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 كلمة شكر

ال إله إال هو ، الحمد هلل ال ٌأتً بالحسنات إال هو ، فهو أحق من  الحمد هلل الذي

ذكر ، و أحق من شكر ، وأحق من عبد ، وأحق من حمد ، وأوسع من أعطى ، وأوجد 

من سئل ، أشرقت بنور وجهه الظلمات واستنارت له األرض والسموات ، أشكره على 

شرٌة خٌر قدوتنا وحبٌبنا محمد توفٌقه وفضله العظٌم و الصالة والسالم على معلم الب

 صلى هللا علٌه وسلم وبعد:

نتقدم بالشكر الجزٌل والتقدٌر لألستاذ "كروجة شارف" على كل ما قدمه لنا من 

 توصٌات ومعلومات.

مستشار التربٌة والمعلمٌن و المتعلمٌن بمؤسسة سعدون الطٌب. السادة وإلى  

ى كل ما قدموه لنا فً سبٌل طلب كما نتقدم بالشكر الجزٌل ألساتذة علم النفس عل

 العلم.

 لكل هؤالء شكرا جزٌال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلهـــداء

 الذي بفضله وصلت إلى مقامً هذا.   بسم هللا أبدأ كالمً

أهـــدي ثمرة هذا العمل المتـواضع إلى الوالدٌن الكرٌمٌن والعزٌزٌن أطال هللا   

 فً عمرٌهما ، إلى كل أفراد أسرتً األخوة واألخـوات مع تمنٌاتنا بالنجاح والتوفـٌق.

إلى أصـــدقاء الدرب إلى كل من تجـــمعنا بهم صـــــلة الـــرحم والصداقة وكل من 

 أو بعٌد. ساندنً وشجعنً من قرٌب
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 أهمية البحث:-1

إن لكل دراسة بحثية عممية ميما إختمفت مجاالتيا و تعددت أىمية، و بحثنا ىذا        
 تمكن أىمية في اآلتي:

 أىمية الدروس الخصوصية و ضرورة إتجاه التالميذ المقبمين عمى اإلمتحانات. (1
معرفة فيما إذا كانت نتائج التحصيل لدى التالميذ الذين يدرسون الدروس  (2

 الخصوصية مرتفعة مقارنة مم الذين ال يدرسون.
الوصول إلى نتيجة تجعل من الدروس الخوصية قانونية أكثر، لما لما من أىمية  (3

 بالغة في تحسين مستوى التحصيل خاصة في مادة الرياضيات.

 أسباب اختيار البحث:-2

 جاء اختيار الموضوع من خالل ما لحظناه من أسباب تمثمت في عدة نقاط نذكر منيا: 

 ضعف التحصيل لدى التالميذ في مادة الرياضيات. (1
 إنتشار ظاىرة الدروس الخصوصية و اإلقبال المتزايد ليل. (2
 كون ىذه الدراسة نفسية و تربوية تمس المجتمع األسرة و التمميذ. (3
رتب عن الدروس الخصوصية من الجانب السمبي أو محاولة معرفة ما قد يت (4

 اإليجابي.
 تقديم دراسة موضوعية تخدم الطمبة في مجال البحث العممي (5

 اإلشكالية: -3

تعتبر مادة الرياضيات، مادة أساسية في البرامج الدراسية في مختمف المراحل،      
ىا بشكل قدرات ذىنية و تطوير  اكتسابيساىمان بقدر كبير في  استعماليافتعمميا و 
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منسجم، و ذلك من جانب اكتساب الكفاءات عمى التحريد و عمى القدرة عمى استعماليا 
 لترجمة مشكمة مجردة أو ممموسة ليا عالقة بالحياة اليومية، أو بالمواد التعميمية األخرى.

حميا فإنيا و بما أنيا تساىم في اكتساب كفاءات مثل طرح المشكمة بكيفية سممية قصد 
ى تعتبر مالئما، يسمح لمختمف المواد التعميمية تضمن من خالل تطبيقيا في العموم األخر 

 أن تشرحيا و تصاغ بوضوح، و تفيم و تتطور.
و تساىم الرياضيات في بناء شخصية التمميذ و دعم استقالليتو، و تسييل مواصمة تكوينو 

و إجرائية مناسبة تمكنو من  فيوماتيةالمستقبمية، كما تسمح لمتمميذ باكتساب أدوات م
التكيف بثقة و فعالية في محيط اجتماعي متطمب أكثر فأكثر في عالم شمولي يتحول 

 باستمرار.
يو من يساىم في ترغيبيا لمتمميذ، و إذا لم يحدث ىذا و كل ىذا بدعم من المعمم ف 

ظر إلييا كعائق يصعب الترغيب قد يحصل بالتمميذ إلى النفوز منيا و تجاىميا، فتجعمو ين
تخطو، و تترك لديو صعوبات و مشاكل في الحياتو الدراسية و حتى العادية، فيرى نفسو 
بذلك فير قادرة و يحس بالنقص في شخصيتو، و تحطم قيمتو لعدم فيمو ليا، و بالتالي 
يؤدي بو ذلك إلى تجمد عقمو و نقص ذكائو، لعدم قدرتو عمى فيميا، ىذا ما يدفعو إلى 

 إلى الدروس الخصوصية قصد وصولو إلى حل.جوء الم
غير أن ىذه األخيرة تعتبر حالة من اإلتكالية لدى التمميذ في أسوء مظاىرىا و أشكاليا، 
إذ جعمت إعتماده األساسي عمى الدروس الخصوصية و في جميع المواد حتى و لو 

ى أكثر من درس كانت سيمة أساسا، ىذا من جانب التكاسل و اإلتكالية عمى الحصول عم
 خصوصي في مادة واحدة.

و درس لمتمارين و األسئمة، دون أن ننسى الجانب المادي لألسرة       بحيث درس لمشرح
و قمقي األولياء حتى أنيا عبئ عمى التمميذ و إرىاقا لو، كل ىذا قصد تحسين المستوى 

 التحصيمي لديو.
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أغمب  اىتمامبحيث يعتبر التحصيل الدراسي من بين الموضوعات اليامة، التي نالت 
، و قد عبر الكثير منيم عن العوامل الباحثين من عمماء النفس و التربية و االجتماع

المؤثرة فيو بطرق مختمفة كونو من المتغيرات األساسية التابعة التي تعتمد عمى عدد غير 
تقمة، فإذا كان التحصيل معيار يمكن عمى ضوئو تحديد المستوى قميل من المتغيرات المس

التعميمي لمتمميذ عمى إثر العممية التربوية في بناء شخصية التمميذ، فإن الدرجات التي 
، لمتمميذيمكن الحصول عمييا في االختيار ليست دائما صادقة في قياس القدرة التحصيمية 

 ة فيو، فبعضيا يتعمق بالتالميذ نفسو، أي من حيثو ذلك لوجود الكثير من العوامل المؤثر 
قدرتو و استعداده و ميولو و حاالتو المزاجية و الصحية، فالبعض قد يكون متعمق  

ينتمي  البعض األخر قد يكون متعمق بالبيئة التي و  بالمواد الدراسية من حيث صعوبتيا،
 إلييا التمميذ.

و من ىنا و من خالل ما سبق ذكره نصل إلى موضوع دراستنا و ىو يتناول الدروس 
التمميذ، فينا الخصوصية في مادة الرياضيات و مدى تأثيرىا عمى التحصيل الدراسي لدى 

الحديث يختمف و اآلراء تتعارض حول مزاولة الدروس الخصوصية و مدى مردوديتيا 
المطمق يتضح لنا منو مشكمة ىذا البحث و ىنا و عمى التحصيل الدراسي، إذا اإلشكال 

 التي ىي:

الرياضيات إيجابا عمى التحصيل الدراسي هل تؤثر الدروس الخصوصية في مادة  -
 لدى التمميذ؟

 و التي أدرجنا تحتيا التساؤالت الفرعية التالية:
ىل ىناك فرق في التحصيل بين التالميذ الذين يتمقون الدروس الخصوصية في مادة  -
 لرياضيات، و الذين ال يتمقونيا؟ا
ىل ىناك فرق في التحصيل بين الذكور و اإلناث الذين يتمقون الدروس الخصوصية  -

 في مادة الرياضيات؟
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 لفرضيات:ا-4

تؤثر الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات إيجابا عمى التحصيل الدراسي لدى  -
 التمميذ.

التالميذ الذين يتمقون الدروس الخصوصية  توجد فروق في التحصيل الدراسي بين  -
 في مادة الرياضيات و الذين ال يتمقونيا.

توجد فروق في التحصيل بين الذكور و اإلناث الذين يتمقون الدروس الخصوصية من  -
 خالل نتائج تحصيميم في مادة الرياضيات.

 اف البحث:أهد-5

 :إن اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة و ىو      

سبب إقبال التالميذ عمى الدروس الخصوصية خاصة منذ ظيور العتاربة معرفة  (1
 بالكفاءات.

معرفة رأي التالميذ في الدروس الخصوصية ىل ىي ضرورية أو يمكن اإلستغناء  (2
 عنيا.

 معرفة أي الجنسين أكثر إقباال عمى ىذه الدروس اإلناث أم الذكور. (3
تحصيل لدى التالميذ المقبل معرفة كيف تؤثر الدروس الخصوصية في رفع مستوى ال (4

 عمى امتحان الرابعة متوسط.
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 التعارف اإلجرائية:-6

 : الدروس الخصوصية

أساتذة مؤىمين في المادة ما ىي مجموعة من التمارين و التطبيقات تقدم من طرف 
بغرض معالجة و استدراك النقص الذي يعاني منو التمميذ أو تحسين مستواه عموما و 

 مبمغ مالي متفق عميو.ذلك مقابل 

 : مادة الرياضيات

ىي مقررة في جميع األطوار تبدأ من السنة األولى ابتدائي تدرس األرقام و تدرس 
 الحساب و تنقسم إلى جبر و ىندسة.

 : التحصيل الدراسي

ىو العالمة أو الدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في إمتحانات الفصمية أو السنوية و 
ذلك من قبل المعممين و تكون ىذه اإلمتحانات شفوية أو مكتوبة، و ذلك من أجل معرفة 

 طور إلى آخر.المستوى الحقيقي لكل تمميذ و من أجل اإلنتقال من سنة ألخرى أو من 
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 السابقة :الدراسات -7

إن عمى الباحث في أي دراسة أو بحث ميما كانت نوع دراستو أو تخصصو يجب عميو 
أن يعمم أن عممو ىذا ىو عبارة عن حمقة متصمة بين الجانب التطبيقي والجانب النظري 

 وأيضا حمقة متصمة في شكل دراسات سابقة.

رى ال يوجد أي دراسات أما الدراسات السابقة لبحثنا ىذا فكانت قميمة نوعا ما وباألح
رتباطو بمتغيرات  تناولت بحثنا ىذا فكل الدراسات كانت قد إىتمت بالتحصيل الدراسي وا 

 أخرى.

في  61/77كشفت دراسة أعدىا مركز المعمومات في مجمس الوزاراء المصري أن ما بين 
المائة من طالب المدارس يحصمون عمى دروس خصوصية،وىذه الدروس الخصوصية 

 مميار جنيو سنويا. 15ربيا وزارة التعميم تكمف األسر المصرية قرابة التي تحا

 30وقالت الدراسة التي وردت في مجمة المصور الحكومية في عددىا الصادر في 
 500أن متوسط إنفاق األسرة عمى الدروس الخصوصية يعادل شيريا ) 2005سبتمبر 

في المائة من الطالب في  50بمغ جنيو( وأن الدروس تكثر في المرحمة الثانوية في حين ت
المرحمة اإلبتدائية. الدراسة أن اإلقبال عمى الدروس لم يعد معبرا عن ضعف مستوى 
الطالب ولكن لضمان مزيد من الشرح والحصول عمى مجموع أفضل. الطالب فازوا 

إعترفوا أن سر تفوقيم يرجع إلى  2005بالمراكز األولى في إمتحان شيادة الثانوية 
 س الخصوصية التي تمقونيا في العديد من مواد الدراسة .الدرو 
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أن األسر تنشد النجاح والتفوق عمى حساب الدروس  يرى الدكتورعبد اهلل الغامدي:
الخصوصية فيي تعتبر مصدر إطمئنان عمى قدرة أبنائيم في اجتياز اإلختبارات 

ىم في كيفية إيصال التحصيمية وذلك باإلستعانة بالمدرسيين الخصوصيين الذي يكمن دور 
المعمومة في وقت قصير غمى عقول الطالب الذين غالبا ما يكونون ميممين طيمة العام 

 الدراسي.

: الذي يرى أن الدروس الخصوصية ضرورية عمى غير األستاذ عبد العزيز القميزي
لبعض التالميذ الضعفاء دراسيا والذين يحتاجون لمثل ىذه الدروس التي تقوي إستعابيم 

خالص ولكن بعض لب عض المناىج الدراسية،مؤكدا أن كل معمم يؤدي رسالتو بأمانة وا 
الطالب يمجأ لمثل ىذه الدروس ألنو ال يراجع الدروس التي يقدميا لو المعمم في قاعة 

 التدريس.

التي تيدف دراستو المسحيةعمى عينة تتضمن طالب  م:2222يرى عبد المعطي سنة 
المدارس الثانوية بالقاىرة باستخدام إستبيان لموقوف عمى أسباب الدروس الخصوصية 
وكانت النتائج أن اسباب ىذه الظاىرة ىو عدم اإلستفادة من المدرسة التي افتقدت النظم 

يم إلى المجوء خارج المدرسة التعميمية مما اضطر أولياء األمور خوفا عمى مستقبل أبنائ
 كعممية تعويضية.

 الدراسات األجنبية:                           

ىناك قمة من الدراسات التي تناولت الدروس الخصوصية في الدراسات األجنبية مقارنة 
بالمنظور الذي تتبناه الدراسات العربية حيث أن الدراسات األجنبية تيتم عموما بدراسة 

التي تعوق العممية التعميمية.يعتبر الغرب تنمية الميارات لبعض األشخاص المشكالت 
 نوع من أنواع الدروس الخاصة.
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عن الدروس الخصوصية أكدت الدراسة عمى أنيا تقدم (:2222في دراسة سانتج هام)
بأشكال مختمفة إذ قد تعقد الدروس الخصوصية في شكل دورات لتعميم المتقدمين،وكل 

ىا خصيصا لتتناسب مع المتطمبات الخاصة لمطالب.إن الدروس دورة يتم إعداد
الخصوصية توفر أسموبا مكثفا لمدراسة،وال يكتفي الطالب بتحديد محتوى المنيج فحسب 
ولكنو يقوم أيضا بتحديد مقدار سرعة مستوى قدراتو التحصيمية،مراعيا الظروف الفردية 

 ظيفة ما.لمطمبة مثل اإلعداد لإللتحاق بإحدى الكميات أو و 

بكتابة رسالة دكتوراه في جامعة مينيسوتا،واحتوت الدراسة عمى (:2227كما قام دانغ)
صفحة.تطرقت الدراسات إلى محددات وآثار فصول التعميم الخاص،الدروس  169

الخصوصية في فيتنام.أكدت الدراسة عمى أن التعميم الخاص ظاىرة واسعة اإلنتشار في 
بما فييا فيتنام.اعتمدت الدراسة عمى العديد من المعمومات العديد من البمدان النامية،

واإلحصاءات ومن أىميا بيانات رئيسية من فيتنام تتضمن مستويات المعيشة وذلك 
م،من وزارة التربية والتعميم 1993-1992م و 1998-1997استنادا إلى مسوح

حمية الفيتنامية،وكذلك تتبعت ىذه الدراسة الكثير من المجالت والصحف الم
لتحميميا.استنادا لما سبق توصمت الدراسة إلى أن الدروس الخصوصية في فيتنام أصبحت 
ضرورة حياتية بمقتضاىا تقوم األسر بتخصيص ميزانيات مالية لتتعامل مع ىذه الظاىرة 
.أصبحت ميزانية األسرة ترصد سمفا لتوفير المساعدة التعميمية لطالب الثانوية 

تعميم الخاص لحضور أقوى في مستوى التعميم العالي.وأشارت الدنيا،واإلتجاه نحو ال
الدراسة إلى أنو ليس ىناك دليل عمى التمييز بين الجنسين في اإلنفاق عمى التعميم 
الخاص.األقميات العرقية والطمبة والتالميذ الذين يعيشون في المناطق الريفية تنفق أقل 

ن ليس عمى المستوى اإلعدادي.إال أن عمى التعميم الخاص في المرحمة اإلبتدائية،ولك
اإلنفاق عمى التعميم الخاص سينخفض بدرجة كبيرة إذ أن مؤىالت معممي المدارس 

 اإلبتدائية في زيادة مستمرة.
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 المقدمة:
يعتبر التحصيل الدراسي معيار يمكن في ضوئو تحديد المستوى التعميمي لمتمميذ      

عمى إثر العممية التربوية في بناء شخصيات التالميذ ، فإن الدرجات التي يمكن الحصول 
ليست دائما صادقة في قياس القدرة التحصيمية لمتمميذ وذلك لوجود عمييا في اإلختبار 

الكثير من العوامل المؤثرة فيو فبعضيا يتعمق بالتمميذ نفسو أي من حيث قدرتة واستعداده 
و ميولو وحالتو المزاجية والبعض اآلخر بالمواد الدراسية من حيث صعوبتيا والبعض 

 .اآلخر متعمق بالبيئة التي ينتمي إلييا
لذلك يسعى المعممون والمربون عن الكشف عن سبل أخرى تزيد من مستوى التحصيل 

سواء الدراسي لدى التالميذ من بين ىذه السبل الدروس الخصوصية التي ليا أىمية بارزة 
في الوسط العائمي أو المدرسي وكذا المساحة التي أصبحت تشغميا ىذه الظاىرة في 

كل المواد المقررة في النظام التعميمي ، وحسب الوسطين حيث أصبحت تمس تقريبا 
الموضوع الذي نحن في صدد البحث فيو فقد ركزنا عمى الدروس الخصوصية في مادة 

 الرياضيات لما تكسبو ىذه المادة من أىمية ، بالنسبة لمطالب اختالف التخصصات.
في مادة الدروس الخصوصية  لذلك نسعى في الدراسة الحالية إلى إبراز مدى تأثير

الرياضيات عمى التحصيل الدراسي وذلك من خالل دراسة مقارنة بين الذين يتابعون 
الدروس الخصوصية والذين ال يتابعون والفرق بين الذكور واإلناث واستجابة لمتطمبات 

 الموضوع تم تقسيم البحث عمى النحو التالي:
 الجانب التمهيدي:

شكالية البحث ووضع الفرضيات التي عممنا خصصناه لإلطار العام لإلشكالية بتحديد إ
عمى التحقق منيا ، إضافة إلى أسباب إختيار الموضوع وأىداف البحث واإلشارة إلى أىم 

 المفاىيم اإلجرائية و ذكر بعض الدراسات السابقة.
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 الجانب النظري:

 ىو اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة ويتضمن ثالث فصول وىي:  
نا فيو لمدروس الخصوصية بذكر مجموعة من التعاريف كما قمنا : تطرقالفصل األول

بتقديم نبذة تاريخية ليذه الدروس وتبيان عوامل ظيور و إنتشار ىذه الدروس وذكرنا 
بعض المشاكل التي تواجييا الدروس الخصوصية و في األخير قمنا بذكر بعض الحمول 

 المقتمرحة لمدروس الخصوصية.
بذكر مجموعة من التعاريف وقمنا بتقديم يو إلى مادة الرياضيات : تطرقنا فالفصل الثاني

مراحل تطور ىذه المادة وتبيان أىداف تدريس مادة الرياضيات باإلضافة إلى أساليب 
التخطيط لتعمم مادة الرياضيات وقمنا بالتدريج عن تدريس الرياضيات في مسار معالجة 

 التحصيل في مادة الرياضيات. ضعف التحصيل وذكرنا في األخير أساليب تقويم
: تطرقنا فيو إلى التحصيل الدراسي بذكر بعض التعاريف وقمنا بذكر الفصل الثالث

الذاتية والموضوعية المؤثرة في عممية التحصيل الدراسي وتبيان ركائز تحصيمو العوامل 
م واثره باإلضافة إلى دراسات في التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي وقمنا بذكر سموك المعم
 في التحصيل الدراسي وفي األخير ذكرنا أثر مدير المدرسة في التحصيل الدراسي.

: وىو منيجية البحث وتطرقنا فيو إلى الدراسة اإلستطالعية و الغرض منيا الفصل الرابع
وقمنا بذكر الدراسة األساسية لبحثنا ىذا باإلضافة إلى تحديد العينة و شروط إختبارىا 

 لمجال المكاني والزماني لمدراسة وتحديد أدوات البحث التي قما باستخداميا.وقمنا بتحديد ا
عرض وتحميل ومناقشة الفرضيات وتطرقنا فيو إلى حساب الفروق  : وىوالفصل الخامس

 . االختبارعن طريق إختبار مان ويتني وعرض النتائج الخاصة بيذا 
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 تمهيد:

 
نظرا لألىمية البارزة لمدروس الخصوصية سواء في الوسط العائمي أو المدرسي، وكذا    

إلى ىذه  يمجئونلممسافة التي أصبحت تشغميا ىذه الظاىرة في الوسطين، أصبح التالميذ 
الدروس قصد تحسين مستواىم في التحميل الدراسي، ىذا ما دفع الباحثان لمقيام بيذه 
الدراسة بغرض توضيح أبعاد ىذه الدروس تجاوبا مع المشكل القائم بين رجال التربية 
والتعميم من حيث طبيعة األسس والمناىج التي تبنى عمييا حتى يأخذ الشكل الصحيح، 

من ناحية أخرى فالغرض األساسي ىو معرفة إلى مدى تؤثر ىذه  ىذا من ناحية، أما
الدروس عمى التحصيل الدراسي، وىل حقا تفي بالغرض الذي وضعت من أجمو، أم أنيا 

 مجرد ىدر لموقت و الجيد والمال.
وقد تم التركيز في ىذا البحث عمى الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات عند تالميذ 

 لتعميم المتوسط، فممرياضيات أىمية بالغة في التخصص العممي.السنة الرابعة من ا
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 نبذة تاريخية عن الدروس الخصوصية:-1

عند تفحصنا لتاريخ الدروس الخصوصية نجد أنيا كانت موجودة عندما كان التعميم      
حكرا عمى أبناء الوجياء واألغنياء في المجتمع، إذ كانوا يجمبون مدرسين خصوصيين 
ألوالدىم إلى بيوتيم. ولكن مع تطور التعميم في العالم وانتشار الديمقراطية فيو أصبحت 

 (18،ص8991فرص التعميم متساوية بين األغنياء والفقراء.) عمم النفس وعموم التربية،
أما في الجزائر فإن بداية ىذه الدروس كانت في الثمانينات حيث كان التمفزيون يبث 

مختمف المواد ولكن سرعان ما تراجعت لتختفي مع بداية التسعينات دروسا مسائية في 
ليظير بعدىا نوع آخر ىو الدروس االستدراكية داخل المؤسسات التعميمية رغبة من 
المسؤولين التربويين في تحسين الدروس الخصوصية لمظيور من جديد وذلك في بداية 

 (99،ص8999غياب الحصص االستدراكية.) ظاىرة الدروس الخصوصية،
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 تعريف الدروس الخصوصية:-2

الدروس الخصوصية ىي تمك الدروس الممكن تقديميا بالعاجية وىي دروس يجب أن     
تعطى إال بعد القيام بعممية التشخيص وذلك لمعرفة أسباب التقصير ونواحي 

 (382العجز.)أديب يوسف، دون سنة، ص
تربوية يقوم خالليا المعمم بالتفاعل مع التمميذ، الدروس الخصوصية ىي طريقة وعممية 

ذلك لالستجابة المباشرة بحاجات تعمميم واىتماماتيم الفردية الخاصة، وتقابل الدروس 
الخصوصية مفيوما وممارسة ما يعرف في التربية بالتعميم الفردي الخاص الذي يجد بدوره 

 (88زياد حمدان، دون سنة، ص إحدى الطرق األساسية البناءة لمتعميم والتدريس.)محمد
 عوامل انتشار الدروس الخصوصية:-3

 :عوامل تربوية-1

 نقص الخبرة والكفايات التدريسية. -
ضعف اإلشراف اإلداري عمى التعميم في المدارس، يساعد عمى انتشار الدروس  -

 الخصوصية.
التي البيئة الصفية، والمدرسية تفتقر في كثير من األحيان لممواصفات التربوية  -

 تستمزميا الحياة المدرسية.
 القصور في المنياج وطرق التجريس. -
، 8919ضعف المستوى التعميمي والتربوي لبعض المعممين.)محمود يعقوبي،  -

 (88ص
 عوامل متعمقة بالتمميذ وأسرته:-2
 المشاكل األسرية واالنشغال عند التمميذ. -
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 حاجة التمميذ ليذه الدروس لتعويض تأخره الدراسي. -
 إدراك الطالب لقيمة التحصيل الدراسي.ضعف  -
 قمة الواجبات المنزلية أو انعداميا. -
التحاق التمميذ بدراسة المرحمة الثانوية وىي ال تتناسب مع قدراتو وميولو مما يؤدي إلى  -

 اإلخفاق وبالتالي يمجأ إلى متابعة الدروس الخصوصية.
جتماعية ودليال عمى بعض األسر تستعين بالدروس الخصوصية كنوع من الواجية اال -

 (81، ص8999ارتفاع مستواىا المادي واالجتماعي.) محمد صديق محمد حسن، 

 أسباب ظهور الدروس الخصوصية:-4

: المستوى العام لبعض المعممين الذي يحول دون تمكنيم من تدريس بعض المواد أوال
إلى ضعف في الدراسية تدريسا يضمن فيم جميع الطالب لتمك المواد األمر الذي يؤدي 

مستوى الطالب وفيما يحققونو من درجات وعجز كثير منيم عن االعتماد عمى نفسو في 
حل ما يأخذه من واجبات مدرسية منزلية وعدم وجود من يعينو من األبوين عمى حل 
الواجبات المنزلية ال سيما إذا كانت المواد عممية وفي المرحمتين المتوسطة والثانوية وىما 

اجان لمعممين متخصصين في كل مادة فكيف يتسنى وجود أبوين يتمتعان مرحمتان تحت
 بتخصص شامل في كل المواد الدراسية؟

: تضخم عدد الطالب في بعض المدارس الحكومية مما يجعل المعمم غير قادر عمى ثانيا
متابعة تحصيل جميع طمبة الفصل وتصحيح دفاترىم بإتقان والتأكد من فيم الجميع 

يجعميم بحاجة إلى دروس تقوية منزلية عن طريق مدرس خاص لكل طالب لمدرس مما 
 أو عدد محدود من الطمبة.

اشتغال أذىان الطالب بما يبث في الفضائيات من رياضة وفنون ومن مواد  ثالثا:
إعالمية وكثرة السير والتياون في أداء الواجب المدرسي وعدم قيام البيت بواجب متابعة 

راسي يحتاج إلى مساندة عن طريق الدروس الخصوصية فإذا مما ينشأ عنو ضعف د
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أزيمت ىذه األسباب فقد تنجح الحرب عمى الدروس الخصوصية.) نيمة جمال عمي رضا، 
 ( 91،ص3998

 
شرعية الدروس الخصوصية في التربية:-5  

الدروس الخصوصية ليست خطيئة بذاتيا ، فيي إحدى الطرق األساسية الرسمية       
ن تبنييا من األسرة يعد في رأينا حقا طبيعيا ليا إذا اختارت ىي طوعا لمتعمم  والتدريس وا 
 ذلك.

أما إذا كان ىدف االختيار ىو نمو األبناء وتعويضيم عما فاتيم فينا يتحول حق 
االختيار إلى واجب و مسؤولية تجب ممارستيا من األسرة حفاظا عمى استمرارىا ومستقبل 

 ناشئتيا.
تحترم نفسيا ومكانتيا االجتماعية، نالحظيا منشغمة دائما بتعمم أبنائيا واألسرة التي 

وتحصيميم طبيعيا ليا عبر األدوار االجتماعية العادية والخصوصية، ألنيا تراه امتداد 
 طبيعي ليا عبر األدوار االجتماعية المتالحقة.

ذا كانت التربية المدرسية عموما عاجزة نسبيا أو كميا عن القيام ب واجباتيا التربوية وا 
واإلنسانية تجاه تعمم التالميذ ونمو شخصيتيم فإنو يصبح من حق األسرة تمقائيا ممارسة 
مسؤولياتيا الفطرية لتربية أبنائيا وتزويدىم بالخبرات والمعارف الضرورية لتطوير إدراكيم 

ىم من وصقل مواصفاتيم السموكية السوية، بل يعتبر في الواقع سموكا وطنيا غيورا تسا
خاللو في بناء المجتمع الصالح، باإلضافة بالطبع لمفوائد المباشرة التي تعود عمى نمو 
ننا نؤكد عمى بقاء ىذا الحق الفطري مفتوحا لألسرة تتبين قدرة  أبنائيا ومستقبميم وا 
المظاىرة كالتسرب والالمباالة والغش والروتين وضعف التحصيل، ثم ظيور بدائل أخرى 

ل واإلدارة المدرسية وتحصيميم الواضح لمعارفيا وخبراتيا، وطالما بقيت كالمعمم المؤى
 التربية المدرسية عاجزة جزئيا أو كميا عن تعميم أبنائيا ما يحتاجونو لنموىم.
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 ويتوجب عمييا أوال أن يكون منتجة قادرة عمى أداء رسالتيا التربوية اإلنسانية.      
ي المدرسة أو خارجيا لسد فجوات مرحمية فالدروس الخصوصية يفترض استخداميا ف

مؤقتة في تعمم األفراد أو التالميذ أو في إغنائو وتركيزه، أو في التغمب عمى صعوبات 
فردية محددة بخصوصو، أما استعماليا كوسيمة مادية لكسب مادي إضافي عن طريق 

تحول بكل ترسيب بعض التالميذ أو التعميم غير الفعال ليم. فينا الدروس الخصوصية ت
ىذه الممارسات السمبية وبغيرىا الكثير لطريقة وصولية غير ىادفة يتوجب نكرانيا والتخمي 

(82عنيا.) محمد زياد حمدان، دون سنة، ص  
 مشاكل الدروس الخصوصية:-6
إن ظاىرة الدروس الخصوصية تقمل من قدرة النظام التعميمي عمى االحتفاظ بثقة  -

 تعميمية تيدف إلى تأدية رسالتيا عمى أكمل وجو.الطمبة بالمدرسة كمؤسسة 
 تسبب أعباء اقتصادية عمى أولياء األمور. -
تشكل ىذه الظاىرة خطورة كبيرة من حيث أنيا ال تتيح لمطمبة الفرص المتكافئة من  -

الناحية التحصيمية وتؤثر عمى سموكيم، إذ تبعدىم عن الجو الصفي والمشاركة الجماعية 
ة وبالتالي تؤثر عمى قدرتيم عمى التكيف االجتماعي والتفاعل مع في دروس المدرس

 المعمم أثناء التدريس األمر الذي يؤدي إلى فقدان ثقتيم في المدرسة.
ينجم عن ىذه الظاىرة ضياع في مدخالت التعميم من أموال وجيود بشرية واختالل في 

 التوازن.
اىرة معقدة تنجم عن العديد من تشير الدراسات األجنبية ليذه الظاىرة إلى أنيا ظ-

 األسباب المتنوعة والمتداخمة تتفاوت من بيئة إلى أخرى ومن مدرسة إلى مدرسة.
تكشف الدروس الخصوصية عن وجودىا كبديل لممدرسة الرسمية خاصة بعد أن -

أصبحت المدرسة غير جديرة بتقديم الخدمات التعميمية بصورة تتالءم مع وظائفيا 
 (382-383،ص3999، ) عبد اهلل جتمع.األساسية في الم
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 الحمول الناجمة عن ظاىرة الدروس الخصوصية:
تطوير المناىج الدراسية، وأخذ آراء المدرسين والقائمين عمى العممية التعميمية، دون -8

قصورىا فقد عمى عدد من الخبراء التربويين، خاصة بعد أن اتسمت نسبة كبيرة من 
تفوق كثير منيا عمى مستويات الذكاء واالستيعاب عند كثير المناىج الدراسية بالتكرار و 

 من الطمبة.
عدادىم بصورة مستمرة لرفع كفاءة المعممين وتحديث أدلة المعمم مع -3 تدريس المعممين وا 

 الكتاب المنيجي.
العمل عمى تحسين الظروف المادية واالجتماعية لفئة المدرسين حتى يساىم ذلك في -2

يني والمادي، و أكد من النتائج السمبية لمدروس الخصوصية.) عبد عمميات اإلشباع الم
(239-231،ص3998اهلل محمد عبد الرحمان،  

إعداد قوائم إحصائية بأنواع السموك المدرسي واالجتماعي البناء لمتحصيل وأثره بأنواع -1
 السموك غير البناء.

نة الدراسية ، ثم إجراء المعمم الختبارات تحصيمية عامة تخص مادة في أول الس-8
 بوحداتو أو مواضيعو الدراسية بعدئذ وذلك قبل البدء بتعميميا لمتالميذ.

تبني طريقة التحصيل باالتفاقيات الفردية المعقودة مع التالميذ يقسم المعمم بيذه -6
الطريقة المنيج إلى قطاعات يسيل تعمميا من أفراد التالميذ ثم يتبادلونيا واحد بعد اآلخر 

 اتيم الشخصية بإشرافو وتوجييو.حسب رغب
قيام األقران)التالميذ أنفسيم( بمسؤوليات الدروس الخصوصية تبادر المدرسة في ىذه -9

الحالة بتشريع من يرغب من أفراد التالميذ المؤىمين أكاديميا وشخصيا لتعميم الدروس 
 الخصوصية.

نية ىنا بتقسيم المناىج إنشاء مدارس التحصيل المفتوح تقوم الجيات المدرسية أو المع-1
الدراسية في مستوى صفي أو مدرسي محدد لوحدات تربوية يسيل تعمميا من أفراد 

 (38،21التالميذ.)محمد زياد حمدان، دون سنة،ص
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 الخالصة :
 

في خالصة ىذا الفصل يمكننا أن نقول أن الدروس الخصوصية ىي احدى الطرق 
وبينما تجسد كذلك حقا فطريا مشروعا لالسرة تمارسو حفاظا التدريسية لمتربية المدرسية، 

عمى مستقبل أبنائيا، فإن إيجابياتيا وسمبياتيا ترتبط مباشرة بطبيعة الغرض الذي ترمي 
الجيات المعنية من أسر وتالميذ ومعممين تحقيقو منيا. وال تستطيع عمى العموم التخمص 

بالتغمب عمى عوامل ومواطن الضعف من سمبيات الدروس الخصوصية في التربية إال 
 التي تعتري تحصيل التالميذ.
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 هيد :ـــــتم

الرياضيات عمم كبير و شاسع و ىي مادة ىامة فيي مجموعة من الحقائق و الرموز      

 لمطالب عن طريق التطبيقات لفيميا.و القوانين و المعادالت ، تقدم 

تعريفيا ، مراحل تطويرىا ، أىداف تدريسيا أساليب لى في فصمنا ىذا سنحاول التطرق إ

التخطيط لتعمميا ، تدريسيا في مسار معالجة ضعف التحصيل و األساليب المتبعة في 

 التحصيل في مادة الرياضيات .

 كما سنحاول الكشف عن سبب متابعة التالميذ الدروس الخصوصية ليذه المادة . -
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 تعريف مادة الرياضيات : - (1

ألنيا ضرورية ألي فرد ميما كانت ثقافتو تعتبر الرياضيات من العموم اليامة و ال     

تأخذ حيزا ميما في الحياة ، و يحتاجيا الفرد في اتخاذ القرارات المتعمقة بأمور حياتو 

 اليومية.

و لمرياضيات دور ميم في تقدم الكثير من المجتمعات ألن الرياضيات تعمل عمى حل 

و يسعى ألن يكون مجتمعا عمميا تقنيا،لمشكالت التي تعترض المجتمع الذي الكثير من ا

الرياضيات ىي إحدى المجاالت المعرفية المتميزة ألنيا تسيم في مجاالت المعرفة 

األخرى ، فيي تعتبر أم العموم و ذلك ألن تقدم أي مجال من مجاالت المعرفة يجب أن 

 يكون مرتبطا بمعرفة رياضية واسعة.

و إبداع العقل البشرى و تيتم من ضمن ما تيتم  ياضيات ىي عمم تجريدي من خمقالر و 

 مرياضيات عمى أنيا :لبو باألفكار و الطرائق و أنماط التفكير و يمكن النظر 

 طريقة و نمط لمتفكير . -1

 لغة عالمية تستخدم رموزا و تعابير محددة . -2

 ليا أصول.معرفة منظمة   -3

 مسل و التتابع في األشكال و األعداد و الرموز.نماط أي التستعنى بدراسة األ -4
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ب و تسمسل األفكار الواردة فييا.)محمد خميل و يتضح ذلك في تناسقيا و ترتيفن  -5

 (.13م:ص2007عباس،محمد مصطفى العبسي،

من خيال ، فالرياضي يتعامل مع كثير نساني يعتمد عمى الإ إذن فالرياضيات إبتكار     

س ليا صمة مباشرة بالواقع مثل األعداد المركبة و الالنيائيات و ليالمفاىيم الخيالية التي 

 (.15م:ص2005فتحي خميل حمدان،)غات التبولوجية و اليندسة اإلسقاطية.االفر 

 مراحل تطور مادة الرياضيات:  -(2

نتجت ختمفة لعوامل ملقد تطورت الرياضيات عبر مراحل مميزة و قد خضعت األعداد     

رتبط كل منيا بحضارة معينة من الحضارات التي سادت عددية مختمفة ، إعنيا أنظمة 

 ىذا العالم .

 و من أبرز مراحل تطر الرياضيات ما يمي :

د مقادير الكميات نسان قادرا عمى تحدية لم يكن اإلو في ىذه المرحم مرحمة ما قبل العد :

ل عدد ، حيث كان لك شياءفي التعبير عن األشارات و الحركات فقط و كان يكتفي باإل

 تفاق عمييا و تداوليا في التعبير عن المقادير .  إشارة أو حركة معينة تم اإل

ستخدام األشياء يتم بإو في ىذه المرحمة كان التعبير عن  مرحمة المطابقة بين األشياء :

نسان الحصى و العيدان و رسم و تكون مألوفة فمثال كأن يستخدم اإلأشياء مناظرة ليا ، 

 العالمات لمداللة عمى العناصر المراد التعبير عن عددىا.
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بتكار ىذا دعت حاجة اإلنسان و تطور حياتو إلى إ و قد مرحمة استخدام رموز االعداد :

، و قد ظيرت في ىذه المرحمة حضارات األسموب بيدف تسييل التعامل مع األشياء 

 ه الحضارات:ا ، و من ىذمتميزة بأنظمة عددية تستخدم رموزا خاصة بي

داد : كان قدماء المصريين أول من عمل اإلحصائيات من خالل تع لحضارة الفرعونيةأأ/

حصاء األراضي لتوزيعيا عمى العاممين،وكان ليم إسيامات في اليندسة و  السكان وا 

ىرامات حيث استخدمو اليندسة لقياس الطول و الزوايا و المساحات خاصة عند بناء األ

شري ، و لكنيم لم يستطيعوا صريون قد وضعوا األساس لمنظام العالم و الحجوم ، و كان

 التوصل الى فكرة المنزلة .

ستخدم البابميون فكرة المنزلة ، و ذلك ألنيم كانوا يستخدمون إ: الحضارة البابميةب/ 

 .في العد يالنظام الستين

الرياضي ، و قد قامو البرىان : كان اإلغريق أول من أوجد فكرة   الحضارة اإلغريقيةج/

بنقل الرياضيات الفرعونية و استطاعو التوصل الى نظريات ىندسية في الدائرة و المثمث 

و قد وضع إقميدس أسس اليندسة التي عرفت باإلقميدية و التي ما زالت نظرياتيا تتبع 

 حتى اليوم .

واحد يستخدم يم تتميز ىذه المرحمة بوجود نظام تقر و  مرحمة النظام العددي الحالي :

محددة لمغة الرياضيات و ىذا ما ساىم في انتشار ىذا النظام و تفوقو عمى جميع رموزا
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 أكبر األثر في ىذا النظام و تفوقو عمى جميعة ، و قدكان إلضافة الصفر نظمة السابقاأل

، و قد كان إلضافة الصفر أكبر األثر في ىذا النظام العددي ، حيث  األنظمة السابقة

 بو من عموم ، فقد أدى استعمالو إلىك عمى تطور عمم الرياضيات و ما يتصل انعكس ذل

تسييل جميع أعمال الحساب ، و تخميص نظام الترقيم من التعقيد و من أبرز مميزات 

 تمك المرحمة ما يمي :

( الى 1( أرقام من )9عمى )  : حيث يشتمل ىذا النظام استخدام عدد محدد من األرقامأ/

من خالل تمك األرقام يمكن تكوين أي عدد لذا فإن ىذا النظام و  ى الصفرإضافة ال( 9)

مع ( أرقام ، و بالمقارنة 10يسمى النظام العشري ألن عدد األرقام المكونة لو ىي ) 

ضارة البابمية فإن النظام يعتبر أسيل لمتعامل مع في الح النظام الستيني الذي كان متبعا

 عداد .الحسابات و األ

ذلك  ىذا النظام تتميز بأنيا سيمة المقارنة فيما بينيا و يعتمدفي  : إن األعداد الترتيب/ب

 رات ، مئات ،...( .عمى الترتيب الموضعي لرقم )آحاد، عش

وقوع الرقم في أي عدد ضمن ىذا النظام يعطي فكرة واضحة إن : ة لمرقميالقيمة المنزلج/

في كل من  (5ة المنزلية لمرقم )ال تختمف القيمعن القيمة المنزلية لمرقم في العدد ، فمث

-13م:ص2007.)محمد خميل عباس،محمدصطفى العبسي،521، 458، 395األعداد 

14.) 
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 أهداف تدريس الرياضيات : -(3

ا العصر عصر ما أن ىذبتزويد التالميذ بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادىم لمحياة /1

التجارية و الرسومات البيانية و األشكال اليندسية فال و المعامالت المقاييس و الموازين 

 بد من تعمم الرياضيات لمواكبتيا .

الت التي تساعد ة و تنمية قدراتيم في استخدام اآلاكتساب التالميذ الميارات الرياضي/2

و حدات تخدام اآلالت الحاسبة،المتر،في تفسير المعمومات و البيانات الواردة لو كاس

 .الوزن ...الخ

تزويد الطالب بمواقف تستمزم لاإلسيام في تكوين البصيرة الرياضية و الفيم و ذلك /3

د يكن ق تي لممن جديد حتى يتضح لمطالب العالقات الجديدة الإعادة تشكيل عناصرىا 

حتمال تشكيل مواقف جديدة و أن تحصيل البصيرة و تزود بيا من قبل و أن تسيل لو إ

 الطالب بنفسو قواعد و أنماط و نماذج رياضية جديدة.الفيم مرتبط باكتشاف 

 و يأتي من الخاصيتين لمرياضيات : تدريب التالميذ عمى أساليب سميمة في التفكير/4

 الرياضيات لغة تمتاز عن المغة العادية بدقة التعبير و الوضوح.-

ة المنطقية برز الناحيالرياضيات ليا مميزات خاصة في تنمية التفكير الموضوع و ذلك ي-

 و خموىا من العوامل العاطفية. تياقو وضوح د
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تجاه أنو الحالة ت الرياضية السميمة ، و يقصد باإلتجاىااإلسيام في تكوين بعض اإل/5

 )رضا محمد.وضوع بالقبول أو الرفضالفكرية و الموقف الذي يتخذه الفرد إزاء م

 (.42م:ص200نصر،

 الرياضيات :أساليب التخطيط لتعمم مادة  -(4

سمية و مثيرة بالنسبة مة و احل أن يخمق المدرسين أنشطة جاذبمن الميم في جميع المر 

 لواقعية لكل مجال من مجاالت الرياضيات .اليم ، و بالتالي يوفر ذلك بيئة من الحياة 

لمستويات و عمى مدى سنة أو أكثر يجب أن يتم التخطيط لمرياضيات عمى العديد من ا

اك نطاق من نلى أماكن الدراسة ، سيكون ىالمدة التي يذىب فييا األطفال إ ىعم اعتمادا

 المجاالت التي يرغب في أن يخابرىا األطفال.

من منيج المحتوى النمط و البحث عن عالقات و ىذه المجاالت سوف تشمل كال 

 لك العمل وة ،و الحساب ) بما في ذفي ذلك الوقت ( و الشكل و المساح ومقاييس ) بما

يمكن أن ، و جزء قميل من ىذا النشاط الرياضي الذي ثم تخطيطو التعود و منيج التعمم (

 يحدث في عزلة عن الباقي .

إن األفكار دائمة التطور حول تعميم األطفال ككل سيتم تطويرىا واستغالليا لضمان  

 مكفوال اتأىيل كل طفل ألسموب المعرفة و الفيم لمعالم حيث تكون الرياضيات أمر 

 (.128م:ص2006.)لينداباوند،
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 معالجة ضعف التحصيل:تدريس الرياضيات في مسار  -(5

تي لن لمرياضيات دورا ىاما في حل الكثير من المشاكل و القضايا ايمكن القول أ   

تواجينا في حياتنا اليومية و وضع تصورات محتممة لما ما قد نواجو في المستقبل من 

 .ممارستنا ألعمالنا و حياتنا اليومية في مشاكل يكون ليا تأثيرا واضحا 

مو بوجود مقدمة منطقية لمراحل بيرنر ، بياجيو ، انييمدر ( و قبو قد أوصى الباحثون )

تعمم الرياضيات فيم يؤمنون أن يتعمم الطالب أوال من خالل المحسوس ثم ثانية من 

من خالل المجرد  خالل نسبة المجرد باستخدام الصور و التمثيل و أخيرا يكون التعمم

جسام متطورة م الطمبة بداية من خالل أواستخدام الرموز ، إذ إنيم يؤمنون بضرورة تعم

لتعمميم و أيسر لفيميم  يم يشاىدونيا أمثمة حية و ذلك أوعىيرونيا أماميم يممسونيا بأيدي

و تمثيل عمييم من خالل صور تعرض أماميم أ و من ثم يتم عرض بعض الدروس

ي تكفل توصيميم المعمومات التي نرغب في أن يتعمموىا ، و في المرحمة األدوار الت

 .األخيرة يأتي دور الدروس النظرية التي تقدم ليم من خالل الرموز الحسابية 

تشخيص الكثير من الصعوبات قبل سن المدرسة عند الطمبة كالتمييز بين أعمى و يمكن 

، عالي ، منخفض ، قريب ، بعيد ، أسفل نقطة  ، و أسفل ، فوق ، تحت ، أعمى نقطة

نياية ...و قد سبب عدم المعرفة بمثل ىذه األمور نوعا من ، أمام ، خمف ، بداية 

لى مزيد من مشاكل التعمم من مادة التوتر لدى الطالب و الذي يقود إ اإلرباك و

لى جيل األطفال في تصور الطمبة في مثل ىذه األمور يقود إ الرياضيات ، و جيل
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األرقام و أنظمتيا و أماكنيا ، إذ عمى سبيل المثال قد ال يستطيع الطفل التمييز  أشكال

بين المسافة بين رقم وآخر عمى خط األعداد ، و قد ال يستطيع التعرف فيما إذ كان الرقم 

 .قريب من رقم أربعة أو ستة 

 و لذلك يجب أن تمتاز أساليب تعميم الرياضيات بتوفيرىا لممحكات التالية:

 وضوح الهدف :

متوقع منيم أن يفعموه أو  إذ أن وضوح األىداف يساعد عمى أن يعرف الطالب ما ىو

قادرين عمى فعمو بعد تحصيل اليدف ، بل كمما كان المعمم أكثر تحديدا لما ىو  يكونو

متوقع من الطالب أن يفعمو يكون أقدر عمى تعميم الميارة من جية و ييسر عمى الطالب 

ختيار وسيمة تمك األىداف تنير الطريق أمام إلى أن ف إتعمميا من جية أخرى ، يضا

 .لميارةام أداء الطالب لتمك يتقي

 تعميم المفاهيم و المهارات الجديدة :

و إضافة معمومات ديد أو الميارة الجديدة لدرجة اإلتقان قبل تقديم أإن تعميم المفيوم الج

أخرى جديدة أمر أساسي بالنسبة لمطمبة و تتبع أىمية ىذا المحك من أن عممية تشخيص 

 أخطاء الطالب تكون أيسر.
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 تعميم المتطمبات السابقة :

سط التي تتكون منيا تمك الميارة تعمم العناصر األب باستمرارإن تعمم الميارات يستدعي 

 و تتصل بتعمميا وتميد لو .أ

 وضوح الشروح التعميمية :

ضوع و المو أن تصاغ تمك الشروح بعبارات واضحة وسيمة وتأتي عمى كل ما يسيل فيم 

الشرح نظريا أو واكب استخدام أو التأويل سواء أكان موضوع ال تترك مجاال لإلضمار 

 الوسائل الحسية.

 لزمن التعميم : الكفء ستخداماإل

التي تتضمن توازنا بين شروح المعمم و عمل الطالب أكثر كفاية  ن الميمات التعميمية إ

من نشاطاتو عرض الوسائل الحسية أو عمل  من الدرس الذي يتناول الجزء األعظم

 معمم المستقبل.الطالب أو 

 األمثمة التعميمية الكافية و المناسبة :

و درة عمى تعميم النمط أو القاعدة و تساعد بالتالي عمى تكوين القتمكن من معرفة النمط أ

 القاعدة في حل أمثمة جديدة.

 التمرين الكافي :
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لية في الحل أي الكفاية و السرعة و الدقة ، و ال بد من يؤدي التمرين الكافي إلى اآل   

 لى الممل.معينة إذ يمكن أن تؤدي بالطالب إ زيادة التمارين عن حدود الحد من

 المراجعة المناسبة :

لجديدة واستعادتيا ينبغي المجوء إلى مراجعة الميارة لتحسين القدرة عمى تذكر الميارة ا

 م تعمميا مراجعة منتظمة و محكمة.التي ت

 التغذية الراجعة الفعالة :

الطالب بتغذية راجعة تعميمية فورية و قد ظير بالبحث أن من المظاىر الفعالة تزويد 

يم أداءالطالب ، ذلك إن األخطاء ما لم طاء بتقديم تغذية راجعة فعالة يعظتصويب األخ

طأ و يصبح من الصعب ستجابة الخعة فإن الطالب يمكن أن يكرروا اإلتصحح بسر 

أوال مصدر الخطأ الذي ستجابة و يحسن عند التصويب أن يحدد المعمم تصويب تمك اإل

 ينتج عادة عن مصدرين.

نتباه عمى الموضع أو نقص المعرفة و تعالج الحالة األولى بزيادة مستوى إما عدم اإل-

 الطالب المعرفي .

 ختبار.ة الميمة و ال بد من المجوء الى أسموب الشرح و اإلأما الثانية فتعتمد عمى طبيع-
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 التعميم :

تمكنيم من الميارة في مكان و يعجزون عن عون التعبير عن إن الطالب كثيرا ما يستطي

ب عمى المعمم أن القيام بيا في مكان آخر و لتسييل انتقال آثار التعمم بين الموقفين يج

لممارسة الميارات باستخدام مدى واسع من المواد التعميمية كالكتب  يزود الطالب بفرص

كما عمى المعممين أن يخففوا من كمية و أوراق العمل و األشياء و المسائل المفظية 

لمطالب عند حل المشكالت و ينصح مجمس البحث القومي  ىاالمساعدة التي يقدمو 

الرياضيات في أعقاب دراسة واسعة أجراىا عمى تعميم  1989( عام NECاألمريكي ) 

 ساليب تتقيد بماعة بأن يتبع في تعميم الرياضيات أالروضة و حتى التخرج من الجام نم

 يمي :

قصد مراعاة الفروق الفردية بين الطالب و ال تغير في األىداف الموضوعة منيجيا ب-

 نمط التعميم و سرعتو.تتغير في لكن 

يتمحور حول الب و ال تتبع نموذجا تسمطيا جعل تعميم الطالب يتمحور حول الطإ-

 المعمم.

يم أن الرياضيات جزء امشجع الطالب عمى التفكير و التعبير عن أفكارىم لفظيا و إلفي-

 ستغناء عنو في حياتيم.اإل يمكن ال
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التعامل مع المسائل التي تتصل بحايتيم ىيء لمطالب فرص يومية لتطبيق الرياضيات و -

لييا من الناحية العممية إالحاجة اليومية وذلك بأن ترسخ في نفوسيم أىمية الرياضيات و 

ستنتاجات كذلك من الناحية المدنية كاإل ، وحساب في النقود الكعمميات البيع و الشراء و 

من اإلحصاءات عن حوادث السير و غيرىا و أيضا من النواحي المينية و الترفييية 

 كحل األحاجي و األلعاب و غيرىا .

يحب أن يقدم جوابا دقيقا و متى يكفي أن  يث يفيم الطالب متىعمم الرياضيات بح-

 يكون الجواب تقديريا.

ب ستعمال الحاسبات و الحواسبدئيا من نشاطات القمم و الورقة إلى إنتقل من العمل مإ-

 (.245...241م:ص2008و غير ذلك من المواد التطبيقية.)رسمي عمي عابد،

 أساليب تقويم التحصيل في الرياضيات :-(6

المناىج و الكتب المدرسية في األردن دليال يحتوي عمى عدة إسترتيجيات  وضعت إدارة

 لمتقويم و من ىذه اإلستراتيجيات:

 األداء :إستراتيجية التقويم المعتمد عمى 

مياراتو في مواقف حياتية حقيقية و تعني قيام المتعمم بتوضيح تعممو من خالل توظيف 

امو بعروض عممية يظير من خالليا مدى و مواقف تحاكي المواقف الحقيقية ، أو قيأ

 نجازىا.ضوء النتاجات التعميمية المراد إ إتقانو لما اكتسب من ميارات في
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 و تندرج تحت ىذه االستراتيجية فعاليات و ىي :

 :  لتقديما أ/

ددة ، لميارات مح وو ىو عرض مخطط لو و منظم يقوم بو المتعمم إلظيار مدى إمتالك

 و الرسومات و الشرائح . بالصورمثل شرح موضوع مدعم 

 :ب/العرض التوضيحي

و فكرة إلظيار مدى قدرتو ي يقوم بو المتعمم لتوضيح مفيوم أو ىو عرض شفوي أو عمم

و ربطو وضيح مفيوم من خالل تجربة عممية أعمى إعادة العرض بطريقة صحيحة مثل ت

 بالواقع.

 :ج/ األداء العممي

من  تجاىاتاإلخذ إلظيار المعرفة و الميارات و و ىو مجموعة من اإلجراءات التي تت

خالل أداء المتعمم لميمات محددة ينفذىا عمميا ، مثل إنتاج مجسم أو نموذج أو خريطة 

 أو تصميم برنامج محسوب في موضوع ما .

 :د/ الحديث

حدث المتعمم عن موضوع معين خالل فترة محددة و قصيرة مثل سرد قصة تو ىو أن ي

 ألفكار معينة ثم طرحيا أو وصف رحمة .أو تمخيص 
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 :هـ/ المعرض

و ىو عرض المتعممين إلنتاجيم الفكري و العممي في مكان ما و وقت متفق عميو 

إلظيار مدى قدرتيم عمى توظيف مياراتيم في مجال معين ، مثل عرض المتعمم نماذج 

 أو مجسمات أو أعمال يدوية لمموضوعات التي درسيا .

 :عب الدورو/ المحاكاة / ل

ينفذ المتعمم حوارا أو نقاشا بكل ما يرافقو من حركاتو إيماءات يتطمبيا الدور في و فييا 

موقف يشبو موقفا حياتيا حقيقيا إلظيار مياراتو المعرفية األدائية و مدى قدرتو عمى صنع 

 القرارات و حل المشكالت.

 :ز/ المناقشة المناظرة 

وليا ، حيث تم فيو طرح قضية و إجراء مناقشة حالمتعممين يو ىي لقاء بين فريقين من 

متعمم عمى يتبنى كل طرف وجية نظره و يدافع عنيا ، و ىذه الميارة توضح قدرة ال

 ستماع الفعال.اإلقناع و التواصل واإل

 ستراتيجية التقويم بالقمم و الورقة :إ

ستراتيجيات الميمة التي تقيس قدرات المتعمم في مجاالت معينة و تشكل و ىي من اإل

و نتشاراالتقويم في المدرسة و تعد أكثر إسترتيجيات التقويم إ ميما من برنامججزءا 

 .شيوعا
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 المالحظة : ستراتيجيةإ

مم بيدف مراقبتو مالحظة بحواسو المختمفة نحو المتعو ىي عممية يتوجو فييا المعمم أو ال

عميو و في تقويم  موقف نشط ،  ذلك من أجل الحصول عمى معمومات تفيد في الحكم في

م برسم مستطيل و سموكو و طرق تفكيره مثل مالحظة الطالب و ىو يقو مياراتو و قيمو 

)لمعان مصطفى .عمم طولو و عرضو بإستخدام األدوات اليندسية

 (.97-96:ص2011الجياللي،

 الصة :ـــخ

،حيث ثيق تباط اإلنسان بالرياضيات إرتباط و ر نستخمص أن إمن خالل ىذا الفصل 

عت الرياضيات من رتفشكالتو و مشكالت عائالتو و بذلك إستخدميا كأداة لحل مإ

لى مستوى معقد ، و ىذا ما جعل صعوبة تعمميا تزداد و تكثر ، إذا مستواىا البسيط إ

 ع فيميا .فعمى التمميذ أو اإلنسان بصفة عامة التمكن منيا حتى يستطي
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 ييد :ـــتم

 

ج المدرسي قصد العيش في الوسط التحصيل الدراسي معرفة مكثفة لمبرناميعتبر   
جتماعي و العمل المدرسي ، و يقام من طرف المعممين و ذلك من خالل إختبارات اإل

نتطرق الى مفيوم التحصيل ، العوامل المؤثرة فيو ، مقننة ، و في فصمنا ىذا سوف 
أثر المدير في التحصيل بمستوى التحصيل،سموك المعمم و  ركائزه ، دراسات في التنبؤ

 الدراسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التحصيل الدراسي                                                   الفصل الثالث                  
 

41 
 

 مفيوم التحصيل الدراسي : -(1

و عمم النفس ستخداميا في ميدان التربية ل الدراسي من المفاىيم التي شاع ايعد التحصي
مثمو من أىمية في تقويم األداء الدراسي لمطالب حيث التربوي يصفو خاصة،ذلك لما ي

اديمي ينظر إليو عمى أنو محك أساسي يمكن في ضوئو و من خاللو تحديد المستوى األك
 نتاج التربوي كما و نوعا.لمطالب و الحكم عمى حجم اإل

حصيل الدراسي بطرق مختمفة و لعل لقد تناول العديد من العمماء المختصين مفيوم الت
ب تجاىات في تحديد ما تعممو الفرد بعد أن تعرض لنوع معين من التعميم حسبرز اإلأ

برنامجا تعميميا خاصا ،  التخطيط و التصميم المسبق ، أي بعد أن درس منيجا أو تمقى
إليو فالدرجة التي حصل عمييا الطالب تعتبر المستوى التحصمي الذي استطاع أن يصل 

 و الذي إعتمد أو رصدمن قبل المدرس خالل فترة زمنية معينة من التعميم.

 و ىناك مجموعة من التعريفات قدمت في ىذا االتجاه منيا :

ما يمكن  ى أن التحصيل الدراسي يشتمل جميعإذ تر  :pressey1151تعريف بريسي 
الجوانب الدافعية  فية أوأن يتعممو التمميذ في مدرسة سواء ما يتمثل منيا بالجوانب المعر 

 نفعالية .أو الجوانب اإلجتماعية و اإل

حساب فيوم التحصيل الدراسي يتمثل في بأن م :1173تعريف فؤاد أبو حطب 
و تعديل أساليب  تجاىات و القيم و طرق التفكير و تغيير اإلالمعمومات و الميارات 

 يا.التوافق و يشمل ىذا النواتج المرغوبة و غير المرغوبة في

تجاه فيرى أن مفيوم التحصيل الدراسي معزز ىذا اإل :1173تعريف حسين الحامل 
يعني حدوث عمميات التعميم المرغوب فييا ، و يتضمن ذلك الحقائق و المعمومات و 

 الميارات و القيم و االتجاىات .
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ي مادة التحصيل الدراسي بأنو إنجاز تحصيمي ف :1171تعريف حسين سميمان قورة 
 متحانات المحمية التي تجربيا المدرسة.دراسية أو مجموعة مواد مقررة بالدرجات طبقا لإل

و يحدد التحصيل الدراسي  : مع حسين قورة :1171و يتفق رجاء محمود أبو العال 
 بأنو مدى استيعاب الطمبة لما تعمموه من خبرات معينة لمادة دراسة مقررة.

ياية ختبارات المدرسية العادية و في نالطمبة في اإلرجة التي يحصل عمييا كما يقاس بالد
 ختبارات التحصيمية المقننة.العام الدراسي أو في ضوء اإل

ما ذىب إليو الباحثون في تحدييم لمفيوم التحصيل  :good 1173و يؤكد كود 
ات الدراسي فيرى بأنو المعرفة المتحققة أو الميارة الفعمية في المواد الدراسية مقاسا بالدرج

 فيا المدرسون لمطمبة.يالتي يض

فيحدد التحصيل الدراسي بأنو الكفاءة في األداء مقاسا  :warren 1134 و يرى بوارن
 بإختبار مقنن .

نجاز المحقق في التحصيل الدراسي بأنو اإل :morgan 1166 و يوضح موركان
 اختبار لممعرفة أو الميارة .

نجاز الدراسي ىو مستوى معين من اإل صيلفيرى أن التح :shaplin 1171أما شابمن 
 أو الكفاءة في ميارة ما أو مجموعة معمومات.

ي بأنو ميارة أو معرفة تجاه نفسو و يحدد التحصيل الدراساإل:1171ويسير فافري قل 
 مكانية.محاضرا و ليس إمرافعة  بإعتباره

و مظير بأنلى نفس المنحنى و يقدم التحصيل الدراسي إ :1177و يذىب حامد زىران 
) لمعان مصطفى تؤثر فيو عوامل مترابطة و معقدة. لمطفل و من مظاىر النمو العقمي

 (.22 ...22ص :2100الجاللي ، 
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كما يعرف التحصيل الدراسي عمى أنو المعرفة و الفيم و الميارات التي اكتسبيا المتعمم 
 نتيجة خبرات تربوية محددة .

ختبارات الشيرية و إختبارات يعدىا المعمم مثل اإلمى و يقوم تقويم التحصيل الدراسي ع
ار الثانوية ية و التعميم في البمد مثل إختبالفصمية أو إختبارات يعدىا القائمون عمى الترب

 .( 93:ص2112العامة ) فتحي خميل حمدان 

نجاز أو الكفاءة أو األداء في التعميم و عمى أنو مستوى من اإل:1111طيبي كما يعرفو ال
المدرسي أو الجامعي يصل إليو المتعمم خالل العممية التعميمية التي يشترك فييا  العمل

ورة مجموعة من الطالب و المعمم و يجري تقديم ىذا التحصيل بواسطة المدرسين بص
ختبارات المختمفة المخصصة لذلك و قد يكون التحصيل شفوية أو عن طريق استخدام اإل

 الناحية الكمية و الكيفية.بم فييا تمعينة يي ناتجا ألداء الطالب لعمل أو ميمة

لممواد عمى أنو المستوى الذي وصل إليو الفرد في تحصيمو  :1113كما يعرفو العنزي 
متحانات التحصيمية التي تتم في نياية العام الدراسي و يعبر الدراسية و الذي يقاس باإل

عمر عبد الرحيم نصر اهلل  ة )عنو بالمجموع الكمي لدرجات الفرد في جميع المواد الدراسي
 (.210ص :2101، 
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 العوامل الذاتية و الموضوعية المؤثرة في عممية التحصيل الدراسي:-(2

دلت التجارب و البحوث الحديثة عمى أن التحصيل الدراسي لديو شروط و عوامل      
الذىن ، موضوعية و أخرى ذاتية في سيولة الحفظ و سرعتو و في بقاء المحفوظات في 

، أما تحصل بمادة الحفظ و طرق تحصيميا صد بالعوامل الموضوعية تمك التي و يق
لو من مجيود و حمتو العوامل الذاتية فيي التي تحصل باىتمام المحصل و ما يبذ

الجسمية و النفسية و ذكائو و خبراتو و يحرص بالتحصيل لتمك العوامل الموضوعية و 
 حصيل.الذاتية المؤثرة في عممية الت

 العوامل الموضوعية :-1-(2

كمما كانت المادة المراد حفظيا واضحة المعنى مترابطة أ/انواع المادة و درجة تنظيميا:
و من ثم تكوين أيسر في الحفظ و  األجزاء يسيل عمى المرء إدراك ما يبينيا من العالقات

 ثبت في الذىن .أ

الدراسة عمى أن التكرار الموزع عمى  سفرت نتائجأ ب/ التكرار الموزع و التكرار المركز:
 مرات أفضل من التكرار المركز في وقت واحد.

إذا كان المقصود حفظ قصيدة شعر مثال فيل  ج/الطريقة الكمية و الطريقة الجزئية :
 يحصل كل منيا عمى حدى أم يحصميا دون تجزئة؟لأفضل أن يجزأىا 

 منطقيا يسيل تعممو بطريقة كمية.سمسال تسمسال تكمما كان الموضوع المراد دراستو م

و ىذه األخيرة يقصد بيا أن يأخذ المتكمم فكرة عامة عن الموضوع المراد دراستو ثم يبدأ 
في تحميمو الى جزيئات و مكونات تحصيمية و تقوم ىذه الطريقة عمى أساس نظرية 

) عبد  سيالجشطالت في اإلدراك الحسي الذي يؤكد أن اإلدراك الكمي يسبق اإلدراك الح
 (.031ص  الرحمن العيسوي ، د.سنة:
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 العوامل الذاتية :-2-(2

كثر إفادة من خبراتو السابقة من المعنى لذا فيو قادر عمى فالذكاء أ الذكاء الفطري :أ/
التحصيل و التعمم كما أنو أسرع و أدق في الفيم و اإلدراك العالقات و تزداد ىذه الصمة 

 كمما زادت المادة تعقيدا.

 فمعرفة الفرد لغة أجنبية تعينو عمى تعمم لغة أخرى. برة السابقة :الخب/

 ..ضعف الحواس و التعب و األمراض المختمفة أو كالجوع  الحالة الجسمية :ج/

الشخص المكتئب أو القمق او الخائف أو غير المكترث  أن الشك الحالة النفسية:د/
 الميمل اليستطيع أن يحصل و يتعمم كالشخص المستنير.

قتل الوقت أو القراءة لمجرد القراءة أو  الشك أن ىناك فرق أساسي بين تعمد الحفظ:و/
فادة منو فيما بعد لموضوع بقصد حفظو و استعابو و اإلستقراءة اابتغاء النوم من ناحية 

شياء التي الفرد عمى رؤية العالقات بين األ من ناحية أخرى ذلك أن تعمد الحفظ يحمل
يفكر فييا بطريقة  وىتمام بيا مما يجعمبين بعضيا البعض و اإل و لمربطيريد حفظيا 

عنصر العياشي ظ )شعورية و ال شعورية أيضا و ىذا ما يفوت القارئ الذي ال يقصد الحف
 ( .110ص :0333، 
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 ركائز التحصيل الدراسي : -(3

فييا مجموعة إن التحصيل الدراسي عممية معقدة التركيب و متعددة الجوانب ، تؤثر     
من المتغيرات و لقد استمر الباحثون في دراستو بمختمف المراحل التعميمية ألجل تحديد 

 أىم العوامل و العناصر الرئيسية المؤثرة فيو ، حسب المرحمة التعميمية .

 شارت العديد من الدراسات و البحوث من ىذا المجال الى وجود مجموعة من األسبابو أ
زت أسباب من شأنيا أن تؤثر عمى ىذا األداء إيجابا أو سمبا فبعض الدراسات عز  التي

عن جدية الطالب و دافعيتو لمتعمم و  تثب نفسو ، و تحدلى الطالالنجاح او اإلخفاق إ
المتعمقة  تثمار الوقت و حماسو و كثرة أسئمتوستو السميم لوقت المذاكرة و كيفية إتنظيم

 لى جانب نشاطو الذىني.ده لألىداف إمادة المتعممة و تحديبال

لى مرجعو إالتدني في مستوى التحصيل الدراسي أو قد بينت بعض الدراسات أن الفشل 
ذا اإلدارة و المعممين و طرائق التدريس المتبعة ، كما كانت لألسرة نصيب في ى،المدرسة 

ات إعتمادية الفشل و ذلك من خالل اتباعيا أساليب تنشئة خاطئة أدت إلى تكوين شخصي
 بنائيم المتعممين.و اتكالية أو عدوانية لدى أ

دراسي من خالل العوامل األساسية و ىكذا استمرت الجيود لتحديد مستوى التحصيل ال
رشادىم برامج خاصة لتدريب المعممين و توجيو اآلباء و إو الفاعمة كي يتم بناءالميمة أ

م و مساعدتو لموصول الى مستوى أن يساىم في تييئة المتعممما يحتم عمى الجميع 
سرة يركزون عمى الطالب باعتباره المسؤول ي مقبول كما نجد أن المدرسة و األتحصيم

األول و األخير عن الناتج التعميمي حيث يحاسب من قبل المدرسة و األسرة بشدة ، و 
موعة ليذا نجد أن التحديد الدقيق لركائز التحصيل الدراسي يفرض عمينا اإلجابة عن مج

 من األسئمة :

 فع مستوى التحصيل الدراسي لمطالب؟ماىي العوامل الرئيسية التي تسيم في ر -
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 نخفاض مستوى التحصيل الدراسي لمطالب؟امل الرئيسية التي تسبب إما ىي العو -

 من ىو المسؤول في كمتا الحالتين ؟-

العالقة بالتحصيل الدراسي  لى دراسة و تحميل جميع الدراسات ذاتفيذه األسئمة تقودنا إ
 رتباطية و التنبؤية المتوفرة في البيئات الثقافية المختمفة العربية و األجنبية .منيا اإل

جريت عمى عينات من المراحل حظة ىذه الدراسات و البحوث التي أو من مال -
بالمرحمة اإلبتدائية ومرورا بالمرحمة اإلعدادية والثانوية  التعميمية المختمفة بدءا

مت نتائج ىذه الدراسات و البحوث توص ،المختمفةإنتياءابالمرحمة الجامعية بتخصصاتيا 
لى تحديد مجموعة من المتغيرات المتعددة التي ليا عالقة مباشرة بالطالب نفسو و البيئة إ

 ( .األسرية و البيئة المدرسية ) الدراسية 

و قد اتفقت نتائج الدراسات و البحوث في ىذه الميدان بأىمية القدرة الفعمية العامة كأحد -
عوامل التكوين الفعمي في تحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب في جميع 

من التعميم الدراسي و ذلك لتحديد الطرق و  ألولىالمراحل الدراسية خصوصا في المراحال
رشاد و توجيو ىؤالء التالميذ عمى فيم و استعاب ما يقدم ليم ى إعد عمالوسائل التي تسا

 من المقررات الدراسية .

ي لمطالب ، إذ يسيم كما أكدت جميع الدراسات و البحوث عمى أىمية الجانب الدافع
رتباطو موجبة مع مستوى الدافع الى اإلنجاز و اإلنجاز الواقعي كجزء ذو أىمية و عالقة إ

ىدافو و ينظم أوقات فيو يواضب عمى دوام و يثابر و يحدد أاسي لمطالب التحصيل الدر 
ة ، فقد يكون في المراحل المذاكرة بشكل دائم و فعال و يرغب في الدراسة بدون ىواد

لى مجموعة من العوامل تسيم فييا ، نجاح الطالب و تفوقو يرجع إمن التعميماألولى 
بالطالب إال أن العوامل خاصة المدرسة و األسرة ، فضال عن وجود عوامل 

الطالب البيئية ساسية لنجاحو ، فكمما ألف الشخصية،اإلنفعالية،اإلجتماعية، تعتبر أ
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التي يمكن أن يكيف نفسو ضمن ىذه  الدراسية استطاع أن يتوافق معيا بجوانب شخصيتو
إال أنو  ق مناسبة ليا .البيئية و يستطيع بيذا أن يحقق مستويات النجاح بأساليب و طر 

كمما كان جديدا عمى البيئة التعميمية كان بحاجة الى وجود عوامل مساعدة كاإلدارة ، 
برة ، و وجود المدرس الناجح و الفعال المعممين الزمالء ، ألنو في البداية يكون قميل الخ

و يظير حماسا و اتجاىا  يوفر توجييا و رعاية فردية لمطالب فالمدرس الذي يبدي إىتماما
ريقة مناسبة تطبيقية بطا بأمثمة و جوانب تقديمييا و يقوم بتدريسابيا نحو المواد التي يجإ

رة أكثر لى التركيز و المثابو المادة الدراسية ، و يؤدي بيم إيجابي نحيدفع الطالب باتجاه إ
 .معايير تقييم واضحة باالضافة الى استخدامو )المدرس( 

ي و نحن نرى لركائز األساسية لمتحصيل الدراستجاىات و المناحي لتحديد او تعددت اإل
ن نؤكد عمى أحد الركائز دون اآلخر فالركيزة األساسية التي يمثميا أنو ليس من السيولة أ

الثانية المتمثمة  الطالب بجميع خصائصو الشخصية الموروثة و المكتسبة و الركيزة
في توجيو سموكو و  سيمت بشكل جوىري في تكوين شخصيتو التي تساىمباألسرة التي أ

و اتكالو عمى اآلخرين و و ضعفو الثقة بالنفس و الرضا عن النفس أ تحديد شخصيتو من
ىمالو في أداء ميامو ، فيو يتمقى التعميم في المؤسسة التربوية و المتمثمة تردده و إ

 دارة و المعممين، طرائق التدريسبالركيزة الثالثة و ىي المدرسة و التي تتضمن اإل
واضح و دقيق فضال عن دراسة  سبة لممواد الدراسية المتعممة ، و تقويم موضوعياالمن

المشكالت التي قد يعاني منيا الطالب في بيئتو الدراسية و األسرية من قبل مرشدين 
 نفسيين و تربويين .
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 و يمكن توضيح ىذه الركائز بالنقاط التالية :

 و المكتسبة و تتضمن :الركيزة األولى : خصائص الطالب الموروثة أ/

 .الذكاء 
 . الذاكرة 
 نتباه.اإل 
 .الدافع لإلنجاز 
 ستذكار.عادات و ميارات اإل 

 الركيزة الثانية : البيئة األسرية و تتضمن :ب/

 .المناخ النفسي األسري السائد 
 جتماعي الثقافي لألسرة.المستوى اإل 
 .أساليب التنشئة الوالدية 

 سية المدرسية و تتضمن:بيئة الدراالركيزة الثالثة : الج/

 .اإلدارة المدرسية 
 .المعممون 
 .المناىج الدراسية 
  (.001-002:ص2100.)لمعان مصطفى الجياللي،الزمالء 
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 دراسات في التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي: -(4

إن التحصيل الدراسي ظاىرة مركبة متعددة الجوانب تؤثر فييا مجموعة من المتغيرات و 
مية بدءا من المرحمة بأنيا من الموضوعات الرئيسية في المراحل التعميينظر إلييا 

و قد بدأت لمبحث المرحمة الجامعية ، حتى أصبحت مجاال خصبا االبتدائية إنتياءا ب
البحوث و الدراسات التنبؤية لتحديد مستوى التحصيل الدراسي من خالل التعرف عمى 

التفوق الدراسي يمكن ذكر بعض الدراسات العوامل و المتغيرات التي تساىم أساسا في 
 فيما يمي :

دراسة لمتنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات  :aiken1161أجرى أيكن 
و تمميذة و استخدم في  تمميذ 021لدى مجموعة من تالميذ المرحمة اإلعدادية بمغ عددىا 

لى العمل المدرسي ، و توصل إىات نحو تجاسبيل ذلك إختبار القدرة العددية و مقياس اإل
نتائج تفيد بإمكانية التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات في ضوء ىذه 

 المتغيرات.

أن يتحققوا من جدوى  0392ساعدوه و م :rosenbergول روزنبرجو حا
منيسوتا مر لمذكاء و إختيار ختبار و كسإستخدامإختبار كاليفورنيا لمشخصية إلى جانب إ

لبا ، و قد طا 092سي عمى عينة قواميا لدرااعدد األوجو لمتنبؤ بمستوى التحصيل لمتا
لى وجود عالقات موجبة بين مستوى التحصيل الدراسي و الذكاء أشارت نتائج دراستيم إ

و بعض األبعاد المتصمة بالتوافق الشخصي و االجتماعي كالثقة بالنفس و الشعور 
مل مع تحمل المسؤولية و المشاركة الوجدانية وحب الع بالقيمة الذاتية و ضبط النفس و

ختبار كاليفورنيا اآلخرين المقاسة باختبار )كاليفورنيا لمشخصية( وقرر الباحثون بأن إ
الدراسي كما  فضل األدوات المستخدمة في التنبؤ بمستوى التحصيلصية يعد ألمشخ
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لى جانب المتغيرات الشخصية المشار إلييا يزيد أوضحت ىذه النتائج أن استخدام الذكاء إ
 فاعمية التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي.و من دقة 

كما أشارت العديد من البحوث الى مجموعة من العوامل من شأنيا أن تؤثر عمى ىذا 
الطالب  ىلزت أسباب النجاح أو اإلخفاق إيجابا فبعض ىذه الدراسات عز سمبا أو إاألداء 

ى فعالية قياس الدافع لإلنجاز لمتحقق من مد bachman 0392اسة باشمانفقط منيا در 
مجموعة من ستعداد الدراسي في التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي لدى ختبار اإلو ا

( طالبا ، و قد أوضحت نتائج دراستو بأن الدافع إلى اإلنجاز 90طالب الجامعة قواميا )
 .تحصيل الدراسي سياما محدودا في التنبؤ بمستوى اليسيم إ

التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي في مادة العموم العامة : raina1167حاول راينا  كما
قتصادي و العادات الدراسية و ضوء التوافق الشخصي و المستوى اإلجتماعي و اإلفي 

و قام الباحث بحساب النسبة  عمال السنة،لمفظي و القدرة العددية و درجات أالذكاء ا
تخدمة في تباين المتغير التابع سيام كل من المتغيرات التنبؤية المسمدى إالمئوية ل

ستخدام ىذه المتغيرات مجتمعة يزيد في فعالية التنبؤ بمستوى وأوضحت نتائج دراستو بأن إ
 التحصيل الدراسي في مادة العموم العامة.

ية و دتجاىات الوالبحث جدوى اإلعتماد عمى اإل:  joseph 1171كما حاول جوزيف 
في التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي لدى مجموعة من طمبة مستوى األسرة الثقافي 

يجابية بين التحصيل الدراسي و و توصل إلى نتائج تفيد بوجود عالقة إالمرحمة الثانوية 
ستخدام ىذه المتغيرات مستخدمة ، و يرى الباحث إمكانية إكل من المتغيرات الثالثة ال

 .حصيل الدراسيلمتنبؤ بمستوى الت

في إمكانية التنبؤ بمستوى :micheil 1171و ميشل katharinبحث كل من كاترين و 
تمميذة تمميذ و  021التحصيل الدراسي لدى مجموعة من تالميذ المرحمة اإلعدادية قواميا 
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ستعداد المدرسي و و ذلك من خالل المستوى اإلجتماعي ،اإلقتصادي و الذكاء واإل
لى وجود عالقة موجبة بين المتغيرات المسخدمة و ما إنتائج دراستيتوصل الباحثان في 

التحصيل الدراسي ، و أفاد الباحثان بإمكانية التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي باستخدام 
ىذه المتغيرات و أوضحا أن التغيب عن العمل المدرسي و الفشل الدراسي يسيمان بشكل 

 ي في تمك المرحمة الدراسية.واضح في التنبؤ بمستوى التحصيل الدراس

التنبؤ :hurt ،1171و ىرت   dwittو دويت  williams كما حاول كل من ويميامز
( 229ميذ المرحمة اإلعدادية قواميا )بمستوى التحصيل الدراسي لدى مجموعة من تال

رادة في بذل الجيد و الرغبة في وء مجموعة بنود تتصل بالدافع لإلنجاز كاإلطالبا في ض
لى جانب بعض المتغيرات الشخصية و ول عمى تقديرات دراسية عالية إلحصا

سفرت نتائج دراستيم في مرحمتيا ينة لمسنة الدراسية السابقة ، و أمجموعدرجات أفراد الع
، بما تساعد  يل الدراسي والمتغيرات المستخدمةبوجود عالقة موجبة بين التحصاألولى 

أجرى باحثون في المرحمة الثانية في دراستيم و العالقة في إجراء عممية التنبؤ  ىذه
منبئات و ، و استخدمت نفس ال ىذىوالتي بدأت في منتصف العام الدراسي حتى نيايتو

لى نتائج تعزز النتائج التي وصموا إلييا في المرحمة األولى من الدراسة ، حيث توصموا إ
حصيل الدراسي عند أشاروا الى وجود عالقة موجبة بين المتغيرات المستخدمة و الت

من الثقة و قاموا باشتقاق معادلة تنبؤية بمستوى التحصيل الدراسي لتمك  1.110مستوى 
 المرحمة الدراسية .
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وى التحصيل الدراسي استخدم بدراسة التنبؤ بمست:  castles 1172و قام كاستيمس
س القدرة اإلبتكارية لذاتية و اختبار لقياختيار التحميل الدافعي ، و قائمة السيرة افييا إ

المستخدمة وتوصل إلى نتائج تفيد بإمكانية التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي في ضوء 
عممية بسياما واضحا باحث بأن العوامل الدافعية تسيم إفاد الالمتغيرات المستخدمة وأ

 التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي.

لتحصيل الدراسي في مختمف لقد اتضح من خالل العرض لمدراسات التنبؤية لمستوى ا
ا عمى ن معظم الباحثين قد درجو افة البيئات العربية و األجنبية أالمراحل التعميمية و في ك

ستخدام عوامل التكوين العقمي و خاصة القدرة العقمية العامة من أجل زيادة القدرة عمى إ
 التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي.

ت في مجال التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي كما يتضح في ضوء الدراسات التي أجري
تعدد المتغيرات التي استخدميا الباحثون في دراستيم التنبؤية ، فقد تنوعت واتسعت لتشمل 

المتعمقة بالبيئة الثقافية و  الجوانبامل العقمية المعرفية ، و مختمف عددا من العو 
.)لمعان مصطفى افعية نفعالية و الدة و اإلقتصادية و بعض العوامل اإلجتماعياإل

 (.002ص -000...001ص -011...012:ص2100الجياللي ،
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  سموك المعمم و أثره في التحصيل الدراسي : -(5

إن السموك الذي يصدر عن المعمم في العادة يكون مصدره السموك الذي يصدر من 
 طالبو.جانب طالبو و كثيرا ما نرى تطابق بين سموك المعمم و أدائو و سموك 

و ومن ناحية أخرى فإن الطالب في العادة يمتصون من المعممين اتجاىاتيم و قيميم 
نحرافاتيم و تحيزاتيم ، فالمعمم بكل ما يقوم بو من أفكارىم و كذلك الحال بالنسبة إل

عمييم و ذلك وال شعوريا شعوريا عتبر قدوة لطالبو ، وتنعكس شخصيتو و سموك يأعمال 
فيو المعمم سويا من وجية النظر النفسية و بنفس القدر الذي نتحدث بالقدر الذي يكون 

أبعد المعمم  في تصرفاتو و سموكو و  اعنو عند المعمم نتوقع السواء بين الطالب ، و إذ
مى طالبو ، لذا يجب أن ما يقوم بو من أعمال عن السواء ، فإن ذلك لو أثرا واضحا ع

من خالل مقابمة شخصية خاصة يقبل عمى أثرىا  نتقاء من يعد لمينة التعميميعمل عمى إ
المناسب الذي يتصف بالشخصية السوية و التوافق وعدم اإلضطراب و يستبعد من القبول 
في كميات و معاىد إعداد المعمم الذين يعانون من إضطرابات شخصية و نفسية كذلك 

نفعاالتو ثابتة و يجب أن يكون المعمم نظيفا مينيا ، و متواضعا ، و مبتسما دائما و ا
 كرامتو عالية.

و من خالل إعداده مينيا ينمو المعمم في جميع الجوانب األكاديمية و التربوية المينية ، 
ىذا إذا كان مجدا و مجتيدا و يقوم عمى إعداده معممين أكفاء و مينيين عمى درجة عالية 

سيمة لمنضج تبر و جدا و النمو في ىذه المرحمة يعتبر ىدف التربية ، أما التعمم فيع
لى أي تطور و تقدم و لي و الذي ال يمكن أن يصل الفرد إنفعاالجسدي و العقمي و اإل

 تعمم بدونو .

ق بو و يجب أن يشعر المعمم الطالب بأنو قريب منو جدا و ييتم بو بصورة شخصية و يث
ميو نجاز الفعاليات التي تطمب منو ، حتى يفتح الطالب عبما يقول ، و بقدرتو عمى إ
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لممعمم و يكون معو عقميا و بصورة دائمة و ىذا بدوره يسيل عمى المعمم توجيو الطالب و 
قيادتو و يجعل الطالب يحترمو و بصورة دائمة ، و حتى يستطيع المعمم كسب احترام 
الطالب لو عميو أن يحترميم أوال و ال بد لو أن يتعاطف معيم ، يجتمع بيم و يتحدث 

و األثر األكبر و في التحدث ، ألن ذلك لم و سماعيم عندما يرغبون معيم و ييتم بأفكارى
لى عمى المدرسة و التعميم و الوصول إستجاباتيم لمتعمم و اإلقبال الواضح في مدى إ

 أفضل مستوى تمكنيم قدراتيم من الوصول إليو.

 ألن أىم ما يعني المعمم و ييتم بو ىو التحصيل المدرسي الذي يصل إليو الطالب أو
نجاحيم أو فشميم في أي عمل مدرسي يقومون بو إن أشكال النجاح التي يصل الطالب 
إلييا حتى و لو كانت في تمرين أو وظيفة صغيرة واحدة تعتبر بمثابة محصمة لقدرات 

 ستغالليا في العممية التعميمية المتعددة الجوانب.يدة موجودة لدى الطالب و يستطيع إعد

ال التحصيل الدراسي في أشك عوامل خارجية يمكن أن تؤثر و مما الشك فيو أن ىناك 
عمى ضوء أشكال التحصيل الدراسي  تماعية التي يعيش فييا الطالب ومثل البيئة اإلج

األنواع التي  أنواع التحصيل العقمية ، أيإليو الطالب نستطيع أن نقوم بتقييم  الذي يصل
ا في فترة معينة و عميو يمكن أن التحصيل و القدرة أثناء القيام بعمميتعتمد عمى الذكاء أ

المدرسي الذي يحصل عميو الطالب يكون دائما محصمة لقدرات إضافية موجودة لديو و 
 (.212-210:ص2101)عمر عبد الرحيم نصر اهلل ،يستعمميا و 
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 أثر مدير المدرسة في التحصيل الدراسي : -(6

متحانات متابعتو المستمرة لإليظير أثر المدير في تحصيل الطالب من خالل    
طالع عمى الءمة أسئمتيا لمطالب و من ثم اإلالمدرسية في المواد المختمفة ومدى م

نتائجيا و عددىا ألنيا الوسيمة التقيمية الوحيدة لمطالب المعتمدة عمييا في مدارسنا بالرغم 
ة ناجحة و مفضمة و عماليا بصور البديمة الكثيرة التي يمكن است من وجود الوسائل التقييمية

 الدقيق.لب التحصيمية و مستواه التعميمي التي تظير بصورة حقيقية قدرات الطا

لى اتجاه الطالب فإن ىذا يؤدي إتوفر العزم و المطف و الفيم و التقدير إذا أي أنو 
 تفاعميم و تكيفيم و زيادة تحصيميم الدراسي الذي ىو الغاية المنشودة.

ول لزيادة يدة يتبعيا المدير الناجح و المسؤ طرق و أساليب عد إضافة الى ما ذكر ىناك-
تحصيل الطالب التعميمي و التي تعتمد عميو مباشرة أو عن طريق اتصالو مع المعممين 

 نذكر منيا:

إعداد برامج خاصة تراعي فييا قدرات الطالب و حاجاتيم و ميوليم و رغباتيم و أ/
في أساليب التدريس و المعاممة اإلنسانية  التنويع دية بينيم ، و ذلك عن طريقالفروق الفر 

 التي يعمل بيا المعممون و الطالب.

يحث المعممين عمى تبسيط المادة و عرضيا لمطالب بطريقة مشوقة جذابة تشير ب/
 . اىتماميم و انتباىيم و تعمقيم بالمادة و معمميا فيؤدي ذلك الى زيادة تحصيميم العممي

الذين يعانون من بطء التعمم و إضافية لمطالب يعمل عمى تخصيص حصص ج/
شعارىم بالمشكمة التي يعانون منيا مثل ىذا اإلستعاب مع متابعتيم باستمرار و عدم إ

 العمل من شأنو أن يرفع من مستواىم التعميمي و يزيد من تحصيميم العممي .
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 يعمل عمى تصحيح األخطاء التي تحدث عن طريق استعمال طرق التدريس غيرد/
 المناسبة و تقويم مسار التعميم بالتعاون مع المعممين.

سبابيا و دوافع سموكيم المضطرب بتقديم بدراسة مشكالت الطالب ، و معرفة أييتم ه/
رار المذين ستقدوء و اإللى نوع من الشعور باليالمساعدة ليم و ىذا بدوره يؤدي إ العون و

 الئق.ى تحصيل دراسي ذي مستوى يضمنان وصول الطالب إل

تصال المباشر الدائم يل ىو توجو المدير لموالدين و اإللعل مما يزيد من مستوى التحصو/
نفعالية النفسية ائيم و أبعادىم عن االضطرابات اإلمعيما لمعمل عمى كيفية التعامل مع أبن

. 

ب مثل عممية تشخيص المشكمة ، دير طرق عممية في عالج مشكالت الطالمإتباع الز/
 نوعيا ، و البحث عن أسبابيا ثم تحديد العالج الالزم لتخميص الطالب منيا .و تحديد 

ىتمام ، و بالتالي رفع مستوى التحصيل ورة واضحة عمى زيادة النشاط و اإليعمل بص ر/
 (.210-211-291:ص2101)عمر عبد الرحيم نصر اهلل،و النجاح .
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 الصة :ــــــــــخ

مات التي الفرد أن يتحصل عمى نسبة كبيرة من المعمو  التحصيل الدراسي ىو أن يحاول
عمى مستوى المواد المبرمجة ، و اليدف  يمكن قياسيا عن طريق اإلمتحان ، الذي يجرى

مم و التمميذ من أجل إبراز مستوى منو عممية تربوية ناتجة عن مداومة التفاعل بين المع
 إذا كان جيد أو ضعيف.
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 تمهيد:

تدعيم لربط  االجتماعيةإن تحديد اإلجراءات المنيجية لمدراسة وخصوصا في الدراسات    
بين مختمف جوانب الدراسة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية لإلجابة عن 
التساؤل المطروح في المشكمة المدروسة ، وعميو فالجانب الميداني ىو تدعيم لمجانب 
النظري ، فمنيجية البحث كما يراه فريديك "مجموعة الطرق التي توجو الباحث في بحثو" 

ظيفة المنيجية ىي جمع المعمومات ثم العمل عمى تصنيفيا و ترتيبيا وبالتالي فإن و 
وقياسيا وتحميميا من أجل إستخالص نتائجيا و الوقوف عمى ثوابت الظاىرة 

 (119م:ص2006اإلجتماعية.)رشيد زرواني،
 
"تعتبر الدراسة االستطالعية دراسة تسمح لنا  تعريف الدراسة االستطالعية:-(1

ات البحث ونقد الشرط الضروري لمدراسة وال يمكن من دونيا أن بتطبيق المبدأ ألدو 
(، وقمنا بدية 48: ص 2008نتصور مصداقية البحث العممي" )حسن شحادة وآخرون، 

األمر بزيارة إكمالية "سعدون الطيب" بوالية تيارت لنتعرف عمى ميدان البحث وأخذ فكرة 
ام السنة الرابعة متوسط وىم خمسة أولية عن إجراء العمل التطبيقي فقمنا بمالحظة أقس

أقسام مقبمون عمى شيادة التعميم المتوسط ومن خالل مالحظتنا بحضور التالميذ 
 لمساعات المقررة لمادة الرياضيات تبين لنا أنو يمكن تطبيق ىذا االختبار التحصيمي.

 يتم إجراء الدراسة االستطالعية بيدف تكوين الهدف من الدراسة االستطالعية:-(2
من التصور العام لمبحث وتدعيم فكرة عن البحث أو ىي دراسة أولية الغرض منيا التأكد 

الجانب النظري وأيضا معرفة تأثير الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات عمى 
 التحصيل الدراسي لمسنة الرابعة متوسط.
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 مكان وزمان الدراسة االستطالعية:-(3
  مكان الدراسة االستطالعية:-

إجراء الدراسة االستطالعية بإكمالية "سعدون الطيب" بوالية تيار وذلك بعد حصولنا تمت 
عمى ترخيص من طرف مدير المؤسسة لمتواجد بيا، ىذا فيما يخص داخل المؤسسة، أما 
الدراسة االستطالعية التي قمنا بيا خارج المؤسسة فكانت بالمكتب الذي تدرس فيو 

 الدروس الخصوصية.
 االستطالعية:  زمان الدراسة-

يوم كانت ىذه الفترة كافية من أجل جمع المعطيات  15تمت مدة الدراسة االستطالعية 
 التي تخدم بحثنا ىذا.

 تحديد العينة وشروط اختيارها: -(4
تمميذ وتمميذة تم اختيارىم بطريقة عشوائية بدون  21أجريت الدراسة عمى عينة حجميا 

 اآلتي:مراعاة أي تجانس موزعين في جدول ك
 

 المجموع العدد الجنس
  10 ذكور

 11 إناث 21
 : يوضح مواصفات عينة الدراسة حسب الجنس1الجدول رقم   
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 األدوات المستخدمة في الدراسة االستطالعية:-(5
إن األداة التي اخترناىا في جمعنا لمنتائج التي من خالليا ندرس الفرضيات التي نحن 

االختبار التحصيمي في مادة الرياضيات وىو "موقف يطمب في أثنائو بصدد إثباتيا ىي 
من المفحوص أن يظير معارفو ومياراتو أو اتجاىاتو أو جوانب منيا تتصل بموضوع 
معين من الموضوعات ويمكن اعتبارىا دليال أو مؤشرا عمى تعمم الطمبة ولكي تؤدي 

ن تتصف بالموضوعية والصدق االختبارات التحصيمية وظائفيا عمى أكمل وجو البد أ
والثبات وسيولة استعمال وشمولية األىداف المراد قياسيا وتقويميا" )نواف أحمد سمارة 

 (.47، ص 2008وآخرون: 
ولقد تبنينا ىذا االختبار من أجل جمع نقاط التحصيل لمتالميذ الذين يدرسون الدروس 

منياج الدراسي المتبع الخصوصية وىو اختبار وضع من طرف أساتذة المادة وفقا لم
 لمسنوات الرابعة متوسط ووفقا لمسنة المتمدرس فييا يعتمد عميو األساتذة في تقييم التالميذ.

 
بعد تطبيقنا لالختبار التحصيمي عمى العينة  نتائج الدراسة االستطالعية:-(6

 تمميذ وتمميذ تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدول 21المذكورة التي تحتوي عمى 
 :كاآلتي
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 النقاط المحصل عمييا الجنس األفراد
 14 أنثى 1
 10 ذكر 2
 17 أنثى  3
 08.5 أنثى 4
 05.5 أنثى  5
 8.25 أنثى 6
 07.5 أنثى 7
 10.5 ذكر  8
 11 ذكر 9

 10 ذكر 10
 15.5 ذكر 11
 07.75 أنثى  12
 10 ذكر 13
 06 أنثى 14
 01 ذكر 15
 15.5 ذكر 16
 05.5 ذكر 17
 10 أنثى 18
 14 ذكر 19
 07 أنثى  20
 01.5 أنثى 21

يوضح النتائج المحصل عمييا من خالل االختبار التحصيمي حسب  02جدول رقم 
 الجنس
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 خالصة: 
من خالل ىذه الدراسة نكون قد جمعنا نتائج التحصيل وفقا لمعينة المأخوذة في الدراسة 

 نتائجو لمتحقق من فرضيات بحثنا.االستطالعية بحيث يمكن االعتماد عمى 
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 تمهيد: 

لقد كان اليدف من الدراسة االستطالعية تأسيس اإلطار النظري والتطبيقي لمبحث من    
حيث وضوح أىدافو والتحكم في مجرياتو وقد زودتنا نتائج ىذه الدراسة بمقاييس موثوق 

 فييا وباإلمكان تطبيقيا في الدراسة األساسية.

ال عن طريق البحث ويعتمد تقدم البحث العممي عمى المنيج إي تقدم عميم أإنو ال يوجد 
 (38، ص 3004و طرق البحث العممي)محمود عبد الحميم منسى،أالعممي في البحث 

يعرف المنيج عمى انو مجموعة من القواعد التي يتم وضعيا بقصد الوصول الى الحقيقة 
اف الحقيقة والمناىج او طرق في العمم، إنو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو الكتش

البحث تختمف باختالف المواضيع وليذا توجد عدة انواع من المناىج العممية)عمار 
 (::، ص 3022بوحوش;

وموضوع بحثنا ىذا يحمل عنوان الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات ومدى تأثيرىا 
يعتمد ىذا من انواع عمى التحصيل الدراسي فيستوجب عمينا اختيار الدراسة المقارنة حيث 

البحث العممي عمى مقارنة اسموب بأسموب اخر او طريقة بطريقة اخرى والكشف عن 
مدى داللة ىذه الفروق وىل ىي فروق حقيقية ام انيا فروق ترجع الى الصدفة وتسعى 

 (343، ص 3004الى تحديد اتجاه ىذه الفروق)محمود عبد الحميم منسى ; 

نيج التجريبي الذي ىو ادق انواع المناىج واكفأىا في وبذلك فيو يستمزم البحث الم
التوصل الى نتائج دقيقة يوثق بيا وىو اقوى المناىج في اختيار العالقات السببية والتي 
تقود الى تفسيرات مقنعة كما انو يعتبر اكثر الوسائل كفاية في الوصول الى معرفة موثوق 

، 3004ت)احمد عطية احمد; بيا وذلك عندما يمكن استخدامو في حل المشكال
 (262ص
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وتكمن اىمية اختيار ىذا المنيج في معالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطة دقيقة 
لكي يتحقق الباحث من كيفية حدوث شرط او حادثة معينة ويحدد اسباب حدوثيا )ىشام 

 (38، ص3009احمد محمد; 

 المجال المكاني لمدراسة األساسية: -(1

ية باكمالية "سعدون الطيب" بوالية تيارت كما سبق الذكر وذلك بعد تمت الدراسة األساس
 حصولنا عمى ترخيص من طرف مدير المؤسسة.

 المجال الزماني لمدراسة األساسية:-(2

أفريل وكانت ىذه الفترة كافية من  26مارس إلى  30كانت مدة الدراسة األساسية من 
 جرائو لمعينة ككل.أجل جمع نتائج االختبار التحصيمي الذي قمنا بإ

 تحديد عينة الدراسة: -(3

 06تمميذ وتمميذ تم اختيارىم من  53أجريت الدراسة األساسية عمى عينة تتكون من  
ناث مقسمين إلى  تمميذ يدرسون الدروس  32أقسام لمسنة الرابعة متوسط منيم ذكور وا 

 الخصوصية وىم موزعين عمى األقسام كاآلتي;

 عدد التالميذ القسم
 09 02رابعة ال

 05 03الرابعة 
 06  04الرابعة 
 04 05الرابعة 
 02 06الرابعة 

 يوضح توزيع التالميذ عمى األقسام الخمسة لمسنة الرابعة 04الجدول رقم  
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يتمقون ىؤالء التالميذ الدروس الخصوصية لمادة الرياضيات من أستاذين اثنين موزعين 
 كاآلتي;

المقررة داخل المؤسسة ويقدم الدروس الخصوصية خارجيا األستاذ الذي يقدم الدروس -
وأستاذ يقدم الدروس داخل المؤسسة فقط والعينة التي تدرس الدروس الخصوصية موزعين 
في أربعة أقسام يدرسيم أستاذ الدروس الخصوصية باإلضافة إلى الدروس المقررة داخل 

خر ال يدرس الدروس بينما قسم واحد من خمسة أقسام يدرسيم أستاذ آ، المؤسسة
تمميذ وتمميذة تم اختيارىم بطريقة  53نة حجميا يسة عمى عاالخصوصية. أجريت الدر 

 عشوائية بدون مراعاة أي تجانس وىم موزعون في جدول كاآلتي;

 النقاط المحصل عمييا الجنس العدد 
 24 أنثى 02
 06 ذكر 03
 06 أنثى 04
 05 أنثى  05
 07 أنثى 06
 22 ذكر 07
 28 أنثى 08
 02 أنثى 09
 07 أنثى :0
 07.6 ذكر 20
 06 ذكر 22
 02 أنثى 23
 04 ذكر 24
 03 أنثى 25
 04 أنثى 26
 04 ذكر 27
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 09 أنثى 28
 04 ذكر 29
 24 أنثى :2
 07 ذكر 30
 04 أنثى  32
 25 أنثى 33
 20 ذكر 34
 28 أنثى 35
 09.6 أنثى 36
 06.6 أنثى 37
 09.36 أنثى 38
 08.6 أنثى 39
 20.6 ذكر :3
 22 ذكر 40
 20 ذكر 42
 26.6 ذكر 43
 8.86 أنثى 44
 07 ذكر 45
 02 أنثى 46
 26.6 ذكر 47
 06.6 ذكر 48
 20 ذكر 49
 25 أنثى :4
 08 ذكر 50
 02.6 أنثى 52
 05 أنثى 53

األساسية حسب الجنس والنقاط ; يوضح مواصفات عينة الدراسة 05الجدول رقم 
 عمييا المحصل
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 األدوات المستخدمة:-(44

كما سبق أن أشرنا إليو في الدراسة االستطالعية تم تبني االختبار التحصيمي في مادة 
الرياضيات قام بإعداده أساتذة المادة باكمالية "سعدون الطيب" وذلك من أجل إثبات 

ميمي الفرضيات أو عدم إثباتيا من خصائص ىذا االختبار أنو يتناسب والمستوى التع
لتالميذ السنة الرابعة بصفتو وضع وفقا لمنياج مدروس ومقرر من طرف وزارة التربية 

 وأيضا قام أساتذة المادة بشرح الدروس وتقديم تمارين حوليا.

 خالصة:

من خالل دراستنا لعينة البحث وتطبيقنا لالختبار التحصيمي تكون قد توصمنا إلى نتائج 
 رضيات وعرضيا ومناقشتيا.   دراسة الفنستطيع التي بواسطتيا 
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 تمهـــــيد:
 

في فصمنا ىذا تم التعرض إلى النتائج المتوصل إلييا من خالل الدراسة الميدانية ىذا بعد 
جمع المعطيات وفق اإلطار المنيجي المتبع حيث تم تنظيم النتائج المحصل عمييا من 

 التحصيمي في مادة الرياضيات. خالل االختبار
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 ومناقشة الفرضية الجزئية األولى:عرض -1
بعد جمع نقاط االختبار التحصيمي كما ىو موضح في الجداول السابقة في الفصل 
المنيجي اضطرينا إلى استخدام اختبار " مان ويتني )يو( " الذي يمجأ الباحث إلى 
استخدامو لحساب الفروق بين عينتين أو مجموعتين مستقمتين عندما يتعذر عميو استخدام 

جانس، التباين، اعتدالية التوزيع، استقاللية العينات و اختبارات ) العينات العشوائية، ت
غيرىا( و أيضا عندما تكون البيانات التي حصل عمييا الباحث لمتغيرات بحثو في صورة 

اختبار مان ويتني )يو ( من أقوى رتب أو درجات يمكن تحويميا إلى رتب و بعد 
أقوى البدائل عندما يتعذر عمى  االختبارات الالبارامترية لمعينات الصغيرة و أقدميا و من

 الباحث استخدام اختبارات و توجد ثالثة أنواع من المعالجة في ىذا االختبار ىي:
 .9عندما يكون عدد أفراد العينات > 

 (.  20> ن >  9و عندما تكون العينات ذات حجم متوسط ) 
، 2006الدردير، ( ، ) عبد المنعم أحمد 20) ن <  20و عندما يزيد أفراد العينة عن 

 (.89ص 
 يتبع فييا الباحث نفس خطوات الحالة الثانية عند  20و العينة التي بين أيدينا ىي: ن < 

 U، من خالل خطوات الحل و التعميق عن النتائج المتحصل عمييا نأخذ  20 ≥ن  ≥ 9
 الصغرى و نعوضيا في المعادلة كاآلتي:
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 التالميذ الذين ال يتمقون الدروس الخصوصية صيةالتالميذ الذين يتمقون الدروس الخصو 

 الرتبة النقطة الرتبة النقطة
1 2 1 2 
1 2 1,5 4 
2 5 5,5 15,5 
3 8 5,5 15,5 
3 8 6 18,5 
3 8 7 22 
3 8 7,5 23 
3 8 7,75 24 
4 11 8,25 26 
5 13 8 ,5 27 
5 13 10 29,5 
5 13 10 29,5 
6 18,5 10 29,5 
6 18,5 10 29,5 
6 18,5 10,5 32 

6,5 21 11 33,5 
8 25 14 37,5 
11 33,5 14 37,5 
13 35,5 15,5 39,5 
13 35,5 15,5 39,5 
17 41,5 17 41,5 

 656,5=  2مج 21=  2ن  346,5=  2مج 21=  1ن 
 : اختبار منا ويتني لمفرضية الجزئية االولى05الجدول رقم 
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الخصوصية في توجد فروق في التحصيل الدراسي بين التالميذ الذين يتمقون الدروس "
 :03من خالل الجدول رقم  "مادة الرياضيات و الذين ال يتمقونيا

 نالحظ أن: 
 903=  556,5+  346,5=  2ر+ مج1رمج
     =  2ر+ مج 1رمج

(        )(       )

 
 

U11(  ــ مجر1+  1) ن 1+ ن 2ن 1= ن 
                              2 

U1  =325,5 
U2 2(  ــ مجر1+  2) ن 2ن +  2ن 1= ن 

                                2 
U2  =115,5 
U1  +U2 2ن×  1= ن 
U2  =115,5    .ىي القيمة الصغرى 

 عند حساب القيمة المعيارية:
          U  )2ن×  1ن  –) الصغرى 

 2                        ذ    =             

            √ 1ن 2ن 1ن )  2ن    ) 
 12 

   ــ                                    105= 
   39,75   

 ــ 2,64ذ = 
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 Uو منو قيمة  21=  2، ن 21=  1و ىي القيمة الصغرى، ن U2  =115,5عند 
و  0,49تساوي  0,05و مستوى الداللة الطرفين  21=  2، ن 21=  1الجدولية عند ن

 . 0,49<  115,5المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية و منو  U2بالتالي فإن قيمة 
في التحصيل بين التالميذ الذين يتمقون الدروس  إحصائياىذا يدل عمى أنو يوجد فرق دال 

 الخصوصية في مادة الرياضيات و الذين ال يتمقونيا.
توجد فروق في التحصيل الدراسي بين التالميذ الذين يتمقون  :و بالتالي نقبل الفرض القائل

 الدروس الخصوصية و الذين ال يتمقونيا.
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 :ةنيالثاالجزئية  عرض ومناقشة الفرضية-2
" توجد فروق في التحصيل الدراسي بين الذكور و اإلناث الذين يتمقون الدروس 

 الخصوصية من خالل نتائج تحصيميم في مادة الرياضيات."
 :06 من خالل الجدول رقم

 اإلناث الذكور
 الرتبة النقطة الرتبة النقطة

1 1 5,5 2 
5,5 3,5 7,5 3,5 
10 12,5 6 5 
10 12,5 7 6 
10 12,5 7,5 7 

10,5 15 7,75 8 
11 16 8,25 9 
14 17,5 8,5 10 

15,5 19,5 10 12,5 
15.5 19,5 14 17,5 

/ / 17 21 
 101,5=  1مج 11=  1ن 129,5=  1مج 10=  1ن

 : اختبار مان ويتني لمفرضية الجزئية الثانية06الجدول رقم 
 .231=  101,5+  129,5=  2+ مجر 1نالحظ أن مجر

 .231=      (1+11+ 10( ) 11+ 10= )  2+ مجر 1مجر
                                        2 

U1 1مجر -  (1+  1) ن 1ن+  2ن1= ن 
                            2 
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U1  =35,5. 
U2 2مجر –( 1+ 2) ن 2+ ن 2ن1= ن 

                             2 
U2  =75,5 
U1  الصغرى.ىي القيمة 

 عند حساب القيمة المعيارية:
          U )2ن×  1ن  – ) الصغرى 

 2ذ    =                                     

            √ 1ن 2ن 1ن )  2ن    ) 
 12 

 ــ               1,37ــ    =  19,5ذ = 
       14,2 

 ــ 1,37ذ = 
 11=  2ن،  10= 1و ىي القيمة الصغرى، ن U 1  =35,5عند 

المحسوبة أكبر من  U1و بالتالي فإن قيمة  31=  0،05عند و مستوى داللة الطرفين 
 .31<  35,5القيمة الجدولية و منو 

و ىذا يدل عمى أنو يوجد فرق دال إحصائيا في التحصيل بين اإلناث و الذكور الذين 
 يتمقون الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات.

القائل: " توجد فروق في التحصيل بين الذكور و اإلناث الذين و بالتالي نقبل الرفض 
 يتمقون الدروس الخصوصية.
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 :عامةال عرض و مناقشة الفرضية-3
تؤثر الدروس الخصوصية في مادة الرياضيات إيجابيا عمى التحصيل الدراسي لدى      

 تالميذ السنة الرابعة.
توجد فروق في التحصيل الدراسي بين من خالل عرضنا و مناقشتنا لمفرضية القائمة " 

 التالميذ الذين يتمقون الدروس الخصوصية و الذين ال يتمقونيا."
و الفرضية القائمة: " توجد فروق في التحصيل بين الذكور و اإلناث" و ىذا من خالل 

 تطبيقنا الختبار مان ويتني ) يو( لنتائج التحصيل التي قمنا بجمعيا بعد تصحيحيا.
التالميذ الذين يتمقون الدروس الخصوصية نتائج تحصيميم مرتفعة مقارنة مع  نستنتج أن

ألنيم دعموا الدروس التي تأخذ في القسم بالدروس التالميذ الذين ال يتمقونيا و ىذا 
و بالتالي فإن فيميم و استعابيم لمادة الرياضيات يكون أكثر من التالميذ الخصوصية 

 المقررة داخل القسم.الذين يعتمدون فقط عمى الدروس 
أكثر إقباال لمدروس و بالنسبة لمفروق في التحصيل بين الذكور و اإلناث فنجد أن اإلناث 

األكثر إقباال لمتعمم من الذكور ىذا ما الحظناه في الدراسة الخصوصية من الذكور ألنيم 
جميع في بحيث عدد اإلناث داخل القسم يفوق عدد الذكور االستطالعية التي قمنا بيا 

 األطوار و جميع المستويات .
من خالل كل ىذا نجد أن الفرضيات التي قمنا بطرحيا قد تحققت مع العينة التي قمنا 

 بدراستيا.
عمى التحصيل  إذن مما سبق تقديمو يمكن القول أن الدروس الخصوصية تؤثر إيجابيا

عمى مستوى  الدراسي لدى التمميذ الضعيف و تدعم قدرات التمميذ المتوسط و تحافظ
 التحصيل لدى التمميذ الممتاز.
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 خــــــالصة:
 

بعد إنياء عرض و مناقشة الفرضيات و التأكد من صحتيا و ذلك اعتمادا عمى النتائج 
مان و يتني )يو( استنتجنا أنو تؤثر الدروس  اختبارالميدانية المستخمصة و اعتمادا عمى 

 في التحصيل الدراسي فيي ترفع في نتائج التحصيل لدى التالميذ. ايجابياالخصوصية 
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 الخــــاتمة:

ٔعخبش مُضُع اٌخحصًٕ اٌذساصٓ مه اٌم اٌمُاضٕع اٌخٓ احخٍج مىاوت فٓ عٍم اٌىفش َ       

فٓ عٍم اٌىفش اٌخشبُْ َ واٌج حٕزا وبٕشا فٓ عٍم اٌىفش اٌخشبُْ. َ ٌزي االخٕشة ٌمٕج 

اٌخماما وبٕشا مه طشف اٌباحثٕه َ اٌمخخصٕه، َ حزداد أٌمٕت دساصت ٌزا اٌمُضُع مه 

خالي اٌعٕىت اٌخٓ حىاٌَىاٌا َ ٌٓ حالمٕز اٌضىت اٌشابعت َ مذِ حأثٕش اٌذسَس اٌخصُصٕت عٍّ 

 ححصٍٍٕم اٌذساصٓ.

إن مُضُع اٌذسَس اٌخصُصٕت عىذ اٌخالمٕز اٌضىت اٌشابعت اٌممبٍٕه عٍّ شٍادة اٌخعٍٕم      

اٌذسَس اٌمخُصط ٔخطٍب اٌبحث فًٕ َ حبمّ دساصخىا مجشد محاٌَت ٌٍىشف عه مذِ حأثٕش 

اٌخصُصٕت عٍّ اٌخحصًٕ اٌذساصٓ َ مما ٔجذس اإلشاسة إًٌٕ أن ٌىان مخغٕشاث أخشِ غٕش 

اٌذسَس اٌخصُصٕت حؤثش عٍّ اٌخحصًٕ اٌذساصٓ عىذ ٌؤالء اٌخالمٕز حضخذعٓ اٌذساصت مه 

 طشف اٌباحثٕه.

سس فٓ َ أخٕشا وشجُ أن حضاٌم ٌزي اٌذساصت َ ٌُ لًٍٕ فٓ إثشاء معٍُماث اٌطاٌب اٌمخمذ     

عٍم اٌىفش َ وً ما ٔخعٍك باٌخحصًٕ اٌذساصٓ َ اٌذسَس اٌخصُصٕت َ اٌزْ ٔمىه عٍّ 

أصاصً اٌخطشق إٌّ دساصاث مىمٍت َ رٌه بذساصت مخغٕشاث أخشِ َ ٌزا ٌٍُصُي إٌّ 

 حفٕذوا َ حفٕذ اٌمجخمع.دساصاث عمٍٕت 
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 التوصيات واالقتراحات:

استنادا إلى النتائج المستخمصة من ىذه الدراسة يمكن أن نذكر أىم التوصيات 

 واالقتراحات التي يمكن أن تفيد من يطمع عمى ىذا العمل.

ضرورة االىتمام بالدروس الخصوصية وجعميا دروس يعتمد عمييا التالميذ عند ظيور -1

 الصف.نقص في طريقة تدريس األستاذ داخل 

أن تكون ىذه الدروس أقل كمفة مما ىي عميو حتى يتمكن جميع طبقات المجتمع -2

 التوجو ليذه الدروس.

عمى أولياء األمور الحذر من أن تكون الدروس الخصوصية مصدر اتكال لدى -3

 التالميذ والتياون في انجاز تمارين ومزاولة الدروس المقررة.

خرى فيي تفتح المجال لمقيام ببحوث ودراسات عممية تعتبر ىذه الدراسة بوابة لبحوث أ-4

تعزز الدراسة السابقة وعميو نوصي الباحثين في التربية والتعميم أن يستمروا في البحث 

 لمخروج بنتائج عممية تساىم في ترقية التعميم والتعمم.
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 ضُح. انؼرتُح، تُروخ، تذوٌ

ػًر ػثذ انرحُى َصر هللا، ذذٍَ يطرىي انرحصُم و اإلَعاز انًذرضٍ: أضثاته و ػالظه،  .9

 .2010دار وائم نهُشر و انرىزَغ، طثؼح شاَُح، ػًاٌ، األردٌ، 

ػثذ انهح يحًذ ػثذ انرحًاٌ، ػهى االظرًاع انًذرضح، كهُح األدب، ظايؼح تُروخ  .10

 .2001انؼرتُح، انطثؼح األونً، 

 .2000ػهى االظرًاع، دار انًؼرفح، ظايؼح اإلضكُذرَح، انطثؼح األونً،  ػثذ هللا ، .11

ػثذ انًُؼى أحًذ انذردَر، اإلحصاء انثرايررٌ و انالترايررٌ، ػالو انكرة نهُشر و  .12

 .2006انطثاػح و انرىزَغ، انطثؼح األونً، انقاهرج، 

، 1َغ، انطثؼحفرحٍ خهُم حًذاٌ، أضانُة ذذرَص انرَاضُاخ، دار وائم نهُشر و انرىز .13

 .2005ػًاٌ،

نُُذا تاوَذ، دػى يهاراخ انرَاضُاخ فٍ ضُىاخ انطفىنح انًثكرج، يعًىػح انُُم  .14

 .2006انؼرتُح يذَُح َصر، انقاهرج، انطثؼح األونً،
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نًؼاٌ يصطفً انعُالنٍ، انرحصُم انذراضٍ، دار انًطُرج نهُشر و انرىزَغ و  .15

 .2010انطثاػح، انطثؼح األونً، 

ارج و آخروٌ، يفاهُى و يصطهحاخ فٍ ػهىو انررتُح، دار انًطُرج َىاف أحًذ ضً .16

 .2008نهُشر و انرىزَغ و انطثاػح، انطثؼح األونً، ػًاٌ، األردٌ، 

هشاو أحًذ يحًذ، يُاهط انثحس انؼهًٍ فٍ ػهى انُفص، يؤضطح رؤَح نهطثاػح و  .17

 .2008انُشر و انرىزَغ، انطثؼح األونً، انًؼًىرج، 

يحًذ يصطفً انؼُطً، يُاهط و أضانُة ذذرَص انرَاضُاخ يحًذ خهُم ػثاش،  .18

نهًرحهح األضاضُح انذَُا، دار انًطُرج نهُشر و انرىزَغ و انطثاػح، انطثؼح األونً، ػًاٌ، 

2007. 

يحًذ ػثذ انؼسَس ػُذ، ػهى انُفص و ػهىو انررتُح، دار انثحىز انؼهًُح يطاتغ دار  .19

 .1996انقثص، انطثؼح انصانصح، انكىَد، 

ًىد ػثذ انحًُذ يُطٍ، يُاهط انثحس انؼهًٍ، دار انًؼرفح انؼرتُح انعايؼُح، يح .20

 .2003اإلضكُذرَح، 

يحًىد َؼقىتٍ، كراب ػُىٌ األتُاء فٍ طثقاخ األطثاء، ظايؼح تُروخ انؼرتُح، انطثؼح  .21

 .1989األونً، 

 معاجم و قواميس:

انًصرَح انهثُاَُح، حطٍ شحاذح و آخروٌ، يؼعى انًصطهحاخ انررتىَح و انُفطُح، دار   .22

 .2003انطثؼح األونً، انقاهرج، 

 :المجــــالت

ج انذروش انخصىصُح، انًعهح انىطُُح انقطرَح يحًذ صذَك يحًذ حطٍُ، ظاهر .23

 .1997، 120نهررتُح و انؼهىو، انؼذد 

َههح ظًال ػهٍ رضا، انذروش انخصىصُح: انًشكهح و انحهىل انًقررحح، إدارج  .24

 .2005ظح حهىاٌ، ضىرَا، انًؼادٌ انرؼهًُُح، يحاف

يحًذ زَاد حًذاٌ، انذروش انخصىصُح: يفهىيها و يًارضرها و ػالض يشاكهها، دار  .25

 انررتُح انحذَصح، ػًاٌ، األردٌ، انعسء انصاٍَ، تذوٌ ضُح. 



: يبيه وقاط امتحان مادة الشياضياث لتالميز السىت الشابعت متىسط الزيه ال 10الملحق رقم 

 يتابعىن الذسوس الخصىصيت.

 الىقاط المحصل عليها الجىس العذد

 13 أوثى 1

 05 ركش 2

 05 أوثى 3

 04 أوثى 4

 06 أوثى 5

 11 ركش 6

 17 أوثى 7

 01 أوثى 8

 06 أوثى 9

 0665 ركش 10

 05 ركش 11

 01 أوثى 12

 03 ركش 13

 02 أوثى 14

 03 أوثى 15

 03 ركش 16

 08 أوثى 17

 03 ركش 18

 13 أوثى 19

 06 ركش 20

 03 أوثى 21

 

 

 

 



: يبيه وقاط امتحان مادة الشياضياث لتالميز السىت الشابعت متىسط الزيه 10ملحق رقم 

 يتابعىن الذسوس الخصىصيت.

 المتحصل عليهاالىقاط  الجىس العذد

 14 أوثى 1

 10 ركش 2

 17 أوثى 3

 0865 أوثى 4

 0565 أوثى 5

 8625 أوثى 6

 0765 أوثى 7

 1065 ركش 8

 11 ركش 9

 10 ركش 10

 1565 ركش 11

 07675 أوثى 12

 10 ركش 13

 06 أوثى 14

 01 ركش 15

 1565 ركش 16

 0565 ركش 17

 10 أوثى 18

 14 ركش 19

 07 أوثى 20

 0165 أوثى 21

 



 : اختباس المان ويتىي ) يى(10ملحق رقم ال

 التالميز الزيه ال يتلقىن الذسوس الخصىصيت يتلقىن الذسوس الخصىصيتالتالميز الزيه 

 الشتبت الىقطت الشتبت الىقطت

1 2 1 2 

1 2 1,5 4 

2 5 5,5 15,5 

3 8 5,5 15,5 

3 8 6 18,5 

3 8 7 22 

3 8 7,5 23 

3 8 7,75 24 

4 11 8,25 26 

5 13 8 ,5 27 

5 13 10 29,5 

5 13 10 29,5 

6 18,5 10 29,5 

6 18,5 10 29,5 

6 18,5 10,5 32 

665 21 11 33,5 

8 25 14 37,5 

11 33,5 14 37,5 

13 35,5 15,5 39,5 

13 35,5 15,5 39,5 

17 41,5 17 41,5 

 65665=  2مج 21=  2ن  34665=  2مج 21=  1ن 

 

 

 



 : تبيه الختباس المان ويتىي ) يى(10 ملحق رقم

 اإلواث الزكىس

 الشتبت الىقطت الشتبت الىقطت

1 1 565 2 

565 365 765 365 

10 1265 6 5 

10 1265 7 6 

10 1265 765 7 

1065 15 7675 8 

11 16 8625 9 

14 1765 865 10 

1565 1965 10 1265 

15.5 1965 14 1765 

/ / 17 21 

 10165=  1مج 11=  1ن 12965=  1مج 10 = 1ن
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