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الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في الرياضيات في مدارس لواء
القويسمة من وجهة نظر المعلمين ،كما تهدف الى التعرف على اثر ذلك في ضوء كل من المتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخبرة ،والتخصص) ،تبعا ألبعاد الدراسة األربعة وهي :البعد األول المعلم ،والثاني الطالب ،والثالث المنهاج ،وأخيراً اإلدارة ،وتكوَّن
مجتمع الدراسة من عينة قوامها ( )03من معلمي الرياضيات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القويسمة خالل الفصل األول
من العام الدراسي ()9393/9302م .وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية .وعليه فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين؟ ،ما دور معلم الرياضيات في
تدريس المهارات واالستراتيجيات التي تحد من مشكلة الدراسة عند الطلبة في مادة الرياضيات؟ ،ما دور معلم الرياضيات في تدريس
مهارات واستراتيجيات حل العمليات الحسابية في مادة الرياضيات تبعا لمتغيرات (الجنس ،التخصص ،المؤهل العلمي ،وسنوات
الخبرة)؟
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة .أن تلبي اإلدارة المدرسية حاجات المعلمين من وسائل وأدوات جديدة تخص
المادة التعليمية ،أن تكون الحصة المدرسية لطلبة الصف الثامن األساسي في بداية الدوام المدرسي.
الكلمات المفتاحية :طلبة الصف الثامن األساسي ،الرياضيات ،مدارس لواء القويسمة ،المعلمين.
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Abstract
This study aimed to identify the difficulties that face the eighth grade students in mathematics
in Liwa Al-Qweismeh schools from the teachers point of view, as it aims to identify the impact of
this in the light of both variables (gender, educational qualification, years of experience, and
specialization), depending on the dimensions The four study, which is: The first dimension is the
teacher, the second is the student, the third is the curriculum, and finally the administration. The study
population consisted of a sample of (30) mathematics teachers for the eighth grade in the schools of
Liwa al-Qweismeh during the first semester of the academic year (2020-2019), the sample was
randomly chosen. Accordingly, this study tries to answer the following questions: What are the
difficulties that face the eighth grade students in the mathematics curriculum from the teachers point
of view ?, What is the role of the mathematics teacher in teaching the skills and strategies that limit
students ’study problem in mathematics ?, What is the role of a teacher Mathematics in teaching skills
and strategies for solving mathematical operations in mathematics according to variables (gender,
specialization, educational qualification, and years of experience)?
Among the most important recommendations reached by the study. That the school
administration meet the needs of teachers with new methods and tools for the educational subject,
that the school share for the eighth grade students be at the beginning of the school hours.

Key words: eighth grade primary students, mathematics, Qwaismeh brigade schools, teachers.

:المقدمة
 تتعامل مع العقل البشري بصورة مباشرة،)الرياضيات هي علم تراكمي البنيات (المعرفة التالية تعتمد على معرفة سابقة
. وبرهان،) حل مسائل (حل مشكالت، عمليات، قواعد ونظريات، أسس ومفاهيم: تتكون من.وغير مباشرة
 يتم، وتعتبر رياضة للعقل البشري حيث تتم المعرفة فيها وفقا ً إلقناع منطقي للعقل،تتعامل الرياضات مع األرقام والرموز
 ويقاس تمكن الدارس من علم الرياضات بقدرته ونجاحه في حل المسألة (المشكلة) وتقديم البرهان المناسب.قبل أو بعد حفظ القاعدة
)90 ص،9332 ، (مشروع الباحث الصغير.لها
 وتعرّف. والمصطلحات الرياضية، المفاهيم الرياضية،تقوم الرياضيات على أسس هامة تتمثل في الرموز الرياضية
، والفضاء أو الفراغ، باإلضافة إلى مفاهيم أخرى حديثة نسبياً منها البنية،الرياضيات أيضا ً بأنها دراسة القياس والحساب والهندسة
. وقد يع ّرفها البعض على أنها دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق والبراهين الرياضية والتدوين الرياضي.والتغير واالبتعاد
)90 ص،9332 ، (مشروع الباحث الصغير. قد تع ّرف الرياضيات أيضا ً على أنها دراسة األعداد وأنماطها،وبشكل أكثر عمومية
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ولقد كان للتطورات المعاصرة التي لحقت بعلم النفس المعرفي وما واكبه من تطور على مستوى الممارسات البيداغوجية،
أثر على االهتمام المعاصر بالرياضيات ،فقد اهتمت الكثير من البحوث والدراسات بمناهج رياضيات المرحلة األساسية ومحتواها،
وبالصعوبات التي تعيق تعلم الرياضيات في تلك المرحلة ،وتبين من تلك البحوث والدراسات "وجود صعوبات تواجه التالميذ في
تعلم الرياضيات تؤدي إلى فشل التالميذ في استيعاب بعض المفاهيم والحقائق والمبادئ الرياضية ،كما أكدت بعض هذه الدراسات
على وجود صعوبات تؤدي إلى عدم اكتساب التالميذ لبعض المهارات الرياضية لحل المسائل اللفظية"(.شبير ،9300 ،ص)070
وتؤكد السيكولوجية المعرفية التي تنظر إلى التعلم كاستراتيجية وليس كهدف ،على أن معظم الصعوبات التي يواجهها
التالميذ في الرياضيات تتعلق بكيفية اشتغالهم ،أي باالستراتيجية التي يوظفونها في حل المسائل أو المشكالت الرياضية ،وفي هذا
الصدد تشير بعض الدراسات إلى "أنه على الرغم من أن التالميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم ال يعانون من نقص في الذكاء
بل يعانون من قصور في التخطيط لحل المسائل والمشكالت ،وقصور في مهارات "الميطا معرفية" )(Métacognitive Skilles
أي قصور في المراقبة العقلية النشطة ،وفي تنظيم النتائج وتناسق العمليات العقلية والمعرفية وقصور في الطرق والخطط التي تساعد
على تعلم أفضل .لذلك اتجهت معظم البحوث والدراسات المعاصرة نحو التفكير حول الطريقة التي يتبعها التلميذ في حل المسائل أو
ما يعرف بـ "الميطا معرفية " واستخدام رسوم بيانية ومخططات توضيحية لحل المسائل ،وتدريبات على تمثيل وتوقع حل المسألة.
(عبد هللا ،9332 ،ص)031

مشكلة الدراسة:
ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباحثة وتسعى هذه الدراسة لالجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين؟
وينبثق عن هذه المشكلة الرئيسية عدداً من األسئلة الفرعية وهي:
 ما دور معلم الرياضيات في تدريس المهارات واالستراتيجيات التي تحد من مشكلة الدراسة عند الطلبة في مادة الرياضيات؟ ما دور معلم الرياضيات في تدريس مهارات واستراتيجيات حل العمليات الحسابية في مادة الرياضيات تبعا لمتغيرات(الجنس ،التخصص ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة)؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها إحدى الدراسات القليلة التي تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن
األساسي في مادة الرياضيات وتتميز هذه الدراسة عن غيرها بتقديم بعض الحلول والمقترحات العملية لمشكلة التحدي التي تواجه
الطلبة في منهاج الرياضيات.
تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمعلمين في مراعاتهم الفروق الفردية بين الطلبة في الصف الواحد ،وكما عليهم أن يهتموا
باستخدام الوسائل التعليمية المتنوعة المعينة لمساعدة الطلبة على الفهم ،وكما أيضا ً عليهم تفعيل التعزيز اإليجابي من أجل زيادة ثقة
الطلبة بأنفسهم وعدم الخجل والرهبة عند التعبير عن اإلجابة ،أما بالنسبة للطلبة فتكون أهميتها هو القيام بتغيير نظرتهم السلبية تجاه
المادة واعتبارها مادة صعبة غير قابلة لالستيعاب أو الفهم فهي ليست كذلك ،مع اهتمام الطلبة بالتحضير للمادة يومياً ودراستها جيداً
وعدم إهمالها ليوم االمتحان فقط ،من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لديهم .والجزء األهم الناتج عن إدارة المدرسة وهو القيام بإعداد
وتنظيم برنامج الدروس األسبوعي بطريقة تضمن أن تكون حصة الرياضيات في الجزء الصباحي من اليوم الدراسي وكما يجب
عليها أيضا ً توفير الوسائل التعليمية المعينة والتي يطلبها المعلم لمساعدته على تعليم الرياضات بطريقة شيقة.
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فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق ذات داللة احصاائية عند مساتوى داللة ( )α≥3،30بين الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األساسيومنهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة احصاائية عند مساتوى داللة ( )α≥3،30بين الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األساسيومنهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
 ال توجد فروق ذات داللة احصاائية عند مساتوى داللة ( )α≥3،30بين الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األساسيومنهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير سنوات الخبرة.
 ال توجد فروق ذات داللة احصاائية عند مساتوى داللة ( )α≥3،30بين الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األساسيومنهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير التخصص في الدراسة.

أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث الى التعرف على العالقة بين الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي ومنهاج الرياضيات من
وجهة نظر المعلمين في مدارس لواء القويسمة ،وذلك من خالل بحث بعض االمور التي تستمد هذه الدراسة أهميتها من أنها تسعى
إلى:
 توضيح الصعوبات التي يواجه الطلبة في مادة الرياضيات. توضاااايح دور معلم الرياضاااايات في تدريس المهارات واالسااااتراتيجيات التي تحد من مشااااكلة الدراسااااة عند الطلبة في مادةالرياضيات.
 التعريف بأهم المهارات واالستراتيجيات في مادة الصعوبات الدراسية في مادة الرياضيات. -تفتح هذه الدراسة المجال امام الباحثين لتسليط الضوء على متغيرات تتناولها الدراسة.

محددات الدراسة:
يقتصر البحث على عينة من معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القويسمة ،وذلك خالل
الفصل األول من العام الدراسي ( )9393/9302م.

مصطلحات الدراسة:
 الرياضيات  :علم تجريادي من خلق وابداع العقل البشااااااري ،وتهتم من ضاااااامن ما تهتم به االفكار والطرائق وانماط التفكير.(علوان ،9332 ،ص)067
 التمارين الرياضية :مجموعة من األسئلة والتدريبات وتهدف الى فهم المفاهيم والمبادئ والقوانين( .شقير ،9300 ،ص)6 المنهاج :مجموعة من الخبرات المالئمة والفعالة التي تخطط المدرسااااااة أن يتعلمها الطالب بأقصااااااى ما تسااااااتطيع قدراتهموبصااورة توازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع مع إشااراف وإرشاااد من المعلمين المؤهلين ومع إخضاااع هذه الخبرات
وتعليم الطلبة إلى تقويم مستمر مناسب بداللة األهداف التعليمية( .رومية ،9337 ،ص)12
 المعلم  :هو الشاخص الذي يملك الكفايات االسااساية الضرورية لتنظيم التعلم وتسييره لتحقيق االهداف المتوخاة بشكل يوظفمصادر التعلم المتاحة وكل االمكانيات البشرية الممكنة( .شقير ،9300 ،ص)6
 سنوات الخبرة :هي السنوات التي قضاها المعلم في تدريس مبحث الرياضيات وقد قسمته إلى ثالث مستويات هي: oأقل من ( )0سنوات خبرة قصيرة
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 oمن ( )0-00سنوات خبرة متوسطة
 oأكثر من ( )00سنة( .شقير ،9300 ،ص)6
 الصعوبات :مجموعة من العوامل التي تحول بين الفرد والوصول إلى هدفه وهذه الصعوبات متنوعة حسب المجال المعرفيإذا كانت في مجال التعليم أو أي مجال آخر
 الصعععوبة :موقف رياضااي أو حياتي جديد يتعرض له التلميذ يتطلب اسااتخدام المعلومات الرياضااية التي تعلمها في المسااألة.(رومية ،9337 ،ص.)062 :
 المرحلة األسعاسععية العليا  :هي مرحلة التعليم التي تضاام الصاافوف الدراسااية من الصاف السااابع األساااسااي إلى الصااف الثامناألساسي في نظام التعليم في فلسطين وهي تسبق مرحلة التعليم الثانوي( .شبير ،9300 ،ص.)77
 الطالب :هو كل من يتعلم في أي مؤسسة تعليمية (عبد هللا ،9332 ،ص.)090 المدرسعة :هي المؤساساة التربوية تهدف إلى التربية والتعليم وهي المؤساسة الثانية بعد األسرة من حيث أهميتها ومسؤوليتهاتجاه الطفل (علوان ،9332 ،ص.)09

الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسة (غفور :)2102 ،بعنوان :الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسائل الرياضية للصف الثالث إعداد المعلمين
والمعلمات من وجهة نظر الطلبة .وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها الطلبة في حل المسائل الرياضية للصف
الثالث إعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة ،ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
وتمثلت مجتمع البحث بطلبة الصف الثالث معهد إعداد المعلمين والمعلمات بعقوبة الصباحي في محافظة ديالى والبالغ عددهم
( )060طالبا ً وطالبة منها ( )70طالب في معهد إعداد المعلمين و( )72طالبة في معهد إعداد المعلمات وكانت عينة .البحث ()73
طالب وطالبة بواقع ( )13طالب في معهد إعداد المعلمين و( )13طالبة في معهد إعداد المعلمات .وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج
منها :إهمال كثير من الطلبة في متابعة مادة الرياضيات والمثابرة على مراجعة القوانين وحل التمارين في البيت ،عدم كفاءة بعض
المدرسين والمدرسات في إيصال مادة الدرس إلى الطلبة وافتقارهم إلى طرائق تدريس مناسبة عند شرح المواضيع ،بعض المدرسين
والمدرسات ال يراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند تدريسهم المادة ،عدم متابعة أولياء أمور الطلبة ألوالدهم مما يجعلهم ال يبالون
عند تغيبهم عن الدوام ،عدم ثقة الطلبة بأنفسهم عند حل المسألة مما يجعلهم يخافون من الفشل وعدم المقدرة على إكمال الحل .وضعف
أساس كثير من الطلبة في مادة الرياضيات.
دراسة (شبير :)9300 ،بعنوان " :أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف
الثامن األساسي" وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة
الصف الثامن األساسي ،ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهجين )المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج شبه التجريبي) .وتكونت
عينة الدراسة من ) (613طالبا ً وطالبة اختيروا عشوائيا من طلبة الصف الثامن األساسي من ستة مدارس من المدارس الحكومية
بمحافظة خان يونس بفلسطين ،لتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،باإلضافة إلى ) (139طالباً
وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي اختيروا عشوائيا من مدرستين قسموا لمجموعتين لتطبيق الدراسة ،حيث أن إحداهما
المجموعة التجريبية وتكونت من)) 69طالباً وطالبة ،واألخرى المجموعة الضابطة وتكونت من ( 70طالبا ً وطالبة) .وتوصلت
الدراسة إلى النتائج التالية :أن وحدة حساب المثلثات هي أكثر وحدات المقرر صعوبة في تعلمها لدى الطلبة من وجهة نظر معلميهم.
وأن جميع فقرات االختبار التشخيصي لوحدة حساب المثلثات تشكل صعوبة تعلم لدى الطلبة عدا فقرة واحدة.
5
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دراسة (عبد الغني :(2009 ،بعنوان برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم مفاهيم الرياضيات .وهدفت الدراسة إلى وضع
برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي وقياس مدى فاعليته ،والتعرف إلى أسباب
صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي من وجهتي نظر المعلمين والطلبة .واستخدم الباحث في دراسته
المنهجين ،المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التجريبي ،واقتصرت الدراسة على الوحدة الخامسة (وحدة االقترانان المثلثية) من
كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي (الجزء الثاني) ،وتكونت عينة الدراسة من عينة الطلبة وتكونت من ( )06طالبة من طالبات
الصف الثامن األساسي ( )0بمدرسة أم الفحم الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة شمال غزة ،وتكونت عينة المعلمين
من ) (14معلماً و) (16معلمة .وألغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية (أسلوب تحليل المحتوى ،استبانة للطلبة ،استبانة
للمعلمين ،اختبار تشخيصي ،برنامج مقترح) .ومن النتائج التي توصلت الدراسة لها هي فاعلية البرنامج المقترح لعالج صعوبات
تعلم المفاهيم الرياضية لدى الطلبة ،وأوصت الدراسة بتدريب معلمي الرياضيات على اكتشاف الصعوبات التي تواجه الطلبة وكيفية
استخدام الطرق واألساليب المناسبة في التغلب على مثل هذه الصعوبات ،وبضرورة االهتمام بالطلبة ذوي الصعوبات من خالل
إثراء مقرر الرياضيات بأفكار وأساليب تربوية تناسب المستويات المختلفة للطلبة.
دراسة) حبيب : (2006،بعنوان :صعوبات تعلم الحدوديات الجبرية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مملكة البحرين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم الحدوديات الجبرية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مملكة البحرين،
وتقديم مقترحات لعالجها .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من) (539تلميذاً وتلميذة من تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي موزعين على عشر مدارس حكومية من مدارس مملكة البحرين في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
2006/9330م ،وأعد الباحث لغرض تحقيق أهداف الدراسة اختبار تشخيصياً في الحدوديات الجبرية ،ومن النتائج التي توصلت
الدراسة إليها معرفة أن سبب ظهور الصعوبات عند التالميذ يرجع إلى التركيز على المهارات الدنيا من التفكير ،ووضع أهداف ال
تركز على تنمية الحس الرياضي ومهارات االتصال ،واتباع سيرورة الفكر (خطوات التفكير) وصوال إلى جواب محدد أو حل
المشكلة ،وتنمية التفكير من خالل توظيف أنماط التفكير االستقرائي واالستداللي والتحليلي والتأملي ،وإدراك العالقات وحل
المشكالت المشابهة ،وهي مهارات تمثل األهداف الحقيقية لتدريس الجبر ،واستخدام الطريقة التقليدية في التدريس ال تراعي الفروق
الفردية ،وتنمي الحفظ واالستظهار عند التالميذ ،وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض المقترحات العالجية المتعلقة باألهداف
والمحتوى ،وأساليب التدريس واستراتيجياته ،وإعداد المعلم ،وتطوير أساليب التقويم.
دراسة (الشاعر : (2001،الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة االسالمية بغزة في تعلم التفاضل والتكامل .وهدفت هذه
الدراسة إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة في تعلم التفاضل والتكامل والتعرف إلى أسباب هذه
الصعوبات ووضع برنامج مقترح لعالجها .واستخدمت الباحثة في دراستها المنهجين الوصفي والبنائي ،وتكونت عينة الدراسة من
300طالبا ً وطالبة منهم ((150طالبا ً ((150طالبة تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ عددهم ) )1157طالباً وطالبة،
واستخدمت الباحثة االستبانة المفتوحة لجمع البيانات والمعلومات التي تغطي موضوع الدراسة وكذلك اختبارا للمتطلبات األساسية
الالزمة لتعلم التفاضل والتكامل واختبارا تشخيصياً للكشف عن الصعوبات وبطاقة للمقابلة للتعرف إلى أسباب صعوبات تعلم المساق،
وتوصلت الدراسة إلى وجود صعوبات عديدة في تعلم التفاضل والتكامل لدى الطلبة ،وكذلك توصلت إلى األسباب التي أدت لتلك
الصعوبات ،وبناء على النتائج وضعت الباحثة أسسا ً لبرنامج عالجي لتلك الصعوبات ،ومن التوصيات التي أوصت بها الباحثة
ضرورة عدم الحكم على الشيء قبل األوان ،أي ال بد للطالب أن يتروى في حكمه على المادة دون التأثر بآراء من سبقوه ،فال ينسى
أن هناك فروقا فردية بين األفراد فما يمثل صعوبة لدى فرد ال يكون حتما كذلك عند غيره ،وكذلك أوصت المعلم أال يسرع في إلقاء
مادته العلمية ،فدائما عليه أن يقوم بتثبيت المعلومة قبل االنتقال إلى معلومة جديدة لكي يكون هناك أثر فعال للعملية التعليمية .
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الدراسات األجنبية:
دراسعة هودسون سوبهان ( 2010 ، (Hudson Siobhanوهدفت هذه الدراسة إلى استخدام برنامج محوسب لمعالجة
الصااعوبات التي تتعارض مع فهم وتذكر الحقائق الرياضاااية األسااااسااية لدى طالب الصاااف الرابع والخامس والساااادس والتاساااع،
ووظفت الدراسة المنهج التجريبي ،وطبقت هذه الدراسة على  42طفالً تحت سن  12سنة 50 ،طفالً فوق سن  12سنة ،وشارك في
تطبيق الدراسااة  20معلماً ،وأدوات البحث كانت المالحظة واالختبارات والمسااح الطالبي ،وتعزي الدراسااة أسااباب الصااعوبات في
المهارات الرياضاية األسااساية لدى الطالب والتي تخلق لديهم مشاكالت في عدم حل المساائل الرياضاية إلى  3أسباب محتملة وهي
(عدم وجود معرفة ساابقة للطفل ،الموقف السلبي تجاه الرياضيات ،عدم استخدام استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة) ،ومن نتائج
الدراسااة تحساان مسااتوى الطالب بنساابة  70 %بعد توظيف التكنولوجيا باسااتخدام اسااتراتيجية حل المشااكالت في تذليل الصااعوبات
الرياضاية ،وأوصات الدراسة بضرورة توظيف استراتيجية حل المشكالت باستخدام التكنولوجيا مثل برامج الحاسب اآللي واآلالت
الحاسبة.
دراسععععة أندرسععععون جينفير ( 2001،(Anderson Jennifeوهدفت الدراسااااة لتوظيف برنامج لتحسااااين مهارات حل
المشاكلة الرياضاية ،وأخذت عينة الدراسة من طالب الصف األول والثالث والسادس في والية ايلينوي األمريكية ،واستخدم الباحث
المالحظة الصاافية كأداة رئيسااة للبحث ،وتم تطبيق مجموعة متنوعة من اسااتراتيجيات حل المشاااكل الرياضااية المعقدة ،ومن النتائج
التي توصالت الدراساة لها أن الطالب يفتقرون إلى القدرة على مراقبة الذات ،وأوصات الدراساة بضرورة استخدام استراتيجية حل
المشكالت داخل الفصل وتعويد الطالب عليه.
دراسعة جاكسعن لويس ( 2000،(Jackson Louiseوهدفت هذه الدراساة إلى التعرف إلى مدى ممارساة طالب الصااف
السادس الستراتيجية حل المشكالت واستخدام مهارات التفكير العليا ،حيث تم عرض مجموعة من المشاكل الرياضية على الطالب
ذات مسااتويات مختلفة (التحليل ،التركيب ،التقويم) لمدة  20أساابوعا ،ومن نتائج الدراسااة أنه أصاابح هناك لدى الطالب ثقة عالية
بالنفس بعد تدريبهم على اساااتراتيجية حل المشااكالت وظهر ذلك في االختبار البعدي حيث كان هناك أكثر من  50 %من الطالب
يشاركون بشكل واضح في هذه االستراتيجية.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي الرياضيات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القويسمة خالل الفصل األول من العام
الدراسي ( )9393/9302م.

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة ( )63من معلمي الرياضيات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القويسمة خالل الفصل
األول من العام الدراسي ( )9393/9302م ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول( )1( ،)0( ،)9( ،)0توزيع عينة الدراسة تبعاً
لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

26

%43

انثى

34

%57

01

%100

المجموع

7

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
دبلوم

8

%13

بكالوريوس

09

%93

بكالوريوس مع تأهيل تربوي

06

%63

دراسات عليا

4

%37

01

%100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
أقل من ( )0سنوات

22

%37

من ( )0-00سنة

22

%37

أكثر من ( )00سنة

16

%27

01

%100

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص
التكرار

النسبة المئوية

التخصص
الرياضيات

23

%38

الرياضيات وأساليب تدريسها

37

%62

01

%100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هاذه الادراسااااااة المنهج الوصاااااافي نظرا لمالءمتاه طبيعتهاا حياث يتم في هاذا المنهج جمع البياانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراساات الساابقة واساتشاارة الخبراء تم بناء اساتبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على اربعة أبعاد كما في الجدول رقم ()0
جدول رقم ( :)5فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#
0

البعد األول

6

6-0

2

البعد الثاني

0

00-7

3

البعد الثالث

7

07-09

4

البعد الرابع

1

99-02

8

األبعاد

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراساااة على مجموعة من المختصاااين والمشااارفين والمشااارف األكاديمي وأوصاااى بصاااالحيتها بعد جراء
التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.

ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة اساتخدمت معادلة كرو نباخ ألفا الساتخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()3773
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعاد جمع البيااناات تم إدخاال بياانااتها للحاسااااااب لتعالج بواسااااااطة البرنامج اإلحصااااااائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من
وجهة نظر المعلمين؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت
االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )0درجات عن كل إجابة (موافق جدا) ،و( )1درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )0درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض جدا)،
ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)0ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %03

منخفضة جدا

من %02-%03

منخفضة

من %62- %63

متوسطة

من %72- %73

مرتفعة

من  %73فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )03 ،2 ،7 ،7النتائج ،ويبين الجدول ( )00خالصة النتائج
 )0النتائج المتعلقة بالمجال األول (المعلم)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال األول
رقم

الفقرات

الفقرة

أرى أن المعلم الجيد يهتم بأساليب التدريس الحديثة.

0

9

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.40

88

مرتفعة جدا
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أحرص على تتبع كل ما هو جديد في تدريس الرياضيات.

4.43

88.66

مرتفعة جدا

0

أشعر بارتياح نفسي داخل الحصة الصفية.

4.17

83.33

مرتفعة جدا

1

كاف.
الوقت المخصص لشرح المادة التعليمية
ٍ

3.33

66.66

متوسطة

0

أراعي الفروق الفردية بين الطلبة داخل الصف.

4.23

84.66

مرتفعة جدا

6

أحرص على استخدام أساليب التعزيز المناسبة للطالب.

4.37

87.33

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية

4.16

83.11

مرتفعة جدا

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )7السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة
نظر المعلمين على مجال المعلم كانت مرتفعة على الفقرات ( )6 ،0 ،0 ،9 ،0حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( )%73وكانت
متوسطة على الفقرة( )1حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%66766وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
بداللة النسبة المئوية (.)%70700
تعزو الباحثة النتيجة مرتفعة جداً في اساتجابة عينة الدراساة نحو الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األسااساي في
منهاج الرياضاايات من وجهة نظر المعلمين في لواء القويساامة على مجال المعلم ،ذلك لكون المعلم ال يتم توظيفه في ساالك التعليم إال
إذا كان حاصال على أساليب التدريس أو أنه يتلقى دورة في أساليب التدريس ،وهذا يجعل المعلم قادر على تمكنه من المادة وشرحها
وضابط الصاف ،وكون مادة الرياضايات ال يتم تعليمها اال من قبل معلمين حاصالين على شاهادات في تخصاص الرياضيات ،كما ان
التربياة والتعليم تعمال على اعطااء د ورات لكاافاة المعلمين في أسااااااالياب التادريس الحاديثاة واطالعهم على كال ماا هو جديد في هذا
المجال ،كما تعزو الباحثة ان نساااابة اسااااتجابة عينة الدراسااااة على الفقرة ( )1أنها متوسااااطة لكون مادة الرياضاااايات المقررة طويلة
بالنسبة للوقت المخصص لشرحها.
 )2النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (الطالب)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

7

تساعد أوراق العمل على فهم وتبسيط المنهاج لدى الطلبة.

4.30

86

مرتفعة جدا

7

تساعد الواجبات البيتية في فهم المنهاج المطلوب.

3.97

79.33

مرتفعة

2

ضعف أساسيات الطلبة يؤدي إلى عدم فهم المواضيع الجديدة.

4.33

86.66

مرتفعة جدا

03

توفير الوقت الكافي لحل التمارين يساعد الطالب على الفهم أكثر.

4.33

86.66

مرتفعة جدا

00

ضعف القراءة لدى الطالب يقلل من التحصيل األكاديمي للطالب.

4.37

87.33

مرتفعة جدا

4.26

85.2

مرتفعة جدا

الفقرات

الفقرة

الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )7السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة
نظر المعلمين على مجال الطالب كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )00 ،03 ،2 ،7حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من (،)%73
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وكانت مرتفعة على الفقرة( )7حيث كانت نسبتها المئوية ( )%72700وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة
جدا بداللة النسبة المئوية (.)%7079
تعزو الباحثة النتيجة مرتفعة جداً في اساتجابة عينة الدراساة نحو الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األسااساي في
منهااج الرياضاااااايات من وجهة نظر المعلمين في لواء القويساااااامة على مجال الطالب ،وذلك إلعطاء الطالب أوراق عمل يؤدي إلى
زيادة نساابة تركيزهم في المادة التعليمية واالهتمام بها ،مما تؤدي إلى تبساايط المادة لديهم ،وكما أن اسااتخدام المعلم للوسااائل الحديثة
يقلل من عملية الضاعف لدى الطلبة في المفاهيم األسااسية قدر اإلمكان حتى يزيد فهمهم للمادة التعليمية وأهم شيء يهتم به المعلم هو
توفير الوقت الكافي للطلبة حتى يقوم لهم العديد من التمارين الرياضية اإلضافية التي تساعدهم على الفهم.
 )3النتائج المتعلقة بالمجال الثالث (المنهاج)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

09

طول المنهاج ال يتيح لي الوقت الكافي للتركيز على األساسيات.

4.13

82.66

مرتفعة جدا

00

المنهاج يراعي التدرج من البسيط إلى المعقد.

3.57

71.33

مرتفعة

01

تتوافق بنود المحتوى مع أهداف المنهج.

3.63

72.66

مرتفعة

00

اعتقد أن المنهاج مالئم لمستوى الطلبة في المرحلة األساسية.

3.47

69.33

متوسطة

06

المنهاج يعتمد على عرض المفاهيم بدون تركيز على المفاهيم األساسية.

4.40

88

مرتفعة جدا

07

المنهاج ال يراعي الفروق الفردية لدى الطالب.

3.47

69.33

متوسطة

07

ربط المنهاج المجرد بالمحسوس يساعد على تقويم الطلبة.

4.23

84.66

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية

3.84

76.85

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة
نظر المعلمين على مجال المنهاج كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )07 ،06 ،09حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من (،)%73
وكانت مرتفعة على الفقرات ( )01 ،00حيث كانت نسبتها المئوية من ( ،)%72- %73وكانت متوسطة على الفقرات ()07 ،00
حيث كانت نسبتها المئوية من ( ) %62- %63وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية
(.)%76770
تعزو الباحثة النتيجة مرتفعة جداً في اساتجابة عينة الدراساة نحو الصاعوبات التي تواجه طلبة الصاف الثامن األسااساي في
منهاج الرياضااااايات من وجهة نظر المعلمين في لواء القويسااااامة على مجال المنهاج ،وذلك لطول المادة الدراساااااية وال يوجد الوقت
الكافي للمعلم لشاااارح المادة التعليمية للطلبة حتى يتيح لهم الوقت الكافي للتركيز على االساااااساااايات في المنهاج ،مع العلم أن المنهاج
يعتمد على عرض المفاهيم بدون تركيز على المفاهيم األسااساية للمنهاج فهذا يؤدي إلى عدم تركيز الطلبة على االسااسيات ،لذا يقوم
المعلم على ربط المنهاج المجرد بالمحسااوس حتى يسااهل عليه تقويم الطلبة من خالل طرح األمثلة والتجارب الحسااية إلى المدركات
الكلية المعنوية ألن أول المدركات للفرد هي الحسية ومن ثم ينتقل إلى استخالص القواعد والقضايا العامة،
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كما تعزو الباحثة إلى أن المنهاج يتدرج من البساايط إلى المعقد حتى يسااهل على الطالب فهم المادة من خالل قيام المعلم بطرح أمثلة
ساااهله ومن قم التدرج بها الى الصاااعبة مع العلم أن بنود المنهاج ال تتفق مع أهدافه ،وهذا يؤثر على الطلبة بشاااكل سااالبي ..كما تعزو
الباحثة ان نسبة استجابة عينة الدراسة على الفقرة ( )07 ،00أنها متوسطة لكون المنهاج ال يراعي الفروق الفردية لدى الطلبة.
 )4النتائج المتعلقة بالمجال الرابع (اإلدارة)
جدول رقم ( :)01المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجال الرابع
رقم
الفقرة
02
93
90

الفقرات

تهتم إدارة المدرسة في توفير أدوات لتبسيط التعليم.
تهتم إدارة المدرسة في تشجيع وتحفيز المعلم المتميز.
تحرص إدارة المدرسة على تدريب المعلمين.
تحرص ادارة المدرسااة على حث المعلمين على اسااتخدام الوسااائل
99
العلمية الحديثة.
الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

متوسط
االستجابة*
4.03
3.87
3.83

النسبة
المئوية
80.66
77.33
76.66

درجة
االستجابة
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة

4.13

82.66

مرتفعة جدا

3.97

79.33

مرتفعة

يتبين من الجدول رقم ( )03السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة
نظر المعلمين على مجال اإلدارة كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )99 ،02حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( )%73وكانت
مرتفعة على الفقرات ( )90 ،93حيث كانت نسبتها المئوية من ( ،)72- %73وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%72700
تعزو الباحثة النتيجة مرتفعة جداً في استجابة عينة الدراسة نحو الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في
منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين في لواء القويسمة على مجال اإلدارة ،وذلك ألن إدارة المدرسة تقوم بتوفير أدوات ووسائل
لتسهيل عملية التدريس للمعلم وتبسيط المادة للطلبة ،حيث تسعى دائما إلى تلبية كل ما هو جديد من الوسائل واألدوات ،كما تحرص
اإلدارة على تدريب المعلمين وتأهيلهم وتقوم بإرسالهم إلى دورات تدريبية فمهما كانت درجتهم العلمية فال بد من تقوية هذه المهارة
لديهم وهذا بالتدريب.
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)00المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

المعلم

4.16

83.11

مرتفعة جدا

9

الطالب

4.26

85.2

مرتفعة جدا

0

المنهاج

3.84

76.85

مرتفعة

1

اإلدارة

3.97

79.33

مرتفعة

4.06

81.12

مرتفعة جدا

المجال

الرقم

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
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يتبين من الجدول رقم ( )00السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر
المعلمين كانت مرتفعة جدا على البعد األول والثاني حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من (،)%73
وكانت مرتفعة على البعد الثالث والرابع حيث كانت نسبتها المئوية من ( )72- %73وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة
الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%70709
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≥3،30في الصعوبات
التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة ،التخصص؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( ،)06( ،)00( ،)01( ،)00( ،)09نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات التي
تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )09يبين النتائج
جدول رقم ( :)02نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
#

األبعاد

0

البعد األول

9

البعد الثاني

0

البعد الثالث

1

البعد الرابع
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

ذكر

13

4.1026

.30836

انثى

17

4.1961

.32401

ذكر

13

4.2308

.38163

انثى

17

4.2824

.33955

ذكر

13

3.7363

.34918

انثى

17

3.9244

ذكر

13

3.8077

.76481

انثى

17

4.0882

.36380

ذكر

13

3.9693

.37714

انثى

17

4.1228

.34226

1.1629

ت

مستوى الداللة

-.805-

.428

-.385-

.704

-.631-

.535

0
-1.221-

.240

-1.149-

.262

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()3730
يتبين من الجدول رقم ( )09السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات
التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية
وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )3730وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة إلى أن كال الجنسين ( ذكور وإناث ) يقع تحت وطأة التغيرات التربوية الحادثة ،عدا أن المساواة بينهما في
المجال األكاديمي بدرجة كبيرة إضافة إلى أن تشابه الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعيشها الجنسان ،فهم
يتخرجون من الكليات والجامعات ذاتها ويتم توظيفهم وتدريبهم بنا ًء على معايير واحدة،
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كما أنهم يعملون في مدارس واحدة أحيانا ً عدا عن تشابه المدارس من الناحية والنظام واإلمكانيات المادية والفنية والمناهج الموحدة
لكال الجنسين ،وكلك المشرفون التربويون الذين يقيمون سلوك المعلم كما أنهم يلتحقون بنفس الدورات والبرامج التدريبية.
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات التي
تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )00يبين النتائج
جدول رقم ( :)03نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج
الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.223

2

.112

داخل المجموعات

2.662

27

.099

1.132

.337

المجموع

2.885

29

بين المجموعات

.599

2

.299

داخل المجموعات

3.013

27

.112

المجموع

3.612

29

بين المجموعات

.882

2

.441

داخل المجموعات

22.480

27

.833

المجموع

23.361

29

بين المجموعات

2.008

2

1.004

داخل المجموعات

7.708

27

.285

9.717

29

بين المجموعات

.513

2

.257

داخل المجموعات

3.241

27

.120

3.754

29

األبعاد

البعد األول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

مصدر التباين

المجموع
الدرجة الكلية

المجموع

2.682

.529

3.517

2.138

.087

.595

.044

.137

يتبين من الجدول رقم ( )00السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات
التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي على الدرجة
الكلية وعلى البعد األول والثاني والثالث حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( )3730وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
ووجدت فروق على البعد الرابع ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق تم استخدام اختبار  L.S.Dوالجدول ( )01يبين النتائج.
وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن معلمي الصف الثامن متقاربون في الكفاءة العلمية وذلك لطبيعة المرحلة التي يدرسونها
بغض النظر عن المؤهل العلمي.
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جدول رقم ( :)04نتائج اختبار لداللة الفروق ()L.S.D
البعد

دبلوم

المتغير

-

دبلوم
الرابع

بكالوريوس

بكالوريوس مع تأهيل تربوي

.886

*1.00000

.04167-

بكالوريوس

مستوى الداللة

.040

*1.04167

.013

بكالوريوس مع تأهيل تربوي
يتبين من الجدول رقم ( )01أن الفروق في الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من
وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي على البعد الرابع كانت بين (الدبلوم) وفئة (بكالوريوس مع تأهيل تربوي) ولصالح
فئة (الدبلوم) ،وكانت بين(البكالوريوس) وفئة (بكالوريوس مع تأهيل تربوي) ولصالح (البكالوريوس).
وتعزو الباحثة ذلك إلى كون المنهاج األردني بشكل عام ومنهاج الرياضيات بشكل خاص هو منهاج جديد وتجريبي وكذلك
فتجربة المعلمين ذو درجة البكالوريوس كانوا أنسب في تدريس الرياضيات من معلمي حملة الدرجات األخرى ،وتعزو الباحثة نتيجة
استجابات عينة الدراسة بسبب ان المعلومات التي تلقونها في الجامعات تكون أقرب على المنهاج المدرسي من المعلومات التي يتلقونها
في درجة البكالوريوس مع تأهيل تربوي ،بينما المعلومات التي يتلقونها مثال في درجة البكالوريوس مع تأهيل تربوي تكون موسعة
أكثر.
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات التي
تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين لمتغير سنوات الخبرة.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )00يبين النتائج
جدول رقم ( :)05نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج
الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
األبعاد

البعد األول

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.002

2

.001

داخل المجموعات

2.883

27

.107

.011

.989

2.885

29

بين المجموعات

.086

2

.043

داخل المجموعات

3.526

27

.131

3.612

29

بين المجموعات

.761

2

.380

داخل المجموعات

22.600

27

.837

23.361

29

.058

2

مصدر التباين

المجموع
البعد الثاني

المجموع
البعد الثالث

المجموع
البعد الرابع

15

بين المجموعات

.029

.330

.454

.080

.722

.640

.923
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مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

9.659

27

.358

9.717

29

بين المجموعات

.038

2

.019

داخل المجموعات

3.717

27

.138

3.754

29

مصدر التباين

األبعاد

داخل المجموعات
المجموع
الدرجة الكلية

المجموع

.873

.137

يتبين من الجدول رقم ( )00السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات
التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة على الدرجة
الكلية وعلى البعد األول والثاني والثالث حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( )3730وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مديرية التربية والتعليم تعمل على توظيف المعلمين في أقرب المدارس عليهم وأن تكون لهم
معرفة بأهل الطالب وبعائالتهم ولهذا السبب يكون المعلم قريب للطالب من الناحية االجتماعية ويتعامل مع طالبه تعامل األب مع
ابنه أو االخ مع أخيه ،كما تعزو الباحثة نتيجة استجابات عينة الدراسة كون معلمي المرحلة األساسية العليا يتم اعطائهم دورات
تدريبية قبل توظيفهم وتثبيتهم في مهنة التعليم ،ويتم أيضا ً إعطائهم دورات تدريبية مكثفة بعد تثبيتهم ولهذا السبب يتالشى االختالف
بين المعلمين الجدد والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة.
نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات التي
تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص.
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )06يبين النتائج
جدول رقم ( :)00نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
#
0
9
0
1

التخصص

األبعاد

االنحراف

العدد

المتوسط

البعد

رياضيات

15

4.1333

.31623

األول

الرياضيات وأساليب تدريسها

15

4.1778

.32408

البعد

رياضيات

15

4.2133

.29729

الثاني

الرياضيات وأساليب تدريسها

15

4.3067

.40614

البعد

رياضيات

15

4.0095

1.22589

الثالث

الرياضيات وأساليب تدريسها

15

3.6762

.32606

البعد

رياضيات

15

4.0667

.59362

الرابع

الرياضيات وأساليب تدريسها

15

3.8667

.56590

الدرجة

رياضيات

15

4.1057

.41202

الكلية

الرياضيات وأساليب تدريسها

15

4.0068

.30525

ت

مستوى
الداللة

-.380-

.707

-.718-

.479

1.018

.324

.944

.353

.747

.462

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()3730
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يتبين من الجدول رقم ( )06السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3،30في الصعوبات
التي تواجه طلبة الصف الثامن األساسي في منهاج الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص على الدرجة الكلية
وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )3730وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن كال التخصصين (الرياضيات وأساليب الرياضيات) توجد لديهم المعرفة الرياضية الكافية لشرح
المادة التعليمية للصف الثامن األساسي ألن المنهاج ال يحتاج إلى العمق الكبير لكال التخصصين.

النتائج:
بنا ًء على المعطيات النظرية وادبيات الدراسة واإلطار النظري ،إضافة إلى النتائج المستخلصة من التحليل االحصائي
للدراسة والتي تم التوصل إليها بعد أن قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وتحليلها وعرض نتائجها ومناقشتها ،وفيما يلي توضيحاً
لذلك:
 هناك إثر مرتفع لمجاالت الدراساة (المعلم ،الطالب ،المنهاج ،اإلدارة) على تقليل الصاعوبات التي تواجه طلبة الصف الثامناألساسي في منهاج الرياضيات .كما اختلفت مع دراسة (غفور )9309 ،في ذلك.
 عدم وجود فروق في جميع مجاالت الدراسة .كما اتفقت مع دراسة (عبد الغني )9332 ،في ذلك. معلمي الرياضاايات في المرحلة األساااسااية العليات يراعون الفروق الفردية بين الطلبة في الصااف .وهذه تختلف مع دراسااة(غفور.)9309 ،
 عدم وجود تحديات لدى طلبة الصاف الثامن األسااساي في مدارس لواء القويسمة ،وذلك لمتابعة معلمي الرياضيات األساليبالحديثة واستخدام المهارات الواجب اتبعها في التدريس .كما واختلفت مع دراسة (شبير.)9300 ،
 عدم وجود فروق في المتغيرات الديمغرافية وذلك بساااااابب أن المعلمون يتلقون دورات تدريبية مكثفة على أساااااااليب التعليم.وهذا يتفق مع دراسة (جاكسن لويس)9333 ،

التوصيات
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصي الباحثة بما يلي:
 أن تلبي اإلدارة المدرسية حاجات المعلمين من وسائل وأدوات جديدة تخص المادة التعليمية. أن تكون الحصة المدرسية لطلبة الصف الثامن األساسي في بداية الدوام المدرسي. أن يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة. أن يطلع المعلم على كل ما هو جديد لتسهيل العملية التعليمية. أن يقوم الطالب بحل أوراق العمل والواجبات البيتية لوحدة دون االعتماد على الغير. عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمي الرياضيات إلكسابهم المهارات التعليمية. تبسيط المناهج بما يتناسب مع الفروق الفردية لدى الطالب. توفير الوقت الكافي لشرح المواد المخصصة. زيادة أوراق العمل المبسطة للتسهيل على الطالب في فهم المنهاج. -تنمية قدرات ومهارات القراءة لدى الطالب حتى ال تؤثر على التحصيل العلمي لهم.
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية:
 إبراهيم ،أساامة إساماعيل (" .)9333توظيف أسعلو حل المشكالت الرياضية المتممنة في مقرر الرياضيات" ،مجلة كليةالتربية ،العدد ( ،)91الجزء الثاني ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.
 أبو أسعد ،صالح عبد اللطيف ( .)9303أساليب تدريس الرياضيات ،ط ، 1عمان-األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع. األمين ،إسماعيل محمد) . (2001طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ،ط ،0القاهرة :دار الفكر العربي. األمين ،اسماعيل محمد ( .)9330طرق تدريس الرياضيات ،الطبعة األولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة البطاينة ،أسااااامة محمد وآخرون ( .)9330صعععععوبات التعلم النظرية والممارسععععة ،ط  ،0عمان-األردن :دار وائل للنشااااروالتوزيع
 الترتوري ،محمد عوض .القضاااة ،محمد فرحان ( .)9336المعلم الجديد دليل المعلم في االدارة الصععفية الفعالة ،ط ،0:دارالحامد للنشر والتوزيع ،عمان االردن.
 الخوالدة ،محمد محمود ( .)9331أسععععس بناء المنهاج التربوية وتصععععميم الكتا التعليمي ،دار المساااايرة للنشاااار والتوزيعوالطباعة ،عمان-االردن.
 رومية ،جالل محمود ( .)9337فاعلية برنامج يعتمد تكنولوجيا الحاسعععو لعالج صععععوبات تعلم الرياضعععيات لدى طلبةالصععف الرابع األسععاسععي بمحافظة شععمال غزة  ".رسااالة بكالوريوس مع تأهيل تربوي غير منشااورة .كلية التربية ،جامعة
األزهر ،غزة.
 زيتون ،عايش ( .)9331أساليب تدريس العلوم ،ط ،1عمان األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع. السااايد ،السااايد عبد الحميد ( .)9333صععععوبات التعلم تاريخها ،مفهومها ،تشعععخيصعععها ،عالجها ،ط ،1القاهرة :دار الفكرالعربي.
 شابير ،عماد رمضان محمد .)9300( .أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصفالثامن األساسي ،رسالة بكالوريوس مع تأهيل تربوي منشورة من جامعة األزهر-غزة ،فلسطين ،ص00
 شوق ،محمود أحمد ( .)9191االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات ،ط ، 2الرياض :دار المريخ للنشر عبد الغني ،هيثم علي (" .)9332برنامج مقترح لعالج صععوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسيبمحافظة شمال غزة " ،رسالة بكالوريوس مع تأهيل تربوي غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
 عبد هللا ،أحمد محيي الدين ( .)9332صعععوبات تعلم الهندسععة التحليلية الفراغية ووضععع تصععور مقترح لعالجها لدى طلبةالصف الحادي عشر العلمي" ،رسالة بكالوريوس مع تأهيل تربوي غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 عبد الهادي ،نبيل ونصر هللا ،عمر .وشقير ،سمير ( .)9333بطء التعلم وصعوباته ،ط 1األردن :دار وائل للنشر عبد الوهاب ،عبد الناصار ( .)9330الصععوبات الخاصعة في التعلم األسعس النظرية والتشعخيصية ،اإلسكندرية-مصر :دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 عفانة ،عزو إساااماعيل وآخرون ( .)9337اسعععتراتيجيات تدريس الرياضعععيات في مراحل التعليم العام ،ط ، 1غزة :مكتبةالطالب الجامعي بالجامعة اإلسالمية.
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 علوان ،مصاااعب محمد ( .)9332تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل المشعععكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية"،رسالة بكالوريوس مع تأهيل تربوي غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة
 علي ،إيمان عباس .وحسااان ،هناء رجب ( .)9337صععععوبات التعلم بين النظرية والتطبيق برنامج متكامل ،األردن :دارالمناهج للنشر والتوزيع.
 الهويدي ،زيد .)9336( ،استراتيجيات معلم الرياضيات الفعال ،ط ،0دار الكتاب الجامعي العين ،االمارات العربية المتحدة.المراجع األجنبية:
- Reisman، F. & Kauffman، S.: "Teaching Mathematics to children with special Needs"،
Columbus، Charles E. Merrill، 1980.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحثة سميرة عبد الفتاح محمد الفي  ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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