة يف إكتساب مهارات اإلستم

  .يف القراءة والكتابة أو أداء العمليات احلسابية املتعلقة بالرياضيات 

ولقد سامهت العديد من العلوم يف تفسري وقياس حاالت األطفال ذوي صعوبات التعلم كعلوم الطب 

حيث قام  واألعصاب، السمعيات والبصريات واجلينات وعلم النفس والرتبية اخلاصة وأثر ذلك على التحصيل، 

  .كل علم بتفسري الظاهرة وعالقتها جبانب من جوانب الشخصية عضويا أو نفسيا أو تربويا 
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وتظهر التأثريات السلبية لصعوبات التعلم الرياضيات على اجلوانب اإلنفعالية والدافعية من شخصية الطفل 

نه يتزايد مع وجود شعور الطفل واليت تلعب دورا أساسيا يف أدائه املدرسي وحتصيله العام، كما يرى البعض أ

  .باإلحباط وعدم الثقة بالنفس نظرا لعجزه عن مسايرة زمالئه وفشله يف حتسني معدل حتصيله الدراسي

دراسة تنبؤية بني التحصيل الدراسي وصعوبات تعلم " إعتمادا على هذا كله جاءت هذه الدراسة املسمات 

ومتت معاجلة املوضوع نظريا وتطبيقيا من خالل جمموعة " اإلبتدائي الرياضيات لثالميذ الستة الرابعة من التعليم 

  :من الفصول اليت ميكن إستعراضها كالتايل 

 ةهو عبارة عن مدخل إىل الدراسة ويتضمن حتديد اإلشكالية، تساؤالت الدراسة، فرضي: الفصل األول 

  .ئية ملفاهيم الدراسة، والدراسات السابقةالدراسة، وأمهية الدراسة وأهدافها، حدود الدراسة، والتعاريف اإلجرا

  :خاص بالتحصيل الدراسي و قد إحتوى على العناصر الّتالية : الفصل الثاين 

 باب إختالف التحصيل بني الثالميذ، ّمث التطرق إىل النظريات املفسرة ألسالدراسي مفهوم التحصيل •

ّمث التكلم عن العوامل املؤثرة يف التحصيل، وقياس التحصيل، وفوائد قياس التحصيل لنختم هذا 

 .الفصل خبالصة

هية الرياضيات، طبيعة الرياضيات، ّمث لغة ما: جاء حول تعلم الرياضيات وقد إحتوى على  الفصل الثالثما أ

 ، تضيف صعوبات تعلم الرياضياتسابالرياضيات، ومنهاج الرياضيات وعناصره، تعريف صعوبات احل

أسباا، أنواع األخطاء يف تعلم الرياضيات، خصائص ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، ليختتم هذا الفصل 

  . خبالصة

أما الفصل الرابع خصص ملنهجية الدراسة وإجراءاا واليت تتضمن أّوال منهج الدراسة، إجراءات الدراسة 

نة الدراسة اإلستطالعية، وجمتمع الدراسة وضبط أدوات مجع معطيات هذه اإلستطالعية تعريفها وهدفها، عي

  .الدراسة ومواصفتها، ّمث األساليب اإلحصائية املستعملة

أما الفصل اخلامس الذي خصص لعرض نتائج الدراسة وحتليلها ومناقشتها، حيث ّمث عرض النتائج أّوال 

موضوع الدراسة، ّمث خنتتم مبجموعة من التوصيات  إىل خالصة عامة عن مث مناقشتها الدراسة حسب فرضية

 .واإلقرتاحات إستنادا إىل النتائج املتوصل إليها، لتحدد بعدها املالحق املعتمدة
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  : تمهيد

سنقدم يف هذا الفصل تعريف عن اإلطار الذي تتمحور حوله الدراسة احلالية من إشكالية        

  .وفرضية وأهداف وأمهية ومفاهيم إجرائية ملتغريات الدراسة

  :اإلشكالية 

إن التحصيل الدراسي يف أي مادة يعترب أحد املهام الرئيسية للمتخصصني من علماء النفس        

والرتبية وحمكا أساسيا على مدى ما ميكن أن حيصله الثلميذ يف املستقبل حيث تعطي املدرسة أمهية  

هم كربى لدرجات الثالميذ وجمموعهم الكلي، وهو أول ما يلفت النظر عند تقومي الثالميذ و توجيه

الوجهة اليت ميكن أن ينجحوا فيها، فمعرفة املستوى التحصيلي لكل مادة تسهم كثريا يف جناح العملية 

التحصيلية خري وسيلة يسعى ا الثلميذ إىل منوه العقلي حيث يستخدمها   فاالختباراتالرتبوية 

  .كوسيلة للقياس يقارن ا نتائجه ونتائج زمالئه

ا ما تعتليه صعوبات يف مادة الرياضيات لكوا أداة التفكري اليت غري أن التحصيل الدراسي كثري 

يف أخطاء أكادميية تساعد الثالميذ على اإلستنتاج وحل املشكالت ومع ذلك يقع كثري من الثالميذ 

مثل أخطاء احلساب ينتج عنها إخنفاض يف حتصيلهم الدراسي وهو ما يعرف بصعوبات تعلم 

ات األكادميية األكثر إنتشارا بني األطفال يف مرحلة املدرسة الرياضيات حيث تعد من الصعوب

اجلمع ( اإلبتدائية وما بعدها، لكوا متثل صعوبة أو عجز عن إجراء العمليات احلسابية األساسية 

وما يرتتب عليها من مشكالت يف دراسة الكسور واهلندسة، حيث ) والطرح والقسمة والضرب 

أجريت من طرف الباحثني أن نسبة صعوبات تعلم الرياضيات ال  أوضحت البحوث والدراسات اليت

) 1992(زالت يف تزايد مستمر، كما حاولوا حتديد نسبة إنتشارها، حيث توصلت دراسة أمحد عواد 

بني ثالميذ الصف الثالث  % 46.28أن نسبة إنتشار صعوبات تعلم الرياضيات يف مصر بلغت 

يف  % 39.13ت إىل أن نسبة إنتشار هذه الصعوبة بلغت هويدة حنفي توصلإبتدائي، أما دراسة 

  .مصر بني ثالميذ الصف الرابع إبتدائي 
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ممّا سبق يظهر أن نسبة إنتشار صعوبات تعلم الرياضيات بني الثالميذ خاصة املرحلة اإلبتدائية منتشرة 

لى إخنفاض بنسبة كبرية، ممّا يستدعي ضرورة اإلهتمام بدراستها، حيث يساعد ذلك يف التغلب ع

  .مستوى التحصيل الدراسي و ظاهرة التسرب يف التعليم

 :الدراسةتساؤالت  -2

  :يف ضوء ما سبق مت صياغة تساؤالت الدراسة احلالية على النحو التايل 

  هل ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات ؟ -1

واليت الدراسات السابقة، و انطالقا من وحتقيقا ألهداف الدراسة ويف ضوء مشكلتها وأدبيات البحث 

  :من بينها دراسة دراسة عسريي و دراسة العرايب و دراسة هايت فاننا نفرتض  مايلي 

  :فرضيات الدراسة  -3

  .ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل درجات صعوبات تعلم الرياضيات  -1

  :أهمية الدراسة  -4

  :تربز أمهية الدراسة احلالية يف إختالفها عن الدراسات السابقة فيما يأيت 

كل الدراسات السابقة تناولت اإلجتاه حنو الرياضيات وعالقته بالتحصيل، بينما مل حيصل الطالب   -1

الرياضيات وأثر التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل درجات صعوبات تعلم على دراسات تناولت 

  .ذلك على الثلميذ، وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة 

اإلهتمام بعملية التعلم وجناحها يتطلب بالضرورة اإلهتمام بصعوبات التعلم منذ البداية من حيث  -2

مظاهرها، حىت ال تزيد النسبة الرتاكمية يف الصفوف األعلى، زيادة على ذلك فإّا تعمل على إهدار 
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الثالميذ، وإن اإلهتمام املبكر بدراسات صعوبات التعلم يساعد على ختليص الثالميذ من طاقة 

  .اإلحساس بالفشل األكادميي وبالتايل ضعف يف حتصيلهم الدراسي

إعطاء األولوية لإلهتمام بصعوبات تعلم الرياضيات ملا يعانيه كثري من الثالميذ من ضعف يف  -3

  .مفاهيم أخرى قريبة منها ملراحل التعليمية وحماولة التمييز بينها وبني هذه املادة األساسية يف خمتلف ا

كما وأا تكتسب أمهيتها نظريا وتطبيقيا من طبيعة املوضوع وهو التنبؤ بالتحصيل الدراسي من   -4

خالل صعوبات تعلم الرياضيات، ففي اجلانب النظري يتوقع أن نثري املكتبة مبعلومات يف علم 

النفس، أّما تطبيقيا فيتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الطلبة اجلامعيني، حيث التدريس وعلم 

أا ستزودهم خبطوات عملية متعلقة بتحصيل الثالميذ يف الرياضيات اليت أصبحت يف مؤخرة ترتيب 

املواد الدراسية من حيث نسب النجاح، وخباصة ان هذه الدراسة تأيت يف ظل اإلصالحات الرتبوية 

ليت شهدا اجلزائر بدءا من املوسم الدراسي يف إطار متغريات العوملة والتحديات اليت فرضتها ظروف ا

  .العصر 

حماولة بناء منوذج يصلح لقياس صعوبات تعلم الرياضيات ميكن أن نتنبأ به والذي مبقتضاه ميكن  -5

  .حتديد إحتمال النجاح يف الدراسة 

  :أهداف الدراسة   -5

  :احلالية إىل حتقيق األهداف التالية  تسعى الدراسة

معرفة تأثري صعوبات تعلم الرياضيات على حتصيل الثالميذ يف املواد الدراسية األخرى وبالتايل  -1

  .على مسارهم الدراسي 

  .كثرة إنتشار صعوبات تعلم الرياضيات يف املدرسة اإلبتدائية   -2



 
7 

ات ميكن اإلعتماد عليه يف جمال الرتبية بناء إختبار حتصيلي يقيس صعوبات تعلم الرياضي -3

  .والتعليم

  .حيول بني الثلميذ ومعدله العام يف معرفة إذا كانت الرياضيات تشكل عائق  -4

  .معرفة درجات حتصيل الثلميذ يف مادة الرياضيات ميكننا من إعطاء حملة عن حتصيله الدراسي  -5

  :حدود الدراسة  -6

  . 2015- 2014أجريت الدراسة يف املوسم الدراسي  :الزمانية -1

  .أجريت الدراسة يف املدرسة اإليتدائية ابن عياد بن ذهيبة لوالية مستغامن  :المكانية  -2

ثلميذ  30إستهدفت هذه الدراسة ثالميذ السنة الرابعة إبتدائي وقد كان عددهم :البشرية  -3

  .ذكورا و إناثا مت إختبارهم بطريقة قصدية 

  :التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسة  -7

  : التنبؤ :أّوال 

  ·)902، ص 1957فوقية،( .أي أخرب به قبل وقته ) تنبأ باألمر( يعرف التنبؤ بأن  :لغة 

ا سيحدث أو حيتمل حدوثه يف ضوء وقائع معينة وذلك  :إصطالحا 
ّ
كما يعرف بأنه تقدير مل

وال سيما من الناحية اإلحصائية وتتضمن عملية التنبؤ ذا ه الوقائع باإلستنتاج املبين على حتليل هذ

  .املعىن ثالث عناصر

  .بىن عليها التنبؤيالوقائع أو املتغريات اليت س -1

  .جمموعة الظروف اليت توجد فيها هذه الوقائع أو املتغريات -2
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احلايل من حتديد تقدير إحتمال حدوث النتائج بالتحقيق التجرييب للبحث  (وهذا ما يتم خالل  -3

القيمة التنبؤية للمتغري املستقل وهو التحصيل الدراسي على صعوبات تعلم الرياضيات خالل الدراسة 

باإلبتدائية لإلجابة على التساؤل هل ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم 

  ·)184، 183، ص 1957فوقية،( . الرياضيات

  : التحصيل الدراسي :ثانيا

عرف وليم عبيد التحصيل على أنه ما يكتسبه الثلميذ من معارف ومهارات وأساليب تفكري وقدرات 

على حل املشكالت نتيجة لدراسة مقرر، ومن مثة فإن اإلختبار التحصيلي يف الرياضيات هو 

ومهارات على حل املسائل وسائر أهداف التعليم  معارفاإلختبار الذي يقيس ما إكتسبه املتعلم من 

اليت وضعت هلا املقررات الرياضية اليت درسها الثلميذ ويقاس التحصيل بالعالمات اليت يتحصل عليها 

  ·) 307، ص 2004وليم عبيد،(  .يف اإلختبار

حتصيلي يف مادة الرياضيات لثالميذ وكان تعاملنا يف هذه الدراسة مع هذا املتغري بناءا على إختبار 

وذلك بعد تطبيق اإلختبارات التحصيلية  2014/2015الدراسي اإلبتدائي من املوسم الصف 

  .النهائية 

  : صعوبات التعلم: ثالثا 

هو مصطلح يصف جمموعة من الثالميذ يف فصل الدراسي العادي الذين يظهرون إخنفاض يف 

 التحصيل الدراسي مقارنة بزمالئهم العاديني مع أم يتمتعون بذكاء عادي فوق املتوسط، إّال أم

يظهرون صعوبات يف األداء املدرسي املعريف األكادميي،والذي يتمثل يف صعوبات القراءة والكتابة 

  ·) 75، ص 2005البطانية و آخرون، ( .واحلساب

  



 
9 

  : الرياضيات :رابعا 

تعرف الرياضيات بأا علم جتريدي من تكوين العقل البشري وتم من ضمن ما تم به األفكار 

التفكري، وهي تعترب لغة العلوم ألا متثل املعلومات بتعابري ورموز معرفة بدقة ممّا والطرائق وأمناط 

  ·) 9،10، ص2004عبد الحسين السلطاني،(  .يساعدنا يف إكتساب وتبادل املعلومات

  :الدراسات السابقة  -8

احلالية، وقد يتناول هذا اجلزء من الفصل الدراسات واألحباث السابقة ذات الصلة الوثيقة بالدراسة 

بعرض بعض الدراسات السابقة املتعلقة بالتحصيل الدراسي وصعوبات تعلم الرياضيات  قام الطالب

وإلستعراض الفائدة العلمية اليت جناها الطالب من هذه الدراسة من حيث منهج الدراسة وأدواا 

  .ليهاواملعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات والنتائج اليت وصلت إ

  : الدراسات العربية :أّوال

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر ثالثة أساليب للصياغة ) : 2003(دراسة عسيري  -

لمسائل الرياضية يف حتصيل ثالميذ الصف اخلامس إبتدائي يف السعودية، وقد طبقت لالّلفظية 

 جمموعات ضابطة( العينة إىل ثالث ثلميذا، حيث قسمت )  377( الدراسة على عينة من 

، ومتثلت أداة الدراسة يف إختبار حتصيلي يف املسائل الّلفظية على )جتريبية أوىل، جتريبية ثانية 

العمليات احلسابية األربعة لألعداد العشرية، وقد بينت النتائج تدنيا يف مستوى درجات الثالميذ 

اموعات الميذ يف الّلفظية، وعدم وجود فروق بني متوسطات درجات الثيف حل املسائل 

 .الثالث

الدراسة إىل قياس فاعلية إستخدام أساليب التقومي البديل  هدفت ) :2004(دراسة العرابي  -

يف حتسني التحصيل، وقدرة الثالميذ على التواصل الرياضي، وإىل معرفة نوع العالقة بني التحصيل 
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والتواصل الرياضي لدى ثالميذ الصف الرابع اإلبتدائي وقد مت تطبيق التصميم التجرييب على عينة 

ثلميذا من الصف الرابع اإلبتدائي، ومتثلت أدوات الدراسة يف ) 91(الدراسة البالغ عددها 

إختبار حتصيلي، ومقياس قلق الرياضيات، وإختبار التواصل الرياضي الكتايب وبطاقة مالحظة 

وحساب مربع إيتا ونسبة  (T-test )مقياس للتواصل الرياضي الشفهي وبإستخدام إختبارات و 

الكسب أثبتت الدراسة أن التقومي البديل أدى إىل حتسني قدرة الثالميذ على التواصل الشفهي 

والتحريري على السواء، كما أثبتت الدراسة حبساب معامل اإلرتباط بني درجات الثالميذ يف 

والتواصل أن التواصل الرياضي مبهاراته الشفهية والتحريرية عمل على زيادة التحصيل يف التحصيل 

 .الرياضيات

إىل معرفة أثر إستخدام إسرتاتيجية ما وراء املعرفة هدفت  ) :2008(دراسة أحمد عفيفي  -

على التحصيل وتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى ثالميذ الصف األول اإلعدادي، وقد 

إستخدم الباحث املنهج التجرييب، على عينة الدراسة من ثالميذ الصف األول اإلعدادي، وقد 

وأسفرت وإختبار مهارات التواصل الرياضي،إستخدم الباحث يف مجع البيانات إختبار التحصيل، 

جة كإحدى إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس مذنتائج الدراسة على إستخدام إسرتاتيجية الن

 . الرياضيات له أثر إجيايب يف تنمية مهارات التواصل الرياضي والتحصيل

  :الدراسات األجنبية 

إستخدام بعض اإلسرتاتيجيات التعليمية إستهدفت تقصي أثر  ) :1989(دراسة هايت  -

املستخدمة يف تدريس مادة احلساب وأثرها على التحصيل الدراسي لدى ثالميذ الصفوف من 

 :الرابع إىل السادس إبتدائي ومشلت اإلسرتاتيجيات ما يلي 

 .املشاركة يف األهداف اإلجرائية للدروس  •

 .التغذية الراجعة •

 .األساسية املراجعة اليومية لربط املفاهيم •
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 .إستخدام عمليات التقومي التصميمي •

هي إجراءات هامة يف وتوصلت الدراسة إىل نتائج هامة تثري إىل أن إستخدام اإلسرتاتيجيات السابقة 

  .حتصيل الثالميذ

هدفت إىل حتديد الصعوبات اليت  ): Bernadette،2009( دراسة برينديت  -

حل املسائل الرياضية الّلفظية،وقد مت تطبيق الدراسة يواجهها ثالميذ الصف الثالث اإلبتدائي يف 

على عينة مكونة من ثالثة ثالميذ بإستخدام منهجية حبوث الكيفية القائمة على إجراء جمموعة 

من املقابالت مع الثالميذ الثالثة، وقد أظهرت النتائج أن أبرز صعوبات حل املسائل الرياضية 

قروء، وضعف فهم املفاهيم الرياضية، باإلضافة إىل الّلفظية تكمن يف ضعف مستوى فهم امل

 .اإلعتقادات السلبية عن الرياضيات

دراسة هدفت إىل  : ( Pawell  &others, 2009 )دراسة باول وآخرون  -

معرفة تأثري مسات املسألة الّلفظية على الصعوبات اليت يواجهها الثالميذ يف حلها، وقد تكونت 

ا يف الصف الثالث اإلبتدائي، وإستخدمت أدوات الدراسة ثلميذ) 134(عينة الدراسة من 

املتمثلة يف إختبار حتصيلي وإختبار لتقييم القدرة على حل املسائل الّلفظية وإختبار لتقييم 

مهارات القراءة، وقد نتج أن مسات املسألة املقدمة للثالميذ من حيث البساطة أو التعقيد هلا 

يذ من صعوبات، فضال عن تأثري صعوبات القراءة على حل يواجه الثالمتأثري مباشر على ما 

 .املسائل الّلفظية

يف دراسة حبث الصعوبات اليت يواجهها ثالميذ  : ( Barbu , 2010 )دراسة باربو  -

ثلميذا من ) 41( الدراسة من  عينة املرحلة اإلبتدائية يف حل املسائل الّلفظية، وقد تكونت

املرحلة اإلبتدائية، ومتثلت أداة الدراسة يف إختبار حلل املسائل الرياضية الّلفظية، حيث أظهرت 

النتائج أن عينة الدراسة تواجه صعوبات يف حل املسائل الّلفظية نتيجة الصياغة الّلغوية املعقدة 

 .للمسائل فضال عن ضعف يف حصيلتهم الّلغوية
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  :تمهيد

ال يبحث باحملسوسات احلّسية لكنه يبحث يف  هومن املعلوم أن الرياضيات علم عقلي جمرد ف       

من  حسية مصنوعةاألرقام والنسب كما أن اهلندسة ال تبحث يف األشكال اهلندسية على أا مواد 

مواد ميكن إحساسها وإّمنا يتم البحث يف الرياضيات يف األعداد على أا رموز جمردة ويف األشكال 

اهلندسية على أا نسب ومساحات، ولذلك يتطلب فهم الرياضيات فهم طبيعة الرياضيات واليت 

إدراك تنطلق من كونه علم عقلي جمرد من احملسوسات وأنه علم تراكمي يتطلب فهم الالحق منه 

السابق من التعلم فهو علم تسلسلي، وتتكون الرياضيات من املفاهيم اردة لذلك فإّن أي خلل يف 

تعلمه سيؤثر حتما على التعلم الذي سيلحقه ألنّه بطبيعته علم تراكمي مرتابط، كل مرحلة منه مبنية 

 .على املراحل السابقة له
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  :الرياضياتماهية  -1

  .أو هي العلم املختص بالقياس والكميات واملقادير والفراغ،على أا علم األعداد  تعّرف الرياضيات

 .وهي علم جتريدي من إبداع العقل البشري، يهتم بطرائق احلل و أمناط التفكري -

 .وهي لغة ووسيلة عاملية مكملة للغة الطبيعية -

      مع احلقائق الكمية والعالقات، كما أا تتعامل مع املسائل اليت تتضمن الفراغ وهي تتعامل -

 .واألشكال والصيغ واملعادالت املختلفة) الفضاء( 

وتّعد الرياضيات تعبريا عن العقل البشري الذي يعكس القدرة العملية والقدرة التأملية والتعليلي  - 

 ) 163، ص 2001، األمين(  .الناحية اجلماليةوالرغبة يف الوصول حلد الكمال يف 

  :الرياضياتطبيعة  -2

ونتاجهم جمموعة من ,الرياضيات علم من إبداع العقل البشري، والرياضيون فنانون، ماّدم العقل 

، والرياضيات فوق ذلك لغة مفيدة يف التعبري الرمزي، إذ إن أبرز خاصية هلا أا طريقة األفكار 

املنطق والتفكري العقلي، مستخدمة يف ذلك سرعة البديهة وسعة اخليال ودقة  للبحث تعتمد على

ولذلك فقد قيل أن الرياضيات هي سيدة العلوم بال منازع، كما أا خادمتها وهذا هو سر  ,املالحظة

  ·) 75، ص 1995، سالمة(  .القيمة السامية للرياضيات

مثال  ) م.ق 347- 429" (أفالطون" العصور، فهذا  وقد كانت للرياضيات مكانتها اخلاصة عرب

فجعل التمكن من " ال يدخل علينا من مل يكن رياضيا: " عبارة املشهورة  أكادمييتهكتب على باب 

حياول تفسري الكون " فيتاغورت"، وهذا الفيلسوف بأكادمييته لاللتحاقالرياضيات شرطا أساسيا 

الذي حاول تطبيق املنهج الرياضي )  1650- 1596( احملدث " ديكارت" تفسريا رياضيا، أو 

  ) 12-11، ص 1977مهران، ( . على كل مناحي التفكري الفيزيقي وامليتافيزيقي 
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ومل تكن الرياضيات مصدر إغراء للمفكرين والفالسفة بسبب منهجها فحسب، بل ألّن هلا جماال 

والعلمية، فضال على مامتد به اليوم العلم  واالقتصادية االجتماعيةواسعا تدفع إليه احلاجات اإلنسانية 

ا ونتاجها قوام العلوم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواهر الطبيعية، وأصبح منهجها وتصورا

كما تعد املعرفة بطبيعة الرياضيات أحد املدخالت اليت تلقي الضوء ساطعا على كافة احلديثة،

   .تدريس وعمليات التقوميوطرق وأساليب ال مكونات املنهج من أهداف وحمتوى

  ) 22،ص 1998، أبو المكارم(                                                                                 

فالرياضيات هي جمموعة من األنظمة الرياضية، وتطبيقات هذه األنظمة يف مجيع نواحي احلياة العلمية 

يقوم على جمموعة من املسلمات  استنتاجيوالتخصصات العلمية، والنظام الرياضي عبارة عن بناء 

وهي تم  ،افرتاضاتألنّه يقوم على " علم فرضي"، ولذلك يطلق على الرياضيات أا واالفرتاضات

كاألعداد والرموز اجلربية، أو أن جترد من العامل اخلارجي    ابتكارهابدراسة موضوعات عقلية إّما أن يتم 

  ) 163، ص 2001األمين، (  .كاألشكال أو العالقات القائمة بينها أو بني أجزائها

 النقطة، اخلط اموعة" ومنها"  املعرفةباملفردات غري" كما أن التطور املنطقي لألنظمة الرياضية يبدأ 

النظام الرياضي الذي تنطلق منه وتعّد مكونا أساسيا من  باختالف، وختتلف هذه املفردات "العددو 

األساس الثاين أو املكون الثاين للبنية  مكونات البنية الرياضية القائمة على النظام اإلستنتاجي، أما

  " .التعريفات:" الرياضية فهي 

توضيح ملعىن اللفظ أو املصطلح أو الشيء وحتديد مفهومه، كما أّن هذه التعريفات تقوم  :والتعريف

أو الرمز موضع على املفردات املعرفة وغري املعرفة لتصف الصفات األساسية للفكرة أو املفهوم 

  . االهتمام

 " البديهيات"أو " املسلمات" أما األساس الثالث أو املكون الثالث للبنية الرياضية فهو 

(Axioms) عبارات أو مجل تقبل دون أن حتتاج إىل برهان، وذلك : ، حيث أن املسلمات هي
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يسلم بصحتها بشرط أال يكون هناك تناقض مع التعريفات مثال، أّما  افرتاضاتوهي جمرد  ,لوضوحها

وهي  (Theorms)" النظريات" األساس الرابع أو املكون الرابع من مكونات البنية الرياضية فهو 

نتائج منطقية ميكن الربهنة على صحتها باإلستناد إىل جمموعة املسلمات و التعاريف والنظريات 

  ·)164 -163، ص2001مين، األ(  .املربهنة سابقا

  :  Mathematics as Language  لغة الرياضيات -3

تعد اللغة أداة تواصل بني الناس، وهلا أمهية بالغة يف نقل املعارف واألفكار بطريقة مباشرة أو غري 

مباشرة وقد وصفها عبد اهلادي وآخرون بأا إحدى أدوات التفكري اليت متده بالرموز، وحتدد له 

   .له املفاهيم واملعاين، ومتكنه من إصدار األحكام وفقا لعمليات التحليل والتعليل املفاهيم

  )17، ص 2005عبد الهادي وآخرون،(                                                                                         

وتنفرد لغة الرياضيات خبصائص وأشكال متيزها عن غريها من اللغات، وجتعلها جزءا أساسيا من 

وإعطاء  لتبادل األفكار وتوضيح املفاهيم الرياضيات، لكون هذه اللغة كما يرى أبو زينة وعبابنة طريقة

  ·)50، ص 2007أبو زينة وعبابنة، ( .املعىن والدميومة لألفكار الرياضية ونشرها

املدرس  اتصالكما تؤدي لغة الرياضيات مبا حتتويه من مصطلحات ورموز و متثيالت دورا حيويا يف 

مع بعضهم البعض، حيث تتضمن املهارات الّلغوية الرياضية كما  التالميذ اتصال، ويف تالميذهمع 

اجلّيد  واالستماعالقراءة بفهم، والتعبري عن األفكار بصورة كتابية وشفهية،  2005ذكر السعيد 

  .ومتثيل البيانات والعالقات الرياضية

ويرى الطالب أن للرياضيات لغتها اليت تعترب أداة مهمة لتبادل األفكار بوضوح ودقة ووسيلة مساعدة 

دورا فعاال ) املكتوبة، الشفوية، التصويرية( املشكالت، كما أن ألشكاهلا املختلفة  على التفكري وحل

  .داخل احلجرة الدراسية االتصاليف رفع مستوى 
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  :وعناصرهمنهاج الرياضيات  -4

حظيت الرياضيات يف معظم الدول بنصيب وافر من التطوير والتحديث على حنو يتماشى مع 

التطورات اليت حدثت يف ااالت اليت شهدها العامل يف السنوات األخرية، كما يبدو جليا أن هذا 

حياة الناس اليومية عن طريق احلاسبات اإللكرتونية يف علم العلم قد غزا العلوم األخرى ودخل يف 

الصناعة والتجارة، فأصبحت الرياضيات تعيش مع الفرد لتساعده يف تنظيم أمور حياته ومعامالته 

بشكل أفضل وأسرع، ولذلك كان لزاما أن جتاري هذا التطور والتحديث وإعادة بناء منهاج 

  .طورات احلاصلة، ومن أجل إعداد الفرد ملواجهة احلياة العصريةالرياضيات حبيث يكون متوافقا مع الت

  )35، ص 2001أبو زينة، (                                                                                                          

  :المنهاجتعريف 

قد عرف تعاريف خمتلفة من طرف " املنهاج" قبل عرض عناصر املنهاج جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح 

هذا اال، ولّعل من بني أشهر تعاريف املنهاج تعريف دهينو الكثري من الرتبويني والباحثني يف 

1979 (D’hainaut)  :املنهاج هو مشروع تربوي حيدد:  

  .غايات وأهداف الفعل الرتبوي -أ

  .األنشطة والطرائق التدريسية والوسائل املقرتحة من أجل حتقيق األهداف -ب

  ( D’hainaut) .األهدافأدوات التقومي اليت تستعمل يف احلكم على مدى حتقيق  -ج

األفراد، فاملعرفة اليت ال نفع وظيفة املناهج الرتبوية تكمن يف حل املشكالت اليت تواجه  «كما أن 

   .»يسها وبالتايل ال تدرس املادة ّحلد ذاا وإّمنا للمنفعة الناجتة عنها منها ال طائل من تدر 

  ) 39، ص 1995مباركي، (                                                                                                         
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  :التاليةويشتمل منهاج الرياضيات العناصر األساسية 

  :األساسيةالمنطلقات والمبادئ  -4-1

  :عند بناء املنهاج جيب مراعاة املبادئ واألسس املتضمنة يف اجلوانب التالية 

  :الحاجات األساسية  - 4-1-1

يف الربامج الرتبوية مكانة خاصة، لذلك أوىل علماء الرتبية احلديثة  التلميذ واهتماماتإن حلاجات 

الطريق ، لذا على املؤسسة الرتبوية أن تسلك هذا التالميذز لدى كبريا ملوضوع الدوافع واحلواف  اهتماما

  .وتضمن إقباهلم الواعي على دروسها التالميذ انتباهأرادت أن جتلب  إذا

 اإذا وجدو  التالميذكما أن التجارب العلمية أثبتت وأكدت أن الدور الفعال واإلجيايب للحوافز لدى 

، وتدرج من العناصر ما حيفزهم على العمل، فإّم يكونون اهتماماممن  انطلقتأن العملية الرتبوية 

أكرب لتحمل خمتلف املتاعب واملشاق اليت تصاحب العملية التعليمية بل إن جهودهم  استعدادعلى 

  ·)20، ص 1995منصوري، (  .املبذولة تكون أقل إثارة لألمل خاصة عندما يكون احلافز قويا

أن من أهم املبادئ املتفق عليها بني رجال الرتبية ) :  )1983يد سرحانوهذا ما أشار إليه عبد ا

ألا  التالميذسواء منهم من كان متحمسا للرتبية القدمية أو احلديثة، أن املناهج وثيقة الصلة حباجات 

  ·) 74، ص 1983سرحان ،(  .تعمل على إشباعها 

:  1972 ( Johnson and Rising )  ويف هذا الصدد يذكر كل من جونسون ورايزينغ

أهداف تدريس الرياضيات وهي   اختيارعند  االعتبارأن هناك حاجات أساسية جيب أن تؤخذ بعني 

  :كما يلي 
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  .حاجة الفرد لفهم الظواهر الطبيعية، وكيفية إسهام الرياضيات يف هذا الفهم -1

  .القرارات واختاذوالتفسري الرياضية يف البحث والتحليل  األساليب الستخدامحاجة الفرد  -2

التعرف على كيفية إسهام الرياضيات كعلم وفن يف الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع واألمة  -3

  .اإلنسانية

  .إعداد الفرد للمهن املختلفة اليت تستعمل الرياضيات -4

توصيل املفاهيم واألفكار  الفكري واحلضاري واحلاجة إىل االتصالالّلغة الرياضية يف  استخدام -5

   (Johnson and Rising.1972.p 45)      .لغة الرياضيات باستعمال الرياضية للغري بدقة ووضوح

  

  :الرياضياتبناء  - 4-1-2

واملصطلحات  املفاهيممن  -طبيعة الرياضيات -يتكون بناء الرياضيات كما سبق اإلشارة إليه

  ·) 37، ص 2001أبو زينة، (  .واملسائل الرياضية رزمياتاوالتعميمات من اخلو 

  :الرياضياتأسلوب  - 4-1-3

املعرفة الرياضية،  اكتسابيف تعليم الرياضيات على طريقتني يف  االعتماديذكر أبو زينة أنه ميكن 

ويكون للطريقة  (Deductive )والطريقة املنطقية  (Inductive )الطريقة اإلستقرائية

 التمثيل  الستخدامنصيب كبري يف املراحل األولية لتعليم الطالب، ويف هذه الطريقة يلجأ  اإلستقرائية

  .التعميمات استنتاجو القياس وغري ذلك من 

 الئم الطالب يف املستويات العلياأّما عن الطريقة املنطقية القائمة على املسلمات وقواعد املنطق فت

  .على الربهان الرياضي للنظريات والتعميمات العتماداومع إزدياد مستوى النضج عندهم، وزيادة 
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  :تعلم الرياضيات وتعلمها  - 4-1-4

لقد أثرت النظريات احلديثة يف التعلم والتعليم تأثريا ملحوظا على إعادة تنظيم هذه املادة وطرق 

  :يليتدريسها، ومن املبادئ اليت جيب مراعاا يف ذلك ما 

الرتكيز على املتطلبات الالزمة للتعلم اجلديد سواء كان مرتبطا مبفهوم معني، أو تعميم حمدد أو  -1

  .مهارة حمددة

  .املعلومات  استقبالعلى  االعتمادالتعلم عن طريق املشاركة واإلكتشاف أكثر من  -2

أن يستوعب املوضوع الذي يدرسه ألول مرّة بشكل  التلميذالتعلم عملية نامية، فال يتوقع من  -3

تام، ذلك أن إستعابه هلذا املوضوع سينمو تدرجييا تبعا للخربات الرياضية اليت يتفاعل معها خالل 

  .مرحلة الدراسة

التعلم عملية فردية، فلكل ثلميذ منط خاص به لذلك جيب أن تليب اخلربات التعليمية حاجات  -4

  .اعاتأفرادا ومج التالميذ

إستخدام مبدأ التعلم الذايت يف كامل مراحل العملية التعليمية، والتشجيع على عرض مواقف  -5

 التالميذحيللها الثلميذ بنفسه، ويصل إىل التعميمات املطلوبة، كما جيب أن يشجع منهاج الرياضيات 

  .على مواصلة التعلم حىت خارج املدرسة

  .املهارات لذلك جيب أن يكون كافيا لتحقيق ذلك واكتسابالتدريب يعزز تعلم املفاهيم  -6

  



 
47 

  

  :الرياضيات استخدامات - 4-1-5

ميكن أن تظهر تطبيقات الرياضيات يف موضوع الرياضيات نفسه، كما تظهر يف املواد الدراسية 

  .احلياة العملية واليوميةاألخرى، وتظهر جليا يف 

إىل أن صار جزءا أساسيا من الطريقة اليت  االستخدامإذ أصبح أسلوب الرياضيات يتزايد يف 

  .يستخدمها اإلنسان يف معاجلة مواقف احلياة اليت يتعرض هلا

 لرياضية يف حياة الثلميذ العمليةوال خيفى على أحد أمهية إستخدام األسلوب املتضمن حل املسائل ا

يستطيع فيها فحني يعاجل اإلنسان مواقف جديدة فهو بذلك يقوم برتييض هذه املواقف حبيث 

  ) 40-39-38، ص 2001، أبو زينة.( إستخدام العمليات الرياضية للوصول إىل حلول ممكنة هلذه املواقف

                     ورد يف تقرير للمجلس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكيةلقد 

] 96 MTCM[ »  الذين يفهمون ويتعاملون مع الرياضيات وبالرياضيات يف هذا العامل سيكون

                       .»هلم فرصا ال ميكن أن حيصل عليها اآلخرون ألن الكفاءات الرياضية تفتح املستقبل للعمل املنتج 

  )174،ص 2006آخر،لونيس و (                                                                  

  :الرياضياتأهداف تدريس  -4-2

ّمث إعداد احملتوى التعليمي إن بناء أي منهاج دراسي يقوم على أساس األهداف اليت حتدد مسبقا، 

  :كاآليتاملناسب لتحقيق هذه األهداف، ولتدريس الرياضيات أهداف ميكن تلخيصها يف عنصرين  
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  : األهداف العامة لتدريس الرياضيات - 4-2-1

أن األهداف العامة لتدريس الرياضيات جيب أن ) : 2001(  تذكر آمال البكري وعفاف الكسواين

تشتق من األهداف العامة للرتبية والتعليم، إذ بتحقيق األوىل تتحقق الثانية ومبا أن األهداف هي أنواع 

أن حتدد تلك األهداف  من السلوك اليت ميكن أن ميارسها الثلميذ نتيجة لتعلمه موضوعا معينا فال بّد

  :ضمن التصنيفات الّتالية

املعلومات الرياضية واليت تشمل معرفة مفاهيم رياضية، ومعرفة حقائق ووحدات قياس  اكتساب :أوال

  .رياضيةومعرفة مبادئ وتعميمات 

  .املهارات واألساليب الرياضية اكتساب :ثانيا

  .أساليب التفكري الرياضي وحل املشكالت اكتساب: ثالثا 

  ) 106، ص 2001البكري وآخرون ، (     .املناسبة وامليول والقيم االجتاهات اكتساب :رابعا

  :األهداف الخاصة لتدريس الرياضيات  - 4-2-2

أن حتقيق األهداف العامة لتدريس ) : 2001(  وتضيف كال من آمال البكري وعفاف الكسواين

  : األهداف اخلاصة التالية واكتسابالرياضيات يف مرحلة التعليم األساسي يتم من خالل حتقيق 
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وأهداف التفكري الرياضي، وأهداف املهارات  االتصالوتشمل أهداف  :في مجال المعرفي 

  .الرياضية األساسية

  : ويتوقع من الثلميذ : االتصالأهداف 

  .التعبري بواسطة األعداد عن الكميات واملقاييس -1

  .الرتميزلغة  واستخدامالتعبري عن أفكاره بدقة،  -2

  .قراءة األشكال واجلداول والرسومات واإلشارات اليت تواجهه يف حياته اليومية  -3

  .تنظيم املعلومات يف جداول ومتثيلها بأشكال ورسومات بيانية  -4

  . والقياساتتقدير وتقريب الكميات  -5

  .الرياضيةحل ما يواجهه من مسائل حياتية تقوم على العمليات  -6

  .طرح تساؤالت حمدّدة تقوم على مفاهيم ومهارات رياضية -7

 :ويتوقع من الثلميذ: أهداف التفكير الرياضي  -

  .إستخدام األسلوب العلمي يف التفكري مبا يتناسب ومراحل النمو لديه -1
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خطوات حل املسألة يف حل املسائل واملشكالت اليت تواجهه يف حياته اليومية ويبادئ  إستخدام -2

  .احللول هلا اقرتاحيف 

 تنمية قدرته على التفكري يف األبعاد، وتنمية معارفه ذاتيا بالرجوع إىل املراجع ومصادر املعرفة -3

  .واالنفعاالتاإلضافية، والتفكري مبوضوعية بعيدا عن التعصب 

 : ويتوقع من الثلميذ :المهارات الرياضية األساسية  أهداف -

  .إجراء العمليات احلسابية على األعداد وحل املسائل احلياتية اليت تستخدم فيها هذه العمليات -1

  .إستخدام مفاهيم النسبة والتناسب وغريها يف مسائل تطبيقية خمتلفة  -2

  .النتائج منها  استخالصاجلداول واألشكال و  باستخدامتبويب البيانات والتعرف عليها  -3

  .ترمجة املواقف احلياتية إىل لغة رياضية  -4

  .حساب األطوال واملساحات واحلجوم بوحدات النظام املرتي  -5

  .والزمنحساب كال من الكتلة والزاوية ودرجة احلرارة  -6

  .هاخصائصوإبراز ) املستوية واسمة ( تصنيف األشكال اهلندسية  -7

  .إستخدام األدوات اهلندسية يف رسم أشكال هندسية ويف اإلنشاءات اهلندسية  -8
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  :ويتوقع من الثلميذ  ) :الوجدانية (  االنفعاليأهداف المجال 

ا يف تقدمي الرياضيات، وخاصة العلماء العرب، والعاملني يف تقدير دور العلماء الذين أسهمو  -1

  .ودورهمحقول العلوم 

  .تذوق اجلمال والتناسق يف األشكال اهلندسية والبىن الرياضية -2

  .اإلجنازالدقة والتنظيم والرتتيب والسرعة يف  اعتماد -3

  .الوعي مبكانة الرياضيات بني العلوم وأمهيتها يف احلياة اليومية -4

والتفسري وحل  الثّقة بالنفس من خالل النجاح يف إجناز العمليات والقدرة على التربير والتعليل -5

  .املسائل واملباداة يف ذلك 

  .اإلجيايب حنو الرياضيات ودراستها، ودوره حيال ذلك االجتاهتكوين  -6

   .إستخدام الرياضيات يف القيام بنشاطات ترفيهية كاأللغاز والزخارف -7

  ) 108-106، ص 2001واآلخرون،البكري (                                                              

أغراض تدريس الرياضيات يف املدرسة األساسية ) 1996(كما أوردت مديرية التعليم األساسي 

  :وهياجلزائرية 

 ما حوله من أشياء ومفاهيم، وظواهر مألوفة وعالقات وتنظيمات جعل الثلميذ يكتشف ويفهم  •
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ل يف حياته اليومية أو يف ميادين علمية تزويد الثلميذ مبعارف وتقنيات وطرق تسمح له حبل مسائ •

 .....) .فيزياء، تكنولوجيا،( أخرى 

 :املسامهة يف النمو الفكري للثلميذ، وذلك بـــ  •

 .الفهم، التحليل، الرتكيب والتطبيق : تنمية العمليات الذهنية األساسية عنده مثل  -

 .والدقة يف التفكري  االستداللتدريبه على  -

 .التصور والتخيل تنمية قدرته على  -

 .التجريدبه تدرجييا إىل مرحلة  االرتقاء -

 .تعويده على تنظيم وإتقان إجنازه  -

 .تعويده على التعبري بوضوح بلغة بسيطة ودقيقة  -

 .حثه على البحث وبذل اجلهد  -

 .القرارات وإصدار األحكام  اختاذتعويده على  -

 .الثقة بالنفس  واكتساب االستقالليةتربيته على  -

 .روح النقد واإلقناع عنده تنمية  -

 .وتقدير رأي غريه  االنضباطتربيته على  -

يف املرحلة  كما ينبغي أن يكون التكوين يف الرياضيات «: هذه األغراض بالعبارة التالية واختتمتهذا 

  » األساسية مبثابة قاعدة متينة  تسمح للثلميذ مبتابعة تعليمه املستقبلي يف هذا التخصص

  )6، ص1996، مديرية التعليم األساسي(                                                                                
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  :الحسابتعريف صعوبات  -5

القدرة على تعلم املفاهيم الرياضية  اضطرابيقصد بصعوبة احلساب أو عسر العمليات احلسابية 

وإجراء العمليات احلسابية املرتبطة ا، وبعبارة أخرى هو صعوبة أو العجز عن إجراء العمليات 

دراسة اجلمع والطرح والضرب والقسمة، وما يرتتب عليه من مشكالت يف : احلسابية األساسية وهي 

  " .احلبسة الرياضية  "الكسور واهلندسة فيما بعد، ويطلق عليها  البعض 

املفاهيم الرياضية وإجراء العمليات  استيعابوعليه فصعوبة تعلم الرياضيات تعين عدم القدرة على " 

أو خلل يف الوظيفة النمائية والذي قد حيدث قبل الوالدة نتيجة  اضطراباحلسابية واليت قد ترجع إىل 

  ".ات أو إصابات يف املخ خللل جيين أو وراثي وقد حيدث بعد الوالدة نتيجة لكدم

 :تعريف العجز الرياضي النمائي  •

) واجلرب والتحليالت العددية  احلساب( الفرع األول رياضيات اإلعداد : تقسم الرياضيات إىل فرعني 

، وغالبا )اهلندسة اإلسقاطية، اهلندسة اإلقليدية ( ويسعى الفرع الثاين من الرياضيات رياضيات املكان 

  .فرع على العالقات املكانية أكثر من الرتكيز على اإلعدادال هذا ما يركز
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) Badian )1999وسعى عدد كبري من العلماء إىل تقدمي تعريف واضح للرياضيات فريى بادين 

يرتادف مصطلح  االبتدائيةاملراحل التعليمية، ففي املرحلة  باختالفإن تعريف الرياضيات خيتلف 

على اجلرب  االبتدائيةالرياضيات مع مصطلح احلساب، يف حني تشتمل الرياضيات يف مرحلة ما بعد 

  .واهلندسة وحساب املثلثات 

القدرة على إستخدام : " فيعرف الرياضيات بأا ) Cole et Cole )1996أّما كول وكول 

  ".التجريدية والرموز االستنتاجات

يف  اضطرابم بوجه عام وفقا للقانون التشريعي لألفراد ذوي صعوبات التعلم وتعين صعوبات التعل

عملية أو أكثر من العمليات النفسية األساسية املتضمنة يف فهم و إستخدام اللغة املكتوبة أو 

  ·) 43-42، ص 2012سايح سامية، (  .املنطوقة، اليت تعرب عن نفسها

القراءة، الكتابة، التهجي، أو حىت يف إجراء العمليات ، احلديث، االستماعيف نقص القدرة على 

ف لاحلسابية، ويشتمل املصطلح على األطفال الذين يعانون من الصعوبات اإلدراكية، ت

، احلبسة النمائية، وال ينطبق هذا املصطلح على ، صعوبات القراءةاألدىنالوظيفي للمخ  االختالل،خامل

البصرية، السمعية أو  االضطراباتم تنتج يف املقام األول من األطفال الذين يعانون من مشكالت تعل

  .، الثقايف، البيئي االقتصاديأو من احلرمان   االنفعالية االضطراباتاحلركية، التخلف العقلي أو 
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الديسكلكوليا ( وتعد صعوبة تعلم الرياضيات وصعوبات احلساب أو العسر أو العجز الرياضي 

Dyscalcalia  الديسكلكوال أوDyscalcula  ( أو العجز الرياضي النمائي الديسكلكوليا

احلسايب النمائي مفاهيم أو معاين واحدة تشري إىل  االضطرابالنمائية أو الالحسابية أو اكلكوليا أو 

الرياضية  االستنتاجاتصعوبة بالغة يف املهارات احلسابية أو صعوبة بالغة يف أداء العمليات احلسابية و 

من الذاكرة  يف كليهما، واإلخفاق على األداء يف املهام الرياضية أو صعوبة تذكر احلقائق احلسابية أو

    املهارات الرتتيبية اكتسابطويلة املدى وصعوبة حل املسائل احلسابية البسيطة واملعقدة أو صعوبة 

الغة يف فهم و إستخدام و الكاردينالية، أو صعوبة يف معارف العدد الكمية والعملياتية أو صعوبة ب

الرموز أو العمليات الضرورية الّالزمة للنجاح يف الرياضيات أو مصطلح نفسي وطيب يشري إىل صعوبة 

تعلم الرياضيات بوجه عام وصعوبة بالغة يف إنتاج العمليات احلسابية الفعالة، الدقيقة بوجه خاص أو 

اجلمع والطرح والضرب والقسمة، أو عدم : صعوبة تعلم اجلداول احلسابية، إجراء العمليات مثل 

وين مفهوم العدد وقراءة والكتابة األعداد بطريقة صحيحة أو صعوبة التعرف على القدرة على تك

الرموز الرياضية، تذكر األعداد، عد األشياء مع حتصيل أكادميي ضعيف يف القراءة والتهجي أو 

قدرة األطفال على  اضطراباتر األحادي أو صعوبة فهم بعض املفاهيم الرياضية مثل مفهوم التناظ

معاجلة العدد أو حبسة مصحوبة بعدم القدرة على حل أبسط املسائل الرياضية أما كورسني 

Corsini )1999 (فيميز يف قاموسه بني ثالثة مصطلحات مرتبطة بصعوبة تعلم الرياضيات هي:              

  )44- 43، ص 2012سايح سامية، (                                                                                     
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ويعرفها بأا صعوبة يف إجراء املسائل أو العمليات  : Dyscalculiaالديسكلكوليا  -أ 

الذين يعانون من اضطرابات يف الفص ، وتظهر عند األطفال 4=2+2الرياضية البسيطة مثل 

  .جلداريا

فقدان القدرة على الكالم نتيجة ( فهو شكل من أشكال احلبسة  :  Aclculiaاكلكوليا  –ب 

وتتميز بعدم القدرة على إجراء العمليات الرياضية البسيطة، وترتبط بإصابات ) ألذى أصاب الدماغ 

يف تعلم الرياضيات ويف بعض احلاالت يكون الفرد غري  املبكرة االضطراباتاملخ، األمراض العقلية أو 

  .وكتابة األعداد  قادر على قراءة

فتعين أيضا شكل من أشكال احلبسة يتميز بعدم القدرة على العد و إستخدام  :الالحسابية  –ج 

تنتشر عن  ستة أمناط فرعية للعجز الرياضي النمائي) Kosc )1974العدد وقد صنف كوسك 

  :األطفال والراشدين هي 

وفيه تضطرب القدرة على تسمية املصطلحات : العجز الرياضي النمائي الّلفظي  -1

  .والعالقات والرموز الرياضية 

وفيه تضطرب القدرة على قراءة الرموز واإلشارات  :العجز الرياضي النمائي القرائي  -2

  .الرياضية 

  .وفيه جيد الطفل صعوبة يف كتابة األعداد والرموز  :الكتابي  العجز الرياضي النمائي – 3
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وفيه جيد الطفل صعوبة يف إجراء العمليات احلسابية  :العجز الرياضي النمائي اإلجرائي  – 4

  .مثل اجلمع والطرح والضرب والقسمة 

 طراباالضيوجد عند األطفال الذين يعانون من هذا  :العجز الرياضي النمائي الترتيبي  – 5

يصعب صعوبة بالغة يف وضع األشياء وفق ترتيب معني على أساس حجمها أو مقدارها، وبالتايل 

عليه حتديد ما إذا كانت إحدى اموعتني حتتوي على عدد من العناصر أكرب من أو أقل أو يساوي 

  .عدد العناصر يف اموعة األخرى

ويعين عدم القدرة على فهم األفكار  :العجز الرياضي النمائي الفكري التكويني  – 6

الرياضية والعالقات اخلاصة باحلساب العقلي، فعلى الرغم من أن هؤالء األطفال قادرون على قراءة 

ما يكبتون أو ما   ) 45 -44، ص 2012سايح سامية، ( وكتابة األعداد فإم غري قادرين على فهم 

) 9(عن فهم أن العدد  اإلضرابهذا النوع من  ينطقون، فعل سبيل املثال يعجز الطفل الذي يعاين

على الرغم من أنه يقرأ العدد بصورة )  3×3( العددينأو أنه ناتج ضرب ) 18(نصف العدد 

صحيحة كذلك جيد الطفل الذي يعاين عجزا رياضيا منائيا عالئقيا صعوبة يف فهم عالقات أكرب من 

  ) .10(أكرب أو أقل من أو يساوي  )1(أو أقل من فيصعب عليه معرفة ما إذا كان العدد 

فإن صعوبات تعلم الرياضيات الذي يقسمها إىل منائية ومكتسبة فإا تصنف  1983أما بادين  -

 :إىل ثالثة أنواع هي 
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وتتضمن صعوبة يف قراءة األعداد وكتابتها مع سالمة املهارة يف  :صعوبة قراءة األعداد وكتابتها  –أ 

يف نصف املخ األيسر، كما ترتبط  اضطراباتاجلوانب األخرى من املعاجلة احلسابية، وترتبط دائما مع 

نسبيا أحيانا مع احلبسة الكالمية وحتدث أحيانا عند األطفال، وعلى الرغم من أا نادرة احلدوث 

من األطفال  50أداء  Badianوالكالكوليا املكانية، فعندما فحص بادين  حسابيةباال باملقارنة 

يعانون من صعوبات احلساب على جمموعة متنوعة من مقاييس التحصيل والقدرة وعلى الرغم من أن 

أن هذه األخطاء  اتضحبعض األطفال يعجزون أحيانا عن قراءة األعداد أو رموز العمليات، فقد 

  .أكثر من كوا نامجة عن فقدان القدرة األساسية على األعداد  االنتباهناجتة عن قصور 

تتميز بصعوبات التحليالت املكانية للمعلومات العددية وغالبا ما ترتبط : اإلكيكوليا المكانية  –ب 

املكانية  بضمور يف األجزاء اخللفية من الفص اخللفي األمين، كما جيد األطفال الذين يعانون اكلكوليا

عمدة، حذف األعداد، تدوير صعوبة يف اصطفاف األعداد يف مسائل احلساب متعددة األ

رموز العمليات احلسابية، وصعوبة قيمة املكان والكسور العشوائية، مع  عدم القدرة على قراءةالعدد،

  . الرياضيةسالمة يف قراءة األعداد وكتابتها وإجراء العمليات احلسابية البسيطة وتذكر احلقائق 

 استدعاءحتدث من وجهة نظر بادين يف مرحلة الرشد، تتميز بصعوبة بالغة يف  :الالحسابية  –ج 

احلقائق احلسابية األساسية من الذاكرة طويلة املدى ، ويبدو أا مرتبطة مع ضمور يف األجزاء اخللفية 

  ·) 46 - 45، ص2012سايح سامية، (  .مع املخ األيسر
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وكتابتها، وعلى الرغم من أن هؤالء املرضى غالبا ما جيدون  على قراءة األعدادالقدرة  مع سالمة

كذلك ) على سبيل املثال إجراء احلساب العشري( صعوبة يف العمليات املتضمنة تسلسل العدد 

من احلقائق و إستخدام القواعد، وأحيانا يعانون  تذكر بني انفصاال االضطرابيعاين األطفال ذو هذا 

  .الصعوبات الّلفظية وأحيانا أخرى ال يعانون تلك الصعوبات بعض 

 اسرتجاعوبوجهه عام تقرتح الدراسات اخلاصة بالالحسابية عند وجود صعوبتني متميزتني، مها صعوبة 

احلقيقة والصعوبة اإلجرائية، أّما األطفال الذين يعانون من الالحسابية، فعلى الرغم من أم يظهرون 

احلقيقة هي الصعوبة األكثر إنتشارا  اسرتجاعيف إجراء العمليات احلسابية، فإن صعوبة  ارتباكاأحيانا 

  .بني هؤالء األطفال 

  :تصنيف صعوبات تعلم الحساب  -6

  :من أهم تصنيفات صعوبات احلساب ما يلي 

  :صعوبات التمكن من الحقائق العددية الرياضية األساسية  -1

ببعض العمليات احلسابية وخاصة فيما يتعلق  االحتفاظتبدو هذه املشكلة يف عدم القدرة على 

حبقائق اجلمع والطرح والقسمة والضرب والعمليات الرياضية األساسية األربع يف تعلم الرياضيات 

ات فنجد األطفال مثال عند إجراء عمليات اجلمع أو القسمة يلجؤون إىل األصابع أو بعض اإلجراء

إىل أوقات طويلة للوصول إىل اإلجابة األخرى للحصول على اإلجابة مما يستدعي منه احلاجة 

الصحيحة فال يستطيع هؤالء األطفال اإلحتفاظ باحلقائق العددية وتذكرها عند احلاجة إليها فعندما 
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حيتاج الطفل إىل خطوات مطولة زمنيا حىت يعطي  16= 4×4يطلب منه اإلجابة عن املسألة 

  .اجلواب

  :صعوبات في المهارات الحسابية البسيطة  – 2 

يواجه بعض الطالب صعوبات يف تعلم الرياضيات تعود هذه الصعوبة إىل الصعوبات اليت يواجهها 

الطالب عند القيام بالعمليات احلسابية البسيطة فهم عادة ما يواجهون مشكالت عند إجراء 

متكررة  مهارات بسيطة تبدو هذه الصعوبة عند األطفال بصورةالعمليات احلسابية اليت تتطلب منه 

  .على الرغم من قدرام الواضحة يف إجراء العمليات الرياضية املتقدمة

  :صعوبات العد – 3

يقوم العد يف الرياضيات وفق قواعد حمددة مثل عد الشيء مرة واحدة فقط و إستخدام األرقام يف 

فهوم أن العد األخري يدل على عدد اموعة كلها إضافة إىل إدراك العد بدال من احلروف مع إدراك مل

أن عدد األشياء ال يتطلب فيها الرتتيب حيث ميكن أن يبدأ العد من اليمني أو من اليسار أو العد 

بصورة عشوائية دون تكرار عد الشيء نفسه مع القدرة على حترير األعداد مبعىن أن العدد واحد هو 

عوبات تعلم الرياضيات ص سواء أكان املعدود كتابا أو إنسانا، لذلك فإن طالبرقم قيمته واحد 

  .يواجهون مشكالت يف إدراك مفاهيم قواعد العد ممّا يسبب هلم صعوبة يف تعلم الرياضيات

  :األعدادصعوبة في مفهوم  – 4

تتطلب عملية تعلم الرياضيات إدراك مفهوم األعداد حىت يتمكن الطفل من عمليات العد وهذا 

و إستخدام األرقام بصورة متسلسلة  ...يتطلب منه إدراك مفهوم العد بعبارة واحدة و إثنان وثالثة  

صعوبات وإدراك قيمة كل منها والكمية اليت ميثلها كل رقم فيواجه األطفال ...) ،4،1،2،3( مثل 

  يف إدراك هذه املفاهيم و إستخداماا مما يسهم يف صعوبة تعلم الرياضيات وتوظيفها يف احلياة اليومية 
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 التالميذأن صعوبة مفهوم العدد وقراءته وكتابته حتدث غالبا عند ) Kosc )1992ويرى كوسك 

  . االبتدائيالذين يعانون من صعوبات تعلم احلساب يف مرحلة التعليم 

  

  :صعوبات في تعلم المصطلحات الرياضية  – 5

واملصطلحات الرياضية وما ذوي صعوبات تعلم احلساب من صعوبة يف تعلم املفاهيم  تالميذيعاين 

يرافقها من شرح لغوي ولفظي وتوظيفي و إستخداماا، باإلضافة إىل ضعف لغوي عند شرح 

     .صعوبات يف فهم وتعلم لغة الرياضيات ذالتالمياخلطوات والعمليات احلسابية املعقدة يسبب هلؤالء 

  ) 48-47-46، ص 2012سايح سامية، (                                                                

حساب  عندما نطلب من ثلميذ: واليت ميكن التغلب عليها من خالل التدريب مثال على ذلك 

مساحة حقل مستطيل البد أن يعرف القانون ورموزه واملساحة هنا ختص شكال هندسيا وقانون 

الشكل اهلندسي، إذ جيب على الثلميذ أن يدرك مفهوم الشكل ألّن شكل  باختالفاملساحة خيتلف 

والبد قبل احلساب أن يتأكد الثلميذ من أن وحدات ) العرض ×الطول( املستطيل مساحته هي 

وهنا يستوجب ول هي نفسها وحدات العرض وإذا مل تكن من نفس الوحدة فعليه التحويل، الط

إدراك الثلميذ جلدول الطول ومضاعفاته، فكل هذا يف سؤال واحد وهو حساب املساحة، فالثلميذ 

  .ذو صعوبات تعلم احلساب جيد صعوبة يف إتباع هذه اخلطوات نتيجة لتداخل املفاهيم عنده 

ثلميذ و ثلميذة يعانون  160على عينة مكونة من ) Wohg )1991ا ونج  يف دراسة قام -

من أفراد العينة يعانون من  %75، وجد بأن االبتدائيةيف املرحلة  احلساب من صعوبات تعلم

 .صعوبة تعلم املصطلحات الرياضية 

اليت هدفت إىل دراسة مفهوم املصطلحات الرياضية ) 1995(حممود غامن  و يف دراسة قام ا -

لدى ثالميذ ذوي صعوبات تعلم احلساب مقارنة بالثالميذ العاديني، واليت أجراها على عينة 
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من  75من الثالميذ العاديني و  50منهم  االبتدائيو ثلميذة الصف اخلامس   125مكونة من 

فروق دالة لصاحل العاديني ساب، فتوصلت الدراسة إىل وجود الثالميذ ذوي صعوبات تعلم احل

فهم يتميزون بسهولة تعلمهم للمصطلحات الرياضية بينما ذوي صعوبات تعلم احلساب فلديهم 

 .قصور يف تعلمها

 

  :صعوبات اإلدراك البصري المكاني لألشكال الهندسية  – 6

تعلم احلساب صعوبات إدراكية كصعوبة يظهر العديد من الثالميذ الذين يعانون من صعوبات يف 

إدراك األشكال اهلندسية، حيث ال يستطيع بعض الثالميذ من إدراك مفهوم األشكال اهلندسية وال 

 االضطرابإحل، ويرجع فتحي الزيات سبب هذا ...يفرقون جّيدا بني املعني واملربع واملستطيل واملثلث

  .إىل خلل وظيفي يف النصف األمين من املخ

  

  :االتجاهصعوبة في تحديد  – 7

حيث يكتب األطفال األعداد بصورة معكوسة أو قد يرتكب نتيجة وجود عملية حسابية مثل اجلمع 

فال يستطعون حتديد مكان البدء بإجراء العملية احلسابية خاصة يف حال وجود عدة منازل وتظهر 

  .املشكلة أكثر يف حالة الطرح والقسمة الطويلة
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  :المدىالذاكرة قصيرة  صعوبات -8

 كيفية معاجلة الثلميذ ختلق الذاكرة قصرية املدى عدة صعوبات من خالل دورها الكبري يف

يف الذاكرة طويلة املدى، فالثلميذ الذي لديه صعوبة  واليت يزداد تأثريها يف حال وجود ضعفلألرقام،

ية البسيطة عقليا دون أن يستخدم يف الذاكرة قصرية املدى ال يستطيع حل والقيام بالعمليات احلساب

ألن هذه العملية حتتاج إىل خطوات متتابعة حللها، فهو ال يستطيع ) 20+36(الورقة مثل اجلمع بني 

حلها بصورة ذهنية والذاكرة الضعيفة تؤدي إىل نسيان الثلميذ بعض أو كل املعلومات املعطاة من قبل 

املسألة، ممّا يؤدي به إىل الفشل واإلحباط وعدم  املعلم وقد جيد نفسه وحيدا وغري قادرا على حل

  .تقدير الذات 

  

  :القلق والنظر نحو الذات  – 9

إن شعور الثلميذ بالفشل وعدم القدرة على تعلم العمليات الرياضية تقلل من تقديره لذاته مما يشعره 

بنفسه ممّا يؤثر سلبا على قدرته  باإلحباط والفشل ممّا يسبب له القلق وكلما إزداد قلقه قلت تقته

  .وأداءه وتقدمه 

  :أسباب صعوبات تعلم الرياضيات  – 7

  :ميكن إرجاع عوامل وأسباب صعوبات تعلم الرياضيات إىل ثالثة عوامل رئيسية 

العامل الوراثي يف السلوك إىل أن الفروق الفردية يف النمط الظاهري  ترجع أمهية :العامل الوراثي  - 1

عن الرتكيب الوراثي له، ويعد ذلك دليال على دور الوارثة يف الفروق الفردية يف  حلي الناجتةللكائن ا

املهارات احلسابية األساسية، والذي بدوره يفرتض أن األمناط احملددة من صعوبات احلساب قد تكون 

   ·) 50-49-48، ص 2012سايح سامية،( . ناجتة عن عوامل وراثية
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وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات اليت أجريت على ثالميذ ذوي صعوبات تعلم احلساب من 

أن نسبة كبرية من الثالميذ الذين يعانون من صعوبة القراءة )  Geary )1996بينها دراسة جريي 

أيضا يعانون من صعوبة تعلم احلساب، وهذه الصعوبة تبدو موروثة إىل حد ما، ويف هذا الصدد 

" كلوردا " دراسة كجزء من مشروع )  Gills et Defries  )2000ديفريه  و جيلز أجرى

و احلساب عند عينات من أزواج التوائم الذين  للقراءة دف فحص العالقة بني حتصيل القراءة

ثلميذ وعينة أخرى من أزواج التوائم الذين ال يعانون من  264يعانون من صعوبات القراءة عددهم 

ثلميذا، وبينت الدراسة أن التقديرات الوراثية ألداء على مقاييس  82اءة وعددهم صعوبات القر 

للثالميذ يف اموعة الضابطة كما أظهرت النتائج  0.66لذوي صعوبات القراءة و  0.51احلساب 

لى مقاييس القراءة األكثر إرتباط ثابتا نسبيا بني األداء على مقاييس احلساب واألداء ع

الدراسة إىل أن هناك إرتباط وراثي بني حتصيل القراءة واحلساب عند الثالميذ الذين ال وتوصلت أمهية،

يعانون من صعوبات، أي كلما كان الثلميذ جيد يف القراءة سيكون باحلتم جيد يف احلساب، وبينت 

    ر كوات دراسات العائلة دليال آخر لوراثة املهارات العددية ففي سلسلة من الدراسات اليت أجراها 

واليابان الورقة والقلم للجمع والطرح عند عينة من أطفال أمريكا  اختبارو ديفريه وآخرون ألداء على 

وولديهم أظهرت نتائج تلك الدراسة وراثة بدرجة متوسطة املهارات احلسابية األساسية، أيضا بينت 

  .تلك الدراسات فروق يف تقديرات للقدرات العقلية املختلفة 

إن صعوبات احلساب تنتقل عن طريق عامل الوراثة وكما ترى بعض الدراسات اليت أجريت يف  -

هذا اال على أن العامل الوراثي هو العامل أكثر أمهية يف حصول مثل هذه الصعوبات وخاصة 

 عند التوأم 

  :أهمهاومن  :الذاتيالعامل  – 2  

يرى حممد علي كامل أن إصابة املخ أو خلل فيه بسيط يعترب من األسباب اهلامة  :اإلصابة المخية  –أ 

  لصعوبة تعلم احلساب إذ ميكن 
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الطفولة واملراهقة أن تؤدي اإلصابة يف نسج املخ إىل ظهور سلسلة من جوانب التأخر يف النمو خالل مرحلة 

الوظائف اللغوية وعسر احلساب، وكذلك  وصعوبات يف التعلم املدرسي بعد ذلك، مثل عسر القراءة وإختالف

يتعلق ا وما  يقصد ا تلف املراكز العصبية يف املخ ممّا يؤدي إىل قصور يف الكفاءة للقدرات الذهنية وما

  .ينجم عنها من عملية عقلية كاإلنتباه، اإلدراك، التذكر وحل املشكالت

إىل أن تعلم احلساب مرتبط  Gearyلقد أشار العديد من العلماء من بينهم جريي  : نسبة الذكاء –ب 

بنسبة ذكاء ال تزيد عن املتوسط وما يرتتب ا من قدرات حسابية مثل القدرة العددية والقدرة على حتليل 

اهيم الرياضية، ممّا املفاهيم والقدرة على الربط والثلميذ الذي لديه صعوبة يف احلساب لديه صعوبة يف حتليل املف

  .يؤدي به إىل التأخر يف مادة الرياضيات

األطفال يعانون من مشكالت املداومة والنشاط الزائد وبالّتايل ال يركز يف التمييز  :االنتباهصعوبة  –ج 

  .الرياضيةواملقارنة لألعداد واألشكال اهلندسية، ورموز اجلرب والفهم حمتوى املسائل 

 :بهظاهر خاصة هناك م :قصور اإلدراك -

    خيتص بعدم القدرة على التفرقة بني عالمات العملية احلسابية  :البصريقصور اإلدراك  •

)+ ، - ،× ،.( / 

  ....) 1، 10، 100( ومعرفة األمهية املكانية للعدد والبناء الفين لألفراد 

حيث أن الطفل يف املدرسة ال يفهم التعليمات اخلاصة باللفظ والشرح  :السمعيقصور اإلدراك  -

 .وغريهأثناء إلقاء عليه درس احلساب 

حيث أن الطفل جيد مواقع يف إستخدام احلواس املتعددة أثناء قيامه برسم  : صعوبة التكامل الحسي

  .هندسي أو مسألة متعلقة بالرياضيات
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عدم معرفة حل املشكلة أو املسألة الرياضية املوجودة يف صفحة مثال  :والشكليةمشكالت األرض 

مرتاكمة ومزدمحة معناه ضيقة، كما ال يستطيع الطفل أن يفرق بني املثريات اخلاصة باأللوان يف 

  ·) 52-51، ص 2012سايح سامية،( .عليهااألرضية املوجودة 

وحىت عملييت  االستقراءباإلستدالل لنوعية فل صعوبة يف القيام جيد الط :صعوبة تكوين المفهوم 

  .يطلق عليه بالتفكري التجريدي  التجريد والتعميم اللتني تؤديان إىل الوصول إىل حل ممّا

  :يفوتتمثل  :التذكرصعوبة  –د 

األرقام واألشكال من الذاكرة للتعرف عليها يف  باسرتجاعخاصة  :البصريصعوبة التذكر  •

 .األخري

 خاصة بالشرح وإستدعاء املضمون عند إجراء حل ملسألة حسابية ما  :السمعي صعوبة التذكر  •

وهذا مالئم لتكوين مفهوم وفهم املسألة وبالّتايل إعطاء حل بصورة  :الّلغويصعوبة التعبير  –ه 

  .أدقأوضح و 

أو عند  الضاغطة مثل املواقف اإلختبارية املواقفيظهر قلق الرياضيات يف  :قلق الرياضيات  •

 .رسي أو عدم تقدير الذات أو تقدير اآلخرين له اخلوف من الفشل املد

  .يقصد ا العوامل املرتبطة بالبيئة املنزلية واملدرسية  :العامل البيئي  – 3

غالبا ما ينتمي الثالميذ الذين لديهم صعوبة احلساب إىل أسر مستواهم  :البيئة المنزلية  –أ 

والثقايف متدين وهذا ما يؤدي إىل عدم القيام بالواجبات املنزلية اخلاصة  االقتصاديو  االجتماعي

باحلساب وممّا ينجم عند تدهور يف مستوى التحصيل، كما أا مل تستطيع منها فرصة التعلم أكثر يف 

  .الدروس اخلصوصية سواء داخل املدرسة أو خارجها 
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راسية يف الفصول احملددة يف السنة وهذا كله إن املدرسة حتتوي على مقررات د:المدرسيةالبيئة  –ب 

 املعلم ولكن املدة ال تكفي لذلك كما أن مادة الرياضيات هي مادة تتطلب الشرح من  ازدحام

  وكذلك بسبب أيضا التعليم اجلماعي والواجبات 

هذا عرقل احلساب يف  باإلضافة إىل عدم القدرة على القراءة الصحيحة السريعة واإلستيعاب.. .املنزلية

  .املسائل الرياضية 

  ) :المظاهر ( أنواع األخطاء في تعلم الرياضيات  – 8

  :جندمن بني األخطاء الشائعة اليت يقع فيها األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات 

 . 9فيكتب رقم  7اخلطأ يف الربط بني الرقم ورمزه، كأن يطلب منه كتابة رقم  -

             ) 9، 6( املتعاكسة مثل  االجتاهاتدم التمييز بني األرقام املتشاة وذات اخللط وع -

 )61 ،16 ( ،)41 ،14 . ( 

 ) . 51( يقرأه )  15(  :مثالعكس األرقام أثناء الكتابة أو القراءة  -

 .اخلطأ يف إجتاه الكتابة  -

والطرح والضرب والقسمة، وكذا اخلطأ يف إتقان املهارات واملفاهيم احلسابية، كعمليات اجلمع  -

واألمثلة على هذا  ...) أحاد، عشرات، مئات،( اخللط يف التعامل مع األرقام حسب مكاا 

 :كثرية منها 

 . 31=  26+  15يقوم بعملية اجلمع وينسى اإلحتفاظ بالواحد  •

 . 168=  8 × 20خيلط عملية اجلمع بعملية الضرب يف وقت واحد  •

 405= 184+  320 :مثلة املعروفة بداية من اليسار بدال من اليمني جيري العمليات احلسابي •

 .األمثلةوغريها من 
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  :خصائص الثالميذ ذوي صعوبات تعلم الحساب  – 9

  :لديه اخلصائص التالية إّن الثلميذ الذي يعاين من صعوبات يف تعلم احلساب هو ثلميذ 

  .ضعف يف القدرات العقلية احلسابية، وصعوبة التعامل مع األرقام  - 1 

لكي )  17 – 24:( يواجه صعوبة يف إجراء العمليات احلسابية القائمة على اإلستالف مثل  – 2

  . 1عليه أن يستلف  4من  7ينقص 

  .الضربصعوبة يف إجراء العمليات احلسابية مثل اجلمع أو الطرح أو القسمة أو  – 3

  ) .حفظ القوانني والرموز الرياضية ( لديه صعوبة يف تعلم املفاهيم احلسابية  – 4

  .الضرباألرقام يف اجلمع والطرح والقسمة و  واسرتجاعأخطاء شائعة يف قراءة وكتابة  – 5

  .ضعف يف الذاكرة قصرية املدى ممّا يسبب له صعوبة يف إستيعاب وجتهيز العمليات احلسابية  - 6

الذاكرة الرقمية واليت تربز على صعوبة عدم القدرة على حفظ وتذكر املفاهيم  ضعف يف – 7

  .وترتيبهااحلسابية 

يف شكل املثلث  :مثلصعوبة يف إدراك الصورة الكلية، أو عالقة الكل باجلزء أو اجلزء بالكل  – 8

  .عاألضالالضلع هو جزء مكون هلذا املثلث، واملثلث هو كل املكون من أجزاء أالّ وهي 

  .األحداث واحلقائق التارخيية ونتائجها  صعوبة يف تذكر – 9

  .تقديرهاصعوبة يف إدراك األطوال واملساحات واألحجام ممّا يصعب عليه  – 10

  .الرياضية صعوبة يف تذكر القوانني  – 11

  .صوبة يف حتويل حدات األطوال واملساحات واألحجام  – 12
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  .صعوبة يف قراءة املسائل الرياضية  – 13

  قلق وخوف دائم من مادة احلساب، ويأس من تعلمها ولديه مفهوم سليب حنو تعلم احلساب  – 14

تربز على صورة ضعف يف التحصيل تعود إىل ضعف يف معاجلة املعلومات احلسابية واليت  – 15

  .والذاكرة االنتباهضعف يف 

  .فوق –حتت  –يسار  –ميني  جتاهاتواالصعوبة يف تقدير الزمن  – 16

 :يرى أمحد عواد أن من أهم خصائص الثالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم احلساب هي  -

  .عدم فهم مدلول األعداد ونطقها وكتابتها  - 1

  .عدم التمييز بني األرقام املتشاة والتفرقة بني األشكال اهلندسية املختلفة  – 2

 :إىلاخلصائص  أما كريك يرجع أهم -

  .والقسمةصعوبة التعامل مع األرقام العادية يف العمليات اجلمع والطرح والضرب  – 1

  .صعوبة التعامل مع الكسور واألعداد العشرية والرموز اجلربية واألشكال اهلندسية  – 2

 ) 56 – 53، 2012سايح سامية، (                                                                     
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  :خالصة الفصل 

، فالثلميذ ذوي صعوبة االبتدائيةمن ثالميذ املدارس  صعوبة تعلم احلساب هي صعوبة يعاين منها كثري

يف احلساب لديه مشكلة يف اإلحتفاظ ببعض العمليات احلسابية وخاصة فيما يتعلق حبقائق اجلمع 

سلبية حنوه  اجتاهاتهذه الصعوبات بني الثالميذ و تكونت لديهم  انتشاروالطرح والقسمة ولقد شاع 

لدى معظم فئات اتمع، ومن أهم عوامل صعوبات تعلم احلساب العامل الوراثي والعامل 

املدرسي، وتنقسم صعوبات تعلم احلساب إىل صعوبات يف مفهوم العدد، وصعوبات يف  االجتماعي

حتديد هذه الصعوبات وفق معايري تشخيصية خاصة كمحك ، ويتم اخل.....فهم الرموز احلسابية

 .، والتباين، و حمك الرتبية اخلاصة االستبعاد

 

   

     



    

 
13 

  

  :تمهيد

املهارات األساسية والنمو التمكن من (  أكادمييةيتفق الرتبويون على أن للمدرسة وظائف        

 )وإقتصادياتمع إجتماعيا وثقافيا اإلعداد للمشاركة يف بناء وتقدم ا( ثقافية  واجتماعية )العقلي

 )على التفكري بشكل ناقد وإبداعي تنمية قدرات وميول الثالميذ كأفراد ودعم قدرام(   ةوشخصي

مدى حتقيق هذه األهداف هو املخرجات  علىوقد كان أكثر احملكات اليت إستخدمت يف احلكم 

النظريات وما هي  ؟غوبة اليت يعكسها حتصيل الثالميذ، فما مفهوم التحصيل الدراسيالرتبوية املر 

املفسرة ألسباب إختالف التحصيل الدراسي بني الثالميذ؟ وما العوامل املؤثرة فيه؟ وكيف يتم قياسه؟ 

  :سيتناول هذا الفصل اإلجابة على األسئلة السابقة كما يلي 

 :الدراسيمفهوم التحصيل  .1

تعيني مقدار تفوق الثلميذ يعترب التحصيل الدراسي احملك األساسي لتحديد جمموعة من القرارات منها 

يف مشواره الدراسي، ومدى جناح املناهج الرتبوية، ومستوى أداء القائمني على تنفيذها من معلمني 

وإداريني ومنظرين، ولقد إختلف علماء النفس والعلوم الرتبوية يف حتديد مفهوم التحصيل حتديدا 

تجد أن كل تعريف يسلط الضوء على سبب ذلك إىل تداخل العوامل املؤثرة فيه، ف دقيقا، ويعود

  .ناحية من النواحي التحصيل

 . مصدر الفعل حصل ويعين إكتساب العلوم واملعارف: فالتحصيل لغة

  ·)317،ص 2001مسعود جبران، (                                                                                            

إجناز تعليمي أو حتصيل دراسي للمادة، ويعين بلوغ مستوى : " التحصيل الدراسي بأنه وتربويا يعرف

معني من الكفاية يف الدراسة سواء أكان يف املدرسة أو اجلامعة، وحيدد ذلك إختبارات متقنة أو تقارير 

  ·)11،ص 1987عبد المنعم الحنفي (  .املعلمني أو اإلثنني معا
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املعرفة اليت تأيت عن طريق " مبعىن   Acquisition Scolaire   ويستعمل يف اللغة الفرنسية

           " .بلفظ تطور املفاهيم اليت يستخدمها الطفل يف إطار املنهاج الدراسي

  )7،ص1994عبد اللطيف الفارابي وآخرون،(                                                                         

الذي حيرزه بلفظ  األكادميياملستوى "مبعىن  Achievementأما يف اللغة اإلجنليزية فيستخدم 

الطالب يف مادة دراسية معينة بعد تطبيق اإلختبار عليه واهلدف من اإلختبار التحصيلي يف هذه 

مدى إستيعاب الطالب للمعرفة والفهم واملهارات املتعلقة باملادة الدراسية يف وقت  احلالة هو قياس

معني، ونقصد باملعرفة ما ميلكه الطالب من معلومات، والفهم يتطلب القدرة على التعبري على املعرفة 

  ·) 201، ص2002قاسم علي الصراف ، (               ."بطرق عديدة، واملهارات هي معرفة عمل الشيء

ولقد تعددت تعريفات التحصيل الدراسي من طرف الرتبويني بل تباينت أحيانا، وذلك نظرا 

" إلختالف النواحي اليت يركز عليها كل تعريف، حيث عرف حممد اإلبراشي التحصيل الدراسي بأنه 

لتدارك ما يبدو اإلمتحانات اليت تقوم ا املدرسة ملعرفة ما إستفاذ منه املتعلمون من املواد املدروسة :

   ".اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية، وتكون إّما شفوية أو كتابية أو عملية  منهم من ضعف يف املدارس

  ·) 270،ص 1993محمد عطية اإلبراشي،(                                                                       

والفائدة من املعطيات  قياس التحصيل الدراسي وشكلها،ركز هذا التعريف على األداة اليت يتم ا 

املستخلصة من تطبيقها، فاألداة  ال تعرب عن التحصيل الدراسي، وإمنا هي جزء من عملية القياس 

  .جزء من عملية التحصيل واليت هي بدورها

النجاح الذي درجة اإلكتساب اليت حيققها فرد أو مستوى :" ويعرفه صالح الدين حممود عالم بأنه 

   " .حيرزه أو يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي أو تدريسي معني

  ·)305، ص 2000صالح الدين محمود عالم، (                                                                                  
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يل الدراسي، ويكتفي بوصف يالحظ أن هذا التعريف يغفل الوسيلة اليت يتم ا قياس التحص

التعلمية، وبالتايل مل يتطرق إىل اإلجراءات املتخذة عندما ال يصل الثلميذ / خمرجات العملية التعليمية

  .إىل املستوى املطلوب من النجاح

هو ما تقيسه اإلختبارات :" أما سيد خري اهللا فحدد التحصيل إجرائيا يف اية املرحلة اإلبتدائية بقوله

 ية احلالية باملدارس يف إمتحان الشهادة اإلبتدائية يف اية العام الدراسي وهو ما يعرب عنهالتحصيل

  ·) 76، ص 1990سيد خير اهللا،(  ."اموع العام لدرجات الثلميذ يف مجيع املواد الدراسية 

به  كل أداء يقوم" ويف السياق ذاته، يرى إبراهيم عبد احملسن الكناين أن التحصيل الدراسي هو

الطالب يف املوضوعات املدرسية املختلفة، والذي ميكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات إختبار أو 

  ·) 47، ص 1991الطاهر سعد اهللا، (  " . تقديرات املدرسني أو كليهما معا

اإلختبارات من حيث أا مقننة أو ويبدو أن هذا التعريف السالف الذكر، يبدو أنه مل حيدد نوعية 

مقننة، ناهيك أن إشرتاطه إخضاع أمناط األداء للقياس بصفة عامة، يتطلب منه حتديدا إجرائيا غري 

  .هلا

هو كل أداء يقوم به الثلميذ يف املوضوعات املدرسية املختلفة، بغرض : فالتحصيل الدراسي إذن

ع الوصول إىل مستوى معني من الكفاءة تؤهله إىل حل مشكالت تعرتضه يف حياته والتكييف م

  .يف ضوء حمتوى املناهج وأهدافها، ويتم قياس ذلك من خالل اإلمتحانات املدرسيةبيئته،

 :الثالميذ لنظريات المفسرة ألسباب إختالف التحصيل بينا .2

يف تفسري أسباب اإلختالف بني التالميذ يف حتصيل  االستفادة منها إن اخللفية النظرية اليت ميكن

الدراسي، ميكن أن تستمد من نظريات علم إجتماع الرتبوية يف جمال عالقة التعليم باتمع، وميكن 

  :اإلشارة إىل إجتاهني نظريني ركزا على بيان ذلك مها 
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أتباع  ىاه حيث ير يعترب دور كامي وبارسونز من املنظرين هلذا اإلجت :اإلتجاه الوظيفي -2-1

النظرية الوظيفية أن مصدر عدم املساواة يف التحصيل الدراسي يعود إىل إختالف قدرات الثالميذ 

  .وطموحام

عامل الذكاء يف إختالف  ةولذلك فإن األحباث اليت يعمد إليها أتباع هذه النظرية تركز على أمهي

ووالديه لتحصيل دراسي متفوق، وبالطبع فإن على أمهية تطلعات الطالب تركز القدرات، وكذلك 

أحباث النظرية الوظيفية ال تتجاهل أمهية املدرسية يف تشكيل حتصيل الطالب دراسيا، ولكن اإلهتمام 

بدور املدرسة إمنا يركز على عناصر مثل تكلفة الثلميذ الواحد، حجم الفصل، مؤهالت املدرسني 

بحث يف أمناط التفاعل داخل الفصل الدراسي واليت هلا وال يتعدى ذلك لي. اخل...وسنوات خربام

عدم املساواة بني الطالب، ويرى بعض أتباع هذه النظرية أن عائالت الطبقات الغنية دور يف تعزيز 

يربون أبنائهم على قيم ومسات شخصية تؤدي إىل التفوق، وهذه القيم والسمات غري متوفرة عند 

  ·) 60-57، ص 1996بن معجب الحامد، محمد(  .عائالت الطبقات الفقرية 

يعترب باولز أحد أنصار هذا اإلجتاه، حيث يرى أتباع النظرية الصراعية  :اإلتجاه الصراعي -2-2

 فة املدرسة يف اتمع الرأمسايلأن اإلختالف يف التحصيل الدراسي ما هو اإلنتاج يعكس واقع وظي

وترفض هذه النظرية أن يكون إخفاق طالب الطبقات الفقرية يف التحصيل الدراسي هو نتيجة ختلف 

عقلي أو ثقايف، بل إن املدارس تعامل الطالب حسب طبقام اإلجتماعية، فهي ترفع من قدر قيم 

  .الغنية على حساب قيم وثقافة وطريقة تفكري الطبقات الفقرية وثقافة وطريقة تفكري الطبقات

ويؤكد الصراعيون على أن عدم املساواة بني اجلماعات اإلجتماعية أدت إىل إختالف نوعية املدارس 

إخل ، وأهم ....من حيث تكلفة الثلميذ، نوعية املدرسني، نوعية املناهج، وجود تسهيالت يف الدراسة

وي اخللفيات من كل ذلك اإلختالف يف نوعية التفاعل الذي يتم يف الفصل الدراسي بني الطالب ذ

اإلجتماعية واإلقتصادية املتباينة و الذي قد يعزز التفرقة بني الطالب، ويقول الصراعيون أن املدرسة 

تقوم بتعزيز عدم املساواة بني الطالب عن طريق فتح قنوات ألبناء الطبقة الفقرية للدخول يف فصول 
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طبقات الغنية ملواصلة دراستهم اجلامعية تؤهلهم للتدريب املهين يف الوقت الذي يتم فيه تشجيع أبناء ال

وال يتوقف األمر عند هذا احلد بل  .والعليا بوضعهم يف فصول خاصة وإعطائهم مناهج تعدهم لذلك

إن املدرسني يتوقعون اإلخفاق والفشل من الطالب الفقراء ولذا فإن هذا التوقع يؤثر يف تصحيح 

وكذلك  .من اجلهد بذلواوى حتصيل منخفض مهما الطالب دائما يف مست املدرسني ممّا جيعل أولئك

يرى أنصار نظرية الصراع أن املدرسة تقوم بوضع الطالب الفقراء يف الصفوف اخللفية يف فصل ويقوم 

   .املدرسني دائما بتأنيبهم وتوبيخهم ممّا يؤثر يف حالتهم النفسية

  )65-60،ص1996محمد بن معجب الحامد،(                                                                      

  

 : العوامل المؤثرة في التحصيل .3

يتزايد اإلهتمام بني املختصني بالتعرف على العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي للثلميذ ويأيت هذا 

 لتفوق الدراسي لتدعيمها وتعزيزهالعوامل اليت تساعد على زيادة ااإلهتمام من منطلق الكشف عن ا

  :والتعرف على العوامل اليت قد تؤدي إىل اإلخفاق الدراسي لتجنبها ومن هذه العوامل 

  :عوامل متعلقة بالثلميذ  -3-1

  :العوامل العقلية  -أ -3-1

ل كما يسميه سبريمان وهو العامتتمثل يف قدرات الثلميذ العقلية، سواء ما تعلق منها بالعامل 

أو القدرات اخلاصة فالثلميذ ذو اإلستعداد العقلي الكبري أسرع وأعلى مستوى يف حتصيله من الذكاء،

  ·)17، ص 1976رمزية الغريب، ( . الثلميذ املتوسط يف قدراته العقلية

                                                                          

  .وتعترب القدرات العقلية أحد أسباب اإلختالف يف التحصيل حسب اإلجتاه الوظيفي
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ويف دراسة ماري كازنسكا اليت هدفت إىل الكشف عن العالقة املوجودة بني التحصيل الدراسي 

والذكاء مع توضيح متغريات أخرى هلا تأثري خاص على النجاح املدرسي، منها ظروف معيشة الطفل 

سنة طبقت عليها إختبارات ) 15- 7(ية، أجريت يف مدرسة على عينة عمرها بني وحالته الّصح

التحصيل الدراسي إضافة إىل التحاليل الطبية وحتليل ظروف عائلة الطفل، وكان  الذكاء وإختبارات

مع  اسي والذكاء إحتلت الرتبة األوىلمن بني نتائج هذه الدراسة أن تربيرات العالقة بني التحصيل الدر 

لم أن الذكاء خيتلف من فرد إىل آخر لذا فالثالميذ األذكياء يستوعبون الدروس اليت يتلقوا يف الع

املدرسة بصفة جيدة وبالتايل يكون حتصيلهم جيدا، وعلى العكس فالضعفاء ليست لديهم القدرة 

يل يعانون على اإلستيعاب وفهم املادة الدراسية اليت يدرسوا فيكون حتصيلهم الدراسي ضعيف وبالتا

  ·) 180ص  1988سعاد رحدي، (  .من التأخر الدراسي 

أوضح أن معامل اإلرتباط بني إختبار الذكاء  Vermah  1979ويف دراسة أجراها فريمان

، أما القدرات الرياضية فهي تشكل اجلزء الرئيسي  0.80و  0.50والتحصيل الدراسي يرتاوح بني 

، فاخلصائص اليت يتمتع ا الطالب املوهوب 1981للقدرات العقلية و هذا ما أشار إليه أبو حطب 

ميتاز بالتفكري ارد واإلستبصار كما أن قدرة اإلستدعاء  يف الرياضيات ال تتوفر يف أقرانه حيث

   .تساعده على حل املسائل ، وكذلك التكيف مع البيئة التعليمية اجلديدة

  ·)198-197، ص 1995مطلق طلق الحازمي، (                                                                                

من القدرات اخلاصة اليت هلا أثر يف التحصيل الدراسي اليت نالت احلظ الوافر من الدراسات يف 

، بدراستها لبيان العالقة بني 1977ماكدانيل الرياضيات القدرات املكانية فقد قام كل من جاي 

ا وثلميذة يف التحصيل والقدرات املكانية لدى طلبة املرحلة اإلبتدائية، تألفت عينة الدراسة من ثلميذ

دلت النتائج  .عليهم إختبارات خمتلفة يف القدرات املكانية ، طبقتالسابعالصفوف من التايل وحىت 

على أن متوسط درجات القدرات املكانية للطلبة ذوي التحصيل املرتفع يف الرياضيات فاق متوسط 

  .درجات القدرات املكانية للطلبة ذوي التحصيل املتدين، وذلك جلميع إختبارات القدرات املكانية
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سط درجات كما أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن متوسط درجات الطالب الذكور فاق متو 

 شيرمانو فينما الطالبات اإلناث يف اإلختبارين للقدرات املكانية من أصل أربعة إختبارات، أّما 

فقد قامتا بدراستني متتاليتني تناولتا فيهما بشكل رئيسي بيان اإلختالفات بني  1978-  1977

رى كاإلجتاهات حنو اجلنسني يف التحصيل يف الرياضيات والقدرات املكانية، و متغريات إنفعالية أخ

  .الرياضيات

وقد تصدرت الدراسة األوىل لفئات من الطلبة يف الصفوف من التاسع وحىت الثاين عشر بلغ 

طالبا وطالبة ممن يدرسون مواد يف الرياضيات ومن مدارس خمتلفة، أّما الدراسة  1233جمموعهم 

 1233لثامن، بلغ جمموعهم الثانية فقد تصدرت لفئات من الطلبة يف الصفوف من السادس وحىت ا

طالبا وطالبة ويف حني مل تظهر النتائج املرتبطة بالقدرات املكانية والتحصيل يف الرياضيات يف كلتا 

  )207، ص 1994عدنان سليم عابد، ( .الدراستني منطا جليا لتفوق الطالب الذكور على الطالبات اإلناث 

للثلميذ بشكل مباشر على سلوكياته  تؤثر العوامل النفسية: العوامل النفسية -ب -3-1

  :وعالقاته وميوله وبالتايل على حتصيله الدراسي، ومن بني هذه العوامل 

كشفت من الدراسات عن وجود عالقة إجيابية دالة بني اإلجناز والتحصيل  :الدافعية لإلنجاز  - 

مع األفراد  م، مقارنةالدراسي فاألفراد ذو الدافعية العالية حيققون مستويات جناح عالية يف دراسته

   ·)59، ص 2000عبد الّلطيف محمد خليفة، (  .ذوي الدافعية املنخفضة

وتوصل عبد الّلطيف بن محد احلليب ومحزة عبد احلكيم الرياشي إىل أن ضعف الدافع لدى الطالب 

أقل إرتباطا من إخنفاض التحصيل الدراسي يف الرياضيات، وذلك يف دراستهما للعوامل املرتبطة 

ة اء كما يقررها أعضاء هيئصالتحصيل الدراسي لطالب الرياضيات بكلية املعلمني باإلح باخنفاض

  ·)45، ص1994عبد الّلطيف بن حمد الحلبي وحمزة عبد الحكيم الرياشي،  (  .التدريس
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أظهرت العديد من الدراسات العالقة اإلرتباطية املوجودة بني مفهوم الذات  :مفهوم الذات - 

الدراسات دراسة إبراهيم حممد عيسى اليت تناولت دى املعلمني، من هذه والتحصيل الدراسي ل

العالقة بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى ثالميذ الصفوف التاسع والعاشر 

واحلادي عشر يف األردن، وإستقصاء أثر كل من اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل 

ثلميذا وثلميذة، حيث بينت  720الدراسي يف مفهوم الذات لدى عينة من الثالميذ قوامها 

النتائج أن قيم معامالت إرتباط مفهوم الذات وأبعاده مع التحصيل الدراسي كانت دالة إحصائيا 

 ·)11،ص 2006إبراهيم محمد عيسى،(  .لدى خمتلف جمموعات الدراسة

يف اليت متكن الثلميذ من مواجهة كل ما يتعرض سبيله، فنجد لديه رغبة كبرية :الثقة بالنفس -

 :املشاركة يف خمتلف األعمال والنشاطات، وهي شرط أساسي للتعلم وتشتمل على ثالثة مبادئ 

 .امليل إىل التعبري عن األفكار بثقة �

 .امليل إىل احلديث بكل راحة �

 ·) 57، ص 2004محسن شاطر،( .امليل إىل جعل أرائه ذات قيمة �

  :العوامل الجسمية  -ج-3-1

العامة للثلميذ، حيث أن سوء صحته اجلسمية تدعو إىل كثرة وهي العوامل املتعلقة بالصحة 

   .الغياب عن املدرسة وتأثريها بشكل مباشر على عملية التحصيل الدراسي اجليد

  ) 15،ص 1976رمزية الغريب،(                                                                                              

للدراسة تأثريها على الرسوب يف  قام ا سيمون تتعلق باخلصائص اجلسمية واإلستعدادويف دراسة 

املرحلة اإلبتدائية حيث جيد أن الثالميذ األقل نضجا من الناحية اجلسمية هم أكثر رسوبا من 

  ·) 69، ص 2002محمد قريشي، ( .زمالئهم الناجحني واألكثر نضجا
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  :عوامل متعلقة بمحيط الثلميذ  -3-2

والعوامل  الثلميذ، وتشمل العوامل األسرية وهي جمموعة العوامل اإلجتماعية اليت تؤثر على حتصيل

  .املدرسية واملتمثلة بشكل أساسي يف دور املعلم

تعترب العوامل األسرية من بني العوامل املؤثرة يف التحصيل : عوامل أسرية  -أ-3-2

أو عدم اإلستقرار له أثر كبري على التحصيل الدراسي الدراسي فاجلو العائلي مبا فيه من اإلستقرار 

   ·)108، ص 2000محمد محمود الحيلة، (  .للثلميذ

والوفاق ينعكس بشكل مباشر على أفراد األسرة باإلجياب  و األسري الذي يتسم بالتعاونجلفا

الذين يعانون من التفكك األسري الناتج  ويهيئ هلم فرص النجاح والتكيف السليم، فالثالميذ

عن الطالق أو غياب األب بشكل دائم عن األسرة أو فقدان أحد الوالدين يعانون من 

مشكالت عاطفية وسلوكية بدرجة أكرب من غريهم ومييلون أيضا إىل اإلنطواء، وكانوا أقل 

  .واقف اإلجتماعيةحساسية للقبول اإلجتماعي وأقل قدرة على ضبط النفس والتوافق مع امل

   ·)71، ص 2002محمد قريشي، (                                                                          

كما أظهرت بعض الدراسات عالقة إرتباط موجبة بني املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة 

الطبقة املتوسطة يظهرون إهتماما وحتصيل أبنائها يف املدرسة، وبينت هذه الدراسات أن آباء 

بتقارير املدرسة عن حتصيل الثلميذ، ويتابعون مستوى أداء الطفل يف املدرسة ويكافئون التصرفات 

اليت ترتبط بالدراسة والنجاح املدرسي، ويعترب مثل هذا اإلهتمام من قبل اآلباء بالعمل املدرسي 

قتصادي واإلجتماعي املتدين كما أن العوامل للطفل أقل شيوعا يف حالة األسرة ذات املستوى اإل

  .األسرية تعترب من أسباب اإلختالف يف التحصيل حسب اإلجتاه الصراعي

  ·)48،ص 1989محمد العربي ولد خليفة، (                                                                               
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  :�وا�ل �در���-ب-3-2  

العوامل املدرسية املؤثرة يف التحصيل الدراسي، إال أن املعلم يعد العامل األكثر  هناك العديد من

  .أمهية إذا ماقورن بغريه، لذا ستكتفي بذكره دون بقية العوامل ملناسبته الدراسية احلالية 

ميثل املعلم العمود الفقري يف املنظومة الرتبوية، ومبقدار كفاءته  :المعلم -1-ب-3-2

التعليم حيث تتضاءل جدوى املباين واإلمكانيات املادية، بل واملناهج الدراسية يف تكون فاعلية 

أن وجود هذا املعلم يعوض يف كثري من األحيان  غيبة املعلم الكفء، ويذهب البعض إىل القول

ما يتواجد من نقص يف العوامل األخرى، ويتوازى مع ذلك القول أن املعلم القدير قد جيعل من 

ي ال يراعي طبيعته منو املتعلمني أداء تربوية هامة، بينما قد ينقلب منهج تربوي يف يد املنهج الذ

 معلم غري كفء إىل خربات مفككة ال قيمة هلا، وتدعم وجهة النظر هذه بالتعرض ملسؤوليات

  ·) 367، ص 1995صالح الخراشي، (   .املعلم وأدواره، حبكم موقعه يف عملية التعليم

                                                   

إن املعلم هو الذي لديه فكرة واضحة على أهداف الرتبية وفهمه "  :وتقول رمزية الغريب

ألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، وإقتناعه بالطرق اليت متكنه من نقل الرتاث الثقايف للثالميذ ل

حىت يتم تعليمهم وزيادة حتصيلهم وتعويدهم على طريقة احلياة اليت  وفق إستعدادام وقدرام

  ·) 21، ص 1976رمزية الغريب، (    ".ينشدها اتمع 

وللمعلم دور أساسي ومباشر يف مستوى الثالميذ وحتصيلهم إّما سلبا أو إجيابا، وذلك من خالل 

لفردية بني ثالميذ وحالته املزاجية قدرته على التنويع يف أساليب التدريس، مدى مراعاته للفروق ا

العامة، منط الشخصية، مدى قدرته على تصميم اإلختبارات التحصيلية بطريقة جّيدة 

وموضوعية، وعدم التساهل يف توزيع العالمات مبا ال يتناسب ومايستحقه وحىت يقوم املعلم بدوره 

  :املنشود يتوجب عليه إمتالكه ما يأيت 
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ية أو الدراسية اخلاصة مبوضوع املنهج أو الكتاب الدراسي، مث املعرفة التمكن من املادة العلم -

 .العامة املرتبطة به من احلقول األكادميية األخرى

التمكن من التدريس نظريا وتطبيقيا، وذلك عن طريق إكتساب املهارات األكادميية واملهنية  -

املدرسية، حيث أا جتعل املعلم فرّدا وغريها مما يدخل يف الكفايات التعليمية للمعلم يف الرتبية 

 .منتجا يف الرتبية

أن تكون له ميول إجيابية حنو الرتبية واملربيني أي حنو مهنة التعليم والعمل ا وأن ميتلك إنسانية  -

 .حنو املتعلمني

ل كما أن للمعلم املتمكن من مادته العلمية واملزود مبهارات تدريبية وكفايات تربوية واملتميز مبيو  -

 . إجيابية حنو مهنته حّبا وحنانا يف تعامله مع طلبته، أثر إجيايب يف حتصيلهم

  ) 58، ص 2005أماني محمد ناصر، (                                                                                           

  :هي  ولقد وضع جمدي عزيز إبراهيم جمموعة من اخلصائص للمدرس الفعال

  :فهم الثلميذ  - 1

أن  بعد أن يتعرف املدرس على الثلميذ، حبيث يفهم سلوكه ويتعرف على حاجاته يكون من املهم

قضية ليست يف إختالف لميذه يتعلمون بقدر كاف، ممّا جيب أن يتعلموه فايتأكد املدرس من أن ثال

الفهم، وإكتساب ثروة لغوية، والتمكن من القراءة بطالقة وزيادة : سلوك الثالميذ نتيجة للتعلم، مثل 

  .املهارات احلسابية واجلربية واهلندسية

  .ولكن جوهر القضية يتمثل يف قدر التعلم الواجب أن يتعلموه

  :مساعدة الثلميذ على التعلم  -2

إن املدرس الكفء هو الذي يساعد الثلميذ على التعلم، وذا يتحول املوقف التدريسي من موقف 

  :التعليمي إىل موقف تعلمي، حيث  يكون الثلميذ فعاال ومتفاعال ويتم حتقيق ذلك عن طريق 
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 .إختبارات اخلربات التعليمية، اليت تستخدم يف توجيه الثالميذ -

 .التخطيط مع الثالميذ للخربات التعليمية  -

 .إقامة عالقات وثيقة مع اآلباء -

 ·)204-199، ص2000إبراهيم،مجدي عزيز (  .يئة الفرص اإلجيابية للتعلم -

  :تقييم مراحل نمو الفكري للثلميذ -3

ويصعب حصر البحوث والدراسات اليت حاولت أن حتدد خصائص املعلم اجلّيد فمنها الدراسات اليت 

تناولت املؤشرات النوعية للتعليم، والكفايات األدائية الواجب توفرها يف املعلمني، واملهام اليت جيب 

  .واحلاجات واملهارات التعليميةالقيام ا، 

ولقد أشارت بعض األحباث اليت أجريت حول رأي الثلميذ يف معلمهم، أن أهم صفتني حيبهما 

  . العطف على الثالميذ والصرب على أخطائهم مث القدرة على توضيح الدرس: الثلميذ يف املعلم مها

  ·)61،ص 1993سعيد التل وآخرون،(                                                                             

معلم يعلمون الرياضيات يف  100مايزيد عن  1973 – 1972ودرس جود وأعوانه مابني عامي 

الصف الثالث والرابع يف منطقة تعليمية حضرية يف الوسط الغريب يف أمريكا، ولقد طبق على الثالميذ 

للمهارات األساسية يف صفوفهم يف اخلريف والربيع يف عامني متتاليني، ومن خالل  إختبار أيوا

معلمني كانوا فعاليني نسبيا  9التحسن يف التحصيل الذي أحرزه الثالميذ، إستطاع الباحثان أن حيددا 

معلمني كانت فاعليتهم منخفضة نسبيا، وقد  9يف حتقيق زيادة يف حتصيل الثالميذ يف الرياضيات و

أدى هذا بالباحثني إىل وضع خطة وتنفيذها تقوم على املالحظة ليتبينوا كيف خيتلف املعلمون 

  .الفعالون عن غري الفعالني

صفا تضم من  41وحلماية هوية املعلمني الفعالني وغري الفعالني مجع الباحثان موادا باملالحظة من 

واملعلمون التسعة غري الفعالني ولقد زار بني ماتضم الفصول اليت يعلمها املعلمون التسعة الفعالون 
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سبع أثناء شهور أكتوبر هذه الفصول مالحظون مدربون زاروا كل فصل مابني ست مرات و 

 كيف كان: ومت مجع بيانات تتعلق بالعملية يف كثري من املتغريات ومنها  1974وديسمرب ونوفمرب،

وتواتر أو تكرار الواجبات املدرسية أو املنزلية يستخدم زمن التعلم وأمناط التفاعل بني املعلم والثلميذ 

ومت  1975وأبريل  1974ومت قياس حتصيل الطالب بإختبار أيوا للمهارات األساسية يف أكتوبر 

حتليل بيانات العملية الصفية لتبني ما إذا كان هناك متغريات خيتلف فيها املعلمون الفعالون التسعة 

ولقد عرفت فاعلية املعلم بأا حتقيق حتصيل عال يف الرياضيات  عن املعلمني التسعة غري الفعالني،

يف إختبار مقنن وبينت نتائج الدراسة أن املعلمني الذين تتميز صفوفهم حبسن التنظيم حيث تسود 

خربات التعلم واضحة البنية حققوا أنواعا معينة من حتصيل الثالميذ أفضل من املعلمني الذين مل 

  ·)26-24،ص1999جابر عبد الحميد جابر،(    .ساتيستخدموا هذه املمار 

                                                

ومن بني الدراسات اليت تؤكد دور املعلم بصفته منفدا للمنهاج بإستعمال جمموعة من طرائف التدريس 

مثال  –تعريف ( يف الرياضيات يف ترسيخ املفاهيم الرياضية، ما قام به  الري حيث يرى أن أسلوب 

وقد أوضحت  على الرغم من شيوع إستعماله بني املعلمني فإنه قد يكون األسلوب األكثر فعالية) 

نتائج دراسته أنه ال توجد فروق معنوية ترجع إىل إختالف موقع التعريف يف أسلوب تدريس املفاهيم 

الرياضية على الرغم من تفوق أسلوب التدريس الذي يتضمن تعريف املفهوم على ذلك الذي خيلو 

عة أساليب لتدريس منه، وتتشابه دراسة ركرت مع الدراسة السابقة، حيث إهتمت باملقارنة بني أرب

املفاهيم الرياضية ختتلف بإختالف موقع تعريف املفهوم يف كل منها وجتدر اإلشارة إىل أنه قسم أفراد 

، وقد دلت نتائج هذه الدراسة )منخفض  –مرتفع ( العينة، تبّعا للمستوى التحصيلي إىل جمموعتني 

: ساليب فعالية على مستوينيالتعريف فقط أكثر األ على أن أسلوب التدريس الذي إستخدم فيه

  ·) 313، ص 1995صالح الخراشي،(   . املعرفة والفهم
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  :قياس التحصيل الدراسي -4          

  :نظرة تاريخية  -4-1

           إن إستبعاد األساليب املختلفة اليت تستخدم يف وقتنا احلاضر يف قياس التحصيل الدراسي 

مستنريا ينبغي أن يستند إىل الرؤية واضحة للتطورات التارخيية اليت مرت ا هذه  أو األكادميي إستيعابا

  .األساليب حىت أصبحت كما نراه اليوم

فاإلمتحانات املدرسية كانت تعتمد إعتمادا أساسيا على اإلختبارات الشفوية حىت اية النصف 

الذي كان  Horace mannتزعم هوراس مان  1845ويف عام  .األول من القرن التاسع عشر

يعد من القادة الرتبويني البارزيني يف والية بوسطون األمريكية حركة تطوير التعليم العام، وأكد ضرورة 

تقومي إستخدام اإلمتحانات التحريرية اليت تتسم باملوضوعية واإلتساق بدال من اإلختبارات الشفوية يف 

شفوية يف التقومي إىل أن بدأت يف اإلضمحالل وحلت املتعلمني، ولكن إستمر إستخدام اإلختبارات ال

الذي   G. Fisherأعد املريب اإلجنليزي جورج فيشر  1864ويف عام  .حملها اإلختبارات التحريرية

كان يعمل مدير مدرسة أول إختبار حتصيلي حتريري يتكون من عّدة مقاييس متدرجة وأمثلة 

ومواصفات متنوعة ميكن بإستخدامها تقييم جودة اخلط والنحو والتعبري واهلجاء والرياضيات وغريها 

  ·)303،ص 2000الدين محمود عالم، صالح(.من املواد الدراسية

لقياس  1895 سنة Rice على يد رايس حتصيلي اختبارويف الواليات املتحدة األمريكية ظهر أول 

كلمة، كما أعد جبانب ذلك  50 قدرة ثالميذ املدارس اإلبتدائية على اهلجاء وتكون اإلختبار من

 Stone واللغة اإلجنليزية، ويف بداية القرن العشرين وضع ستون إختبارات حتصيلية يف احلساب

حيث أعد إختبار جودة اخلط  Thorndike ّمث تبعه ثروندايك 1908 إختبارا يف احلساب سنة

ظهرت عّدة دراسات لتشري إىل عدم ثبات الوسائل  1910 ومع بداية، 1909 لألطفال يف عام
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نتائج ذلك توجيه اجلهود إىل  وكان من اليت أتبعت من قبل املدرسني يف تصحيح اإلمتحانات املدرسية

  .    ث عن إجراءات أكثر موضوعية يف إعداد اإلختبارات وإعطاء الدرجات للطالبالبح

  )  211، ص 2002قاسم علي الصراف،(                                                                

اإلختبارات مبا يف ذلك بطريات  1920وتزايد عدد هذه اإلختبارات زيادة كبرية قرب اية عام 

وبطارية إمتحانات أيوا للمحتوى الدراسي  1923للمرحلة اإلبتدائية عام  ستانفورد التحصيلية

، وقد أسهمت هذه البطاريات وما أكدته كثري من الدراسات اليت 1925للمرحلة الثانوية عام 

أجريت يف ذلك الوقت حول عدم إتساق تقديرات املعلمني لطالم، يف التوجيه املتزايد حنو 

  .بارات املوضوعية لتقومي التحصيل الدراسياإلخت

ومنا عدد من اإلختبارات التحصيلية املقننة املنشورة اليت إستخدمت املفردات املوضوعية حىت وصل إىل 

املئات، وتضمنت إختبارات مادة واحدة وبطاريات تشمل على عدد من إختبارات مواد دراسية 

داد اإلهتمام ببناء مفردات موضوعية تقيس الفهم متعددة، وإختبارات تشخيصية وتنبؤية، كما إز 

واإلستنباط وتطبيق املعلومات، وغريها من العمليات املعرفية العليا، وكذلك األهداف التعليمية 

  .الشاملة

وشهد عقد الثالثينات تصميم آلة تصحيح اإلختبارات املوضوعية لتسيري تطبيق وتصحيح اإلختبارات 

     ·)304،ص 2000صالح الدين محمود عالم، (.ق واسعالتحصيلية املقننة على نطا

  :اإلختبارات المدرسية  -4-2

تلعب اإلختبارات املدرسية مبختلف أنواعها، واليت يقوم املعلم ببنائها وإعدادها دورا رئيسيا يف عملية 

التقومي املدرسي، ألن هذه اإلختبارات مصممة أساسا لقياس ناتج التعليم الصفي وألا مالئمة هلذا 

صور يف تلبية احلاجات القياس من اإلختبارات املعيارية اليت تتصف بشيء من العمومية وببعض الت

اخلاصة بكل سياق صفي على حدة، وينبغي على املعلم الذي يرغب يف إعداد إختبار حتصيلي ما أن 
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يكون تصورا واضحا عن أهداف اإلختبار وكيفية إستخدام وتفسري النتائج اليت يتمخض عنها وهذا 

  .لدراسية وطرق القياس املناسبةيشري إىل ضرورة التحديد املسبق لألهداف التعليمية وحمتوى املادة ا

  ) 614، ص 1998عبد المجيد نشواتي ،(                                                             

  : وفيما يلي عرض خمتصر خلطوات بناء اإلختبارات التحصيلية

  : خطوات بناء اإلختبارات التحصيلية  - 4-2-1

  :عليها وكيفية إجرائه سيطبقتحديد الهدف من اإلختبار والعينة التي  -أ

يف هذه اخلطوة  يقوم مصمم اإلختبار بتحديد ما يراد قياسه بالضبط ونوع األفراد املراد إختبارهم 

وأعمارهم و مستواهم التعليمي والطريقة اليت سيطبق ا اإلختبار سواء كان شفويا أم حتريريا أم 

  ·) 106، ص 2002محمود عبد الحليم منسي وسهير كامل أحمد،(  .ريقة فردية أو مجعيةسيطبق بط

اخلطوة الثانية هي حتديد املوضوعات املراد تغطيتها باإلختبار، ويتم ذلك  :تحليل المحتوى  -ب

ّمث حتليلها إىل خطوط عريضة من عناوين لفصول وموضوعات ومن ) الدراسية( بتحليل حمتوى املادة 

   .حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني يتم تغطيتها بفرتات اإلختبارإىل 

  ) 238، ص 2004سهيلة محسن كاظم الفتالوي،(                                                                              

نواتج ( وهو جدول ثنائي البعد، أحد أبعاده قائمة األهداف  : إعداد جدول المواصفات -ج

   .والبعد الثاين هو عناصر احملتوى اليت يشملها اإلختبار) التعلم املرغوب فيها 

 ) 146، ص 2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان،(                                              

حتديدها خيتار عددا من املفردات لكل حمور من حماور اإلختبار اليت سبق  :صياغة المفردات  -د

ويراعي التوازن بني النواحي اليت يقيسها اإلختبار وينبغي على مصمم اإلختبار مراعاة الشروط التالية 

  .يف إختبار املفردات
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  .أن يكون للمفردة معىن واحد حمددا أو فكرة واحدة فقط -

 .اإلبتعاد عن العبارات الغامضة -

 .ري مبنية على غريها من املفرداتأن تكون كل مفردة مستقلة عن بقية مفردات اإلختبار أي غ -

 .أن تكون لغة كل مفردة صحيحة -

 .أن تكون املفردات واضحة -

 .أن تكون صياغة املفردات بطريقة مشوقة -

 .اإلبتعاد عن املفردات الصعبة أو املعقدة -

 .اإلبتعاد عن املفردات البديهية أو التافهة -

 .عبارات نفي النفي عند إختبار مفردات اإلختبار ينبغي اإلبتعاد عن إستخدام  -

  .وذلك إنطالقا من السهل إىل الصعب، بإستعمال معامل السهولة :ترتيب المفردات  -ه

  .توضيح طريقة اإلجابة مع إعطاء بعض األمثلة :صياغة تعليمات اإلختبار - و

  :إعداد مفتاح للتصحيح -ز

اليت سيطبق عليها  جتريب اإلختبار على جمموعة هلا نفس مواصفات العينة :تجريب اإلختبار -ح

  .اإلختبار وذلك حلساب خصائصه السيكومرتية

ستبعاد املفردات غري الواضحة واليت ال متيز مع إ :صياغة اإلختبار في صورته النهائية -ط

  ) 108 -107،ص 2002محمود عبد الحليم منسى وسهير كامل أحمد،.( التأكد من وضوح اإلرشادات
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  :التحصيليةأنواع اإلختبارات  - 4-2-2

هناك العديد من التصنيفات لإلختبارات التحصيلية، منها تقسيم حسب نوع املفردات اليت حتتوي 

  . إختبارات املقال، واإلختبارات املوضوعية: عليها اإلختبار وهي

  ) 104،ص 2002أحمد،محمود عبد الحليم منسى وسهير كامل (                                                             

تستخدم عندما يهتم املعلمون بقياس قدرة ثالميذهم على التفكري وعلى  :اإلختبارات المقالية -أ

إستخدام ما إكتسبوه من معارف ومعلومات، حيث أا تتيح للمستجيب درجة من احلرية لتشكيل 

   .وتنظيمها وتقوميهاإستجاباته، ومتكنه من بيان قدرته على تذكر األفكار واملعارف وحتليلها 

  ) 615، ص 1998عبد المجيد نشواتي، (                                                     

  :أنواعها - 1-أ

باإلعتماد على مدى ) املقيد( واسع اإلستجابة، واملوجه: تقسم األسئلة املقالية إىل نوعني رئيسيني

  .أفكاره وكتابة جوابهب لتنظيم الاحلرية، سعة املدى املعطى للط

  ):المفتوح( اإلستجابات الموسعة  -1- 1-أ

يف األسئلة املقالية الواسعة اإلستجابة، ليس هناك من حدود ائية توضح على الطالب خبصوص 

النقاط اليت سيناقشها، أو على التنظيم الذي سوف يستخدمه تقابل هذه الفائدة احلسنة جوانب 

  :سلبية تسهم يف 

 .نوعا غري مهم أو فعال يف قياس األهداف التعليمية اخلاصةجعل املقال  -

 .)وسنناقش هذه النقطة يف مكان آحر من هذا الفصل . ( عدم ثبات التصحيح - 

 ) 117، ص 2003ويليام مهرنس وإرفين ج لمهنن،(                                                      
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  ):المحدودة ( اإلستجابات القصيرة  -2- 1-أ

يف هذا النوع من األسئلة حيدد واضح األسئلة شروطها لإلجابة ال تسمح باإلجابة املطولة كما أن 

: تكون حمدودة، وعادة ما تبدأ أسئلة هذا النوع بأفعال سلوكية مثلاملعلومات اليت يغطيها كل سؤال 

  )52،ص 2002سليمان،صالح أحمد مراد وأمين علي (  .علل، أذكر األسباب، برهن، بني، أثبت

  :مزايا وعيوب اإلختبارات المقالية  - 2-أ

اإلختبارات املقالية تتمتع مبزايا هامة، وعليها بعض العيوب واملآخذ تؤثر يف درجة الثقة يف نتائجها، 

  .لذا ينبغي أال تكون أسئلة املقال هي أدوات القياس الوحيدة لقياس التحصيل الدراسي

  : مزاياها

إعدادها وتطبيقها، وإقتصادية يف تكلفة طبعها لذا فهي توفر الكثري من الوقت واجلهد سهلة يف  -

 .واملال

واليت ) اإلبتكاري، الناقد اإلستداليل ( تقيس عمليات عقلية عليا مثل التفكري جبميع صوره  -

 .تعجز األسئلة املوضوعية عن قياسها

 .ختلو من التخمني -

 .تقلل فرص الغّش بني الطلبة -

 .جّيدة لتحسني مهارة الكتابة خاصة يف الّلغاتوسيلة  - 

  ) 54، ص 2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان،(                                                                  

  :عيوبها

 .التمثيل الضعيف للمحتوى، وباألخص يف املقال من النوع املوسع اإلستجابة  -

  )119،ص 2003وليام وإرفين،(                                                                                          
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 مستوى  الثبات فيها منحفض لقلة األسئلة وذاتية التصحيح -

 )55،ص 2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان،( .نستغرق وقتا طويال يف تصحيحها -

  

 

  :اإلختبارات المقاليةتصحيح  - 3-أ

أشري فيما تقدم إىل عدم ثبات نتائج اإلختبارات املقالية بسبب بعض العوامل الذاتية اليت تتدخل يف 

  :التصحيح، لذلك يتحسن مراعاة اإلرشادات الّتالية لزيادة درجة ثبات هذه النتائج

ئلة املقالية كالعوامل اخلاصة حتديد العوامل ذات العالقة بنتائج التعلم املرغوب يف قياسها باألس -1

أقسام اإلجابة، تنظيم اإلجابة ( وبشكلها ) إخل....أفكار، عالقات، حقائق( مبضمون اإلجابة 

  .)إخل ....التهجئة

إعداد مفتاح لإلجابة لدى األسئلة ذاا، وجتربته على عدة أوراق إجابة يتم إختيارها عشوائيا  -2

  . قبل القيام بالتحصيل الفعلي

حدة وإمنا يستحسن  ىعدم تصحيح أسئلة اإلختبار مجيعها دفعة واحدة يف كل ورقة إجابة عل -3

  .تصحيح السؤال يف أوراق مجيعها، لكي ال يتأثر تصحيح سؤال بعالمة سؤال آخر

، حىت ال يتأثر التصحيح مبوقع ورقة خلط أوراق اإلجابة بشكل عشوائي بعد تصحيح كل سؤال -4

  .لألوراق األخرى، وخباصة عندما تقع هذه الورقة بعد ورقة متطرقة سلبا أم إجيابااإلجابة بالنسبة 

حماولة تصحيح السؤال نفسه يف أوراق اإلجابة مجيعها أثناء جلسة واحدة حىت ال يتأثر التصحيح  -5

  ·)617 -616، ص  1998عبد المجيد نشواتي، (. بإختالف توقيته
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  :اإلختبارات الموضوعية  –ب 

لإلنتقادات اليت وجهت لإلختبارات املقالية، مت بناء وتطوير اإلختبارات املوضوعية وهي نظرا 

اإلختبارات اليت تشمل على أسئلة حمددة املعىن ولكل منها إجابة صحيحة واحدة ال خيتلف 

  .املصححون فيها 

  

  : أنواعها -1-ب

  :تقسم اإلختبارات املوضوعية إىل عدة أنواع منها

يعترب من أسهل األنواع يف إعداده، حيث ميكن   :الصواب أو الخطأ أسئلة  -1-1-ب

أن متثل حمتوى املقرر متثيال كبريا، ولكنها تقيس مستويات بسيطة  كتابة مفرداته بسرعة، كما ميكنها

    من األهداف ويصعب قياس املستويات العليا منها بواسطتها، وتتأثر درجات املفحوصة بالتخمني

عندما يكون يف شك من صحة إجابته، والدرجات هنا يكون مشكوك ) عدم املوافقة باملوافقة أو ( 

ويزداد تضخم درجات هذا النوع من  50فيها حيث ميكن أن تكون نسبة التخمني يف املتوسط هي 

فهذه األلفاظ مجيعا  .األسئلة أكثر عندما تتضمن األسئلة حمددات دقيقة مثل كل،دائما، أبدا وفقط

  ·) 125، ص 2002محمود عبد الحليم منسى وسهير كامل أحمد،(   .ردة غري صحيحةتوضح أن املف

  ) :المطابقة( مفردات إختبارات المزاوجة  -2-1-ب

تتألف مفردات إختبارات املزاوجة من قائمتني من العبارات تشمل األوىل العبارات الدالة على األسئلة 

حبيث يطلب من الثلميذ إجراء مزاوجة بني كل يف حني تشمل الثانية العبارات الدالة على اإلجابات 

خمني إال أا تقيس مستوى عبارة من القائمة وما يقابلها من القائمة الثانية، ورغم أا تقلل فرصة الت

  ·)623- 622، ص1998عبد المجيد نشواتي، (   .  التذكر
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  :أسئلة إعادة الترتيب -3-1-ب

تتكون أسئلة إعادة الرتتيب من جمموعة من الكلمات أو العبارات الدالة أو التواريخ أو األحداث أو 

ترتيبها يف شكل منطقي طبقا  الرموز أو األشكال غري املرتبة ترتيبا منطقيا واملطلوب من الطالب

سواء  ) التذكر( ألحداثها، تقيس هذه األسئلة نواتج التعلم يف املستوى البسيط وهو مستوى املعرفة 

تفصيلية، وتذكر طرق مجع كانت تذكر املصطلحات، واحلقائق النوعية أي املعلومات ال

سواء تفسري أو تلخيص أو   )اإلستيعاب ( والنظريات، وتقيس مستوى الفهم  والقوانني،احلقائق،

  ) 170، ص 2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان،(  .ترمجة أو إدراك عالقات

  :أسئلة إلختبار من متعدد  -4-1-ب

تعد أسئلة اإلختبار من متعدد من أهم أنواع األسئلة املوضوعية ألا تشمل على معظم األنواع 

، أسئلة )الصواب أو اخلطأ (ختبار من بديلني األخرى من األسئلة، حيث ميكن صياغة أسئلة اإل

اإلختبار من متعدد، وأيضا ميكن أن تقيس  ةاملقابلة، أسئلة إعادة الرتتيب بصورها املتعددة، يف صور 

أهدافها عقلية يف مستويات متعددة، تقيس مجيع املستويات العقلية املعرفية كما صنفها بلوم بدءا من 

  .التذكر حىت التقومي إذا أحسن إعدادها

حيدد املعلم فيها ) أو منت السؤال ( ويتألف سؤال اإلختبار من متعدد يف أبسط صورة من مقدمة 

املشكلة اليت تصاغ يف هيئة عبارة إستفهامية، أو يف شكل عبارة ناقصة، يلي هذه املقدمة قائمة من 

هذه البدائل هو اإلجابة الصحيحة وأحد   Alternativeاحللول احملتملة للمشكلة تسمى البدائل 

سؤال وباقي البدائل عبارة عن مشتتات وهي بدائل غري صحيحة، مث يطلب من الطالب أن يقرأ ال

  .وقائمة البدائل قراءة متعمقة مث ينتقي البديل الصحيح لكل سؤال 

  ) 186، ص 2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان، (                                                               
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  :مزايا وعيوب اإلختبارات الموضوعية  -2-ب

  :مزاياها 

 .املنهاجتغطي جزءا كبري من حمتوى  -

 .السهولة والدقة يف تصحيحها -

 . متتاز بثبات عال -

 ) 230، ص 2004سهيلة محسن كاظم الفتالوي، ( .   ال تتأثر بالذاتية يف تصحيح -

 

  :عيوبها

 .حتتاج إىل جهد ووقت كبري من أجل إعدادها -

أفكاره ال تستطيع قياس جوانب التحصيل كلها، وخباصة فيما يتعلق بقدرة الطالب على تنظيم  -

 ) 619،ص 1998عبد المجيد نشواتي،( .ومعاجلتها، أو قدرته على النقد والتقومي وحل املشكالت

  .الغش فيها سهل خاصة إذا كانت املراقبة غري مشددة -

  ) 155،ص2002صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان،(                                                                  

  :فوائد قياس التحصيل  -4-3

تشكل عملية التحصيل األكادميي مكونا رئيسيا من مكونات العملية التعليمية، فهو ميكننا من 

التعرف على التغريات النامجة عن التعلم، ومن تعديل األهداف التعليمية الراهنة، وختطيط حماوالت 

يف ذاته، ألنّه يستشري دافعية املتعلمون تعليمية مستقبلية، حيث يعترب القياس التحصيلي غاية تعليمية 

    ·) 627، ص 1998عبد المجيد نشواتي،(  .ويعزز بعض اإلسرتاتيجيات التفكريية لديهم
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ويف السياق نفسه يشري سعد جالل أن اإلمتحانات املدرسية تفيد املسؤولني املباشرين عن عملية 

ليمي الذي حققه الثلميذ من خالل حتصيله التدريس، ذلك أا تغطي الصورة احلقيقية واملستوى التع

للمعلومات يف مادة دراسية واحدة أو جمموعة من املواد وتشخيص نواحي القوة والضعف عند 

   ) 112، ص 2001سعد جالل ، .( ممّا يساعدنا يف توجيهه إىل ختصيص معني حسب قدراتهالثلميذ، وهذا 
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  :خالصة الفصل 

القول أن التحصيل الدراسي هو كل أداء يقوم به الثلميذ يف املوضوعات املدرسية ممّا سبق ميكن  

املختلفة، بغرض الوصول إىل مستوى معني  من الكفاءة تؤهله إىل حل مشكالت تعرتضه يف حياته 

  .والتكيف مع بيئته، ويف ضوء حمتوى املناهج وأهدافها

ثر حتصيل الثالميذ بعوامل عّدة منها متعلق ويتم قياس ذلك من خالل اإلمتحانات املدرسية، ويتأ

بقدراته العقلية، وصحته اجلسمية والّنفسية، وأخرى مرتبطة مبحيطه اإلجتماعي املدرسي الذي ال يزال 

  .املعلم يلعب فيه الدور األكرب

املقالية، وتؤكد على قياس قدرة املتعلم على : ويقاس التحصيل يف مدرستنا بنوعني من اإلختبارات

ذايت من جانب  التفكري وعلى إستخدام ما إكتسبه من معارف ومعلومات، لذلك تنطوي على عنصر

املفحوص والفاحص على ّحد سواء، واإلختبارات املوضوعية، وتؤكد على قياس إجابات موضوعية 

تحكم فيها السؤال ذاته، ومتكن املعلم من تكوين أحكام موضوعية تتحكم فيها إجابات الطالب ي

  .نفسه

  :وتأخذ اإلختبارات املوضوعية أشكاال متنوعة، أكثرها تواترا هي 

أسئلة الصواب واخلطأ، وأسئلة املطابقة، أسئلة إعادة الرتتيب، وأمهها أسئلة اإلختبار من متعدد، 

التعرف على التغريات النامجة عن التعلم، تعديل األهداف : لتحصيل فوائد منهاولعملية قياس ا

التعليمية الراهنة، وختطيط حماوالت تعليمية مستقبلية، كما يعترب حمكا للمهارات التدريسية خاصة يف 

    .جانبها اإلتصايل وبالّتايل تقرير مدى كفاءة املعلم
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  : تمهيد

مت التعرف يف الفصل السابق على منهج الدراسة املناسب هلا، وحدودها ومواصفات  بعد أن       

عينتها فاألدوات املستخدمة يف مجع البيانات وخصائصها السيكومرتية، وإجراءات الدراسة 

سوف يتم يف هذا الفصل تقدمي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة األساسية ومناقشتها تيعا  اإلستطالعية

لتسلسل فرضياا، بعد حتليلها باألساليب اإلحصائية املناسبة هلا، وقد إستخدم الطالب الباحث 

اخلطي البسيط يف الكشف عن نوع العالقة  حتليل التباين ومعامل اإلرتباط بريسون وحتليل اإلحندار

    وشدا بني متغريات الدراسة يف حتليل نتائج الفرضية األوىل

  :عرض وتحليل نتائج الدراسة : أّوال 

اليت تنص على أنه ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل : عرض نتائج الفرضية األولى -

 .صعوبات تعلم الرياضيات 

     املعيارية لكل من التحصيل الدراسي يبني نتائج  متوسطات واإلحنرافات) : 03(الجدول رقم 

( x)  وصعوبات تعلم الرياضيات(y)  من خالل اإلحصاء الوصفي.  

  اإلحصاء الوصفي

  العينة  اإلنحراف المعياري  المتوسط  

Y  

X  

27.8333  

5.6473  

6.58150  

1.23224  

30  

30  
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، حيث جند أن املتوسط )املعياري متوسط احلسايب واإلحنراف( لقد مت حساب اإلحصاءات الوصفية 

فمجموع  (x)، أّما املتغري  6.581= وإحنرافه املعياري  27.8333هو  (y)احلسايب للمتغري

  . 1.23224وإحنرافه املعياري هو  5.6473= متوسطه  

وصعوبات تعلم الرياضيات  (x)يبني نتائج العالقة بني التحصيل الدراسي :  ) 04(الجدول رقم 

(y) من خالل حساب معامل اإلرتباط بريسون.  

  العالقة

X Y    

,500 

1.000  

1.000 

,500  

Y    بيرسون العالقة  

X 

,002 

.  

.  

.002  

Y         مستوى الداللة عند نيل واحد 

(1-Tailed )                   

X  

30 

30  

30 

30  

Y                                         

N                                         

X                                    العينة  

  

تشري نتائج الفرضية كما هي موضحة أعاله يف اجلدول من خالل حساب معامل اإلرتباط بريسون 

وهي عالقة طردية موجبة جزئية دالة  0.500=  أن قيمة معامل اإلرتباط (y)و  (x)بني املتغريين 

أقل من مستوى  0.002املقابلة لقيمة معامل اإلرتباط  Sigإحصائيا، حيث جند أن مستوى الداللة 

ونقبل فرضية البحث  h0دال إحصائيا وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية  فهو 0.05الداللة املعنوية 
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سي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات أي أن زيادة القائلة أنه ميكن التنبؤ بالتحصيل الدرا

  .التحصيل الدراسي تزيد كلما كشفنا عن صعوبات تعلم الثلميذ للرياضيات

يبني نتائج ملخص منوذج التنبؤ بالتحصيل الدراسي وصعوبات تعلم ) : 05(الجدول رقم 

  .الرياضيات

  ملخص نموذج

لخطأ المعياري من ا

  خالل التقدير

مربع  2تعديل ص

  معامل التحديد

  نموذج  ص  معامل التحديد 2ص

5.79995          

     x) ثابت: ( التنبؤ: أ 

وهي معامل  ، 2ئج الفرضية كما هي موضحة أعاله من خالل اجلدول أن حساب قيمة صتشري نتا

وهي عالقة طردية سالبة ضعيفة غري دالة إحصائيا مبعىن أن قدرة متغري التحصيل  0.25= التحديد 

  .الدراسي يف التنبؤ بصعوبات تعلم الرياضيات ضعيف وغري دال إحصائيا

 (x)يوضح نتائج حتليل التباين لكل من متغري التحصيل الدراسي  ) :06(الجدول رقم 

  . (y)وصعوبات تعلم الرياضيات 

  تحليل التباين

  مستوى الداللة

Sig 

القيمة الفائية 

  المحسوبة

F  

  درجة الحرية  متوسط المربعات

df  

  نموذج  مجموع المتوسطات

,005b 9,342  314,263 

33,639  

1 

28 

29  

314,263 

941,904 

1256,167  

  اإلنحدار

  البواقي

  المجموع
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   y:  تابع املتغري. أ

   x)الثابت: (لتنبؤ ا. ب

ومستوى الداللة  ( F = 9,342 )نالحظ من خالل اجلدول أن القيمة الفائية احملسوبة 

معناه دال إحصائيا وبالتايل  0,05أقل من مستوى الداللة املعنوية  0,005املقابل 

ونقبل فرضية البحث القائلة بأن قدرة متغري التحصيل يف  H0نرفض الفرضية الصفرية 

  .التنبؤ بصعوبات تعلم الرياضيات دال إحصائيا

يوضح نتائج معامالت بني كل من متغري التحصيل الدراسي ومتغري ) : 07(الجدول رقم 

  .صعوبات تعلم الرياضيات

  معامالت

 %95.0فترة ثقة 

  لمعامل اإلنحدار

  مستوى

  الداللة

Sig 

, 

  قيمة

T  

  المحسوبة

  خطأ

  المعامالت

  نموذج  تقدير المعامالت

  مقيد

  أعلى

  مقيد

  أدنى

  الخطأ  بيتا

  المعياري

 

B 

23.088  

4.462  

2.406  

,881 

,018 

,005  

2,525 

3,056  

  

,500 

5,048 

,874  

12 ,747 

2,671  

  1ثابت 

X 

  . y: تابع المتغير . أ

الّلتني ظهرتا يف جدول  bو aتشري نتائج الفرضية كما هي موضحة أعاله باجلدول إىل حساب قيميت 

Coefficients ستكون على ) معادلة التنبؤ(تدل على أن شكل معادلة خط اإلحندار  وهي

  :الشكل التايل  
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Y=12,74 + 2,671 x  

حيث جند  tكما حتدثنا سابقا اإلحصاء   H0كما يستخدم هنا لقبول أو رفض الفرضية الصفرية 

هو  t، حيث جند مستوى الداللة املقابل لقيمة bأمام معامل املتغري املستقل  3,056قيمتها 

 H0وبالتايل فإننا نرفض الفرضية الصفرية  0,05وهي أقل من مستوى الداللة املعنوية  0,005

ميكن أن نتنبأ بالتحصيل الدراسي من خالل  ونقبل الفرضية البديلة أو الفرضية البحث القائلة بأننا

  .صعوبات تعلم الرياضيات

ملعامل اإلحندار فتظهر من خالل العمود األخري من اجلدول، حبيث جند  %95أّما بالنسبة لفرتة ثقة 

  . %95ودرجة ثقتنا يف هذه النتيجة  462, 4و  0,881تنحصر بني  bأن قيمة معامل اإلحندار 

  :ير نتائج الدراسة مناقشة وتفس: ثانيا 

إنطالقا ممّا ذكر أعاله، نقوم مبناقشة ما كشفت عنه الدراسة احلالية من نتائج يف ضوء ما ورد يف 

اجلانب النظري املعتمد، ّمث مقارنتها بالدراسات السابقة اليت تندرج ضمن إطار التنبؤ بالتحصيل 

  .الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات 

  :نتيجة الفرضية األولى  مناقشة ونفسير

يتبني من خالل التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة حسب الفرضية األوىل واليت مفادها أنه ميكن 

بأن  لدى ثالميذ الصف الرابع إبتدائي التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات

بعد حتويل هذه  موجبة جزئية ووهي عالقة طردية  (r = 0,500 )قيمة معامل اإلرتباط بريسون 

  احملسوبة  fالقيمة إىل قيمة إستداللية فائية إلختبار الداللة اإلحصائية، حيث جند أن قيمة 

 (f = 9,342 )  أكرب من قيمةf    اجلدولية، عند درجة حرية(df = 1 )  ومستوى الداللة 
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 (x = 0,005)  وبالتايل فهو دال إحصائيا وعليه نرفض الفرضية 0,05أقل من الداللة املعنوية 

الصفرية ونقبل فرضية البحث القائلة بأنه ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراي من خالل صعوبات تعلم 

اليت إستهدفت تقصي أثر ) هايت( الرياضيات وهو ما دلت عليه الدراسات السابقة من بينها دراسة 

مادة احلساب وأثرها على التحصيل  املستخدمة يف تدريسإستخدام بعض اإلسرتاتيجيات التعليمية 

اليت هدفت إىل حتديد اث إستخدام املدخل اللغوي ) قنديل واإلمام( الدراسي، كذلك دراسة 

لتدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية مهارات التواصل الرياضي وتنمية اإلجتاهات لدى ثالميذ 

  .فرضية اليت إنطلقنا منها مقبولةات ونستنتج من ذلك أن الالصف الثاين اإلعدادي وغريها من الدراس
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  : تمهيد

يتناول هذا الفصل اخلطوات واإلجراءات العملية املستخدمة يف مجع وحتليل بيانات الدراسة،        

الصدق ( واألداة املستخدمة يف مجع املعطيات، طريقة بنائها واخلصائص السيكومرتية اليت تتمتع ا 

وإجراءات تطبيق أداة الدراسة وكيفية مجع املعطيات، مث األساليب اإلحصائية املستخدمة يف ) والثبات

  .حتليل النتائج   

  :منهج الدراسة  -1

يتم إختيار منهج الدراسة وفق إعتبارات معينة، كطبيعة املوضوع املراد دراسته، واهلدف من البحث 

جيمعها الباحث عن موضوعه حيث يعمل على حتليلها وتفسريها  ونوعية البيانات واملعلومات اليت

  .للتوصل إىل التعميمات املناسبة

ولقد إعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي بنوعه السبيب املقارن الذي يعين بالبحث عن 

بعيد العالقات واألسباب اليت وراء الظاهرة موضوع الدراسة، وهذا النوع من الدراسات يشبه إىل ّحد 

أن الدراسات السببية املقارنة تتم على الطبيعة وتدرس الطريقة التجريبية، والفرق بينهما ميكن يف 

  .أحوال الناس يف حيام اليومية، أو مبعىن آخر تدرس الظاهرة املعينة كما حتدث يف الواقع

صناعيا يرتب فيه  شأن أنواع الدراّسات املسحية مجيعها، خالف الدراسة التجريبية اليت متثل موقفا

الباحث األحداث وحيدد العوامل املختلفة املؤثرة يف موضوع الدراسة، ويعزهلا عن العامل الذي يهدف 

  ) 41، ص 1996كامل محمد محمد عويضة، ( . إىل دراسة تأثريه



 
73 

ع وجتدر اإلشارة إىل أن املنهج الوصفي يتم بإجناز مرحلتني، تتمثل األوىل يف مرحلة اإلستطالع وجتمي

البيانات حول الظاهرة موضوع الدراسة، وتتمثل الثانية يف مرحلة الوصف املوضوعي، اليت تتم بتحليل 

  .البيانات وتفسريها

   :إجراءات الدراسة اإلستطالعية  -2

هي دراسة تسمح لنا بتطبيق املبدأ ألدوات البحث وتعد شرط ضروري للدراسة  :تعريفها  -2-1

  .مصداقية البحث العلمي وال ميكن من دوا أن نتصور

  :أهدافها  -2-2

  :هدفت الدراسة اإلستطالعية إىل 

 .التعرف على ميدان الدراسة  - 

 .التعرف على العينة وخصائصها - 

 .التعرف على الصعوبات اليت ميكن أن تشكل عائق يف الدراسة األساسية - 

 .إختبار مدى صالحية أدوات القياس وخصائصها السيكومرتية من ثبات وصدق - 

وقصد إجراء الدراسة اإلستطالعية قمنا بزيارة إىل مديرية الرتبية لوالية مستغامن بغرض احلصول على 

، بعد ذلك مت حتديد ميدان الدراسة املتمثل يف ) )03(امللحق رقم ( رخصة البحث امليداين أنظر 

حتديد اتمع  إختيار واحدة من مدارس التعليم اإلبتدائي الكائنة على مستوى الوالية، وذلك قصد

األصلي أال وهو ثالميذ السنة الرابعة إبتدائي، وما إذا كانت تتوفر فيهم الشروط واخلصائص املطلوبة 

لنأخذ منها عينة صغرية أي حتديد العينة حجمها وخصائصها، ومت ذلك بالتعاون مع السيد مدير 

  .بتدائي وثالميذهااملدرسة اإلبتدائية، وذلك باإلتصال باملعلمة قسم السنة الرابعة إ
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  :عينة الدراسة اإلستطالعية  -3

يتمثل اتمع األصلي للدراسة يف ثالميذ السنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي وقد متلثة كعينة 

  :ذكرا واجلدول التايل يوضح خصائص العينة 21إناث و  09ثلميذ من بينهم  30إستطالعية 

  .عينة الدراسة اإلستطالعية يوضح خصائص أفراد  ) :01(الجدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور  البيانات/ الجنس 

  30  09  21  التكرار

 %100  %30 %70  النسبة المئوية

  

ثلميذ حيث بلغت نسبة  12يالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث ب 

  . %30بينما نسبة اإلناث تصل  %70الذكور 

  :مجتمع الدراسة  -4

من ثالميذ السنة الرابعة من التعليم اإلبتدائي، ولقد ّمت ) اتمع األصلي ( جمتمع الدراسة يتكون 

ثلميذ، حيث يتوزع جمتمع الدراسة على مستوى ) 30(إختيارهم بطريقة مقصودة، البالغ عددهم 

  .مدرسة إبتدائية واحدة بوالية مستغامن

  :أدوات جمع معطيات الدراسة -5

  :يس صعوبات تعلم الرياضياتإختبار تحصيلي يق -1

  مت تصميم إختبار حتصيلي مدرسي ملادة الرياضيات يقيس صعوبات التعلم الذي أخذناه من كتاب 

   .، وإجراء بعض التغيريات فيه)تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا ( 
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) إختبار التحصيلي المدرسي(ء مقياس صعوبات تعلم الرياضيات طريقة بنا -2

  :وخطوات إعداده 

لقد صمم هذا املقياس اخلاص بالكشف عن أهم الصعوبات اليت يعاين منها الثلميذ يف مادة 

، وذلك بالرجوع إىل عدة مصادر متثلت فيما )مستوى السنة الرابعة( الرياضيات يف املرحلة اإلبتدائية 

  :يلي 

 مد خليل عباسدكتور حماإلطالع على الكتب املتعلقة باملناهج وطرق تدريس الرياضيات لل - 

 .وحممد مصطفى العبسي 

 .إجراء مسح للبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة - 

 .معلم مادة هذا املستوى  - 

 .الدكتور وأستاذ جبامعة مستغامن حولة حممد - 

الوثائق مراجعة حمتوى مناهج مادة الرياضيات الصادرة عن وزارة الرتبية للسنة الرابعة إبتدائي وكل  - 

 .الرتبوية األخرى

بعد اإلطالع على هذه املصادر ّمت إجناز مقياس خاص بصعوبات تعلم الرياضيات مكون من  - 

سؤال، كنسخة أولية تتضمن أهم الصعوبات اليت ميكن أن تعرتض ثلميذ السنة الرابعة  11

 ) 68، 64، ص 2012سايح سامية،( . إبتدائي، وكل سؤال يكشف عن صعوبة حمددة

هو اإلختبار الذي يرتبط بالتعلم الناتج عن اخلربات يف املواقف التعليمية  :تبار التحصيلي اإلخ

  .املنظمة، حيث يكون اإلهتمام منصبا على مدى ما تعلمه الثلميذ من برنامج ما 

  :وصف مقياس إختبار صعوبات تعلم الرياضيات  -3

طرف الباحث بالّلجوء إىل الكتب كما سبقت اإلشارة إليه فقد مت تصميم هذا اإلختبار من 

 اوإستشارة املعلمني والدكتور حممد حولة واألستاذ برابح، وقد مت كذلك وضع طريقة تصحيح هذ
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اإلختبار أو ما يعرف بسلم التنقيط الذي إتبعته يف تصحيح إجابات على هذا اإلختبار، ويتكون هذا 

جات لكل جواب صحيح، وكذلك مع اإلختبار من إحدى عشر سؤال، كان لسؤال األول أربعة در 

السؤال الثاين والثالث والرابع و احلادي عشر فإن إجابتها تصحح بإعطاء أربعة درجات لكل إجابة 

صحيحة، أّما السؤال اخلامس والسابع و التاسع والعاشر فإن إجابتها تصحح بإعطاء ثالث درجات 

بإعطاء ستة درجات لكل إجابة لكل إجابة صحيحة، أّما السؤال السادس فإن إجابتها تصحح 

الثامن تصحح إجابته بإعطاء عالمتني لكل إجابة صحيحة وبالتايل يكون  السؤالصحيحة، أّما 

، وهي الدرجة القصوى اليت يصلها هذا اإلختبار أي العالمة أو 40اموع النهائي للدرجات هو 

  ) 68، ص 2012سايح سامية، ( . الدرجة اليت يأخذها كل ثلميذ من الثالميذ 

  .يوضح سلم تنقيط اإلختبار التحصيلي يف تصحيح اإلجابات ) :02( الجدول رقم 

  درجة كل سؤال  األسئلة

  درجات لكل جواب صحيح 4  السؤال األول

  درجات 4  السؤال الثاني

  درجات 4  السؤال الثالث

  درجات 4  السؤال الرابع

  درجات 3  السؤال الخامس

  درجات 6  السؤال السادس

  درجات 3  السؤال السابع

  درجات 2  السؤال الثامن

  درجات  3  السؤال التاسع

  درجات 3  السؤال العاشر

  درجات 4  السؤال الحادي عشر

  درجة 40  المجموع
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  :تعليمات المقياس  -4

طبق إختبار احلساب التحصيلي يف الفرتة الصباحية والذي كان  :إختبار التحصيلي للرياضيات  -

 :التايل على الشكل 

 .توزيع نسخة اإلختبار على الثالميذ  •

حث الثالميذ واحلرص عليهم من أجل ملء البيانات األولية املوجودة يف الصفحة األوىل من  •

 .اإلختبار

 .قراءة التعليمات جّيدا وشرح طريقة اإلجابة على أسئلة اإلختبار •

 .إعالمهم بأن لديهم احلرية بإستعمال أوراق احملاوالت •

 .لديهم حرية التنقل من سؤال آلخر حثهم بأن •

 .اإلختبار ساعة واحدة من الزمنا خصص هذ •

  .بعد إنتهاء املدة احملددة مت مجع األوراق على الثالميذ ليتم التصحيح وبداية عملية التفريغ

  ) 72، ص 2012سايح سامية، (                                                                          

  :األساليب اإلحصائية  -6

  :التاليةمستخدمني االساليب  spssاعتمدنا يف عملية االستغالل و املناقشة على برنامج 

يف التحصيل  ثالميذيستعمل لدراسة العالقة بني درجات ال:معامل االرتباط بريسون-1

  .الذي يقيس صعوبات تعلم الرياضيات ألتحصيليالثالميذ يف اختبار الدراسي و درجات 

  .ا���د� ��� ا���و�ط�ت وا��را��ت ا�����ر��2-

يستخدم حتليل اإلحندار اخلطي البسيط لدراسة قوة العالقة بني : حتليل اإلحندار اخلطي البسيط -3

   .متغريين عددين
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        :معادلته

  

  :حيث 

Y : املستقلتعين املتغري التابع الذي يتأثر باملتغري.  

B : تعين ميل اخلط املستقيم الذي يوضح مقدار قيمة التغري التابع يف حالة التغري بوحدة واحدة

  .املستقلللمتغري 

X :تعين املتغري املستقل الذي يؤثر على املتغري التابع.  

E  :املعادلةلفعلية للمتغري التابع واملقدرة يف تعين اخلطأ العشوائي وهو الفرق بني القيمة ا.  

يستخدم للمقارنة بني املتوسطات أو التوصل  ،ANOVAويرمز له ب  :التباينتحليل  -4

  .إىل قرار يتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بني متوسطات األداء

Y= a + b × + e 
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  )01(الملحق رقم 

  اإلختبار التحصيلي للرياضيات

  :البيانات األولية عن الثلميذ

  :...................................إسم ولقب الثلميذ

  :..............................................السن 

  ( )أنثى   ( )               ذكر                                               :الجنس 

  ( )ال        ( )             نعم    :              هل يعاني الثلميذ من أمراض مزمنة 

  ( ) ال  ( )                 نعم   :                    هل والداه متوفيان أو أحدهما 

  ( )  ال ( )                نعم    :                     هل هما مطلقان أو منفصالن 

  ( )ضعيفة ( )      متوسطة ( )      جيدة :     جتماعية واإلقتصاديةهي حالة أسرته اإلكيف 

  :..........................معدل الرياضيات 

  : ..............................المعدل العام 

  :..............................         إسم المدرسة 
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 )عالمات  4:                                               ( جد قيمة ما يلي  -1

1( 153  +95                       ..........=2 (82  +24 ..............= 

3( 97  +25                        .......... =4 (64 – 47 ..............= 

 

 )عالمات  4:                    ( ضع العدد المناسب في           فيما يلي  -2

1( 12  =           +33                         2 (25 -         =12 

3(         2                                          4 (8     7   

    +4    3                                          -         3  

    6       5                                               2    4      

 )عالمات  4:           ( أكتب العملية الحسابية التي تدل على الشكل التالي  -3

 

 

  تصبح                     و  

  

  

  :...................................................................العملية الحسابية هي 
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  يبقى                               تكسرت                     

  

  ................................................................:.العملية الحسابية هي

 )عالمات  4:                                                 (جد ناتج ما يلي  -4

1(  2      5                                 2   (4        4  

+  3      2                                     +5         1         

  

3  (6       7                                4   (5         9   

  -  3      4                                   -  7        8         

     )عالمات  3(       :أمام كل عبارة من العبارات التالية ) خطأ(أو ) صح( ضع كلمة -5

 ................................عدد زوجيهو  54العدد  )1

 ................................المستطيل له ثالثة أضالع )2

 .......................................سم 100= المتر  )3

 )عالمات 6(                      :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فما يلي  -6

 :هو  21العدد الموالي للعدد  )1

                 22) ج                21) ب                         20  ) أ
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:يقاس طول الغرفة بوحدة ) 2   

اللتر) الكيلوغرام                          ج) المتر                          ب) أ  

عدد رؤوس متوازي األضالع) 3  

رؤوس 5) ج                 رؤوس             4) رؤوس                     ب 3) أ  

)عالمات  3:                                ( أكمل مستعمال العد بالمئات  -7  

500    100 

 

)عالمات  2:                                     ( العدد الواقع بين العددين  -8  

 

                

قرشا، كم قرشا أصبح معه ؟ 20قرشا، أعطاه أبوه  55أحمد  مع -9  

)عالمات  3(                                                                            

طالبا، كم طالبا بقي في الصف ؟ 12طالبا، خرج إلى الساحة  38صف يحتوي على  -10  

)عالمات  3(                                                                           

صفحة من القصة في اليوم الثاني، إذا   13صفحة من قصة في اليوم األول، وقرأ  14قرأ سمير  -11

صفحة، كم صفحة بقي من القصة ؟ 49كان عدد صفحات القصة   

)عالمات 4(                                                                           

420  418 902  900 
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)02(الملحق رقم   

 

 

 

 

الذي يقيس صعوبات تعلم  درجات تحصيل كل ثلميذ في اإلختبار

 40/ الرياضيات

 اإلسم والقب

رقم
 ال

27  01 

26  02 

15  03 

21  04 

37  05 

31  06 

36  07 

31  08 

34  09 

29  10 

32  11 

28  12 

 درجات الثالميذ المحصل عليها من خالل تطبيق اإلختبار التحصيلي

 الذي يقيس صعوبات تعلم الرياضيات
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20  13 

33  14 

09  15 

27  16 

32  17 

20  18 

25  19 

32  20 

19  21 

30  22 

33  23 

32  24 

23  25 

33  26 

32  27 

31  28 

34  29 

23  30 
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  )03( الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  إبتدائية إبن عياد بن ذهيبة: المؤسسة  ية                      وزارة التربية الوطن

  2014/2015 :مديرية التربية مستغانم                      السنة الدراسية 

  

  

  األخسر: الثالثي                                        :..................    األستاذ 

قم
لر

ا
  

  

  اللقب واإلسم

م 
قوي

الت

مر
ست

لم
ا

  

/
10

ض   
فر

ال

ول
األ

  

/
10

ض   
فر

ال

ني
لثا

ا
  

/
10

ر   
تبا

إلخ
ا /

10
ل   

عد
لم

ا

عام
ال

  

/
10

  

01            4,91 

02            4,57  

03            4,57  

04            4,87  

05            6,63  

06            05,00  

07            7,04  

08            5,29  

09            3,87  

 نتائج المعدالت العامة لقسم سنة الرابعة إبتدائي
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10            6,99  

11            7,16  

12            6,35  

13            4 ,05  

14            7,21  

15            5,12  

16            6,04  

17            8,03  

18            4,17  

19            05,00  

20            04,5  

21            4,98  

22            5,04  

23            6,68  

24            6,32  

25            5,58  

26            8,22  

27            4,09  

28            5,53  

29            7,01  

30            4,60  

  



 
 أ 

 

 ���� ��ر

مــــــن الرحيـــــم اهللا الرحمـــــسب  

 

" أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وفائق التقدير واإلحترام إلى أستاذي المشرف 

الذي لم يبخل علي بنصائحه وإرشاداته وتوجيهاته وعلى كل ما " أحمد  قيدوم

قدمه لي من مساعدة وعلى ما بذله من مجهودات من أجل توجيهي، وكذلك عونه 

.الدائم لي في سبيل إنجاز هذا العمل  

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو 

.وإبتسامة صادقةبكلمة طيبة   

وإلى كل أفراد األسرة الجامعية الراعين لرسالة البحث العلمي في الجامعة 

.الجزائرية  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

أهدي هذا الجهد إلى أجمل هدية أهداها الرب وأغلى نعمة أعطاها الرب إلى من قال فيهما آيته 

لى إإلى من أنار لي طريق الخير والسعادة بحنانهما ودعواتهما الصادقة 

  .والدّي الحبيبين أطال الّله بقاءهما ورزقني برهما

  .لّله عمرها

  .إلى أخواتي جميعا متمنية لهم النجاح الدائم

  .وكل عائلته الكريمة إلى كل أفراد العائلة فردا فردا

  .إلى مساعدته القيمة في هذه المذكرة

  .دراستي الذين شجعوني على الدراسة بصبرهم علي وأخذ بيدي ألكمل

  .إلى كل أصدقائي وصديقاتي دفعة ماستر تخصص تحليل المعطيات الكمية والكيفية

  إلى جميع أساتذتي الكرام الذين رافقوني طوال مشواري الدراسي

  .إلى من أدين لهم بالفضل وألمس منهم النبل والمعرفة والصدق

  .شواري البحثيإلى من أثر الضياء ونبذ الظالم إلى كل طالب علم أهدي نتائج م

  

 ب 

أهدي هذا الجهد إلى أجمل هدية أهداها الرب وأغلى نعمة أعطاها الرب إلى من قال فيهما آيته 

إلى من أنار لي طريق الخير والسعادة بحنانهما ودعواتهما الصادقة " وبالوالدين إحسانا

والدّي الحبيبين أطال الّله بقاءهما ورزقني برهما

لّله عمرهاإلى منبع الحنان جدتي أطال ا

إلى أخواتي جميعا متمنية لهم النجاح الدائم

وكل عائلته الكريمة إلى كل أفراد العائلة فردا فردا" محمد"إلى خطيبي وشريك حياتي 

إلى مساعدته القيمة في هذه المذكرة" قيدوم أحمد"كما أهديه إلى األستاذ 

الذين شجعوني على الدراسة بصبرهم علي وأخذ بيدي ألكمل

إلى كل أصدقائي وصديقاتي دفعة ماستر تخصص تحليل المعطيات الكمية والكيفية

إلى جميع أساتذتي الكرام الذين رافقوني طوال مشواري الدراسي

إلى من أدين لهم بالفضل وألمس منهم النبل والمعرفة والصدق

إلى من أثر الضياء ونبذ الظالم إلى كل طالب علم أهدي نتائج م

 شاهد أسماء: الطالبة 

 

إهداء
 

 

أهدي هذا الجهد إلى أجمل هدية أهداها الرب وأغلى نعمة أعطاها الرب إلى من قال فيهما آيته 

وبالوالدين إحسانا"الكريمة 

إلى خطيبي وشريك حياتي 

كما أهديه إلى األستاذ 

الذين شجعوني على الدراسة بصبرهم علي وأخذ بيدي ألكمل

إلى كل أصدقائي وصديقاتي دفعة ماستر تخصص تحليل المعطيات الكمية والكيفية

إلى من أثر الضياء ونبذ الظالم إلى كل طالب علم أهدي نتائج م
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  ز...................................................................................قائمة الجداول
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  9...............................................................................الدراسات السابقة

  التحصيل الدراسي :الفصل الثاني
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  تعلم الرياضيات :الفصل الثالث 

  39.........................................................................................تمهيد

  40..........................................................................ماهية الرياضيات -1
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 قائمة الجداول

 الرقم عنوان الجدول ص

 01 يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية 74

يف تصحيح اإلجابات يوضح سلم تنقيط اإلختبار التحصيلي 76  02 

 (x)يبني نتائج متوسطات واإلحنرافات املعيارية لكل من التحصيل الدراسي  80

  . من خالل اإلحصاء الوصفي (y)صعوبات تعلم لرياضيات

03 

وصعوبات تعلم  (x)يبني نتائج العالقة بني التحصيل الدراسي  81

  .من خالل حساب معامل اإلرتباط بريسون (y)الرياضيات

04 

يبني نتائج ملخص منوذج التنبؤ بالتحصيل الدراسي وصعوبات تعلم  82

 .الرياضيات

05 

وصعوبات  (x)يوضح نتائج حتليل التباين لكل من متغري التحصيل الدراسي  82

  . (y)تعلم الرياضيات 

06 

يوضح نتائج معامالت بني كل من متغري التحصيل الدراسي ومتغري صعوبات  83

 تعلم الرياضيات

07 

 



 
 ح 

 

 

 قائمة المالحق

 الرقم عنوان الملحق ص

ختبار التحصيلي للرياضيات يقيس صعوبات تعلم الرياضياتاإل 97  01 

درجات الثالميذ احملصل عليها من خالل تطبيق اإلختبار التحصيلي يف  101

 الرياضيات

02 

 03 نتائج املعدالت العامة لقسم سنة الرابعة إبتدائي 103

 

 

 

 

 

 

 



 
 ط 

 

 

  ملخص الدراسة 

دف الدراسة احلالية إىل حماولة التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات، كما        

 تسعى الدراسة إىل البحث عن منوذج يصلح لقياس صعوبات التعلم ميكن من خالله أن نتنبأ بتحصيل الثلميذ

خالل مشواره الدراسي وفيما إذا كانت مادة الرياضيات تشكل صعوبة تعرتض الثلميذ أثناء قيامه بعملية 

  : التعلم من خالل طرح اإلشكالية التالية

 هل ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات؟ •

راسة معتمدين يف ذلك على عينة من مت إتباع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يتناسب وفروض الد

بطريقة  اإنات اختريو  9ذكرا و  21ثلميذ من بينهم  30الثالميذ املستوى السنة الرابعة إبتدائي بلغ عددهم 

  .مبستغامن" ابن عياد بن ذهيبة " مقصودة مبدرسة 

  .وإلختبار فرضيات الدراسة مت تطبيق إختبار حتصيلي يقيس صعوبات تعلم الرياضيات

حتليل : مستخدما عددا من األساليب اإلحصائية التالية SPSSعاجلة اإلحصائية مت اإلعتماد على برنامج وللم

وبعد احلصول على نتائج الدراسة ّمث قبول الفرضية وإثباا  ANOVAاإلحندار اخلطي البسيط، حتليل التباين 

  :وهي 

 .ثالميذ السنة الرابعة إبتدائيميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات التعلم لدى  - 

  . يف اخلتام نوقشت النتائج وخلصت مبجموعة من التوصيات

 



 
89 

  

  التوصيات واإلقتراحات

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية وإستنادا إىل اخللفية النظرية للموضوع ميكن وضع بعض        

  :التوصيات اليت ميكن اإلستفادة منها يف التطبيقات الرتبوية أو البحوث امليدانية وتتمثل يف 

ة الرغبة العمل على تنمية ميول الثالميذ ذوي صعوبات التعلم حنو املدرسة واملواد الدراسية وتنمي - 

 .لديهم وامليل جتاه النجاح و التقدم 

حيتاج الكثري من ثالميذ ذوي صعوبات التعلم إىل نوع من املساعدة يف عالقام بأقرام وأفراد  - 

أسرم ومدرسيهم، فهم رمبا يفتقرون إىل العالقات اإلجيابية ؤالء أكثر من إفتقارهم إىل النجاح 

 .األكادميي

ميذ يف عملية التعلم، فكلما كان الطفل فعاال ومشاركا يف عملية التعلم إعطاء دور بارز للثل - 

 .زادت قدرته على التفكري والتعلم

 .دراسة طويلة لألطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات - 

ضرورة إعداد برامج الرياضيات مبا يتناسب مع بيئة الثالميذ وربط حمتويام حبيام العامة حىت  - 

 .شوقة وليست جمردات فقطتكون ملموسة لديهم وم

حماولة بناء مناذج أخرى تقيس صعوبات تعلم يف خمتلف املواد قراءة، كتابة، رياضيات، احلساب،  - 

  .حناول من خالهلا التنبؤ بتحصيل الثلميذ ومعرفة مساره الدراسي ومستواه
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  :العربيةالكتب  :أّوال

مناهج تدريس الرياضيات للصفوف ) : " 2007( أبو زينة فريد كامل وعبابنة عبد اهللا يوسف -01

  ).األردن ( ، دار املسرية، عمان"األوىل

، دار  1، ط"نظريات وتطبيقات - تدريس الرياضياتطرق ) : " 2001(إمساعيل حممد األمني  -02

  .الفكر العريب، القاهرة

عالقة القدرة على التفكري اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي، ديوان ) :" 1991(الطاهر سعد اهللا  -03

  .املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

، دار الفكر  1إسرتاتيجيات التدريس والتعلم،ط) :" 1999(جابر عبد احلميد جابر  -04

  .القاهرةالعريب،

، املكتبة األجنلو املصرية، 3التعلم دراسة نفسية وتوجيهية تربوية،ط) :" 1976(رمزية الغريب  -05

  .القاهرة

  .القياس النفسي املقاييس واإلختبارات، دار الفكر العريب، القاهرة) :" 2001(سعد جالل  -06

  .عمان دار الشروق للنشر والتوزيع، 1، ط"مبادئ الرتبيةاملرجع يف ) :" 1993(سعيد التل وآخرون  -07

، دار الشروق  1تفريد التعلم يف إعداد وتأهيل املعلم، ط) : 2004(سهيلة حمسن كاظم الفتالوي  -08

  .للنشر والتوزيع، عمان

  .البحوث نفسية وتربوية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان) :" 1990(سيد خري اهللا -09
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أثر التفاعل بني املستوى التحصيلي وبعض املتغريات على حتصيل ) :" 1995(اخلراشيصاحل  -10

 اب السنوي يف الرتبية وعلم النفس، الكت)"املفاهيم الرياضية يف وحدة اموعات( ثالميذ الصف السابع

  .، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة15دراسات يف تدريس الرياضيات، الد 

اإلختبارات واملقاييس يف العلوم النفسية ) :" 2002(د مراد وأمني علي سليمانصالح أمح -11

  .، خطوات إعدادها وخصائصها، دار الكتاب احلديث"والرتبوية

  .،دار الفكر العريب، القاهرة 1القياس النفسي والرتبوي، ط) :"2000(صالح الدين حممود عالم -12

 ، مؤسسة الوراق 1ط ,"أساليب تدريس الرياضيات) :" 2004(عبد احلسني شاكر السلطاين -13

  .األردن

إشكاليات تطرحها عمليات إنتقاء وتنظيم احملتوى الرتبوي قراءات ):" 1995(عبد احلق منصوري -14

  .، مجعية اإلصالح اإلجتماعي والرتبوي، باتنة 1يف املناهج الرتبوية، ط

البيداغوجيا  مصطلحاتلرتبية معجم علوم ا) : 1994(الفارايب وآخرون اللطيفعبد  -15

  .، دار اخلطايب للطباعة والنشر، املغرب 1،ط"والديداكتيك

  .مكتبة الفالح،الكويت 4،ط"املناهج املعاصرة) :" 1983(عبد ايد سرحان -16

  .، مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت 9،ط"علم النفس الرتبوي) :" 1998(عبد ايد نشوايت  -17

  .،دار العودة، مصر 2، ط"موسوعة علم النفس والتحليل النفسي) :" 1987(احلنفي عبد املنعم  -18

مهارات يف اللغة ) :" 2005(عبد اهلادي، نبيل وأبو حشيش، عبد العزيز وبسندي، خالد  -19

  .،دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان 2والتفكري،ط

 "تطلبات املعايري وثقافة التفكري ضوء متعليم الرياضيات جلميع األطفال يف) :" 2004(عبيد وليم -20

  .دار املسرية، عمان

إختبارات اإلستعدادات األساسية يف التنبؤ بالتحصيل األكادميي لطالب  : " فوقية عبد الفتاح -21

  .، القاهرة"كليات اهلندسة
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  .، دار الكتاب احلديث"القياس والتقومي يف الرتبية) :" 2002(قاسم علي الصراف -22

دراسة علمية بني علم النفس اإلجتماعي والعلوم ) :" 1996(كامل حممد حممد عويضة  -23

  ).لبنان ( ،دار الكتب العلمية، بريوت، 1،ط"األخرى

  ، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة 3األصول الرتبوية لعملية التدريس،ط) :" 200(جمدي عزيز إبراهيم -24

، ديوان املطبوعات "ملهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائريةا):" 1989(حممد العريب ولد خليفة -25

  .اجلامعية، اجلزائر

التحصيل الدراسي دراساته، نظرياته، واقعه والعوامل املؤثرة ):" 1996(حممد بن معجب احلامد -26

  .، الدار الصوتية للرتبية، الرياض "فيه

  .، دار الفكر العريب، القاهرة"مروح الرتبية والتعلي):" 1993(حممد عطية اإلبراشي -27

،دار العلم 2تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق،ط):" 200(حممد حممود احليلة -28

  .بريوتللماليني،

  .، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة"يف فلسفة الرياضيات):" 1977(حممد مهران -29

  .،دار املعارف للماليني 2، ط"الّلغوي األحد واألسهلالرائد يف املعجم ):" 2001(مسعود جربان -30

، ترمجة هيثم  "القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس):" 2003(مهرنس وإرفني ملهمنن.ويليام أ -31

  .، دار الكتاب اجلامعي، العني1كامل الزبيدي وماهر أبو هاللة،ط

   :المجالت والدوريات : ثانيا 

قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى ):" 2006(إبراهيم حممد عيسى -01

، جملة إحتاد اجلامعات العربية للرتبية "التاسع والعاشر واحلادي عشر يف األردن: ثالميذ الصفوف

 .، سوريا، كلية الرتبية، جامعة دمشق04وعلم النفس، الد 
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والتحصيل الدراسي يف الرياضيات لدى ) الفراغية( ملكانيةالقدرة ا):" 1994(عدنان سليم عابد -02

 01، العدد 14ية للرتبية، الد ، الة العرب"طلبة الصف العاشر من مرحلة التعليم األساسي

 .املنظمة العربية للرتبية والثافة والعلوم

مدخل حديث : البنائية والتعليم مبقارنة الكفاءات):" 2006(، عبد اهللا صحراويعلي لونيس -03

، جامعة عمار 04، جملة الدراسات، العدد "لعالج قصور تدريس الرياضيات باملدرسة اجلزائرية

 .2006ثليجي باألغواط، جوان 

بني  العالقة: إستخدام احلاسب اآليل يف تدريس الرياضيات):" 1995(مطلق طلق احلازمي -04

، الة الرتبوية، العدد )9(الربجمة والتحصيل الدراسي يف الرياضيات للطلبة املوهوبني الد 

 .جامعة الكويت،36

   :الرسائل الجامعية : ثالثا 

التكيف املدري عند املتأخرين و املتفوقني حتصيال يف مادة الفرنسية ):" 2005(أماين حممد ناصر -01

، رسالة ماجسرت غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة "وعالقته بالتحصيل الدراسي يف هذه املادة

 .دمشق

إبتدائي  صعوبات تعلم الرياضيات دراسة ميدانية لثالميذ السنة الرابعة):" 2012(سايح سامية -02

 .، كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة مستغامن"مبدرسة بن ميينة احلبيب بـ مستغامن

اسيا، رسالة ماجستري غري منشورة سيكولوجيا الطفل املتخلف در ):" 1988(سعاد رحدي -03

 .جامعة عني مشس، القاهرة

اسي للثالميذ ذوي أثر إستخدام التغذية الراجعة على التحصيل الدر ):" 2004(حممد شاطر -04

جامعة  اآلداب والعلوم اإلنسانية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية"صعوبات التعلم األكادميي

 .احلاج خلضر، باتنة

  القلق وعالقته بالتوافق الدراسي والتحصيل لدى ثالميذ املرحلة الثانوية):" 2002(حممد قريشي -05

 .وم اإلنسانية، جامعة ورقلةرسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب والعل
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  :وثائق ومناشير تربوية رسمية : رابعا 

 ، مناهج التعليم األساسي للطور الثاين، وزارة الرتبية الوطنية)1996(مديرية التعليم األساسي -01

 .الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر

  :المراجع باللغة األجنبية :خامسا

01- D’hainaut.l,et al (1979) : Programme d’étude et éducation 

permanente.Etude pour l’Unesco, puf. 

02- Jonnson.R, rising.D, (1972 ) : Guidelines for teaching 

mthématics,wadsworth,pub,co,inc,2nd ed . 
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  الخاتمة

  

 يعترب التعلم من القضايا اليت إهتم ا املختصون يف علم النفس ألن األساس يف إكتساب        

املهارات، وأي عائق يعرتضه حيول دون حتقيق أهدافه وال شك أن صعوبات التعلم من أهم هذه 

  .العوائق اليت تعترب مشكلة تربوية يعاين منها الثالميذ وتظهر كمشكل بارز يف مرحلة التعليم اإلبتدائي 

إجراء العمليات كما تعترب صعوبات تعلم الرياضيات عدم القدرة على إستيعاب املفاهيم الرياضية و 

  .احلسابية املرتبطة ا، ممّا يؤثر على التحصيل الدراسي للثلميذ

ويف األخري وكخالصة حول النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فبالنسبة للفرضية األوىل اليت نصت 

على أنه ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل صعوبات تعلم الرياضيات فقد أظهرت معظم 

يا معناه دال إحصائ 0,05أقل من مستوى الداللة املعنوية  Sigدراسة أن مستوى الداللة نتائج ال

وبالتايل فرضية البحث قد حتققت وأثبتت وعليه فإن بناءنا للنموذج الذي يقيس صعوبات تعلم 

  .الرياضيات يصلح للتنبؤ  بالتحصيل الدراسي 

  

  

  

  

  

 


