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 :ملخص

علمم   المتعلمممي الرياضمميات بطبيعت مما ال اممبة التممن تجعممال من مما مجمما   لتممدري   تتسمم  
درا  م   الال تنمية قدرات   علم  التفكيمر وا  كالتأسالي  التفكير السلي  وحال المش سمتد ال وار

 ،ل لوهممما مممم  المممماترات الذاتيمممة واعتمادهممما علممم  المنطمممق وذلممم  ،العالقمممات الكميمممة والمنط يمممة
 .والح ائق والبراهي  لذل  ف ن تلع  دورا  كبيرا  فن كال جوان  الحياة

أ  تمدريس الرياضميات مم  الم ما  الامعبة، وذلم  لمما تتامت بمد مم  تجريمد فمن  كما 
إل  أند   توجد طري ة متل  لتدريس ا تناسم  كمال المواقمت  شارةدر اإلوالعالقات، وتج هي المفا
م  أجمال تطموير تعلمي   لميةف د بذلت ج ودا  عا لذل التن ت د  م   الال هذه المادة،  وسوالدر 

جمما ت اسممتجابة للعديممد ممم  الممدعوات التممن دعمما إلي مما  بممرا    ممودوتعلمم  الرياضمميات، وهممذه الج
واسممتراتيجيات  هممداتفممن م ممررات الرياضمميات وأ النظممرل  إلعممادة العمما أنحمما التربيممة فممن جميمم  

 (.861، 3442مسعد بدوي،  رمضا )تعليم ا وطرق ت وي  تعلم ا 
م  تطوير المنماهج وتنميمة قمدرات المعلممي  التدريسمية ف مد ظ مرت نسمبة مم   وبالرغ  

ليممة وان فمما  المتعلمممي  تعممانن ممم  اممعوبات فممن الممتعل  حيمم  يظ ممر التبمماي  بممي  قممدرات   الع 
متممال  لذهنيممةمسممتوت تحامميل   الدراسممن، ويرجمم  السممب  فممن ذلمم  إلمم  اضممطرا  فممن العمليممات ا

والتركيممو واإلدرا  مممما يممادي إلمم  افت مماره  للحفممو والتنشمميط الممدا لن، والعمممال  اكرةا نتبمماه والممذ
 (.21 ،8991فتحن ماطف  الويات، )الذاتن لعادات دراسية فعالة 

الرياضمميات بمراحممال التعلممي  الم تلفممة ب ممر   ةهتممما  بت مموي  مممادف ممد توايممد ا  ولممذل  
ل ما وتشم يأ أسمباب ا والعممال علم  عالج ما  الطمال  علم التعرت عل  الاعوبات التن تعوق ت

الممذي  يحتمماجو  إلمم   طممال عمم  ال ،والكشممتأو   بمملوال عمم  طريممق اونشممطة والبممرامج المالئمة
المذي  يعمانو  مم   الطمال لتربويمات أ  أعمداد كمما أوضمحت العديمد مم  ا ،رعاية تربوية  اامة

فمن توايمد مسمتمر  مالال السمنوات او يمرة حتم  أامبحوا يمتلمو   تاعوبات تعل  مادة الرياضيا
 .(Cawley, et al., 1992, 40-43)أكبر الفئات فن مجاال التربية ال ااة

التمممن تواجممممد كمممال ممممم  المعلمممممي   كالتاممممعوبات تعلممم  الرياضمممميات مممم  المشمممم وتعمممد 
متعلمي ، وذل  و  م  هذه الاعوبات ما هو مرتبط بطبيعمة الرياضميات وبلسملو  تدريسم ا وال

مسمتواه   علم وتشمعره  باإلحبماط وتماتر  الطال وطري ة عرض ا، وهذه الاعوبات تعرقال ت د  
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تادي إل  عووت المبع  ممن   عم  المدرسمة  االدراسية الم تلفة كم وادالتعليمن فن جمي  الم
 .عية وا هتما  الضروريي  إلنجاو الم ا  الدراسية والتربوية الم تلفةوف دان   الداف

بالفاموال العاديمة    الطمال فإ  المتعلمي  ذوي اعوبات التعل  هم  فئمة مم   وبالتالن
مم  أ  ذكمائ   متوسمط أو فموق المتوسمط،  غ يستطيعو  أ  يسايروا ومالئ م  فمن المتعل ، بمالر 

نية أو اضطرابات نفسية، بال أن   يعانو  م  اضمطرا  فمن و  يعانو  م  إعاقات حسية أو بد
 هأو المنطوقمة وأ  همذ كتوبمةواحدة أو أكتر م  العمليات المتضمنة فن ف   واست دا  الل ة الم

ا ضطرابات يستدال علي ا م  التناق  المداال بمي  التحاميال وال مدرة فمن واحمدة علم  اوقمال مم  
تعبيممر الل موي وتج يمو الل ممة و  يتضمم  همذا التعريممت مجما ت الل مة المسممت بلة وال مدرة علم  ال

السمممعية، أو الباممرية، أو البدنيممة،  قمماتمشممكالت الممتعل  الناتجممة ممم  اإلعا ذوي الطممال فئممة 
وكمذل  حمما ت الت لممت الع لممن، أو ا ضمطرابات ا نفعاليممة، أو الحرممما  البيئممن، أو الت ممافن، أو 

 (.836، 3444عبد الحميد سليما ،  دالسي)اوكاديمن 
فممإ  اممعوبات تعلمم  الرياضمميات ليسممت م تاممرة علمم  مرحلممة عمريممة معينممة  وبالتممالن

بالرغ  م  أن ا ت تلت فن أشكال ا وفق المرحلة العمرية، لذل  يفتمر  معالجت ما بشمكال مبكمر 
 .وار  فإن ا قد تستمر إل  مراحال عمرية مت دمة

 (Mantague and Applegate, 1993, 19-32)أوضحا مونتاجيو وأبليجمات  كما
امممعوبات المممتعل  فمممن تمتيمممال المشمممكلة وف م مممما ووضممم   ذوي الطمممال لمممدت  ا  أ  هنممما  قامممور 

للحمال ومراجعمة الحمال، وقامور فمن تحويمال المشمكالت اللفظيمة إلم  امي ة رياضمية،  إستراتيجية
علم   عتممدو ي وأن م فمن حل م  للمشمكالت الرياضمية  الي فع   الطالب يركما أشارا إل  أ  ها   

 . و  المحاولة وال طل عند حل   المشكلةأسل
بشكال عما ، وذوي امعوبات تعلم   التعل مالحظة تعدد  اائأ ذوي اعوبات  ويمك  

 : ويمك  ت سي  هذه ال اائأ إل  فئتي  هما ،الرياضيات بشكال  اأ
امعوبة فمن  يجمدو  الطمال فمن أ   وتتمتمالتتناوال مفاهي  وعمليمات الرياضميات   اائأ - أ

المكانية، كما يجدو  اعوبة فن إجرا  م ارنات، وا نت اال مم  عمليمة إلم  تحديد العالقات 
 مممالممم  اممعوبات فممن التفكيممر وع  أ ممرت، ولممدي   مشممكالت فممن الل ممة الرمويممة، ويعممانو

تاممورات ع ليممة أو إدرا  للعالقممات، أو ال ممي  المكانيممة لبعممداد فياممع  علممي   اسممتيعا  
 .(Harding, 1986, 123) ,(Gearheart, 1985, 370)المفاهي  الرياضية 
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فمن العمليمات  الواضح الطال فن  قاور  وتتمتالعل  المشكالت  بال درة مرتبطة  اائأ - ب
وا سمممتراتيجيات المرتبطمممة بتمتيمممال المشمممكلة أو عممممال تامممورات ع ليمممة وم ططمممات ووضممم  
افتراضممات و طممط للحممال، ف مم  أقممال م ممدرة علمم  فحممأ المعطيممات وتحديممد المطلممو  وف مم  

فعالمة فمن الحمال، كمما أ  لميس لمدي   ال مدرة علم  حمال المشمكالت  مدا اليت المشكلة وتوظ
 Kolligian and)المدمج بمي  العديمد مم  العمليمات فمن اسمتراتيجية مالئممة  أوالشمف ية، 

Stenberg, 1987, 9). 
 بالمراحمال الرياضمياتم مرر  فمنالعديد مم  الدراسمات وجمود امعوبات تعلم   أظ رت وقد

لمممادة  الدارسممي  الطممال الاممعوبات التممن تواجممد  لتلمم إيجمماد عممال   ولممة،لمحاالدراسممية الم تلفة
 :وم  هذه الدراسات ،م   الال استراتيجيات وبرامج مناسبة الرياضيات

 التممن هممدفت إلمم  تشمم يأ ( 3483أحمممد عفممت ماممطف  وهشمما  بركممات بشممر، ) دراسممة
عالجمن  المرحلمة المتوسمطة، ووضم  تامور لبرنمامج طمال اعوبات تعل  الرياضيات لدت 

مناس  فن ضمو  الامعوبات التمن تظ رهما نتمائج التطبيمق، وقمد تكونمت عينمة الدراسمة مم  
بالات اووال المتوسط بمدينة الطائت، وتوالت نتمائج الدراسمة إلم  تحديمد  طالبا  ( 293)

، وأ  أهمم  جوانمم  %(81،16)العينممة  طممال نسممبة شمميوو اممعوبات تعلمم  الرياضمميات لممدت 
 .العمليات المركبة والمجرداتاعوبات التعل  تمتلت فن 

 حيمم  هممدفت الدراسممة إلمم  تامممي  أنشممطة عالجيممة ( 3488إبممراهي ،  مممدمعتممو أح) دراسممة
للتالميذ ذوي اعوبات التعل  فن الرياضيات بالافوت التالتمة اوولم  بالمرحلمة ا بتدائيمة، 

( 04)وقممد أجريممت الدراسممة علمم  مجموعممة ممم  التالميممذ ذوي اممعوبات الممتعل  بلمم  عممدده  
تلميممذ ( 236)تلميممذ بالاممفوت التالتممة اوولمم  بالمرحلممة ا بتدائيممة كمجموعممة تجريبيممة، و

بالافوت التالتة اوولم  بالمرحلمة ا بتدائيمة كمجموعمة ضمابطة وقمد تواملت الدراسمة إلم  
التجريبيمممة   بمممي  تالميمممذ المجمممموعتي( 4،48)وجمممود فمممروق دالمممة إحامممائيا  عنمممد مسمممتوت 

تحايلن البعمدي ممما يتبمت فاعليمة اونشمطة التعليميمة بالامفوت ال ا  تباروالضابطة فن 
التالتمممة اوولممم  بالمرحلمممة ا بتدائيمممة فمممن عمممال  امممعوبات المممتعل  لمممدت تالميمممذ المجموعمممة 

 .التجريبية
 ونتاجيوجاردر  وم دراسة(Gardern and Montague, 2003)  التن هدفت إلم  التح مق

الرياضممية لممدت التالميممذ ذوي اممعوبات  ممم  اسممت دا  الت يممال الباممري عنممد حممال المشممكالت
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المممتعل  ومتوسمممطن التحاممميال والموهممموبي  مممم  تالميمممذ الامممت السمممادس، لمممدت عينمممة مممم  
تلميممذا  وقممد طب ممت أدوات الدراسممة علمم  هممذه العينممة، وتوامملت ( 66)التالميممذ بلمم  عممددها 

أكتمر مم  أ  التالميذ الموهوبي  يست دمو  التمتيال المكانية البامرية بلهميمة  إل الدراسة 
، بينمممما التالميمممذ ذوي (ذوي اممعوبات المممتعل  ومتوسمممطن التحامميال)المجممموعتي  او مممرتي 

اعوبات التعل  يست دمو  التمتيالت التاويرية بلهمية أكتر م  نظمائره ، لمذا فمإ  نجما  
 .حال المشكلة الرياضية يرتبط إيجابيا  باست دا  التمتيالت التاويرية

 كوومينسممكن و كوومينسممكن  دراسممة(Kozminski and Kozminski, 2002)  التممن
ذوي امعوبات المتعل  فمن تحسمي   والطمال هدفت إل  بحم  أتمر المحادتمات بمي  المعلممي  

( 334)ذوي اممعوبات الممتعل ، وقممد تكونممت عينممة الدراسممة ممم   الطممال دافعيممة الممتعل  لممدت 
إلمم  أ  المرحلممة اإلعداديممة، وقممد توامملت الدراسممة  طممال ذوي اممعوبات الممتعل  ممم   طالمم 

ذوي اعوبات التعل  كا  ل ا أتمر بمال  فمن تحسمي  أسملو   والطال المحادتات بي  المعل  
 .النجا  والفشال وكذل  دافعية التعل  لدت التالميذ ذوي اعوبات التعل 

 التن هدفت إل  ت امن فاعليمة برنمامج لعمال  امعوبات ( 8993أحمد أحمد عواد، ) دراسة
 تالميمذبتدائيمة، وقمد تكونمت عينمة الدراسمة مم  مجموعمة مم  المرحلمة ا  تالميذالتعل  لدي 

ال ليوبيممة، وقممد توامملت نتممائج  محافظممةممم   تلميممذا  ( 396)المرحلممة ا بتدائيممة بلمم  قوام مما 
الدراسممة إلمم  أ  نسممبة انتشممار اممعوبات تعلمم  الرياضمميات فممن مممدارس محافظممة ال ليوبيممة 

 %(.06،31)بالمرحلة ا بتدائية قد بل ت 
إلمم  أ  ت ريممر مكتمم  التربيممة ( 11 ،3444 ،سممليما  السمميد عبممد الحميممد)أشممار  وقممد

( 8999)فمن عما  %( 864)قد توايد بنسبة  التعل اومريكن قد حدد أ  مجتم  ذوي اعوبات 
وحت  التماري  المشمار ( 8911)فن عا   (NACHC)منذ ادور تعريت المجلس ا ستشاري 

 .إليد
تعلمم  الرياضمميات  الطالبفممنلتممن تواجممد سممبق يتضممح أهميممة دراسممة الاممعوبات ا ومممما

وعممد  ال ممدرة  ،عممد  ف مم  الل ممة المكتوبممة والم ممرو ة أ كممما نجممد   ،الدراسممية الم تلفممة بالمراحممال
علممم  تمتيمممال المشمممكلة ال ندسمممية بامممور م تلفمممة، وعمممد  ال مممدرة علممم  تحليمممال وت ممموي  الحلممموال 

هاممما  فممن اممعوبات تعلمم  الرياضممية الم دمممة ممم  اج ممري  جميع مما عوامممال تلعمم  دورا  رئيسمما  و 
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جممو  ممم  م ممارات التوااممال الرياضممن التممن يفت ممدها كتيممر ممم   وهممن الطممال الرياضمميات لممدت 
 .الم تلفة بالمراحال الدراسية الم تلفة وعددراست   لم رر الرياضيات بفر  أتنا  الطال 

 طمممال الجديمممدة الم مممررة علممم   الموضممموعاتالمممدواال المتلتيمممة مممم   موضممموعات وتعتبمممر
ال التانوي حيم  لم  يسمبق ل م  فمن المراحمال الدراسمية السماب ة أ  قماموا بدراسمة همذا الات اوو

النمموو ممم  الممدواال، وممم   ممالال مناقشممة معلمممن ومعلمممات الرياضمميات ال ممائمو  بتممدريس الممدواال 
شمر  همذه المدروس،  أتنما  الطمال الات اووال التمانوي، ومناقشمة العديمد مم   لطال المتلتية 
المدواال المتلتيمة  بموضموعات التمانويالامت اووال  لطال ات التحايلية ا  تبار  نتائج وبفحأ

الامت اووال التمانوي مم  امعوبات فمن  طمال الباحم  بمما يعانيمد  شمعر اضيات،فن م رر الري
دراسة الدواال المتلتية، مما جعمال هنما  رغبمة فمن إجمرا  همذه الدراسمة التمن ت مدت إلم  الوقموت 

الاممت اووال التممانوي،  لطممال بكتمما  الرياضمميات  الم ممررة اممعوبات تعلمم  الممدواال المتلتيممة   علم
 .عالجن م تر  قائ  عل  م ارات التوااال الرياضن تاوروعالج ا م   الال 

 :الدراسة مشكلة

 :مشكلة الدراسة الحالية فن السااال الرئيس التالن تتحدد 
الاممت اووال  لطممال تعلم  موضمموعات المدواال المتلتيممة الم مررة بكتمما  الرياضميات  اممعوباتمما "

 "؟لعالج ا م تر ال التاورالتانوي بالفاال الدراسن اووال و 
 :م  السااال الرئيس اوسئلة الفرعية التالية ويتفرو

 الممدواالم ممارات التوااممال الرياضممن الممالو  تضمممين ا لعممال  اممعوبات تعلمم  موضمموعات  ممما .2
 ؟دراسن اووالالات اووال التانوي بالفاال ال لطال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات 

المتلتيممة الم ممررة  الممدواالالمبدئيممة الم ترحممة لاممعوبات تعلمم  موضمموعات   ائمممةال شممكال ممما .1
 الدراسن اووال؟ بالفاالاووال التانوي  الات لطال بكتا  الرياضيات 

اووال التمانوي أتنما  دراسمت   موضموعات  الات طال الفعلية التن يواج  ا  الاعوبات ما .3
 بكتا  الرياضيات بالفاال الدراسن اووال؟ الدواال المتلتية الم ررة

المتلتيممة الم ممررة بكتمما   الممدواالاوسممبا  التممن تممادي إلمم  اممعوبات تعلمم  موضمموعات  ممما .4
 ؟اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال  الات لطال الرياضيات 
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العالجمن الم تمر  ال مائ  علم  م مارات التواامال الرياضمن لعمال  امعوبات تعلم   التاور ما .5
بالفامال  التمانوياووال  الامت لطمال الرياضيات  بكتا المتلتية الم ررة  الدواال تموضوعا

 ؟الدراسن اووال
 :الدراسة أهداف

 :الدراسة الحالية إل  هدفت 
 فن تعل  موضوعات التانويالات اووال  طال عل  الاعوبات التن تواجد  التعرت .2

وال التانوي بالفاال الدراسن الات او  لطال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات  الدواال
 .اووال

فن تعل   التانويالات اووال  طال عل  أسبا  الاعوبات التن تواجد  التعرت .1
 .الدواال المتلتية موضوعات

عل  م ارات التوااال الرياضن الالو  تضمين ا لعال  اعوبات تعل  موضوعات  التعرت .3
وال التانوي بالفاال الدراسن الات او  لطال الرياضيات   الدواال المتلتية الم ررة بكتا

 .اووال
المتلتية الم ررة بكتا   الدواال موضوعاتتعل   اعوباتتاور م تر  لعال   وض  .4

 الال برنامج قائ   م الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال  لطال الرياضيات 
 .عل  م ارات التوااال الرياضن

 :الدراسة حدود

 :الدراسة الحالية عل  اقتارت
وقممد تمم   ،بمجموعممة ممم  المممدارس التانويممة بمحافظممة أسمميوط التممانويلاممت اووال ا طممال  .2

بكتمما   الم ممررةالمتلتيممة  الممدواال موضمموعات حتوائممد علمم   التممانويا تيممار الاممت اووال 
 .الرياضيات

 .الدواال المتلتية موضوعاتلتدريس  3483/ 3488للعا  الدراسن  اووالالدراسن  الفاال .1
بالفاممال  التممانويالاممت اووال  لطممال بم ممرر الرياضمميات ( متلتيممةالممدواال ال)الرابمم   الفاممال .3

 .الدراسن اووال



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 06 - 

 :الدراسة مصطلحات

 مجموعمممة مممم  اونشمممطة المنظممممة "البرنمممامج فمممن قممماموس التربيمممة بلنمممد  يعمممرت: البرنمممامج
والم ططة، التن ت دت إل  تطموير معمارت المتمدربي  واتجاهمات  ، وتسماعده  علم  ام ال 

 .(Good, 1973, 613)" ت  ، وتحسي  أدائ   فن عمل  م ارات  ، ورف  كفا 
 :الدراسة الحالية إجرائيا  بلند وتعرفد

ممم  المواقممت التعليميممة واإلجممرا ات التربويممة المنظمممة والم طممط ل مما وفممق  مجموعممة
 الدواالأهممدات محممددة فممن ضممو  م ممارات التوااممال الرياضممن لعممال  اممعوبات تعلمم  موضممموعات

 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال رياضيات المتلتيةالم ررة بكتا  ال
 مجموعمة غيمر متجانسمة مم  ا ضمطرابات تتمتمال فمن دالمة مم  "ي اد ب ا : التعل  اعوبات

الامممعوبة فمممن اكتسممما  واسمممت دا  أي مممم  م مممارات اإلاممم ا  والكمممال  والكتابمممة والحسممما ، 
 (.326، 3440،أحمد الظاهر قحطا " )وتتاال بمشكالت دا لية

 :االدراسة الحالية إجرائيا  بلن  وتعرف ا
بيممن   وبممي  الوامموال إلمم   تحمموال الطممال لممدت فئممة ممم   العوائممقمجموعممة ممم   هممن

اإلجابة الاحيحة ممما يجعل م  يحاملو  علم  درجمات أقمال مم  المتوسمط فمن ممادة الرياضميات 
و فموق رغم  أن م  يتمتعمو  بمسمتوت ذكما  متوسمط أ ،المتلتيمة بشمكال  ماأ والمدواالبشكال عا  

 .المتوسط، وليس لدي   أي إعاقات ع لية أو جسمية
 قدرة المتعل  عل  اسمت دا  ل مة الرياضميات بمما تتضممند مم   بلند يعرت:الرياضن التوااال

متضممنة قمدرة المتعلممي  علم  ف م ما وتبمادال اوفكمار حول ما  ،رموو وماطلحات وعالقمات
ال مرا ة، الكتابمة، ا سمتماو، )ة م  اج ري  وتوضيح ا مم   مالال أشمكاال التواامال الم تلفم

 .(Baroody and Cosnick, 1993, 3)التحد ، التمتيال
 :الدراسة الحالية إجرائيا  بلند وتعرفد

بمما   ماأالمتلتيمة بشمكال  والمدواالل مة الرياضميات بشمكال عما   ف م  علم  الطال  قدرة
لتوااممال ممم   ممالال أشممكاال ا  مماتتضمممند ممم  رممموو وماممطلحات، تمم  قممدرت   علمم  التعبيممر عن

 (.الكتابة، ا ستماو، التحد ، التمتيال ال را ة،)الم تلفة 
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 :الدراسة منهج

 :الدراسة الحالية عل  المن جي  التاليي  اعتمدت
الواممفن فممن إعممداد اإلطممار النظممري للدراسممة وفممن إعممداد أدوات الدراسممة وتحليممال  المممن ج .2

 .النتائج وتفسيرها وت دي  التوايات والم ترحات
 .التجريبن فن تجربة الدراسة الميدانيةشبد  المن ج .1

 :الدراسة خطوات

 :ال طوات التالية إتباو  ت لدراسة،ع  أسئلة ا لإلجابة
المتعل  بشمكال  ،وامعوباتالرياضن التواامالاودبيات والدراسات الساب ة التن تناولمت  دراسة .2

جمرا مماوأهميت  مماعلم  مف وم  للتعرتالرياضيات بشكال  اأ  تعل عا  واعوبات   ات وار
 .ماتنفيذه

الم مممرر  المممدواال المتلتيمممة بموضممموعاتم مممارات التواامممال الرياضمممن المممالو  تضمممين ا  تحديممد .1
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال بكتا  الرياضيات 

بكتما  الرياضميات  الم مررةتعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة  امعوباتقائمة مبدئية ب تحديد .3
ي بالفاممال الدراسممن اووال ممم  وج ممة نظممر معلمممن ومعلمممات الاممت اووال التممانو  لطممال 

 :وذل  م   الال ،بتدريس ا مي الرياضيات ال ائ
 عممدد ممم  معلمممن ومعلمممات الرياضمميات مممم   لمم مفتوحممة يممت  توويع مما ع انداسممتب إعممداد

الاممت  لطممال بكتمما  الرياضمميات  الم ممررةالمتلتيممة  الممدواال موضمموعاتي ومممو  بتممدريس 
 .ال الدراسن اووالاووال التانوي بالفا

  الممرأي فممن ا سممتباند  إلبممدا م ممابالت ش اممية ممم  بعمم  المعلمممي  والمعلمممات  إجممرا
 .باندتسجيل ا با ست يت الم ترحة، حي  يت  مناقشت   فن الاعوبات التن 

 التواممال إلي مما ممم   يممت  نا سممتباند المفتوحممة وتسممجيال الاممعوبات المبدئيممة التمم تحليممال
 .مات والتن ت  ا تفاق علي اوج ة نظر المعلمي  والمعل

 الاعوبات المبدئية لمتعل  موضموعات المدواال المتلتيمة الم مررة بكتما  الرياضميات  اياغة
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال 

  ررةالمتلتيمة الم م المدوااللاعوبات تعل  موضموعات  يةتبات وادق ال ائمة المبدئ حسا 
 .اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الات طال بكتا  الرياضيات ل
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 :الدراسة وقد تضمنت أدوات إعداد .4
 المتلتيممة الم ممررة بكتمما   الممدواال موضمموعاتا تبممار تش ياممن لاممعوبات تعلمم   إعممداد

 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال الرياضيات 
 ة المدواال المتلتيمة، الامت اووال التمانوي المذي  أن موا دراسم لطمال بطاقة م ابلمة  إعداد

 كتممما المتلتيمممة الم مممررة ب لمممدواالللوقممموت علممم  أسمممبا  امممعوبات تعلممم  موضممموعات ا
 .الرياضيات بالفاال الدراسن اووال

المتلتيممممة الم ممممررة بكتمممما   الممممدواال موضمممموعاتقائمممممة بالاممممعوبات الفعليممممة لممممتعل   تحديممممد .5
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال الرياضيات 

 لطمال الم مررة بكتما  الرياضميات  تلتيمةسبا  اعوبات تعلم  موضموعات المدواال المأ تحديد .6
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال

الامت  لطمال اعوبات تعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة الم مررة بكتما  الرياضميات  عال  .7
 ضمممو  العالجمممن الم تمممر  فمممن التاممموراووال التمممانوي بالفامممال الدراسمممن اووال مممم   مممالال 

 . 3488/3483 دراسنال بالعا  الطال عل   وتطبي دم ارات التوااال الرياضن 

 النظري للدراسة اإلطار

 :التاليي  المحوري اإلطار النظري ل ذه الدراسة م   يتكو 
 الرياضن  التوااال: اووال المحور. 
 الرياضيات تعل  اعوبات: التانن المحور. 

 .الرياضي التواصل: األول احملور
 :Mathematic Communicationمفهوم التواصل الرياضي: أواًل

العمليممة التعليميممة عمليممة توااممال بممي  أطممرات الموقممت التعليمممن، وأداة ا تامماال  ُتعممد
مفردات ما ال اامة  ل مال تد ال ااة وكذل  الرياضيات  و الرئيسة هن الل ة، ولكال عل  م  العل

باورها الم تلفة، ف ن ليست مجرد ممادة  المعرفية اورمووها، وتمتيالت  ات ام  حي  ماطلح
 و تساعد المتعل  عل  التفكير وحال المشكالت ف ط، بال أن ما وسميلة هاممة لتبمادال اوفكمار بوضم

الرياضمن أحمد اوهمدات الرئيسمة للمعرفمة الرياضمية ف مو ممن ج ونظما  للتفكيمر  فالتوااال ،ودقة
درا  العالقات يت  م   اللمد ال مدرة علم  التفكيمر مم   م الال توظيمت م مارات الل مة مم  قمرا ة وار



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 09 - 

ف   الرياضيات وتوظيف ما فمن  عل  الطال وكتابة وتحد  واستماو وتمتيال رياضن مما يساعد 
 .المواقت الحياتية الم تلفة

 تضممم إلمم  أ  تعلمم  الرياضمميات ي( 03، 3440ولممي  تاوضممروس عبيممد، )أشممار  وقممد
درا  تعلم  قرا ت ما وكتابت ما وا سممتماو إلم  مفاهيم ما ونظر  يات مما ومناقشمة موضموعات ا وف مم  وار

قواعد التعبير ب ا أو التعبير عن ا، فالطال  عندما يطل  مند حال مشمكلة أو يجيم  عم  سمااال 
ينب ممن أ  يكممو  قممادرا  علمم  التعبيممر عمم  فكممره بل ممة واضممحة منظمممة بحيمم  ي نمم  المسممتم  أو 

أبممرو أهممدات تعلمم   كممو تالتوااممال الرياضممن   بممد وأ   اراتالمعلمم ، وممم  تمم  فممإ  تنميممة م مم
 .لدت المتعل  والمعل  واانعن ال رار اضياتالري

تناولت العديد مم  الدراسمات مف مو  التواامال الرياضمن بطمرق وأسمالي  وتعبيمرات  ول د
م تلفة، ولكن ا اتف ت جميعا  فن كوند قمدرة الممتعل  علم  اسمت دا  ل مة الرياضميات، ومم  همذه 

 :التعريفات
بلنممد قممدرة تسمماعد المتعلمممي  علمم  تحسممي  ( 64، 3446  ،حسممي محمممدأشممرت ) تعريممت -

يجاد دواف  مشتركة بين   فن جو إيجمابن، باإلضمافة إلم  مسماعدة المعلم  علم   تفكيره ، وار
 .ا ستباار بمدت تعل  وتمك  طالبد م  جوان  التعل 

بلند قدرة المتعل  علم  اسمت دا  ل مة الرياضميات ( 82، 3440 ،وائال مسعد محمد) تعريت -
مممما تحويمممد مممم  رمممموو ومامممطلحات وأشمممكاال وعالقمممات للتعبيمممر عممم  اوفكمممار والعالقمممات ب

 .الرياضية، وف م ا وتوضيح ا لآل ري 
 :بلند مجموعة م  الم ارات تتمتال فن( 84، 3448 رجائن، محمدأحمد ) تعريت -

 المممتعل  علمم  شممر  وتوضمميح مجموعممة ممم  اوفكممار والعالقممات الرياضممية بف مم   قممدرة
 .اج ري 

 أمتلة احيحة لمفاهي  أو فكار رياضية  إعطا. 
 تبرير رياضن للحلوال وا ستنتاجات الرياضية عمال. 
  للوات الرياضياتل ة  است دا. 
 باورة م تلفة ةالمواقت والعالقات الرياضي تمتيال. 
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عل  است دا  ل مة الرياضميات  المتعلمي بلند قدرة  (Schwarz, 1999, 2)شوارو  تعريت -
مامممطلحات وتعبيمممرات للتعبيمممر عممم  اوفكمممار والعالقمممات وف م ممما و  رممممووبمممما تحويمممد مممم  

 .وتوضيح ا لآل ري 
علم  ف م  التعبيمرات الرياضمية  ي بلند قمدرة المتعلمم (Cotton, 1995, 39)كوتو   تعريت -

والتعبير عم  اوفكمار الرياضمية المتضممنة دا ل ما وحمال المشمكالت الرياضمية والتحماور مم  
 .ل ة رياضية سليمةاج ري  م   الال جمال مكتوبة ب

التواامال  علم  المتعلمي قدرة  بلند(Baroodyand Cosnick, 1993,3) بارودي  تعريت -
 .بل ة الرياضيات قرا ة وكتابة وتحدتا  واستماعا  

تعريفمات التواامال الرياضمن السماب ة يمكننما ال موال بمل  التواامال الرياضمن الجيمد  وم 
كاستحضمار اوفكمار وال مدرة علم   دة،ات المع ممجموعمة مم  العمليمات الع ليم تعل يتطل  م  الم

ربط مما وتنظيم مما وفروهمما، وهممو ممما يتطلمم  بالضممرورة جممو تعليمممن  مماأ يسممتطي  المعلمم  ممم  
 . اللد تحفيو طالبد وتدريب   عل  التوااال بكافة أشكالد

بل ممة الرياضمميات إممما أ  يكممو  رياضمميا  عنممدما يممت  بل ممة الرياضمميات حمموال  فالتوااممال
غيمممر رياضمممن حينمممما يمممت  بل مممة الرياضممميات حممموال موضممموو فمممن مجممماال   مممر  موضممموو ب ممما، أو

ونس  مئوية وغيرهما، كمما أ   ومتوسطاتفن ذل  مفردات ل ة الرياضية م  أعداد   مست دمي
أو تواامممال  ،Oral Communicationالتواامممال الرياضمممن إمممما أ  يكمممو  تواامممال شمممف ن 

وياممبح  ،رياضمميات المسممت دمةوذلمم  طب مما  لنمموو ل ممة ال ،Written Communicationكتممابن
بذل  التوااال الرياضن وسيلة يستطي  ب ا المعلمو  والمتعلمو  مشماركة بعضم   المبع  فمن 

وتعلمم  الرياضمميات، بحيمم  ياممبح المتعلمممو  قممادري  علمم  التعبيممر عمم  أفكمماره    عمليممة تعلممي
 ,Brendefur and Frykholm, 2000, 127)) ،(Salle, 1997الاحيحة بلسمالي  متنوعمة

 (884، 8911محمد راضن قنديال و يوست الحسينن اإلما ، ) ،(126
أ  التواامممال الرياضمممن يفيمممد فمممن تح يمممق ( 3442،10رمضممما  مسمممعد بمممدوي،) ويمممرت

تحسممي  وتعويممو ف مم  الرياضمميات، وتوطيممد الف مم   علمم  الطممال وظممائت كتيممرة من مما مسمماعدة 
د بيئمة تعليميمة إبداعيمة تسماعد المتعلمي  ودف  قمدرات   نحمو المتعل ، كمما أنمد يولم بي المشتر  

المتعلمي  فن التعبير ع  أفكاره  وا ستماو لآل ري  وهم  يتحمدتو  عم  أفكماره  البديلمة، ممما 
 .يحوال م  الرياضيات المجردة إل  معاٍ  محسوسة تظ ر فن المناقشة والتفكير والتعليال
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كونمد  التواامال الرياضمن لميس فمن أهميمة علم (Cossey, 1997, 215)كوويأكمد وقمد
بال همن أبنيمة محكممة يتامال  للطال ،يمك  إكساب ا  تعمليات روتينية منفالة أو م ارا دمجر 

ويممادي إلمم  ممما  ميممةبالعمليممة التعلي يرقمم بعضمم ا بممبع  اتامما   وتي مما  لتكمموي  بنيانمما  متكممامال ، 
 :يلن
 .المتعلمي  عل  تحسي  وتعويو ف م   للرياضيات يساعد -2
 .تر  لدت المتعلمي عل  توطيد الف   المش يساعد -1
 .أ  يساعد فن دف  قدرة المتعلمي  عل  التعل  يمك  -3
 .قدرة المتعل  عل  حال المشكالت وا ستد ال ينمن -4
 .أ  يساعد فن توليد بيئة تعليمية مناسبة يمك  -5
المعل  عل  اكتسا  ت ان طرق تفكير طالبد مما يساعده عل  تموجي    التوجيمد  يساعد -6

 .السلي 
 .الرياضيات تعل يجابن لدت المتعلمي  فن ا تجاه اإل ينمن -7

 ةأ  للتوااممال الرياضممن باممف  علمم( 21 ،8991محمممود أحمممد اإلبيمماري، )أكممد  كممما
عامة أهمية كبيرة فن العملية التعليميمة علم  ا متالت مسمتويات ا ومراحل ما، كمما أ  لمد أهميمة 

  أهميممة التوااممال ويمكمم  عمر  ،وتفعيممال عمليممة تعليم ما وتعلم مما اتبال مة فممن تممدريس الرياضمي
 :أ  ي دمد أتنا  التفاعال الافن فن الن اط التالية ك الرياضن وما يم

 .م  رموو وألفاظ وأشكاال وتوظيف ا فن الحوار بشكال جيد رياضياتمفردات ل ة ال معرفة .2
الرياضيات ف ما  احيحا  وتوظيف ا فن المواقت الحياتية الم تلفمة وفمن م تلمت فمروو  ق   .1

 .العل 
 .فن حال المشكالت وا ستد ال تمتلةدرة الرياضية المالم  تنمية .3
 .م تلفةالمواقت والعالقات الرياضية باور متنوعة و  تنمية .4
 .م  أفكار رياضية هندالتلمال لما يدور فن ذ عل قدرة المتعل   تنمية .5
 .البيانية التل ة الرياضيات لوات اوشكاال ال ندسية والمجسمات التمتي است دا  .6

ير الم تلفمممة الامممادرة عممم  المجلمممس ال مممومن لمعلممممن الرياضممميات أكمممدت الت مممار  وقمممد
(NCTM)   أهميممة التوااممال الرياضممن وضممرورة تضممميند بالمراحممال التعليميممة الم تلفممة، حيمم
 :(NCTM, 2000,140-143) ,(NCTM, 1989,26-228)نأوا  بما يل
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 .ت ة المتعلمي  بلنفس   وبم درت   الرياضية تنمية ضرورة .2
 .متعلمي  عل  التوااال الرياضنقدرة ال تنمية يج  .1
أ  يكو  المتعل  قادرا  عل  تحليال وت يي  التفكيمر الرياضمن وا سمتراتيجيات الرياضمية  يج  .3

 .لدت اج ري 
 .است دا  المتعل  لل ة الرياضيات م   الال التعبير ع  اوفكار الرياضية بدقة ضرورة .4

 :التواصل الرياضي أشكال

دا ممال حجممرة الدراسممة، والتممن يممت  ممم   الل مما تبممادال أشممكاال التوااممال الرياضممن  تعممددت
" فينيممال و كيرسممتيا " وقممد أشممارت  المممتعل ،و  المعلمم اوفكممار الرياضممية بممي  المتعلمممي  أو بممي  

(Fennell and Christian, 1995, 37-39)   ممادة  الطالبفمنإل  ضعت التفاعال اللفظن بمي
 ب حدي  المعل  وأسئلتد، وقد أرجعمت السمالرياضيات بينما الجو  اوكبر م  التفاعال م   الال 

 . دافعيت   لالتااال فن حاأ الرياضيات ون أ الطال قدرات  حدوديةفن ذل  إل  م
التوااممال الرياضممن دا ممال حجممرة الدراسممة علمم  كتيممر ممم   أشممكاالانعكسممت أهميممة  وقممد

 الأشمممكاالبمماحتي ، وذلممم  حراممما  ممممن   علمم  تحديمممدها، ولمممذل  تحممماوال الدراسممة الحاليمممة تنممماوال 
 :كما يلن لتفايالالتوااال الرياضن دا ال حجرة الدراسة  بشن  م  ا

 :Mathematical Readingالقراءة الرياضية  -1

الم دمة للممتعل  فمن شمكال  ضيةتحديد وتفسير اوفكار والعالقات والمشكالت الريا تعنن
والتمن  ، قمرا ة الرياضميات لمدت المتعلممي ةاونشطة التن تعممال علم  تنميمة م مار  وتتعدباري، 
، 8990جمماال محممد فكمري، )،(Balas, 1997, 2)،(3441،21أحممد محممود أحممد، )من ما 
31:) 
 .الكتا  المدرسن بروية وتلنن قرا ة -
 .المتعلمي  ومساعدت   عل  ف   المفردات الرياضية الواردة بالكتا  توجيد -
 .المتعلمي  عل  مواالة ال را ة إذا توقفوا أتنائ ا مساعدة -
 .بمفردات الل ة الرياضية م  تفسيرية للمتعلمي  إلترا  ف  ةأسئل توجيد -
 .المتعلمي  عل  ت ان اوفكار العامة والرئيسة بعد قرا ة النأ الرياضن مساعدة -
 :Mathematical Writingالرياضية  الكتابة -2
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قممدرة المممتعل  علمم  تنظممي  وواممت المواقممت والعالقممات الرياضممية كتابممة ، وتعممد  تعنممن
ياضممية أداة توااممال م مممة تسمماعد المعلمم  علمم  مممد طالبممد ب بممرات مكتوبممة وحلمموال الكتابممة الر 

للمشممكالت كممما يسممت دم ا الطممال  فممن تسممجيال أفكمماره  واسممتجابات   فممن المواقممت التعليميممة 
 ,Miller)(Phillips and Crespo, 1995, 3)، (Mal and Peter, 1998, 29)الم تلفمة

1991, 516). 

أ  تعلمممي  وتعلممم  التواامممال الرياضمممن ( 00، 3440 ،عبيمممد تاوضمممروس ولمممي ) ويمممرت
يتضمممم  تعويمممد الممممتعل  علممم  الكتابمممة الامممحيحة للرياضممميات أتنممما  حمممال المشمممكالت أو أدا  
ا  تبمممممارات التحريريمممممة، حيممممم  تتضمممممم  الكتابمممممة الرياضمممممية اسمممممت دا  المفمممممردات الرياضمممممية 

 .والماطلحات والتراكي  للتعبير ع  اوفكار باورة مكتوبة أو ماورة
 :Mathematical Listeningاالستماع الرياضي  -3

وتفسير اوفكار والعالقات والمشكالت الرياضية الم دمة للممتعل  فمن شمكال  ديدتح يعنن
شمف ن، ف مو ألفماظ الرياضميات المنطوقمة بامورة امحيحة والتمن يمكم  تشمجي  الطمال  علي ما 

يكممو   تمم لبعضمم   الممبع  ح ئلةممم   ممالال توجيممد المعلمم  أسممئلة لطالبممد أو توجيممد الطممال  أسمم
تسماعد علم   لتمنا ستماو ورا  اج ري  أحد العواممال الرئيسمة ا ويعدا ستماو هادفا  وموج ا ، 

مممم   را  اج مممري  ونمممد ربمممما يكمممو  لمممدي   رات وأفكمممار جديمممدة للمشمممكالت  ا سمممتفادةالف ممم  و 
 . (Nical, 1999,57) المستم  ع الرياضية المطروحة ت ي  

الجيمد  ا سمتماو الطمال أنمد لكمن يمتعل  ( 01، 3440وضمروس عبيمد، ولمي  تا) ويرت
ممما سمممعوه وتفسمميره  تكممرار الطممال لممما ي ولممد المعلمم  أو ي ولممد ومالئ مم  قممد يطلمم  المعلمم  ممم  

 .ليتح ق م  أن   سمعوه باورة احيحة البع ومناقشتد م  بعض   
 :Mathematical Speakingالرياضي  التحدث -4

ي  اوفكار والحلوال وطرق التفكير فن حال المشكالت الرياضمية، مم  مناقشة وت و  يعنن 
المعلمة واوقرا  باسمت دا  المفمردات الل ويمة الرياضمية، فميمك  مم   الل ما اسمت دا  المفمردات 

 .الرياضية والماطلحات والتراكي  للتعبير ع  اوفكار باورة شفوية أو مكتوبة أو ماورة
أهم  أشمكاال التواامال الرياضمن التمن يممارس في ما  دأح التحد  بل ة الرياضيات ويعتبر 

التوااال الشف ن والمناقشة الرياضية التن تسمح ل   بشمر  أفكماره ، والتعبيمر  م ارات الطال 
 .(Leikin and Zaslavsky, 1997, 332)ع  تفكيره  الرياضن
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 :Mathematical Representationالتمثيل الرياضي  -5

  مرتجمة اوفكمار والعالقمات والمشمكالت الرياضمية فمن امورة أإعادة ت دي  أو تر  يعنن 
يعنمن ترجممة المسمللة أو الفكمرة الرياضمية  وهمذاشكال جديمد، سموا  مرسمو  أو ملمموس،  نأو ف

إل  اي ة جديدة متمتلة فن اوشكاال التوضيحية أو جداوال المعلومات أو اوشمكاال البيانيمة، أو 
 ,Doril and Miriam, 2004)رمموو رياضمية ترجممة الامورة الممتلمة بشمكال توضميحن إلم 

409). 
التوااممال الرياضممن، وكيفيممة توظيف مما دا ممال  أشممكاالتناولممت العديممد ممم  الدراسممات  وقممد

 :حجرة الدراسة فن تعلي  وتعل  الرياضيات، وم  هذه الدراسات
التن هدفت إلم  ت امن أتمر ( 3441شعبا  حنفن شعبا  وراندا عبد العلي  أحمد، ) دراسة -

وتنميممة م ممارات  اضمميةعلمم  قاممور الم ممارات الري  قممائ  علمم  الممتعل  التمململن للت لمم برنممامج
طفمممال  وطفلمممة قسممممت إلممم  ( 890)التواامممال الرياضمممن، وقمممد تكونمممت عينمممة الدراسمممة مممم  

مجموعتي  ضابطة وتجريبية، وقمد تواملت نتمائج الدراسمة إلم  أ  للبرنمامج الم تمر  تملتيرا  
ات الرياضممية لممدت اوطفمماال ذوي ال اممور بالمجموعممة كبيممرا  فممن الت لمم  علمم  قاممور الم ممار 

 .التجريبية
التمممن همممدفت إلممم  ت امممن أتمممر اسمممت دا  ( 3440أحممممد امممادق عبمممد المجيمممد، ) دراسمممة -

ا سممتراتيجيات المعرفيممة وممما ورا  المعرفيممة فممن تممدريس الرياضمميات علمم  تنميممة م ممارات 
د تكونمت عينمة الدراسمة مم  التوااال الرياضن التمتيلن لدت تالميمذ المرحلمة اإلعداديمة، وقم

: م  طال  المرحلة اإلعدادية بمحافظة سموها  تم  ت سميم   إلم  مجمموعتي  طال ( 18)
وقممد سممفرت نتممائج الدراسممة  طالمم ،( 04)واو ممرت تجريبيممة  طالمم ،( 08)أحممدهما ضممابطة 
المجموعممة التجريبيممة علمم  التوااممال الرياضممن التمتيلممن أعلمم  وذات  طممال عمم  أ  قممدرة 

 . ائية م  قدرة تالميذ المجموعة الضابطة فن هذه الوحدةد لة إحا
التعمرت فعاليمة  لم إ همدفتالتي   (Cooke and Buchholz, 2005)كوكن وبتشمولو دراسة -

التوااال الرياضن فن تعل  اوطفماال للرياضميات والتملتير علم  طري مة تفكيمره ، وقمد أجريمت 
رس كلينتممو  ا بتدائيممة بالو يممات الدراسممة علمم  عينممة ممم  تالميممذ المرحلممة ا بتدائيممة بمممدا

المتحدة اومريكية فن جنو  و ية كارولينا، وقد أشارت نتائج الدراسة إل  أهميمة التواامال 



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 00 - 

الرياضن فن التلتير عل  تفكير تالميمذ المرحلمة ا بتدائيمة بشمكال عما ، وأ  المعلم  اماح  
 .لتوااال الرياضنالدور اوكبر فن إكسا  التالميذ بالمرحلة ا بتدائية م ارات ا

 همدفت التمن:  (Jingzi, Bruce and Sandra, 2005)وبمريس وسماندرا ونجيويجم دراسمة -
إل  التعرت عل   التوااال الرياضن م   مالال م ارنمة بمي  التراكيم  المعرفيمة لمحادتمة كمال 

 المعلممي عينمة مم   ارتم  ا تيم. التانويمة لمرحلمةوالطال  فن درس الرياضميات ل المعل م  
عممم  تمممال  سمممنوات ول ممم  معرفمممة بم مممارات التواامممال الرياضمممن  ت مممال   دممممة   المممذي  ل ممم

تكونمت العينمة مم  . الدرس وكتابمة أفكماره  الرياضمية  فن الطال ومامني  بضرورة تحد  
تمم  تدريسمم   بطري ممة لمم   مجموعممة كممالوطالبممة فممن  طالبمما  ( 30)وطالبممة بواقمم   طالبمما  ( 04)
ت  عممر  المف مو  او الموضمموو الرئيسممن ممم  كتيممرا عمم  الممدروس الت ليديمة حيمم  يمم تلمتت 

وعنمد . اوسمئلة الرياضمية التمن حولمد ومم  تم  الواجم  البيتمن بحمال الطمال المدرس وي و  
المسالة وعلم  اوغلم  فما  المجمامي  عنمد التواامال الرياضمن  لحال الطال يتوااال  سالدر 

حااملة فمن دروس ول ياس اوبنيمة المعرفيمة ال. تحد  ضوضا  نتيجة المحادتات المتبادلة
 النتمائجأظ مرت ، سماعة( 60)بواقم   درسما  ( 08)التوااال الرياضن ت  ع  طريمق تسمجيال 

وعنمدما يكمو  الممدرس .أ  كال اوبنية المعرفيمة ظ مرت فمن حمدي  الممدرس فمن الرياضميات
 .الطال واعيا وفعاال يدف  إل  أبنية معرفية عالية المستوت لتكو  لدت 

التمن همدفت إلم  تع م  أتمر  (Huggins and Maiste, 1999)هجكمنس وميسمتر دراسمة -
التعممماونن، وحمممال  تعل برنمممامج م تمممر  لتطممموير م مممارات التواامممال الريممما  فمممن اسمممت دا  الممم

الواقعية، والتركيو عل  المفردات الرياضمية لمدت عينمة مم  تالميمذ الامفي  التالم   ئالالمسا
 روا ضعفا  فن م مارات التواامال والراب  ا بتدائن فن الو يات المتحدة اومريكية، والذي  أظ

الرياضن م   الال نتائج ا  تبارات التن طب ت لمذل  ال مر ، وقمد أسمفرت نتمائج الدراسمة 
 . إل  تحسي  م ارات التوااال الرياضن لدت أفراد العينة

التن هدفت إل  تحديد المسمائال المعمدة فمن كتم  الرياضميات  (Irvin, 1993)إيرف   دراسة -
 رة، لت يمي  قمد8994الات السادس والساب  فن مدراس تكساس لعا   الم ررة عل  تالميذ

مم  % 91إلم  % 14وقمد أسمفرت نتمائج الدراسمة عم  أ   رياضمية،الطال  عل  الكتابة ال
فمممن كتممما  التلميمممذ تح مممق ال مممدت المرجمممو من ممما، وأ  نسمممبة تح يمممق  لكتابيمممةالواجبمممات ا

 %.96إل  % 80التوايات الاادرة ع  المعايير تتراو  بي  
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 :التواصل الرياضي مهارات

فمن  معتممدي م ارات التوااال الرياضن  لتربويةالعديد م  اودبيات والدراسات ا تناولت
 ،(NCTM, 2000, 59-62)معايير المجلمس ال مومن اومريكمن لمعلممن الرياضميات   ذل  عل
 :هذه الدراسات وم 
يممة تطبيممق المعلمممي  التممن هممدفت إلمم  ت اممن فاعل( 3488ويمماد محمممد النمممراوي، ) دراسممة -

ا جتماعيمممة فمممن تمممدريس الرياضممميات ودوره فمممن تطممموير  ائيمممةلتوجمممد منظمممور المدرسمممة البن
 تلميممذ(304)معلمممي ، و( 84) ممم م مارات التوااممال الرياضممن، وقمد تكونممت عينممة الدراسمة 

م  شع  الات السادس اوساسن، وقد أسفرت نتائج الدراسة عم  وجمود حموار وتفماو  
وتعممدد ماممادر المعرفممة وقلممة سمميطرة المعلمم ، كممما  ية،اوفكممار الرياضممبنمما  حمموال  اجتممماعن

التوااممال الرياضممن والمتمتلممة فممن  م ممارات التالميممذدلممت النتممائج علمم  تطممور فممن اسممت دا  
 .ال را ة والكتابة وأنشطة الترجمة

هممدفت إلمم  التعممرت علمم   التممن(Lexi and Kearney, 2009)لوكسممن وكيرنممن  دراسممة -
وااممال الرياضممن فممن تعلممي  الرياضمميات، وقممد تكونممت عينممة الدراسممة ممم  فعاليممة م ممارات الت

طالبما  بمدينمة لنكمو  اومريكيمة، وقمد ( 24)مجموعة م  طال  الات الساب  بلم  عمدده  
إلم  حمد مما، وأ   نأسفرت نتائج الدراسة ع  تمك  المعلمي  م  م مارات التواامال الرياضم

فمن ا تبمار التواامال الرياضمن أفضمال، كمما  المعل  المتمك  بدرجة أفضال كانت نتائج طالبد
وجممد أ  تمكمم  الطممال  ممم  م ممارات التوااممال الرياضممن قممد انعكممس علمم  تعلم مم  مفممردات 

 . الرياضيات وف م ا، مما يدال عل  انجاو الطال  فن مادة الرياضيات
التن همدفت إلم  بحم  فاعليمة اسمت دا  اسمتراتيجية ( 3449 ،محمود أحمد محمود) دراسة -

لتعل  م   الال فرق التفكير فن تامي   مرائط المفماهي ، وقمد طب مة الدراسمة علم  الكتابة ل
جامعمة بنمن سمويت،  -عينة م  طال  الفرقة الرابعة رياضيات بكليمة التربيمة ببنمن سمويت

نتممائج الدراسممة إلمم  وجممود فممرق داال إحاممائيا  بممي  متوسممطن درجممات طممال   أسممفرتوقممد 
بلممن والبعممدي   تبممار التوااممال الرياضممن لاممالح المجموعممة التجريبيممة فممن التطبي ممي  ال 

الكتابمة للمتعل  مم   مالال فمرق التفكيمر فمن تاممي   عاليمةممما يمدال علم  ف ،التطبيق البعدي
 . رائط المفاهي  وأترها الفعاال عل  تنمية التوااال الرياضن
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التممن همدفت إلمم  التعممرت علمم  ( 3441إبممراهي  أحمممد السمميد ومحممد أحمممد محمممد، ) دراسمة -
فممن تممدريس الرياضمميات علمم  ( شممار  -واو  -فكممر)و (K.W.L.A)ة إسممتراتيجيتن فعاليمم

تالميممذ   تنميممة التوااممال واإلبممداو الرياضممن، وقممد طب ممت الدراسممة علمم  عينممة عشمموائية ممم
، وقمد أسمفرت  3441/ 3446بمحافظة الشرقية للعا  الدراسمن  بتدائنالات السادس ا 

فممن تنميممة ( شممار  -واو  -فكممر)و (K.W.L.A)نتممائج الدراسممة عمم  فعاليممة إسممتراتيجيتن 
م مممارات التواامممال الرياضمممن لمممدي تالميمممذ المجموعمممة التجريبيمممة المممذي  درسممموا باسمممت دا  
اإلسمممتراتيجيتي  السممماب تي  عممم  أقمممران   مممم  التالميمممذ المممذي  درسممموا باسمممت دا  الطري مممة 

 . الت ليدية
اتيجبات التوااممال اسممتر  است امما التممن هممدفت إلمم  ( 3441سممميلة أحمممد الاممبا ، ) دراسمة -

اوساسممية العليمما فممن اورد ، وقممد  المرحلممةب المتفوقممو  الطممال الرياضممن التممن يسممت دم ا 
فممن مدرسممة اليوبيممال فممن الاممفي  التاسممم   المتفممموقي  الطممال تكونممت عينممة الدراسممة ممم  

 الطممال امممتال   لمم ، وقممد أسممفرت نتممائج الدراسممة إ3440-3440والعاشممر للعمما  الدراسممن 
ديممد ممم  اسممتراتيجيات التوااممال الرياضممن  سمميما اسممتراتيجيات تنظممي  تفكيممر للع المتفمموقي 
إياممماال اوفكمممار الرياضمممية بطري مممة مترابطمممة، واسمممتراتيجيات تحليمممال  واسمممتراتيجيات الطمممال 

 .وت يي  تفكير اج ري 
تحليال الدراسات الساب ة يمكننا تحديد م مارات التواامال الرياضمن الرئيسمة، ولكمال  وم 

كمما  الطمال ،التن ينب ن توافرهما لمدت  الماشراتالم ارات الرئيسة مجموعة م  م ارة م  هذه 
 :هو موضح بالجدوال التالن
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 (8) جدوال
 التوااال الرياضن الرئيسة وم ارات ا الفرعية م ارات

التوااال  شكال  
 الطال التن ينب ن توافرها لدت  الماشرات الم ارة الرياضن

ات الرياضممممممممية العبممممممممار  قممممممممرا ة الرياضية ال را ة  8
المكتوبة بشكال متمرابط وواضمح 

 .  ري إل  

 ناا  رياضيا  قرا ة سليمة ي رأ. 
 مةمسائال رياضية قرا ة سلي ي رأ. 
 بيانات شكال هندسن قرا ة سليمة ي رأ. 
 سليمة باورةعالقات رياضية  ي رأ. 
 ليمةرسما  بيانيا  قرا ة س ي رأ. 

المواقممممممممت  وواممممممممت تنظممممممممي  الرياضية الكتابة 3
 .قات الرياضية كتابة  والعال

  بطري ة احيحة ائالحلوال المس يكت. 
  تفسيرا  للحال يكت. 
  معطيات مسللة معطاة بطري ة احيحة يكت 
  المطلو  لمسللة معطاة بطري ة احيحة يكت. 
  وافا  لشكال هندسن باورة رياضية يكت. 
  اائأ شكال هندسن يكت . 
  معطاةجملة رياضية م  عالقات  يكت. 

وت وي  المسائال والحلموال  تحليال ياضنالر  ا ستماو 2
والمناقشممات الرياضممية الم دمممة 
ممم  قبممال اج ممري ، وا سممتجابة 

 .بشكال احيح ل ا

 اإلجابممة الاممحيحة لسممااال ممم  عممدة إجابممات  ي تممار
 .سمع ا

 الماطلح الرياضن لعبارة سمع ا يعطن. 
 بيانات شكال هندسن سم  وافا  شف يا  لد يسمن. 
 عالقة رياضية سمع ا يسمن. 
 جملة رياضية سمع ا يكمال. 

الل ممممممممة الرياضممممممممية  اسمممممممت دا  الرياضن التحد  0
للواممت والتعبيممر عمم  اوفكمممار 

 .الرياضية شفاهة وبوضو 

 رياضن بشكال سلي  ال اائأ شك يذكر. 
 ع  الشكال ال ندسن بطري ة احيحة يعبر. 
 قانونا  رياضيا  أو منطوق نظرية يذكر. 
 رسدحوال الموضوو الذي يد ا   وميلد سا  يسلال. 

المواقمممممممت والعالقمممممممات  تمتيمممممممال الرياضن التمتيال 0
 .الرياضية باور م تلفة

  شكال هندسن ل النأ الرياضن إ يترج. 
  الرياضن إل  عالقات رياضية لنأا يترج. 
  اوشمممكاال الرياضمممية إلممم  ألفممماظ ومعممماد ت  يتمممرج

 .ودواال
  الدواال المتلتية إل  أشكاال بيانية يترج. 
  رياضية عالقات  اوشكاال البيانية إل يترج. 
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 :املعلم يف التواصل الرياضي دور

العملية التعليميمة واوداة الفعالمة لتح يمق أهمدات التربيمة، لمذل  ف مو  محورالمعل   يعد
الركيممموة اوساسمممية فمممن عمليمممة التواامممال الرياضمممن مممم   مممالال مجموعمممة مممم  اودوار المتطمممورة 

ي و  ب ا دا ال حجمرة الدراسمة لتفعيمال التواامال  والمتجددة وف ا  للمواقت التعليمية الم تلفة التن
مممماهر  أحممممد) ،(382، 3440 العرابمممن،سمممعد  محممممد)والتمممن من ممما   ،الرياضمممن بمممي  الطمممال

 (:11، 3440 ماطف ،
 .باهتما  إل  أفكار الطال ، ومراقبة مشاركات   ا ستماو .2
 .الطال  عل  طر  اوسئلة، واياغة الت مينات المناسبة تشجي  .1
 .  عل  توضيح أفكاره  وتبريرها شف يا  وكتابة  الطال مساعدة .3
الحمموار الاممفن بممي  الطممال ، بحيمم  ينمممن قممدرة الطممال  علمم  اإلامم ا  وا سممتجابة  تعويممو .4

 أسمالي وطر  اوسئلة عل  بعض   البع  والمبادرة فن إيجاد الحلوال م   مالال اسمت دا  
 .متنوعة فن التفكير

ة والرموو الرياضمية التمن يسمت دم ا الطمال  أتنما  الوقت المالئ  للتع ي  عل  الل  ا تيار .5
 .عر  أفكاره 

 .اوفكار التن يج  عل  الطال  ا ستمرار فن مناقشت ا بعمق تحديد .6
 .طرق الحال المتعددة م  الطال  ت بال .7
 .للطال  بتمتيال المشكلة باور متعددة السما  .8
 .بين  دال الت ة المتبادلة بي  الطال ، وحت   عل  ا حترا  المتبا تدعي  .9
عطا  جمي  الطال  فرأ متساوية فكيرحرية الت دع  .20  .والمناقشة، وار
 .التوااال الم تلفة لدي   م اراتاوسئلة التن تساعد الطال  عل  تنمية  طر  .22
 .الطال  عل  تكرار ما سمعوه ليتلكد م  أن   سمعوه باورة احيحة ح  .21
   كممارط وتعممديال النشمماطات وتحممدي أفالمتوااممال للعمليممة التعليميممة، وذلمم  إلعممداد ال طمم التحليممال .23

 .وتوسيع ا الطال 
يجمم  أ  يكممو  المعلمم  مممدركا  لممدور التوااممال الرياضممن فممن مجمماال تعلممي  وتعلمم   لممذل 

بالسمممات التممن تجعممال منممد مممديرا  مناممفا  للحمموار والمناقشممة، ومسممتمعا   سمم الرياضمميات وأ  يت
 . يمك  تنميت ا فن موقت معي ماهرا ، ومتحدتا  قادرا  عل  استنتا  نوو الم ارة التن 



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 64 - 

 .التعلم صعوبات: الثاني احملور

  :صعوبات التعلم مفهوم

ال امة، التن تتضح في ا الفروق بي  الطمال   تمجاال اعوبات التعل  م  المجا  ُيعد
الطال  ذوي اعوبات المتعل  كملن   أامحا  تمامما  فمن معظم  المظماهر النفسمية إ    رحي  يظ

 .واضح فن مجاال أو   ر م  مجا ت التعل  أن   يعانو  م  عجو
تنمماوال البمماحتو  مف ممو  اممعوبات الممتعل  بلشممكاال متعممددة، بممما يتناسمم  وطبيعممة  وقممد

الدراسة التن يتناول ا الباح  فن دراستد، ولعال م  التعريفات التمن تناولمت امعوبات المتعل  مما 
 :يلن
 ق الطال  عم  الواموال إلم  بلن ا كال ما يعو( 03، 3449هيت  علن عبد ال نن، ) يعرف ا

كمما يمرت أنمد يمكم  قياسم ا عم  طريمق ال طمل  لرياضميات،الحال السلي  عند حلمد لتمماري  ا
 .فلكتر م  الطال % 30الشائ  وهو الذي يتكرر الوقوو فيد بنسبة 

 الدرجمة التمن تكمو  ب ما م ممة مما مم  "ال اموس الدولن للتربية اعوبة المتعل  بلن ما  يعرت
علمم  التالميممذ، كممما أن مما تسممت د  للد لممة علمم  أمممر ممم  اومممور تعمموق  م مما  الممتعل  شمماقة

 (.32، 3441جالال محمود رومية، )التعل  
 بلن ا عناار المعرفمة ( 061، 3446سلما  عبده،  وياسي أيم  محمود اوش ر ) يعرف ا

علمم  %( 30)المفاهيميممة، والمعرفممة اإلجرائيممة، حممال المشممكالت التممن تحمموال دو  وامموال 
 .البح  إل  الحال الاحيح لكال عنار من ا نةأفراد عي اوقال م 

 ان فما  التحاميال الدراسمن لمدت مجموعمة مم   بلن ا( 3443عادال محمد العدال، ) يعرف ا
المتعلمي  ع  ب ية ومالئ  ، م  أن   يتمتعو  بذكا  متوسط أو فوق المتوسمط كمما أن م  

التفكيممر أو اإلدرا  أو  المتامملة بممالتعل  كممالف   أو العمليمماتيظ ممرو  اممعوبة فممن بعمم  
 .ا نتباه أو ال را ة أو الكتابة أو التحد  أو إجرا  بع  العمليات الحسابية

 سميجيال يعرف ما(Siegel, 1999, 305)  بلن ما اضمطرا  فمن واحمدة أو أكتمر مم  العمليمات
النفسية اوساسية التن تشتمال عل  الف م  أو اسمت دا  الل مة المنطوقمة أو المكتوبمة والتمن 

أ  تظ ر فمن ن مأ ال مدرة علم  ا سمتماو، والتحمد ، وال مرا ة، والكتابمة، والعمليمات  يمك 
 .الحسابية
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 بلن مما اإلعاقممات التممن ( 833، 8996أحمممد حسممي  الل ممانن وعلممن أحمممد الجمممال، ) يعرف مما
تحممموال دو  الواممموال إلممم  تح يمممق اوهمممدات المرجممموة مممم  العمليمممة التعليميمممة، وقمممد تكمممو  

فسد سوا  كانمت اجتماعيمة أ  اقتامادية أ  نفسمية، وقمد تكمو  اعوبات مرتبطة بالطال  ن
مرتبطة بعملية التعل  نفس ا كلسمالي  التمدريس المسمت دمة أو ش امية المعلم  أو المنما  

 .السائد دا ال المدرسة
 بلن ما مف مو  ( 381، 8911جابر عبد الحميمد جمابر و سمليما  ال ضمري الشمي ، )يعرف ا

يظ رو  ان فاضا  فن التحايال الدراسن الفعلن عم   يست د  لوات مجموعة م  الطال 
التحايال المتوق  ل م ، ويتميمو بمذكا  عمادي أو فموق المتوسمط، إ  أ  لمدي   امعوبة فمن 

والنطمق والت جمن والكتابمة والف م ، ويسمتبعد مم   را ةالمتاملة بمالتعل  كمال  يماتبع  العمل
 .ها   المعوقو  والمت لفو  ع ليا  

فيمما بين ما  تالتمن تناولمت امعوبات المتعل  يمكم  ال موال بلن ما اتف مالتعريفات  وبتحليال
 أحمممداهاعلممم  أ  امممعوبات المممتعل  همممن نتممما  اضمممطرا  فمممن العديمممد مممم  العمليمممات النفسمممية أو 

أو الممذاكرة، وأ  اممعوبات  الل ممة،، أو (باممري -سمممعن)أو اإلدرا  الحسممن  ،كممالتفكير بلنواعممد
رغ  م  تتفاوت نسبة ذكااه  ومستوت تحاميل   ف م  التعل  مشكلة ذاتية تحد  دا ال الفرد بال

 .متوسطن الذكا  أو فوق المتوسط
هنما  أدلمة متوايمدة علم  أ  امعوبات المتعل   أ (Evans, 2007)إيفمانس أوضمح وقمد

فإن ما تسمتمر ممدت حيماة الفمرد،  الج مااكتشاف ا وتش يا ا والتعرت علي ا مبكمرا  وع إ  ل  يت 
مم  المتعلممي  %( 6)و تارا  نفسية سيئة، كما أشار إل  أ  حوالن حياتية سيئة  حالةلتمتال لد 

وال ممرا ة، ولكمم  لمميس معنمم  هممذا أ  كممال ممم  لديممد   ،بالمممدارس لممدي   قاممور داال فممن الحسمما
 .  اعوبات فن ال را ة لديد اعوبات فن الحسا 

إل  أ  العديد م  الدراسات تاكمد علم  ( 20، 3444فتحن ماطف  الويات، ) ويشير
و نسبة اعوبات التعل ، وكما  ذلم  نتما  السملبيات الحاليمة والممد الت التمن تعتممد علي ما ارتفا

جابات ممما مممم   ممالال ا تبمممارات ت مممت عنمممد أدنممم   نمذجمممةالممنظ  الحاليمممة مممم   وتنممميط لبسمممئلة وار
مسممتوتات المعرفممة، مممما ترتمم  عليممد شمميوو وانتشممار نسمم  عاليممة ممم  الطممال  ذوي اممعوبات 

 .اسيةالتعل  دا ال الفاوال الدر 
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ف ممد توج ممت أنظمار البمماحتي  لموضمموو امعوبات الممتعل  لممما لمد ممم  أهميممة بال ممة  لمذل 
 اوتاتر بشكال مباشمر علم  عمليمة التعلمي  والمتعل  وذلم  ون ما تمادي إلم  ضمعت مسمتوت اإلنجم

ممم   ره ضم ط نفسمن ينف م ي  الع لمن، ممما يولمد لمد عدادلمدت المتعلممي  بمالرغ  مم  وجمود ا سمت
فتحمن مامطف  الويمات، )ية ويكسب   اتجاها  سالبا  نحوها وي لال دافعيت   للمتعل  العملية التعليم

8990، 010.) 
لمد مم  أهميمة وقمدرة بال مة  لمماتناولت العديد م  الدراسات مجاال امعوبات المتعل   وقد

 :فن التلتير عل  مستوت الطال  بالمراحال التعليمية الم تلفة، وم  هذه الدراسات
 التممن هممدفت إلمم  ت اممن نممموذ  سممو ما  فممن ( 3483ويممو بريمم ،بممدر عبممد الع) دراسممة

ذوي امعوبات المتعل ، وقمد تكونمت  التالميمذتاوي  التاورات ال طل فن ممادة العلمو  لمدي 
( 03)الاممت اووال اإلعممدادي بمدينممة المناممورة بلمم  عممدده   طالبمماتعينممة الدراسممة ممم  

اممعوبات  ذوي الطالبممات أممما  راممةوقممد أسممفرت نتممائج الدراسممة عمم  أ  إتاحممة الف طالبممة،
م  تاورات متعل مة بالمفماهي  العلميمة   التعل  لطر  تساا ت   أدت إل  تاوي  ما لدي 

 .المتضمنة بوحدة الدراسة
 التنبمماالتممن هممدفت إلمم  ( 3483 ،رمضمما  محمممد رمضمما  ومسممعد ربيمم  عبممد اه) دراسممة 

ذاكرة العاملمة مم   مالال اللفظمن للم مكمو بلدا  التالميمذ ذوي امعوبات المتعل  فمن ا تبمار ال
 تالميمذمم   تلميمذ( 898)درجات   عل  ا تبار الف م  ال رائمن، وتكونمت عينمة الدراسمة مم  
 الكليممةعمم  أ  الدرجممة  اسممةالاممت ال ممامس والسممادس ا بتممدائن، وقممد أسممفرت نتممائج الدر 

ما فمن   تبارات المكو  اللفظن للذاكرة العاملة، وا تبار الكلمات المتشاب ة لفظيا  قمد سماه
ذوي امعوبات  للتالميمذالتنبا بالف   ال رائن مما ياكد عل  أند يمك  التنبا بالف   ال رائمن 

 .الكلمات المتشاب ة لفظيا  والدرجة الكلية لال تبار  تبارا الالتعل  م   ال 
 همدفت إلم  ت امن العالقمة بمي  المداف   نالتم( 3483عبد الواحمد محممد مامطف ، ) دراسة

ذات اوكاديميمة لممدت الطمال  ذوي امعوبات المتعل  اوكاديميمة، وتكونممت لإلنجماو وفعاليمة الم
طالمم  لممدي   اممعوبات تعلمم  فممن المممواد الشممرعية ممم  طممال  ( 840)عينممة الدراسممة ممم  

عالقمة بمي   دالتانوية اووهريمة بمحافظمة بمور سمعيد، وقمد أسمفرت نتمائج الدراسمة عم  وجمو 
طمممال  المرحلمممة التانويمممة اووهريمممة ذوي المممداف  لإلنجممماو وفعاليمممة المممذات اوكاديميمممة لمممدت 
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فعاليممة الممذات  تكممما يمكمم  التنبمما بالممداف  لإلنجمماو ممم  درجمما ،اممعوبات الممتعل  اوكاديميممة
 .اووهرية ذوي اعوبات التعل  اوكاديمية ويةلدت طال  المرحلة التان ةاوكاديمي

 ل اعممدة  التممن هممدفت إلمم  إعممداد تاممور م تممر ( 3483 ،تمما  الممدي  عبممودة وليممد) دراسممة
بيانات برنامج المحاكاة بالكمبيوتر ال اأ بتنمية التحايال لذوي امعوبات تعلم  الفيويما ، 
وتكونممت عينممة الدراسممة ممم  طممال  الاممت اووال التممانوي العمما  ممم  ذوي اممعوبات تعلمم  

فاعليمممة بمممرامج  علممم الدراسمممة عممم   التلكيمممد  ائجالفيويممما  بمدينمممة بل ممماس، وقمممد أسمممفرت نتممم
 .عل ية بالنسبة للتحايال بوجد عا  لفئة ذوي اعوبات التالمحاكاة الكمبيوتر 

 :تعلم الرياضيات صعوبات

تممدريس الرياضمميات ممم  الم مما  الاممعبة، وذلمم  لممما تتاممت بممد هممذه المممادة ممم   ُيعممد
ونمد   توجمد طري مة متلم  لتدريسم ا تناسم  كمال المواقمت  ل المفاهي  والعالقات، وذ نتجريد ف

عوبات المرتبطة بطبيعت ا وبلسملو  تدريسم ا وطري مة عمر  والدروس كما أ  هنا  بع  الا
علم  مسمتواه  التعليممن فمن جميم   ويماترالطالبمحتواها فن الكتا  المدرسن، مما يعرقال ت مد  

 .المواد الدراسية
 يموودبعد أ   اكتشاف ااعوبة تعل  الرياضيات بلن ا مشكلة غير متوقعة يت   وتوات

ة علمم  ممممدار فتممرة ومنيممة مالئممممة، وي اممد ب بممرات المممتعل  ب بممرات تعلممم  مالئممم بممدالمعلمم  طال
المالئمة تل  الممارسات التن تبذال لمساعدة الطال  علم  تعلم  الم مارات والمفماهي  التمن تمتمال 

لذل  فالمتعل  م  ذوي اعوبات تعل  الرياضيات يعمانن مم  امعوبة فمن  تعلم ا،تحديا  ل   فن 
بلقراند فن المجموعة عل  الرغ  مم  تطبيمق ممارسمات  الت د  الدراسن لمادة الرياضيات م ارنة

 .(Bryant, 2005, 342)فترة ومنية مالئمة  الالتعليمية فعالة  
أسبا  اعوبات تعل  الرياضيات، فمن ا مما همو متعلمق بمالمتعل  ومن ما مما همو  وتتعدد

 ، و  ممرو عفانممةإسممماعيال  عمموو)ويوضممح   مما،متعلممق بطبيعممة مممادة الرياضمميات أو طرائممق تعلم
 :أسبا  اعوبات تعل  الرياضيات كالتالن( 310، 3441

 .الالومة للتعل  تبع  الطال  المتطلبا تال فن ام الضعت .2
 .فن م ارات ال را ة الرياضية الطال  ضعت .1
 .بفائدة الرياضيات فن الحياة العملية الطال شعور  عد  .3
 .ربط الرياضيات بالحياة عل  الطال قدرة  عد  .4
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 .الجديدة لموضوعاتل  اوساسيات الالومة لتعل  اتركيو المعل  ع قلة .5
 .الطري ة الت ليدية فن عر  الموضوعات وحال التماري  است دا  .6
 .اهتما  المعل  بمراعاة الفروق الفردية بي  الطال  عد  .7
 .متابعة المعل  للواجبات المنولية المعطاة للطال  قلة .8
 .إدارة الفاال باورة فعالة عد  .9
 أسمبا  ي سمما (Reisman and Kauffman, 1980, 20)  ريشمما  وكوفمما  أما 

 :أربعة مجا ت هن إل الرياضيات  تعل اعوبات 
 .المعرفن المجاال .2
 .النفس حركن المجاال .1
 .الحسن والفيوي ن المجاال .3
 .وا جتماعن نفعالنا   المجاال .4

أشار إل  أ  المجاال المعرفن والمجاال النفس حركن كالهمما ينطبمق مباشمرة علم   وقد 
 الرياضممياتال  ذوي اممعوبات تعلمم  الرياضمميات، وأ  الم تاممي  فممن مجمماال اممعوبات تعلمم  الطمم

هماال المت يمرات المتعل مة بالدافعيمة والمت يمرات غيمر  يميلو  إل  التركيو عل  المجاال المعرفن وار
 .الع لية

للوقموت علم  همذه  ،بمجاال اعوبات تعل  الرياضميات ساتالعديد م  الدرا اهتمت وقد 
عرفممة ماهيت مما وأسممبا  حممدوت ا فممن مممادة الرياضمميات بشممكال  مماأ وكيفيممة عالج مما الظمماهرة وم

هذه الدراسات التن تناولت امعوبات المتعل  فمن  وم من ا،  انو لدت كتير م  الطال  الذي  يع
 :مادة الرياضيات ما يلن

 أشا و  رو  دراسة(Asha et al., 2013)همدفت إلم  التعمرت علم  فعاليمة التمدريس  التمن
عل  تعل  الرياضيات والحمد مم   طمر امعوبات تعلم ما فمن المرحلمة  ا يرةوعات فن مجم

مدرسة إبتدائية فن ال ر  اووسمط للو يمات ( 83)اإلبتدائية، وقد تكونت عينة الدراسة م  
وتلميمذه مم  المذي   تلميمذ( 20014)المتحدة اومريكية حي  بل  عدد أفمراد عينمة الدراسمة 

مادة الرياضيات، وقد أسمفرت نتمائج الدراسمة عم  فعاليمة  حالوا عل  درجات من فضة فن
 التالميمذتدريس موضموعات الرياضميات فمن مجموعمات ام يرة فمن الحمد مم   طمر إامابة 

 .تعل  الرياضيات باعوبات
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 التن هدفت إل  ت امن فاعليمة نموعي  مم  الت ذيمة ( 3483أحمد حمدي عاشور، ) دراسة
وقممد  رياضمميات،ذوي اممعوبات الممتعل  فممن ال  للطممالالراجعممة فممن مف ممو  الممذات اوكمماديمن 

الات اووال اإلعدادي مم  ذوي امعوبات  طال م   طالبا  ( 24)م   الدراسةتكونت عينة 
سممنة تمم   82 -83الممتعل  فممن الرياضمميات بمحافظممة شممماال سممينا  تتممراو  أعممماره  بممي  

 نيمةة، والتااوولم  تجريبيمة وتتل م  الت ذيمة الراجعمة الحسمي: ت سيم   إل  تمال  مجموعمات
تتل   ت ذية راجعة تاحيحية، والتالتمة مجموعمة ضمابطة، وقمد أسمفرت نتمائج الدراسمة عم  

 طمممال المجمممموعتي  التجمممريبيتي  لامممالح  طمممال وجمممود فمممرق داال إحامممائيا  بمممي  درجمممات 
الت ذيممة  فاعليممةالمجموعممة التجريبيممة التممن تتل مم  ت ذيممة راجعممة حسممية، كممما توامملت إلمم  

ال  اعوبات تعل  الرياضيات لمدت المجموعمة التجريبيمة التمن تتل م  فن ع الحسيةالراجعة 
 .ت ذية راجعة حسية

 التمن همدفت تشم يأ امعوبات ( 3483أحمد عفت ماطف  وهشا  بركات بشمر، ) دراسة
المرحلة المتوسطة، ووضم  تامور لبرنمامج عالجمن مناسم  فمن  طال تعل  الرياضيات لدت 

ق اودوات التش ياممية بالدراسممة، وتكونممت عينممة ضممو  الاممعوبات التممن تظ رهمما نتممائج تطبيمم
أسمممفرت نتمممائج  وقمممد طمممائت،بالامممت اووال المتوسمممط بمدينمممة ال طالبممما  ( 293)الدراسمممة مممم  

العينمممة بنسمممبة  طمممال الدراسمممة إلممم  تحديمممد نسمممبة شممميوو امممعوبات تعلممم  الرياضممميات لمممدت 
(81،16.)% 
 ليممة برنممامج قممائ  علمم  ت اممن فاع إلمم التممن هممدفت ( 3483 ،إبممراهي  إبممراهي  رهمما ) دراسممة

ذوي امممعوبات المممتعل   للطمممال مسمممرحة ممممن ج الرياضممميات فمممن تحسمممي  مسمممتوت التحاممميال 
الامممت اووال  طمممال مممم   طالبممما  ( 04)بالمرحلمممة اإلعداديمممة، وتكونمممت عينمممة الدراسمممة مممم  

وقمممد أسمممفرت نتمممائج الدراسمممة عممم  فاعليمممة البرنمممامج الم تمممر   ،اإلعمممدادي بمحافظمممة دميممماط
لممذوي اممعوبات تعلمم  الرياضمميات  ياتة المنمماهج فممن تممدريس الرياضممباسممت دا  مممد ال مسممرح

 .كما كا  لد اوتر اإليجابن عل  تنمية الذكا  الوجدانن لدت أفراد المجموعة التجريبية
 التمممن همممدفت إلممم  التعمممرت علممم  فعاليمممة اسمممت دا  ( 3483عليمممة أحممممد راغممم ، ) دراسمممة

ت ذوي امممعوبات تعلممم  المسمممائال التمتيمممال التاممموري لتنميمممة الف ممم  اللفظمممن لمممد إسمممتراتيجية
وقمد أسمفرت  ، بتدائيةاإل بالمرحلةوتلميذه  تلميذا  ( 64)الرياضية، وتكونت عينة الدراسة م  
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الدراسة عم  علم  فعاليمة اسمت دا  إسمتراتيجية التمتيمال التاموري لتنميمة الف م  اللفظمن لمدت 
 .المسائال الرياضية عل ذوي اعوبات ت

 نممن دراسممة  (Anne, 2012)فت إلمم  التعممرت علمم  فعاليممة اسممتراتيجيات التممد ال هممد التممن
فن المدارس ا بتدائية اويرلندية، وقد تكونمت عينمة الدراسمة  تلعال  اعوبات تعل  الرياضيا

تممم  مع ممم  اسمممت دا   ا  تلميمممذ( 808)مممم  تالميمممذ المرحلمممة ا بتدائيمممة ممممن   ( 8642)مممم  
سفرت نتمائج الدراسمة عم  فعاليمة استراتيجيات التد ال لعال  اعوبات تعل  الرياضيات، وقد أ

 .است دا  استراتيجيات التد ال لعال  اعوبات التعل  لدت تالميذ هذه المرحلة
 دراسة (Ali, 2011) المرحلمة  طمال التن هدفت إل  استكشات اعوبات تعلم  الرياضميات ل

التانويممة فممن باكسممتا  وكيفيممة الت لمم  علمم  هممذه الاممعوبات، وقممد تكونممت عينممة الدراسممة ممم  
بعممة مممدارس تانويممة أتنممي  مممن   ممم  مممدارس التعلممي  ال مماأ وأتنممي  ممم  مممدارس التعلممي  أر 

وقممد توامملت الدراسممة إلمم  أ  هنمما  ممما  ،طالمم ( 020)الحكممومن بلمم  عممدد طالب مم  حمموالن 
وأ  عممال  هممذه  ،اممعوبة ممم  اممعوبات تعلمم  الرياضمميات بالمرحلممة التانويممة( 60)ي ممر  ممم  

المدرسة، المعلمي  دا ال الفاموال، طمرق : عوامال هن ةعدالاعوبات يعتمد ب در كبير عل  
عداد المعلمي ، الم ررات الدراسية وطري ة تنظيم ا  .تلهيال وار

 :صعوبات التعلم تصنيف

: 81، 3441اي مما  عبممد العظممي ، )تاممنيت اممعوبات الممتعل  إلمم  فئتممي  هممما يمكمم  
33)، (Fuch et al., 2008)، ( ،86: 80، 3448افا  محمد بحيري:) 
وهن التن ت ت  بدراسة المشمكالت اوكاديميمة التمن ترجم  إلم  : التعل   اوكاديمية عوباتا -8

 :وجود اعوبات التعل ، وهن تتمتال فن تالتة مجا ت رئيسة هن
وهن تحد  عندما تكو  م مارات الفمرد فمن ال مرا ة : اعوبات التعل  النوعية فن ال را ة  -أ

  ال ممرا ة من فضمة بشممكال داال علم  المسممتوت متمال الف م  ال رائممن أو ال مدرة العامممة علم
 .المتوق  وف ا  لمستوت الذكا 

وتحممد  عنممدما تكممو  م ممارات الفممرد فممن الكتابممة : اممعوبات الممتعل  النوعيممة فممن الكتابممة - 
المتوقممم  وف ممما   المسمممتوتوالت جمممن وتطبيمممق قواعمممد الل مممة من فضمممة بشمممكال داال عممم  

 .ال طلمستوت الذكا  و  تشمال اعوبة الكتابة تحسي  
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تحمد  عنمدما تكمو  م مارات الحسما  المتمتلمة فمن :اعوبة التعل  النوعية فن الحسما  - 
اكتسا  الح مائق المتعل مة باوعمداد أو التفكيمر بمجماال الحسما  أو ال مدرة العاممة علم  

 . التفكير فيما يتعلق بالرياضيات من فضة بشكال داال ع  المستوت المتوق  للذكا 
تتعلممق بالوظممائت الدماغيممة، والعمليممات الع ليممة والمعرفيممة  وهممن: ئيممةاممعوبات الممتعل  النما -3

التممن يحتاج مما المممتعل  فممن تحامميلد اوكمماديمن متممال اإلدرا  الحسممن، وا نتبمماه والتفكيممر والل ممة 
والممذاكرة وهممذه الاممعوبات ترجمم  أاممال  إلمم  اضممطرابات وظيفيممة فممن الج مماو العاممبن المركمموي، 

 :ويمك  ت سيم ا إل 
 .وهن التن تتعلق بعمليات ا نتباه واإلدرا  والذاكرة: نمائية أولية اعوبات -أ
 .الل ة الشف ية ومتال التفكير، الكال ، الف   أ: اعوبات نمائية تانوية - 

الممتعل  اوكاديميممة، والتممن تبعممد تماممما  عمم   اممعوباتتتنمماوال الدراسممة الحاليممة  وسمموت
اقممة الجسمممية أو الع ليممة أو الاممعوبات اممعوبات الممتعل  الناتجممة عمم  أي نمموو ممم  أنممواو اإلع

 .النمائية
 إسممماعيال عمموو) اممائأ الطممال  ذوي اممعوبات تعلمم  الرياضمميات بممما يلممن وتتسمم 

 :(Gersten et al., 296) ،(318-314، 3441و  رو ،  عفانة

 .ذات   والتعامال م  اج ري   فن التعبير ع قاور .2
 .ا نتباه وعد  ال درة عل  التركيو  ف تشتت .1
 .والحركة الوائدة طالنشا .3
 .ا نت ا  م  اوعماال المكلت ب ا عد  .4
 .ال درة عل  اكتشات أ طائد بنفسد، وبالتالن عد  ال درة عل  الت وي  الذاتن عد  .5
 .فن التمييو والذاكرة السمعية أو البارية قاور .6
 .ف   ما يطل  مند بشكال احيح عد  .7
 .ال درة عل  ف   المسائال الرياضية شف يا   عد  .8
 .إجرا  العمليات اوساسية فن الرياضيات بشكال احيح اعوبة .9
 .ال درة عل  قرا ة الرموو الرياضية بشكال احيح عد  .20
 .كتابة اورقا  الحسابية والرموو الرياضية بشكال احيح اعوبة .22
نتا  اوشكاال ال ندسية والتمييو بين ا عد  .21  .ال درة عل  ف   وار
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 .بس ولة ال درة عل  تنظي  اوفكار أو التعبيرعن ا عد  .23
 اسممت دا  الرياضمميات فممن الحيمماة العمليممة، كالتعامممال بممالن ود للشممرا  أو التن ممال أو  اممعوبة .24

 .عل  ا تجاهات التعرت
 .تطبيق ال واني  والنظريات اعوبة .25
 .تمييو اوشكاال والحجو  اعوبة .26
 .عل  إجرا  الم ارات الحسابية رةال د عد  .27
 .حاد فن الموا  ت ل  .28

 :الدراسة إجراءات

الصدف األول   طدب   لد  الرياضديات ع  بكتدا  الددوال املثلثيدة املقررة   موضوعاتحتليل حمتوى  :أواًل

 :()الثانوي بالفصل الدراسي األول

الرياضممممن الممممالو   توااممممالالتعممممرت علمممم  م ممممارات ال إلمممم الدراسممممة الحاليممممة  هممممدفت 
وذلممم  مممم   مممالال تحليمممال محتممموت  ،المممدواال المتلتيمممة موضممموعاتامممعوبات تعلم لعال تضممممين ا

الامت اووال التمانوي بالفامال  طمال الدواال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات عل   ضوعاتمو 
 :الدراسياووال لتحديد تل  الم ارات المتضمنة وقد اشتملت أداة التحليال عل 

 التحليال هدت: 
 بموضمموعاتتضمين ا  الممالو عمليممة التحليممال إلمم  تحيممد م ممارات التوااممال الرياضممن  هممدفت

الامممت اووال التمممانوي بالفامممال  طمممال الرياضممميات علممم   بكتممما  الم مممررةالمممدواال المتلتيمممة 
 (. 3483-3488)الدراسن  للعا الدراسياووال 

 التحليال فئة: 
العناار الرئيسة أو التانوية التن يت  وض  وحدات التحليال في ا سموا  كانمت " ب ا  وي اد

ت في مما كلمممة أو موضمموو أو قممي  أو غيرهمما ويمكمم  وضمم  كممال اممفة ممم  اممفات المحتممو 
 (.63 ،8911أحمد طعيمة،  رشدي" )وتانت عل  أساس ا

                                                 
()اووال الات طال  عل  الرياضيات بكتا  الم ررة المتلتية الدواال موضوعات محتوت تحليال(: 8) ملحق 

 .اووال الدراسن البالفا التانوي
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 التحليال ضوابط: 
الامت  طمال الدواال المتلتية الم ررة بكتما  الرياضميات علم   موضوعاتتحليال  كو ي لكن

 :اووال التانوي بالفاال الدراسياووال دقي ا  ت  وض  الضوابط التالية
  إلجرائن لم ارات التوااال الرياضنا والتعريتالتحليال فن إطار المحتوت العلمن  ت. 
  واومتلة والتدريبات يةالتحليال فن إطار المحتوت واوشكاال ال ندس ت. 
 التحليال ادق: 

حيمم  تمم  عممر  نتممائج  محكمممي اممدق التحليممال علمم  اممدق ال فممنالباحمم   أعتمممد
الاممت  طممال الممدواال المتلتيممة بكتمما  الرياضمميات الم ممرر علمم   بموضمموعاتالتحليممال المتضمممنة 

السممادة المحكمممي ، وقممد أكممدت نتممائج التحكممي  علمم   علمم اووال التممانوي بالفاممال الدراسممياووال 
 .شمولية التحليال

 التحليال  تبات: 
تمم  التحليممال عممدة مممرات بإتبمماو  إذاالنتممائج نفسمم ا ت ريبمما    بتبممات التحليممال إعطمما ي اممد

أشم اأ فمن وقمت واحمد اإلجرا ات وال واعد نفس ا فن أوقات م تلفة أو إذا قا  بالتحليال عمدة 
فمااد )بإتباو قواعد التحليمال نفسم ا ، بشمرط أ  ي مو  كمال ممن   مسمت ال  عم  اج مر ب مذا العممال 

 (.080، 8998أبو حط ، أماال اادق، 
 :ال طوات التالية باوت  حسا  تبات التحليال بإت وقد

 طمال لم  الدواال المتلتية الم ررة بكتما  الرياضميات ع موضوعاتالباح  بإجرا  تحليال  قا  -
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسياووال

بالتعريفممات اإلجرائيممة التممن  مممرة تانيممة  ملتوممما   الموضمموعات نفممسأحممد الممومال  بتحليممال  قمما  -
 .حددها لد الباح 

المدواال المتلتيمة الم مررة بكتما  الرياضمميات  موضمموعاتحسما  معاممال التبمات لتحليمال  أمكم  -
 معادلمممممممة باسمممممممت دا فامممممممال الدراسمممممممياووال الامممممممت اووال التمممممممانوي بال طمممممممال علممممممم  
 :(Holsti, 1969, 68)هولستن

 (عدد ن اط التحليال التانن+ عدد ن اط التحليال اووال ) ÷( عدد ن اط ا تفاق للتحليلي  ×3= )التبات  معامال

                                                 

 المحكمي  السادة قائمة(: 3) ملحق. 
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وهممو معامممال تبممات مرتفمم ، مممما يممدال علمم  أ   4،96=  التبمماتوجممد أ  معامممال  وقممد
 . ريبا  إذا ت  التحليال مرة أ رتالتحليال يعطن النتائج نفس ا ت 

  الممالو نتيجممة التحليممال السممابق أمكمم  تحديممد قائمممة م ممارات التوااممال الرياضممن  وممم 
الاممت اووال  طممال الرياضمميات علمم   بكتمما  الم ممررةالممدواال المتلتيممة  موضمموعاتتضمممين ا فممن 

مم  أسممئلة  ووالاعلم  السمااال  اإلجابممةوبالتممالن يكمو  قمد تم   ،()التمانوي بالفامال الدراسمياووال
 :الدراسة والذي ينأ عل 

م ارات التوااال الرياضن الالو  تضمين ا لعال  امعوبات تعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة  ما"
 ".الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال؟

ة املقددررة بكتددا  الرياضدديات الدددوال املثلثيدد موضدوعات إعددداد ئاةمددة مةدةيددة بصددعوبات تعلددم : ثانيداً 

 :األولبالفصل الدراسي  الثانويلطب  الصف األول 

  الرياضميات المذي  ي وممو  بتمدريس  ومعلمماتمم  معلممن  لعمددإعمداد اسمتباند مفتوحمة  ت
الاممت اووال التممانوي بالفاممال  لطممال بكتمما  الرياضمميات  تيممةالم ررةالمتل الدواالموضمموعات

 .()ل دت من االدراسن اووال، وقد ت  توضيح ا
  معلمم  ( 23)توويمم  ا سممتباند علمم  عممدد ممم  معلمممن ومعلمممات الرياضمميات بلمم  عممدده   تمم

الامت اووال التمانوي  طمال ومعلمة، وطل  من   إبدا   رائ   فن الامعوبات التمن تواجمد 
 . الم ررة بكتا  الرياضيات بالفاال الدراسن اووال تلتيةالم موضوعاتالدواالعند دراسة 

  ممابالت ش امية ممم  بعمم  المعلممي  والمعلمممات الممذي  قماموا بإبممدا  الممرأي فممن إجممرا  م تم 
 .حي  ت  مناقشت   فن الاعوبات التن ت  تسجيل ا با ستباند لم ترحة،ا ستباند ا
 ووي والمعلمات الذي  ت  ت مي أسما  المدارس وعدد المعل( 3) الجدوال ويوضح

الدواال المتلتية الم ررة بكتا   موضوعاترأي   حوال اعوبات تعل   الوا ستباند علي    ستط
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال الرياضيات 

                                                 
() بكتا  الم ررة المتلتية الدواال موضوعات فن تضمين ا  الالو  الرياضن التوااال م ارات قائمة(: 2) ملحق 

 .اووال الدراسن بالفاال التانوي اووال الات طال  عل  الرياضيات

() المتلتية الدواال موضوعات بتدريس ي ومو  الذي  الرياضيات ومعلمات لمعلمن مفتوحة استباند(: 0)ملحق 
 .اووال الدراسن بالفاال التانوي اووال الات لطال  الرياضيات بكتا  الم ررة
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 (3)جدوال
 ستطالو رأي    علي   ا ستباندالمعلمي  والمعلمات الذي  ت  تووي   عددبلسما  المدارس و  بيا 

 الم ررة بكتا  الرياضيات الدواال المتلتية موضوعاتحوال اعوبات تعل  
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال 

 المدرسة اس 
 عدد

 المعلمي 

 عدد
 المعلمات

 0 0 التانوية الموحدة الجامعة

 2 0 بنات التانوية ال ياط

 2 6 بني  التانوية إسماعيال أحمد المشير

 3 0 بني  التانوية سلطا  فرغلن جماال

 83 34 اإلجمالن

  الاممعوبات المبدئيممة التممن تمم  التواممال إلي مما ممم   وتسممجيال المفتوحممة ا سممتباندتحليممال  تمم
 .ت  ا تفاق علي ا والتن والمعلماتوج ة نظر المعلمي  

  الامت  لطمال الرياضميات  بكتما المتلتيمة الم مررة  موضموعاتالدواالا ستفادة م  تحليال  ت
اد ال ائممة المبدئيمة لامعوبات تعلم  همذه اووال التانوي بالفامال الدراسمن اووال، وذلم  إلعمد

 .الموضوعات
  المممدواال المتلتيمممة الم مممررة بكتمممما   موضممموعاتإعمممداد قائممممة مبدئيمممة بامممعوبات تعلمممم   تممم

 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال الرياضيات 
 قائمة اعوبات التعل  ادق: 

الرياضميات  كتما ررة بالمدواال المتلتيمة الم م موضموعاتعر  قائممة امعوبات تعلم   ت 
الاممت اووال التممانوي بالفاممال الدراسممن اووال فممن اممورت ا اووليممة علمم  مجموعممة ممم   لطممال 
بدا  الرأي علي ا ل وذ المحكمي السادة   .()للتلكد م  ادق ا وار

                                                 
() المحكمي  السادة قائمة(: 3) ملحق. 
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 قائمة اعوبات التعل  تبات: 
 :ت  حسا  تبات التحليال بإتباو ال طوات التالية وقد

ال ائممة المبدئيمة  ديمدمباشمرة لتح االمفتوحة بعد تطبي  م ا ستباندال الباح  بإجرا  تحلي قا  -
 ويالامممت اووال التمممان طمممال المممدواال المتلتيمممة الم مممررة علممم   موضممموعاتتعلممم   وباتلامممع

 .بالفاال الدراسن اووال
ال طمموات اإلجرائيممة التممن  بممنفس ملتوما  المفتوحممة ا سممتباند نفممسأحممد الممومال  بتحليممال  قمما  -

 .نا  التحليالاتبع ا الباح  أت
 :يوضح نتائج التحليال( 2)رق   والجدوال

 (2) جدوال
 المفتوحة ا ستباندتحليال  نتائج

 الناتجة م  التحليال الاعوبات
 التحليال
 اووال

 التحليال
 التانن

 ن اط
 ا تفاق

04 21 26 

 .ت  حسا  معامال التبات باست دا  معادلة هولستن لحسا  معامال ا تفاق وقد -
وهمذا يمدال ( 4،93)إل  أ  معامال التبات بل   واالالساب ة أمك  الت المعادلة وبتطبيق -

 .عل  تبات مرتف  للتحليال
 أمكم  تحديمد قائممة  ف مد ،امعوبات المتعل  المبدئيمة قائممةالتلكد مم  امدق وتبمات  بعد

 .()اعوبات التعل  المبدئية م  وج ة نظر المعلمي 
 الم مممررة بكتممما  الرياضممميات  المتلتيمممة الدواالتعلممم  موضممموعات تامممعوبا قائممممة وبإعمممداد

والتلكمد مم   ،امورت ا الن ائيمة اوولفمنبالفامال الدراسمن  التمانويلطال  الات اووال 
مم  أسمئلة الدراسمة والمذي يمنأ  التماننيكو  قد تم  اإلجابمة علم  السمااال  ت ا،االحي
 :عل 

بكتما   رة مر شكال ال ائممة المبدئيمة الم ترحمة لامعوبات تعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة الم ما"
 "الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال؟  الرياضيات لطال

 :إعداد أدوات الدراسة: تالتا  
                                                 

() المبدئية التعل  اعوبات قائمة(: 0) ملحق. 
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 :الدوال املثلثية موضوعاتاالختةار التشخيصي لصعوبات تعلم  إعدادد 1
 :إعداد ا  تبار التش يان وف ا  لل طوات التالية ت 

 :حتديد اهلدف من االختةار التشخيصي -أ

 :إل  التش يان تبار ا  ي دت
 لطمال بكتما  الرياضميات  ةالمتلتيمة الم مرر  المدواالاعوبات تعل  موضموعات  تش يأ

 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال
اعتمدت الدراسة الحالية عل  تحديد اوهدات التن سي يس ا ا  تبمار التش يامن  وقد

ائممة امعوبات المتعل  المبدئيمة التمن تم  المدواال المتلتيمة بنما  علم  ق موضموعاتلاعوبات تعلم  
 .اعوبات التعل  قائمةإعدادها مسب ا ، حي  ت  بنا  ا  تبار التش يان بحي  ي طن 

 :مفرداته عحتديد أبعاد االختةار ونو - 

التممن حممددها ولمممي   المعرفيمممة المسممتوياتضممو   فممن التش يامممنإعممداد  ا  تبممار  تمم 
 (:809، 3484أشرت راشد علن، )وهن  عبيد، تاوضروس

 جرا  عمليات حسابية مباشرة ترجاوويتضم  التذكر وا س :اودن  المستوت  .وار
 درا  واسممتيعا  المفمماهي  والعالقممات بين ممما، وال ممدرة  :الوسمميط المسممتوت ويتضممم  ف مم  وار

 .المناسبة لكال مشكلة عملياتال وا تيارعل  الترميو وتطبيق ال واني  
 تطبي ممات غيممر روتينيممة : أعلمم  متممال يممةيممات ع لويتضممم  إجممرا  عمل :اوعلمم  المسممتوت

عالقمات جديمدة،  واشمت اقللمفاهي ، وتحليال المشكلة إل  مكونات ا والتوامال إلم  تعميممات 
 .ب ا المرور للطال والتدليال عل  احة مواقت جديدة وحال مشكالت ل  يسبق 

 :مفردات ا  تبار اياغةراع  الباح  ما يلن فن  وقد
  وو ا  تيممار ممم  متعممدد، حيمم  تتكممو  كممال ف ممرة ممم  م دمممة تتبع مما تكممو  الف ممرات ممم  نمم أ

 .أربعة بدائال إحداها ف ط احيحة
  ع  مشكلة محددة رتكو  م دمة كال ف رة واضحة وتعب أ. 
  تكو  جمي  البدائال واضحة ومتجانسمة مم  الم دممة ومحتملمة الامحة مم  وج مة نظمر  أ

 .الطال 
  فن المواضي  الم تلفة للبدائال ةوائييت  تووي  اإلجابات الاحيحة بطري ة عش أ. 



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 10 - 

الدواال المتلتية مووعمة  لموضوعاتمواافات ا  تبار التش يان ( 0)جدوال  ويوضح 
 .ي يس ا التنبي  المستويات المعرفية وأرقا  المفردات 

 (0) جدوال
 بي  المستويات المعرفية وأرقا  مووعةالدواال المتلتية  لموضوعاتا  تبار التش يان  مواافات

 المفردات التن ي يس ا
 مجموو المعرفن المستوت ت يس التن المفردات أرقا  

 المفردات

 النسبة
 المئوية

 %36،6 1 30 ، 81 ، 83 ، 88 ، 1 ، 1 ، 3 ، 8 اودن  المستوت

 34 ، 89 ، 80 ، 80 ، 82 ، 84 ،9 ، 0 ، 2 الوسيط المستوت
، 30 ، 36 ، 31 ، 39 ، 24 

80 06،1% 

 %36،1 1 31 ، 32 ،33 ، 38 ، 81 ، 86 ، 6 ، 0 اوعل  المستوت

 %844 24 المجموو

 :اياغة تعليمات ا  تبار - 
كممن تسمماعد الطممال  علمم  أدا  اسممتجابات    التش ياممن ا  تبممارإعممداد تعليمممات  تمم 

 :بيسر وس ولة ودقة ونظا ، كما ت  مراعاة ما يلن
  تكو  التعليمات قايرة ومباشرة أ. 
 التانويالات اووال  طال  ا ومناسبت ا لمستوت الل ة ووضوح س ولة. 
 الطال  إل  ضرورة قرا ة السااال بدقة قبال اإلجابة عند توجيد. 
 طري ة اإلجابة عل  أسئلة ا  تبار تحديدا  واضحا   تحديد. 
  ال دت م  ا  تبار عليماتتتضم  الت أ. 
 وم  ا  تبار توضيح 
 :التش يان لال تبارالتجربة ا ستطالعية  -د

الامت اووال  طمال ا  تبار التش يان فن اورتد اوولية علم  مجموعمة مم   طبق
الموحدة التانوية بمحافظمة أسميوط فمن  الجامعة بمدرسة ةوطالب ا  طالب( 04)التانوي بل  عددها 

 :وذل  لحسا  ما يلن   3488/3483للعا  الدراسن  اووالالفاال الدراسن 



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 10 - 

  ا  تبار وم  حسا: 
لمالو  لإلجابمة علم  أسمئلة ا  تبمار وذلم  برامد ومم  ا  تبمار لكمال حسما  الموم  ا ت 

 ممالال  ممم حسمما  متوسممط وممم  ا  تبممار  تمم فممرد ممم  أفممراد العينممة، وفممن ن ايممة هممذه التجربممة، 
 (:892، 8990إبراهي  وجيد فودة، ) اجتية المعادلة

 
 

لمم   مممس إ باإلضممافةدقي ممة ( 14)وجممد أ  متوسممط المموم  الممالو  ودا  ا  تبممار  وقممد
 . دقي ة ( 10)دقائق إلل ا  التعليمات ليابح بذل  الوم  الكلن الالو  لتطبيق ا  تبار 

  معامال ادق ا  تبار حسا  : 
 :ادق المحكمي  -أ

مم  انتمما  ف مرات  للتح مقلمحكممي علم  مجموعمة مم  السمادة ا رعمر  ا  تبما ت 
راد تح ي  مما ممم  ا  تبممار، وقممد تمم  ا  تبممار إلمم  المحتمموت وتمتيممال هممذه الف ممرات لبهممدات الممم

 .ا تفاق عل  شمولية ا  تبار لبهدات المرجوة وفق  را  السادة المحكمي 
 :الدا لن ا تساقادق  - 
بممد مممدت اتسمماق كممال ف ممرة ممم  ف ممرات ا  تبممار ممم  المجمماال الممذي تنتمممن إليممد  وي اممد 

كمال مجماال مسمتوت معرفمن مم  الف رة، حي  ت  ت سي  ا  تبار إل  تالتة مجا ت، بحي  ي يس 
 (.اوعل –الوسيط–اودن )ت  تحديدها مسب ا   التن المستويات

ت  حسما  امدق ا تسماق المدا لن لال تبمار مم   مالال حسما  معمامالت ا رتبماط بمي  كمال  وقد
سااال م  أسمئلة المجماال والدرجمة الكليمة للمجماال نفسمد، وبمي  كمال مجماال مم  مجما ت ا  تبمار 

 :اجتية تبار، كما هو موضح بالجداوال والدرجة الكلية لال

                                                 
المحكمي  السادة قائمة(: 3) ملحق. 

 لالختبار المناسب الزمن   

= 

  طالب آخر استغرقه الذي الزمن+    طالب أول استغرقه الذي الزمن

2 
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 (0) جدوال
 اودن  المستوتمفردة م  مفردات  الا رتباط بي  ك معامالت

 الكلية للمستوت اودن  والدرجة
 رق 

 المفردة
 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 الد لة

 رق 
 المفردة

 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 لةالد  

8 4،18 4،40 83 4،01 4،40 
3 4،00 4،40 82 4،68 4،40 
6 4،62 4،40 89 4،29 4،40 
1 4،0 4،40 36 4،03 4،40 

 (6) جدوال
 الوسيط المستوتا رتباط بي  كال مفردة م  مفردات  معامالت

 الكلية للمستوت الوسيط والدرجة
 رق 

 المفردة
 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 الد لة

 رق 
 المفردة

 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 لةالد  

2 4،68 4،40 34 4،69 4،40 
0 4،13 4،40 38 4،28 4،40 
1 4،08 4،40 30 4،08 4،40 
9 4،29 4،40 31 4،62 4،40 
80 4،00 4،40 39 4،22 4،40 
80 4،09 4،40 24 4،12 4،40 
86 4،20 4،40 28 4،63 4،40 
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 (1) جدوال
   ا رتباط بي  كال مفردة م  مفردات المستوت اوعل معامالت

 اوعل  الكلية للمستوت والدرجة
 رق 

 المفردة
 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 الد لة

 رق 
 المفردة

 معامال
 ا رتباط

 مستوت
 الد لة

0 4،08 4،40 33 4،18 4،40 
84 4،09 4،40 32 4،63 4،40 
88 4،22 4،40 30 4،28 4،40 
81 4،13 4،40 31 4،08 4،40 

 (1) جدوال
 التش يان ا رتباط بي  كال مستوت م  مستويات ا  تبار معامالت

 ا  تبار التش يان ككال م 
 الد لة مستوت ا رتباط معامال المجاال
 4،40 4،19 اودن  المستوت
 4،40 4،10 الوسيط المستوت
 4،40 4،68 اوعل  المستوت

  معامال تبات ا  تبار حسا: 
حسا  معامال تبات ا  تبمار باسمت دا  طري مة التجوئمة النامفية مم   مالال معادلمة  ت 

 (:3441،823سوس  شاكر مجيد، ( ) او بر  –ا  سبيرم)
 
 

 :حي 
 .معامال تبات ا  تبار ككال:  
 .معامال ا رتباط بي  نافن ا  تبار:  ر

وهو معاممال تبمات مرتفم  يفمن ( 4،138)المعادلة الساب ة  فقبل  معامال التبات و  وقد
 .ل ر  الدراسة

 =م
 ر2

 ر+ 1
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 :،()الاورة الن ائية لال تبار التش يان - هم
التلكممد ممم  اممدق وتبممات ا  تبممار، أاممبح ا  تبممار فممن اممورتد الن ائيممة، مكونمما   بعممد

الم مررة بكتما  الرياضميات  ةالمتلتيم المدواال موضوعاتاعوبات تعل   لتش يأمفردة ( 24)م 
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال لطال 

 :طري ة تاحيح ا  تبار -و
فردات ا  تبمار، وبالتمالن تامبح الدرجمة الكليمة واحدة لكال مفردة م  م ةتحديد درج ت 
 .درجة( 24)لال تبار 

 :الم ابلة بطاقة إعدادم 8
 :إعداد بطاقة الم ابلة وف ا  لل طوات التالية ت 

 :تحديد ال دت م  بطاقة الم ابلة -أ
الامت اووال  طمال بطاقة الم ابلة إل  إجرا  م مابالت ش امية مم  عينمة مم   هدفت 

الامت  لطمال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات  الدواال موضوعاتدرسوا بالفعال التانوي الذي  
اووال التممانوي بالفاممال الدراسممن اووال، وذلمم  للتعممرت علمم  اوسممبا  التممن أدت إلمم  اممعوبات 

 .دراست   ل ذه الوحدة
 :بطاقة الم ابلة مفرداتتحديد  - 

 المدواالت فمن موضموعات تانيت اوسبا  التن تمادي إلم  امعوبات تعلم  الرياضميا ت 
الدراسممن اووال  اممالالاممت اووال التممانوي بالف طممال المتلتيممة الم ممررة بكتمما  الرياضمميات علمم  

 :لنإل  تال  مجا ت كالتا
 أسبا  تتعلق بالمعل : اووال المجاال. 

 .بالطال أسبا  تتعلق : التانن المجاال
 المتلتية الدواالأسبا  تتعلق بالكتا  المدرسن وطبيعة موضوعات : التال  المجاال. 

 .ا  سبب( 24)اشتملت البطاقة فن اورت ا اوولية عل   وقد
 :بلةالم ا بطاقة ت ني  -جم
  معامال ادق بطاقة الم ابلة حسا  : 

                                                 
() التش يان لال تبار الن ائية الاورة (:6) ملحق. 

التش يان ا  تبار تاحيح مفتا (: 1) ملحق. 
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وذلم   ،()المحكممي  السمادةعر  البطاقة فن اورت ا المبدئية عل  مجموعة م   ت 
 :للتعرت عل 

 .لبهدات المطلو  تح ي  ا وسبا مناسبة ا مدت -
 .احة اياغة اوسبا  مدت -

علمم   را  السمادة المحكمممي  تمم  تعمديال بعمم  اوسممبا ، وحمذت بعمم  اوسممبا   وبنما 
 بموضموعاتسمببا  لامعوبات تعلم  الرياضميات ( 31)او رت، حت  أابحت البطاقة تشمال عل  

المممدواال المتلتيمممة الم مممررة بكتممما  الرياضممميات لطمممال  الامممت اووال التمممانوي بالفامممال الدراسمممن 
 :الم ابلة بطاقةمعامال تبات  حسا .والاو 

تبممات بطاقممة الم ابلممة ممم   ممالال قيمما  الباحمم  بتحليممال نتممائج تطبيممق بطاقممة  حسمما  تمم 
تطبيمق  نتمائجأ مر بتحليمال  الباحم قما   تم الم ابلة عل  العينة ا ستطالعية التمن تم  م ابلت ما، 

معادلممة  اسممت دا وال،وباو  البطاقممة الم ابلممة مممرة أ ممرت بعممد مممرور تالتممة أسممابي  علمم  التحليمم
ن مماط ا تفمماق بممي   علمم الم ابلممة ممم   ممالال التعممرت  بطاقممةتمم  حسمما  معامممال تبممات  هولسممتن

 :التحليلي  اووال والتانن، كما هو موضح بالجدوال اجتن
 (9) جدوال

 تحليال بطاقة الم ابلة نتائج

 الاعوبات الناتجة م  التحليال أسبا 
 التحليال
 اووال

 التحليال
 التانن

 ن اط
 تفاقا  

36 30 30 

مممما يممدال علمم  اممالحية  رتفمم ، وهممو معامممال تبممات م(4،90)بل ممت نسممبة ا تفمماق  وقممد
 .البطاقة لالست دا 

 :الم ابلة لبطاقةالاورة الن ائية  - هم
فمن امورت ا الن ائيمة   لمةبطاقمة الم اب تالتلكمد مم  امدق وتبمات ا  تبمار، أامبح بعد

المدواال المتلتيمة الم مررة  موضموعاتا  امعوبات تعلم  عل  أسمب للوقوتمفردة ( 30)م  كونة  م

                                                 
() المحكمي  السادة قائمة(: 3) ملحق. 

الم ابلة لبطاقة الن ائية الاورة(: 1) ملحق. 
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التمممانوي بالفامممال الدراسمممن اووال م سممممة إلممم  تمممال   والالامممت او  لطمممال بكتممما  الرياضممميات 
 :مجا ت كالتالن

 تتعلق بالمعل  أسبا ( 1)عل   ويحتوي: اووال المجاال. 
 بالطال سب  تتعلق ( 83)عل   ويحتوي: التانن المجاال. 
 تتعلممق بالكتمما  المدرسممن وطبيعممة موضمموعات  أسممبا ( 0)علمم   يحتممويو : التالمم  المجمماال

 .الدواال المتلتية
 :تنفيذ جتربة الدراسة : رابعًا

 : الدراسة عينة (2
ا تيمار عينمة عشمموائية ممتلمة لطمال  وطالبمات الاممت اووال التمانوي، وذلم  مم  أربعممة  تم 
البة، تم  ا تيماره  طالبا  وط( 844)م  مدارس محافظة أسيوط، وقد شملت العينة  رسمدا

 :اجتنكما هو موضح بالجدوال 
 (84) جدوال

 وعدد الطال  والطالبات التن ت   سالمدار  أسما 
 ب   كعينة للدراسة ا ستعانة

 عدد المدرسة اس 
 الطال 

 عدد
 الطالبات

 4 24 بني  التانوية ناار

 24 4 بنات التانوية ال ياط

 4 34 بني  التانوية إسماعيال أحمد المشير

 34 4 بنات التانوية يوست  ديجة

 04 04 اإلجمالن

( 844)الدراسمة والمكونمة مم   عينمةلامعوبات المتعل  علم   لتش يامنتطبيق ا  تبمار ا ت  -أ
وذلمم  لتشمم يأ اممعوبات الممتعل  وتحديممد  ،الاممت اووال التممانوي طممال   طالمم  وطالبممة ممم

 .الدواال المتلتية ضوعاتلمو الطالبال ائمة الن ائية لاعوبات التعل  م  واق  دراسة 
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بطاقة الم ابلة عل  أفراد العينة العشوائية التن ت  ا تيارها مسب ا  والمكونمة مم   تطبيقت   - 
طال  وطالبة م  طال  الات اووال التانوي، وذل  للوقوت علم  أسمبا  امعوبات ( 844)

 .الدواال المتلتية موضوعاتتعل  
 :الدراسة وتفسريها نتاةج

 الاممعوباتممما  "ممم  أسممئلة الدراسممة والممذي يممنأ علمم   لمم المتعل ممة بالسممااال التا النتممائج: أو   
 متلتيممةال الممدواال موضمموعاتالاممت اووال التممانوي أتنمما  دراسممت    طممال يواج  مما  التممن الفعليممة

 "بالفاال الدراسن اووال؟ ياضياتالم ررة بكتا  الر 
امن لامعوبات تعلم  اإلجابة عم  همذا السمااال مم   مالال تطبيمق ا  تبمار التش ي تمت
الامت اووال التمانوي بالفامال  طمال الدواال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات عل   موضوعات

الدراسن اووال، ت  ت  تامحيح ا  تبمار التش يامن وتجميم  البيانمات وحسما  النسمبة المئويمة 
سم  شماكر سو )لتكرار ال طل لكال مفردة مم  مفمردات ا  تبمار وذلم  مم   مالال المعادلمة التاليمة 

 (:18، 3441 د،مجي
 
 

المدواال  لموضموعاتالنسبة المئوية لتكرار ال طل فن ا  تبمار التش يامن ( 88)جدوال  ويوضح
 :المتلتية لجمي  أفراد العينة

 (88) جدوال
 :المتلتية لجمي  أفراد العينة الدواال لموضوعاتالمئوية لتكرار ال طل فن ا  تبار التش يان  النسبة

 المئوية النسبة ال طل تكرار المفردة رق  المئوية النسبة ال طل ارتكر  المفردة رق 
8 0 0% 86 81 81% 
3 24 24% 81 33 33% 
2 80 80% 81 09 09% 
0 81 81% 89 88 88% 
0 00 00% 34 22 22% 
6 86 86% 38 81 81% 
1 20 20% 33 89 89% 
1 80 80% 32 00 00% 
9 02 02% 30 01 01% 
84 00 00% 30 38 38% 
88 06 06% 36 34 34% 
83 88 88% 31 08 08% 
82 80 80% 31 09 09% 
80 84 84% 39 04 04% 
80 34 34% 24 30 30% 

 =المئوية لتكرار الخطأ النسبة
 الخطأ تكرار عدد

 العينة أفراد عدد
011 
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 :م  الجدوال ما يلن ويتضح
كممال مفممردة ممم  مفممردات  علمم  الطممال بحسمما  التكممرارات والنسمم  المئويممة إلجابممات  أنممد

ر لتكرار ال طل والد لة عل  وجود  طمل فلكت%( 30)نسبة  حديدت ت ا  تبار التش يان، ف د 
أحمممد أحمممد )النسممبة تتفممق ممم  النسممبة التممن حممددت ا دراسممة كممال ممم   وهممذه الطممال شممائ  لممدت 

 (.3483أحمد عفت ماطف  وهشا  بركات بشر، )، (8993عواد، 
، %(30)عمم  نسممبة  ل طمملالجممدوال اجتممن الف ممرات التممن ارتفمم  في مما تكممرار ا ويوضممح

 %(:30)قال في ا تكرار ال طل ع  نسبة  وكذل  الف رات التن
 (83) جدوال

 ، وكذل  الف رات %(30)التن ارتف  في ا تكرار ال طل ع  نسبة  الف رات
 (:%30)قال في ا تكرار ال طل ع  نسبة  التن

التن ارتف  في ا تكرار ال طل ع  نسبة  الف رات
(30)% 

التن قال في ا تكرار ال طل ع  نسبة  الف رات
(30)% 

3  ،2  ،0  ،6  ،1  ،9  ،84  ،80  ،86  ،
81  ،89  ،38  ،33  ،32  ،31  ،39  ،24 

8  ،0  ،1  ،88  ،83  ،82  ،80  ،
81 ،34  ،30  ،30  ،36  ،31 

المدواال المتلتيمة  موضموعاتتعلم  الرياضميات فمن  امعوباتيمك  تحديد ال ائممة الفعليةل وبالتالن
 :يلن االدراسن اووال كم بالفاال تانويال الالم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اوو

 .إشارة الدواال المتلتية اوساسية تحديد .2
فن وضمع ا ال ياسمن تم  حسما  المدواال ( هم)قيمة ن طة عل  دائرة الوحدة لواوية  إيجاد .1

 (.ه)المتلتية اوساسية للواوية 
 .إشارة م لوبات الدواال المتلتية تحديد .3
 . ابي  الدواال المتلتية وم لوبات الربط .4
فن وضع ا ال ياسن ت  إيجماد م لوبمات ( هم)قيمة ن طة عل  دائرة الوحدة لواوية  إيجاد .5

 .الدواال المتلتية
 .معاد ت الدواال المتلتية لبع  الووايا ال ااة حال .6
 .فيتاغورس نظريةب م لوبات ابي  الدواال المتلتية و  الربط .7
 .قائ  الواوية معاد ت الدواال المتلتية بمعلومية واوية حادة فن متل  حال .8
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 .الدواال المتلتية وي واوية إيجاد .9
 .واوية معلو  إحدت قي  الدواال المتلتية ل ا قياس .20

الامت اووال التمانوي  طمال قائمة الاعوبات الفعلية التمن تواجمد  تحديد أمك  وبالتالن
 .الدواال المتلتية الم ررة بالفاال الدراسن اووال بموضوعاتالرياضيات  تعل فن 

لممم  ال ائممممة الفعليمممة لامممعوبات تعلممم  الرياضممميات فمممن موضممموعات المممدواال إ وبالتوامممال
الامت اووال التمانوي بالفامال الدراسمن اووال، يكمو    المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات لطال

 .قد ت  اإلجابة عل  السااال التال  م  أسئلة الدراسة
مما اوسمبا  التمن  "ي يمنأ علم  النتائج المتعل ة بالسااال الراب  م  أسمئلة الدراسمة والمذ: تانيا  

لطمال  الامت  الرياضمياتامعوبات تعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة الم مررة بكتما    تادي إل
 ":اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال ؟

 :اإلجابة ع  هذا السااال م   الال تمت
 .نتائج الم ابلة التن ت  إجرائ ا م  عينة الدراسة المشار إلي ا ساب ا   تفري  ت  -
است دا  م ياس ليكرت ل ياس ا ستجابات لف رات بطاقمة الم ابلمة كمما همو موضمح  ت  -

 :اجتنبالجدوال 
 (82) جدوال

 م ياس ليكرت درجات
 اعوبةتمتال    قليلة متوسطة كبيرة ا ستجابة
 4 8 3 2 الدرجة

كمما  م ابلمة،ف رة م  ف رات بطاقمة ال كالحسا  المتوسط الحسابن والوو  النسبن ل ت 
 :اجتنهو موضح بالجدوال 

 (80) جدوال
 :اووال لمجاالف رة م  ف رات ا واوهمية النسبية والرتبة لكال ابنالحس المتوسط
 الرتبة النسبية اوهمية الحسابن المتوسط الف رة
8 3،18 98،11 8 
3 3،66 16،91 0 
2 3،11 98،44 2 
0 3،08 13،41 6 
0 3،11 94،01 0 
6 3،22 16،89 1 
1 3،19 98،32 3 
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 :ما يلن( 80)م  جدوال  ويتضح
، %  98،11، واوهميممة النسممبية  3،18الحسممابن للف ممرة اوولمم  يسمماوي  المتوسممط

مممما يممدال علمم  أ  متوسممط ( 4،40)عنممد مسممتوت د لممة  ائيا  لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحامم
 علم المعلممي   مواف مة يعنمنممما  8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

 المدواال موضموعات تعلم  امعوبات أسمبا  أحمد مم  أ  است دا  الطري ة الت ليديمة فمن التمدريس
 .اووال الدراسن بالفاال التانوي اووال الات لطال  الرياضيات بكتا  الم ررة المتلتية

، %  16،91، واوهميممة النسممبية  3،66الحسممابن للف ممرة التانيممة يسمماوي  المتوسممط
مممما يممدال علمم  أ  متوسممط ( 4،40)ذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة لممذل  تعتبممر همم

المعلممي  علم   مواف مة يعنمنممما  8،0همن  لحيماددرجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة ا
المدواال  عاتبشكال محدود م  أحمد أسمبا  امعوبات تعلم  موضمو  التعليميةاست دا  الوسائال  أ 

 .رياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووالالم ررة بكتا  ال المتلتية
، لمذل  % 98،44واوهميمة النسمبية  ،3،11 يسماوي التالتةالحسابن للف رة  المتوسط

ممما يمدال علم  أ  متوسمط درجممة ( 4،40)تعتبمر همذه الف مرة دالمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د لمة 
 أ المعلمممي  علمم   مواف ممة يعنممنمممما  8،0ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 

تنوو مم  أحمد أسمبا  امعوبات تعلم  موضموعات المدواال  الموضوعات بلسلو  واحد دو  عر 
 .بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال ةالم رر  المتلتية

لمذل   ،% 13،41واوهميمة النسمبية  ،3،08يسماوي بعمةالحسابن للف مرة الرا المتوسط
أ  متوسمط درجممة  لم ممما يمدال ع( 4،40)د لمة  تتعتبمر همذه الف مرة دالمة إحامائيا  عنمد مسممتو 

مواف ممة المعلمممي  علمم  أ   يعنممنمممما  8،0ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن  تجابةا سمم
ا تيار ال طوات المتبعة فن حال كتير م  اومتلمة والتمماري  مم  أحمد أسمبا  امعوبات  اعوبة

الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الامت اووال التمانوي بالفامال  وعات الدواال المتلتيةتعل  موض
 .الدراسن اووال

، % 94،01واوهميممة النسممبية  ،3،11 الحسممابن للف ممرة ال امسممة يسمماوي المتوسممط
أ  متوسممط  لمم مممما يممدال ع( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 

ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن درجة ا ستجابة 
العمم   التدريسممن للمعلمم  يحمموال دو  تمكنممد ممم  ت طيممة موضمموعات الممدواال المتلتيممة  ويممادةأ  
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الم مممررة بكتممما   متلتيمممةمممم  أحمممد أسمممبا  امممعوبات تعلممم  موضممموعات المممدواال ال البشمممكال أفضممم
 .الفاال الدراسن اووالالرياضيات لطال  الات اووال التانوي ب

، % 16،89واوهميممة النسممبية  ،3،22 الحسممابن للف ممرة السادسممة يسمماوي المتوسممط
مممما يممدال علمم  أ  متوسممط ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

أحمد أسممبا  امعوبات تعلمم  موضمموعات  ممم الطالب  يراعممو  الفمروق الفرديممة بمي   المعلممي أ  
 .الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الدواال المتلتية

، لمذل  % 98،32واوهميمة النسمبية  ،3،19يساوي السابعةالحسابن للف رة  المتوسط
ممما يمدال علم  أ  متوسمط درجممة ( 4،40)لمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د لمة تعتبمر همذه الف مرة دا

مممما يعنممن مواف ممة المعلمممي  علمم  أ   8،0ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 
أحمد أسمبا  امعوبات   موالمعرفمة ف ط قيماس عل يتبع ا المعلمو   التنالت ويم أسالي قاور 

اووال التمانوي بالفامال  لامترة بكتا  الرياضيات لطال  االم ر  تعل  موضوعات الدواال المتلتية
 .الدراسن اووال

 (80) جدوال
 :التاننالحسابن واوهمية النسبية والرتبة لكال ف رة م  ف رات المجاال  المتوسط

 المتوسط الف رة
 الحسابن

 اوهمية
 المتوسط الف رة الرتبة النسبية

 الحسابن
 اوهمية
 الرتبة النسبية

8 3،18 11،68 2 1 3،61 11،24 0 
3 3،10 19،93 3 1 3،62 10.99 1 
2 3،16 94.30 8 9 3،68 10،20 84 
0 3،61 11،62 0 84 3،60 16،23 1 
0 3،66 16.91 6 88 3،01 10،26 88 
6 3،06 12،18 83 83 3،63 10،61 9 

 :ما يلن( 80)م  جدوال  ويتضح
، %  11،68ة النسممبية ، واوهميمم 3،18الحسممابن للف ممرة اوولمم  يسمماوي  المتوسممط

مممما يممدال علمم  أ  متوسممط ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن  ذهدرجة ا ستجابة ل 

اال لمميس لممدي   الرغبممة فممن دراسممة مممادة الرياضمميات بشممكال عمما  وموضمموعات الممدو  الطممال  أ 
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بكتما   ةالم مرر  المتلتية بشكال  اأ م  أحد أسبا  اعوبات تعلم  موضموعات المدواال المتلتيمة
 .اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الاتالرياضيات لطال  
، لمذل  %  19،93، واوهمية النسبية 3،10للف رة التانية يساوي  سابنالح المتوسط
أ  متوسمط درجممة  علم ممما يمدال ( 4،40)د لمة  إحامائيا  عنمد مسممتوت دالمةتعتبمر همذه الف مرة 

  لمطممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجمة الحيماد همن 
المتلتيمة الم تلفمة مم  أحمد أسمبا  امعوبات تعلم  موضموعات المدواال  االالطال  بي  أشكاال الدو 

 .تانوي بالفاال الدراسن اووالالم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال ال المتلتية
 ،% 94.30واوهميممة النسممبية  ،%3،16الحسممابن للف ممرة التالتممة يسمماوي  المتوسممط

أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
علم   ممما يعنمن مواف مة المعلممي  8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

الممدواال المتلتيمممة الم تلفممة وم لوبات مما مممم  أحممد أسمممبا  اممعوبات تعلممم   بمممي  الطممال   لممط أ 
الم ممررة بكتمما  الرياضمميات لطممال  الاممت اووال التممانوي بالفاممال  موضمموعات الممدواال المتلتيممة

 .ووالالدراسن ا
، % 11،62واوهميممة النسممبية  ،%3،61الحسممابن للف ممرة الرابعممة يسمماوي  المتوسممط

أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)تبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة لممذل  تع
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0همن  اددرجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيم

أحمد أسمبا  امعوبات تعلم  موضموعات المدواال  مم  الطال  فن تطبيق م مارة الترميمو ضعتأ  
 .الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووالالم ررة بكتا   المتلتية

، %16.91واوهميممة النسممبية  ،%3،66الحسممابن للف ممرة ال امسممة يسمماوي  المتوسممط
أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 

ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0يويد ع  درجة الحيماد همن   رةدرجة ا ستجابة ل ذه الف
المسمائال والتمماري  الرياضمية المتعل مة بالمدواال المتلتيمة مم  أحمد  ترجممةالطمال  فمن  ضعتأ  

الم ممررة بكتمما  الرياضمميات لطممال  الاممت  أسممبا  اممعوبات تعلمم  موضمموعات الممدواال المتلتيممة
 .اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال

، %11،24واوهميممة النسممبية  ،%3،06دسممة يسمماوي الحسممابن للف ممرة السا المتوسممط
 متوسممطأ   علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
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ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن  هدرجة ا ستجابة ل ذ
سملي  مم  أحمد أسمبا  امعوبات  الطال  فمن قمرا ة وكتابمة المسمائال الرياضمية بشمكال ضعتأ  

بالفامال  تمانويالم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الامت اووال ال تعل  موضوعات الدواال المتلتية
 .الدراسن اووال

، % 11،24واوهميممة النسممبية  ،%3،61يسمماوي  لسممابعةالحسممابن للف ممرة ا المتوسممط
أ  متوسممط  علمم ممما يممدال م( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

الدواال المتلتية م  أحمد أسمبا  امعوبات  بع إشارة  تحديد عل  ال درة لدي   ليس الطال أ  
بالفامال  يالتمانو الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الامت اووال  تعل  موضوعات الدواال المتلتية

 .الدراسن اووال
، % 10.99واوهميممة النسممبية  ،%3،62يسمماوي  نممةالحسممابن للف ممرة التام المتوسممط

أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ي  علم  ممما يعنمن مواف مة المعلمم 8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

تحديد الرب  الذي ت   فيد الواوية مم  أحمد أسمبا  امعوبات  عل  ال درة لدي   ليس الطال أ  
الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الامت اووال التمانوي بالفامال  تعل  موضوعات الدواال المتلتية

 .الدراسن اووال
، % 10،20واوهميممة النسممبية  ،%3،68الحسممابن للف ممرة التاسممعة يسمماوي  المتوسممط

أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

الطممال  فممن توظيممت نظريممة فيتمماغورس وربط مما بالممدواال المتلتيممة ممم  أحممد أسممبا   الضممعتأ  
بكتممما  الرياضممميات لطمممال  الامممت اووال  لم مممررةا موضممموعات المممدواال المتلتيمممة امممعوبات تعلممم 

 .التانوي بالفاال الدراسن اووال
، % 16،23واوهميممة النسممبية  ،%3،60الحسممابن للف ممرة العاشممرة يسمماوي  المتوسممط

أ  متوسممط  علمم مممما يممدال ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0جابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن درجة ا ست

بمي  الضمل  الم ابمال والمجماور للواويمة الحمادة فمن المتلم   التفريققادري  عل   غير الطال أ  
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الم مممررة بكتممما   موضممموعات المممدواال المتلتيمممة لممم ال مممائ  الواويمممة مممم  أحمممد أسمممبا  امممعوبات تع
 .اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الرياضيات لطال  الات

واوهميممممة النسممممبية  ،%3،01الحسممممابن للف ممممرة الحاديممممة عشممممر يسمممماوي  المتوسممممط
 علم ممما يمدال ( 4،40)، لذل  تعتبر هذه الف رة دالمة إحامائيا  عنمد مسمتوت د لمة % 10،26

اف ممة مممما يعنممن مو  8،0أ  متوسممط درجممة ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 
المعمماد ت الرياضممية بشممكال عمما  ومعمماد ت الممدواال  الالطممال  فممن حمم ضممعتالمعلمممي  علمم  أ  

الم مررة بكتما   أحد أسبا  اعوبات تعل  موضوعات المدواال المتلتيمة م المتلتية  بشكال  اأ 
 .الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال

واوهميمممممة النسمممممبية  ،%3،63يسممممماوي عشمممممر  انيمممممةالحسمممممابن للف مممممرة الت المتوسمممممط
 علم ممما يمدال ( 4،40)، لذل  تعتبر هذه الف رة دالمة إحامائيا  عنمد مسمتوت د لمة % 10،61

مممما يعنممن مواف ممة  8،0أ  متوسممط درجممة ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 
 دام ا مم  أحمد لميس لمدي   الرغبمة فمن حممال اجلمة الحاسمبة أو اسمت الطال المعلمي  عل  أ  

الم ممررة بكتمما  الرياضمميات لطممال  الاممت  تعلمم  موضمموعات الممدواال المتلتيممة تأسممبا  اممعوبا
 .اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال

 (86) جدوال
 :الحسابن واوهمية النسبية والرتبة لكال ف رة م  ف رات المجاال التال  المتوسط

 المتوسط الف رة
 الحسابن

 اوهمية
 النسبية

 الرتبة

8 3،14 98،00 8 
3 3،61 11،62 3 
2 3،06 12،18 2 
0 3،02 13،13 0 
0 3،09 18،03 0 

 :ما يلن( 86)م  جدوال  ويتضح
، لمذل  %  98،00واوهمية النسبية  ،3،14 يساويالحسابن للف رة اوول   المتوسط
ط درجممة يمدال علم  أ  متوسم اممم( 4،40)دالمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د لمة  رةتعتبمر همذه الف م

 أ مممما يعنممن مواف ممة المعلمممي  علمم   8،0ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن  ا سممتجابة
موضمموعات  علمم علمم  الطممال  ممم  أحممد أسممبا  اممعوبات ت جديممدةموضمموعات الممدواال المتلتيممة 

 .الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الدواال المتلتية
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، لمذل  %  11،62واوهمية النسبية  ،3،61يساوي  التانيةالحسابن للف رة  المتوسط
ممما يمدال علم  أ  متوسمط درجممة ( 4،40)تعتبمر همذه الف مرة دالمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د لمة 
 أ مممما يعنممن مواف ممة المعلمممي  علمم   8،0ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 

متشاب ة ومتدا لمة مم  أحمد أسمبا  امعوبات تعلم  موضموعات  الدواال المتلتية ذات موضوعات
 .الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال الدواال المتلتية

، لمذل  %  12،18واوهمية النسبية  ،3،06الحسابن للف رة التالتة يساوي  المتوسط
ممما يمدال علم  أ  متوسمط درجممة ( 4،40)لمة تعتبمر همذه الف مرة دالمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د  

مممما يعنممن مواف ممة المعلمممي  علمم  أ   8،0ا سممتجابة ل ممذه الف ممرة يويممد عمم  درجممة الحيمماد هممن 
غيممر مرتبطمة بالحيمماة العمليمة ممم  أحمد أسممبا  امعوبات تعلمم   تبمدوموضموعات المدواال المتلتيممة 
ت اووال التممانوي بالفاممال الم ممررة بكتمما  الرياضمميات لطممال  الامم موضمموعات الممدواال المتلتيممة

 .الدراسن اووال
، لمذل  % 13،13واوهميمة النسمبية  ،3،02الحسابن للف رة الرابعة يسماوي  المتوسط

ممما يمدال علم  أ  متوسمط درجممة ( 4،40)تعتبمر همذه الف مرة دالمة إحامائيا  عنمد مسممتوت د لمة 
 قلمةالمعلممي  علم   ممما يعنمن مواف مة 8،0ا ستجابة ل ذه الف مرة يويمد عم  درجمة الحيماد همن 

ممم  أحممد أسممبا   ةالتممن يحوي مما كتمما  الطالمم  لموضمموعات الممدواال المتلتيمم اإلترائيممة المعلومممات
الم مممررة بكتممما  الرياضممميات لطمممال  الامممت اووال  متلتيمممةامممعوبات تعلممم  موضممموعات المممدواال ال

 .التانوي بالفاال الدراسن اووال
، % 18،03يممة النسممبية واوهم ،3،09الحسممابن للف ممرة ال امسممة يسمماوي  المتوسممط

مممما يممدال علمم  أ  متوسممط ( 4،40)لممذل  تعتبممر هممذه الف ممرة دالممة إحاممائيا  عنممد مسممتوت د لممة 
ممما يعنمن مواف مة المعلممي  علم   8،0درجة ا ستجابة ل ذه الف رة يويد ع  درجة الحيماد همن 

 الحاممأ الالومممة لتممدريس موضمموعات الممدواال المتلتيممة ممم  أحممد أسممبا  اممعوبات تعلمم  قلممة
الم ممررة بكتمما  الرياضمميات لطممال  الاممت اووال التممانوي بالفاممال  موضمموعات الممدواال المتلتيممة

 .الدراسن اووال
التاممور  ممما"النتممائج المتعل ممة بالسممااال ال ممامس ممم  أسممئلة الدراسممة والممذي يممنأ علمم  : تالتمما  

دواال عل  م ارات التوااال الرياضن لعال  امعوبات تعلم  موضموعات الم ال ائ العالجن الم تر  
 ":اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال؟ لاتالمتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات لطال  ا
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بشمكال دروس يمتمال  المنظممةالتاور العالجن مجموعة مم  المواقمت التعليميمة  يشمال
كال درس اعوبة م  الاعوبات التن تم  التوامال إلي ما وتتضمم  همذه المدروس أهمدافا  سملوكية 

إضممافة إلمم  محتمموت المممادة الدراسممية فممن اونشممطة والوسممائال وأسممئلة ت مميس هممذه الاممعوبات، 
 :ويمك  توضيح ذل  فيما يلن ،الت وي 

 العالجن الم تر  للتاورالم طط العا   إعداد:  
 :إعداد م طط عا  للبرنامج الم تر  وذل  بإتباو ال طوات التالية ت 

 .العالجن التاورأسس  تحديد: أو   
 .العالجن للتاور العا  تال د تحديد: تانيا  
 .العالجن التاور أهدات تحديد: تالتا  
 .العالجن التاور محتوت: رابعا  

 :عر  لل طوات الساب ة وفيما

                                                 
اتموضوع تعل  اعوبات لعال  الرياضن التوااال م ارات عل  ال ائ  الم تر  التاورالعالجن(: 9) ملحق 

 .اووال الدراسن بالفاال التانوي اووال الات لطال  الرياضيات بكتا  الم ررة المتلتية الدواال
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 :العبجي املقرتح التصورحتديد أسس : أواًل

تحديممد أسممس بنمما  البرنممامج بنمما  علمم  اعتبممار أ  كممال اممعوبة ممم  اممعوبات تعلمم   تمم  
الامممت اووال التمممانوي بالفامممال  طمممال المتلتيمممة الم مممررة علممم  المممدواال  بموضممموعاتالرياضممميات 

الدراسن اووال همن همدت مم  أهمدات البرنمامج، كمما تم  تحديمد أسمس بنما  البرنمامج فمن ضمو  
البمرامج العالميممة ال ااممة بممالمت يرات ذات العالقمة بالدراسممة الحاليممة، وقممد تم  ا عتممماد فممن ذلمم  

الممدواال المتلتيممة الم ممررة  بموضمموعات  تضمممين ا علمم  تحديممد م ممارات التوااممال الرياضممن الممالو 
لعمال  امعوبات المتعل   اووالبالفامال الدراسمن  التمانويالامت اووال  لطمال بكتا  الرياضميات 

 .دةدراست   ل ذه الوح أتنا  الطال التن تواجد 
 :العبجي املقرتح للتصوراهلدف العام  حتديد: ثانيًا

ضو  أهدات الدراسة الحالية ، ولذل  تم  تحديمد  تحديد اوهدات العامة للبرنامج فن ت  
 :ال دت الرئيس التالن للبرنامج

أتنما  دراسمت   لموضموعات  التمانويالامت اووال  طمال اعوبات التعل  التن تواجد  عال 
 :وذل  م   الال اووال،الرياضيات بالفاال الدراسن  بكتا الدواال المتلتية الم ررة 

الممدواال المتلتيممة الم ممرر بكتمما  الاممت اووال  اتموضمموع لمحتمموت الطممال ف مم   تيسممير -
 .اووالبالفاال الدراسن  التانوي

 .التعبير ع  اوفكار الرياضية فن الطال قدرات  تنمية -
 .بشكال عا  ولل ندسة بشكال  اأ للرياضيات الطال ف    تعميق -
 .ال را ة الجادة ال ادفة عل  الطال م درة  تنمية -
 .تماو، والتفكير وتحليال ما يسمعوهحس  ا س عل  الطال قدرة  تنمية -
التعبير بشكال جيد عم  مما بمدا ل   سموا  كما  بشمكال مكتمو   عل  الطال قدرة  تنمية -

 .أو شف ن
 .الدواال المتلتية موضوعاتاست دا  الترميو فن تعل   عل  الطال قدرة  تنمية -
 .إدرا  وف   ما يتعلموه بشكال أكتر عم ا   عل  الطال  مساعدة -
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 :التصور العبجي املقرتح أهداف دحتدي: ثالثًا

 .اوساسية المتلتية الدواال إشارة تحديد .8
 الدواال حسا  ت  ال ياسن وضع ا فن( هم) لواويةا الوحدة دائرة عل  ن طة قيمة إيجاد .3

 (.ه) للواوية اوساسية المتلتية
 .المتلتية الدواال م لوبات إشارة تحديد .2
 . لوبات اوم المتلتية الدواال بي  الربط .0
 م لوبات إيجاد ت  ال ياسن وضع ا فن( هم) لواوية الوحدة دائرة عل  ن طة قيمة إيجاد .0

 .المتلتية الدواال
 .ال ااة الووايا لبع  المتلتية الدواال معاد ت حال .6
 .فيتاغورس بنظرية وم لوبات ا المتلتية الدواال بي  الربط .1
 .الواوية قائ  متل  فن حادة واوية بمعلومية المتلتية الدواال معاد ت حال .1
 .واوية وي المتلتية الدواال إيجاد .9
 .ل ا المتلتية الدواال قي  إحدت معلو  واوية قياس .84
 :العبجي املقرتح التصورحمتوى : رابعًا

 :التاليةالعالجن عل  العناار  تاورمحتوت ال يشمال
 (:املضمون)التعليمية  املادة-1

 طممال الرياضمميات الم ممرر علمم   كتمما علمم    عتمممادالعالجممن اعنممد بنمما  التاممور  روعممن 
 .الات اووال التانوي بالفاال الدراسن اووال

 العالجن فمن مجموعمة مم  الموضموعات التمن تم  تضممين ا م مارات التواامال  التاور تمتال
الاممت اووال  لطممال الممدواال المتلتيممة  موضمموعاتلعممال  اممعوبات تعلمم   ومممةالرياضممن الال 

 :ة فنمتمتل التانوي،
 -المممدواال المتلتيمممة لمممبع  الووايممما ال اامممة -م لوبمممات المممدواال المتلتيمممة -المممدواال المتلتيمممة)

قيمماس واويممة  -إيجمماد الممدواال المتلتيممة وي واويممة -للووايمما الحممادة لتيممةم لوبممات الممدواال المت
 (معلو  إحدت قي  الدواال المتلتية ل ا

تن تم  مراعات ما حتم  يمكم  ت  إعداد الموضوعات وفق لمجموعة م  اإلجرا ات ال وقد
 :وتمتلت هذه اإلجرا ات فن ،العالجن للتاورالعا   دتم   الل ا تح يق ال 



 م1024 أبريل( 36)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 92 - 

الممدواال المتلتيممة  بموضمموعاتفممن ضممو  م ممارات التوااممال الرياضممن الممالو  تضمممين ا  العمممال -
 .التن إعدادها مسب ا   اووالبالفاال الدراسن  التانويالات اووال  طال الم ررة عل  

الامت  طمال الدواال المتلتية التمن تواجمد  موضوعات  عل  قائمة اعوبات تعل  بنا العمال -
بالفامممال  ياضمممياتالر  بكتممما المممدواال المتلتيمممة  لموضممموعاتدراسمممت    أتنممما  التمممانوي اووال

 .اووالالدراسن 
 .أهدات كال موضوو م  موضوعات البرنامج تحديد -
 .المتطلبات اوساسية لكال موضوو تحديد -
 .نشطة واوسالي  التن تح ق أهدات الموضوعات والوحدة بشكال عا ال برات واو  تحديد -
 .الوسائال التعليمية المناسبة لكال موضوو تحديد -
 .استراتيجيات التعلي  والتعل  المناسبة لكال موضوو تحديد -
 .لكال موضوو ةأسالي  الت وي  المناسب تحديد -
 :األنشطة والوساةل -2

الم ترحممة والوسممائال التعليميممة الم تلفممة تضمممي  البرنممامج مجموعممة ممم  اونشممطة  تمم  
 الل مما تنميممة م ممارات التوااممال  ممم الممتعل  الفعمماال، والتممن يمكمم   علمم  الطممال التممن تسمماعد 

وأوراق ( ج او عر  الشفافيات، ج او عمر  البوربوينمت)الرياضن لدي   كالوسائط البارية 
ملونممة، باإلضممافة إلمم  العمممال المتضمممنة مسممائال منتميممة للموضمموعات، والبطاقممات الماممورة وال

است دا  السمبورة العاديمة ووسمائال اإليضما  الم تلفمة بمما يمتال   وطبيعمة المحتموت المعمرو  
 . والاعوبات المراد عالج ا

 :العبجي التصورطرق واسرتاتيجيات تدريس  -3

البرنامج مجموعة م  الطمرق وا سمتراتيجيات المالئممة لطبيعمة الم مارة الممراد  يتضم  
المحتممموت  فمممن الطمممال   ممماوكمممذل  نممموو الامممعوبة أو الاممعوبات التمممن يواج  للطمممال ،إكسمماب ا 

 :المعرو  أمام  ، والتن من ا
 .التعاونن التعل  -
 .با كتشات التعل  -
 .شار  -واو  -فكر -
 :التقويمأدوات -4
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الت وي  الوسيلة التن يمك  م   الل ا التلكد م  مدت تح ق اوهمدات الموضموعة  ُيعد
 ومممدت الطممال مواضممي  وحممدة الدراسممة، حتمم  نممتمك  ممم  تحديممد مسممتويات لكممال موضمموو ممم  

تح ق اوهدات المرجوة م  البرنامج، لذل  سيت  اتباو نموعي  مم  الت موي  فمن برنمامج الدراسمة 
 :هما
 الةناةي التقويم: 

 :تطبي د فن مجموعة م  اإلجرا ات المتمتلة فن ويمك 
ضمية التمن قماموا ب ما باإلضمافة إلم  قمرا ة التحمد  عم  الجوانم  الريا علم  الطال  تشجي  -

 .المسائال والتدريبات الرياضية
مجموعممة ممم  اوسممئلة الشممف ية التممن تشممجع   التحممد  وعممر  ممما لممدي   ممم  أفكممار  طممر  -

 .بشكال مسموو
 .مجموعة م  اوشكاال ال ندسية لتحويل ا إل  اور رموية أو العكس عر  -
لم ممممة بامممورة امممحيحة، وكمممذل  كتابمممة كتابمممة اوفكمممار والعناامممر ا علممم  الطمممال  تشمممجي  -

 .الحلوال بشكال مرت  ومنط ن
 اخلتامي التقويم: 
 لتمدريسالعالجمن الم تمر   التاورم  تطبيق   هذا النوو م  الت وي  بعد ا نت ا ويت  

 اووال،بالفامال الدراسمن  التمانويالامت اووال  لطال المتلتية الم ررة بكتا  الرياضيات  الدواال
 .دتتح ق ال  ومدت الطال لتحس  فن مستوت وذل  لمعرفة مدت ا

 :الدراسة توايات
ضممو  ممما توامملت إليممد الدراسممة الحاليممة ممم  نتممائج، ت ممد  الدراسممة الحاليممة بعمم   فممن 

 طمال التوايات التن قد تادي إل  المساهمة فن الحد م  اعوبات تعل  المدواال المتلتيمة لمدت 
 :نالات اووال التانوي، متمتلة ف

م مارات التواامال الرياضمن فمن تمدريس الرياضميات بشمكال عما ، وفمن است دا   ضرورة .2
 .تدريس موضوعات الدواال المتلتية بشكال  اأ

إعادة تنظي  كت  الرياضيات باست دا  م ارات التوااال الرياضمن فمن محاولمة  ضرورة .1
 التفكيمر م مارات الطمال لربط المفاهي  والتعميمات والم ارات ببعض   البع  إلكسا  

 .والناقد وفوق المعرفناإلبداعن 
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ا سمممتراتيجيات  واتبممماو الطمممال ا هتمممما  بامممعوبات تعلممم  الرياضممميات لمممدت  ضمممرورة .3
 .المالئمة لعالج ا

يتمكنموا مم   حتم  للطمال إبراوهما  امطلحاتعل  توضيح المفاهي  والرموو والم التلكيد .4
 .ف م ا والتعامال مع ا بشكال أفضال

سمممار والتفكيمممر أتنممما  عمممر  محتممموت كافيمممة للمناقشمممة وا ستف فمممرأ الطمممال  إعطممما  .5
اإليجمابن أتنما  تنماوال  لتفاعمالالدرس، م  التلكيد عل  ضرورة حت   علم  المشماركة وا

 .موضوعات الرياضيات الم تلفة
 .مراعاة الفروق الفردية أتنا  شر  المعلمي  ضرورة .6
وهممدات المنشممودة ممم   لتح يممقالتوااممال الرياضممن،  م ممارات الطممال إكسمما   ضممرورة .7

 .وتعل  الرياضياتتعلي  
بتدري  المعلمي  أتنا  ال دمة علم  اسمت دا  م مارات التواامال الرياضمن مم   ا هتما  .8

 .م  الدورات التدريبية ديدطالب  ، والعمال عل  إكساب ا ل   م   الال الع
كلية التربية وتدريب   تدريبا  كافيا  علم  م مارات التواامال بشمكال  طال بإعداد  ا هتما  .9

 .التوااال الرياضن بشكال  اأعا ، وم ارات 
التنويمم  فممن اسممت دا  اسممتراتيجيات م ممارات التوااممال  رورةالمعلمممي  إلمم  ضمم توجيممد .20

 .الطال اعوبات التعل  التن يواج  ا بع   لعال الرياضن التن يمك  است دام ا 
لتمموفير  ،عممدد الحاممأ اوسممبوعية فممن الرياضممياتومعلمممات   نامما  معلمممي ت ليممال .22

 .الطال أ اعوبات تعل  الرياضيات لدت المالئ  لتش ي وقتال
 :الدراسة مقرتحات

 .م ررات دراسية أ رت فنالطالبدراسات مماتلة لعال  اعوبات تعل   إجرا  -
 .فروو الرياضيات الم تلفة فنالطالبدراسات مماتلة لعال  اعوبات تعل   إجرا  -
وتدري  المعلممي  بم ارات التوااال الرياضن  الرياضياتدراسات تتضم  إترا  م رر  إجرا  -

 .كيفية اكتساب ا عل  والطال 
تاممور م تمممر  فممن ضمممو  م ممارات التوااممال الرياضمممن لعممال  امممعوبات الممتعل  فمممن  وضمم  -

 .الم ررات او رت
الرياضمميات  بفممروو الطممال دراسممات تتضممم  بممرامج م ترحممة لعممال  اممعوبات تعلمم   إجممرا  -

 .او رت
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 الدراسة مراجع

 :العربية راجعامل: أواًل

 -فكممر )و( K.W.L.A) اسممتراتيجيتنفعاليممة (: 3441)أحمممد السمميد ومحمممد أحمممد محمممد  هي إبممرا -8
 لمةفن تدريس الرياضيات عل  تنمية التوااال وا بداو الرياضن لدت تالميذ المرح( شار  -واو  

 .10 -04أ أ ، 16عدد ، 81مجلد ، جامعة بن ا ،كلية التربية مجلةا بتدائية، 
تطموير برنممامج إعممداد معلممن العلممو  بشممعبة التعلمي  ا بتممدائن فممن ( : 8990)وجيممد فمموده  إبمراهي  -3

 .دكتوراه ، كلية التربية، جامعة المناورة  رسالةكليات التربية ، 
مدت فاعلية برنامج تدريبن لعال  بع  اعوبات المتعل  لمدت تالميمذ (: 8993)أحمد عواد  أحمد -2

 .التربية ببن ا، جامعة الوقاويقكلية  ،ماجستير رسالةالمرحلة ا بتدائية، 
الماممطلحات التربويممة المعرفممة فممن  معجمم (: 8996)حسممي  الل ممانن، علممن أحمممد الجمممال  أحمممد -0

 .كت عال  ال: ال اهرة ،المناهج وطرق التدريس
 اوكماديمننموعي  مم  الت ذيمة الراجعمة فمن مف مو  المذات  فاعليمة(: 3483)حمدي عاشمور  أحمد -0

، أكتمموبر، أ 823عممدد  ،ال ممرا ة والمعرفممة مجلممة ،بات الممتعل  فمم  الرضممياتللتالميممذ ذوت الاممعو 
 .886-16أ 

أتر است دا  ا سمتراتيجيات المعرفيمة ومما ورا  المعرفيمة فمن (: 3440)اادق عبد المجيد،  أحمد -6
تدريس الرياضيات عل  تنمية م ارات التوااال الرياضن التمتيلن والبح  ع  قاعدة قراريمة لمدت 

، أ أ 39، عمدد 0جامعمة عمي  شممس، مجلمد ،كليمة التربيمة مجلةالمرحلة اإلعدادية، تالميذ 
9- 13. 

برنامج م تر  لعال  اعوبات تعل  الرياضيات (: 3483)عفت ماطف  وهشا  بركات بشر  أحمد -1
جامعمة الملم  سمعود  مجلمةلدت تالميذ المرحلة المتوسطة فمن ضمو  مسمتحدتات ت نيمات التعلمي ، 

 -048أبريمال، أ أ ، 3عمدد ، 30مجلمد  ،  السمعودية اإلسمالمية،ويمة والدراسمات الترب للعلمو 
022. 

أتممر أسمملو  الممتعل  التعمماونن علمم  تنميممة م ممارات التوااممال لممدت (: 3440)ممماهر ماممطف   أحمممد -1
 .جامعة المنوفية ،ماجستير رسالةتالميذ المرحلة اإلعدادية، 

ة لتنميمممة التواامممال الرياضمممن وا تجممماه نحمممو إسمممتراتيجية م ترحممم(: 3448)محممممد رجمممائن  أحممممد -9
 .كلية التربية، جامعة طنطا ،ماجستير رسالةالرياضيات لدت تالميذ الات السادس ا بتدائن، 
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 نميمةمما ورا  المعرفمة علم  التحاميال وت إسمتراتيجيةأتر است دا  (: 3441)محمود أحمد  أحمد -84
دراسات فن المنماهج وطمرق  مجلةعدادي، الرياضن لدت تالميذ الات اووال اإل توااالم ارات ال
 .61-80، ديسمبر، أ أ 808عدد  ،التدريس

اسمت دا  التمدريس التبمادلن فمن تمدريس ال ندسمة علم  تنميمة  أتمر(: 3484)راشمد علمن  أشمرت -88
بعمم  م ممارات التفكيممر الناقممد وا تجمماه نحممو ال ندسممة لممدت طممال  المرحلممة اإلعداديممة وب مما  اتممر 

 .812 – 888أ أ  ،يناير، 800عدد  ،المناهج وطرق التدريس فن اتدراس مجلة ،تعلم  
تنميمممة  نأتمممر اسمممت دا  الممممد ال المعرفمممن للمممتعل  التعممماونن فممم(: 2446)محممممد حسمممي   أشمممرت -83

اووال  تالتحاممميال وم مممارات التفكيمممر الرياضمممن وم مممارات التواامممال الرياضمممن لمممدت تالميمممذ الاممم
 .امعة اووهركلية التربية، ج ،دكتوراه رسالةاإلعدادي، 

 عالج ما، ،تاري  ا، مف وم ما، تش يام ا: التعل  اعوبات(: 3444)الحميد سليما   السيدعبد -82
 .ال اهرة، دار الفكر العربن

اممعوبات تعلممي  الرياضمميات لممدت طلبممة (: 3446)سمملما  عبممده  وياسممي محمممود اوشمم ر  أيممم  -80
ة فمممن إعمممداد المنممماهج الواقممم  الامممت الحمممادي عشمممر أدبمممن بمحافظمممة غممموة، التجربمممة الفلسمممطيني

 -063، أ أ 8جامعة اوقا ، غوة، مجلد  ،العلمن اووال بكلية التربية الماتمروالتطلعات، 
099. 

 ،تش يام ا وعالج ما بمالتعويو: تعلم  الرياضميات اعوبات(: 3441)مشالن  العظي عبد  إي ا  -80
 .دار النشر للجامعات: ال اهرة

نممموذ  سممو ما  ا ست اممائن فممن تامموي  التاممورات  دور(: 3483)عبممد العويممو بريمم   بممدر -86
كليمة التربيمة  مجلمة ،التعل  بالمرحلمة اإلعداديمة تال طل فن مادة العلو  لدت التالميذ ذوي اعوبا

 .019 -000، مايو، أ أ 8، مجلد 19عدد ،بالمناورة
الش اممية نفسممية فممن  دراسممات(: 8911)عبممد الحميممد جممابر و سممليما  ال ضممري الشممي   جممابر -81

 .ال اهرة، عال  الكت  ،العربية
فاعلية برنامج يعتمد تكنولوجيما الحاسمو  لعمال  امعوبات تعلم  (: 3441)محمود رومية  جالال -89

كليممة  ،ماجسممتير رسممالةالرياضمميات لممدت طلبممة الاممت الرابمم  اوساسممن بمحافظممة شممماال غمموة، 
 .التربية، جامعة اووهر

فممن تعلممي   اال ممرا ة والكتابممة الرياضممية ومممدت اسممت دام أنشممطة (: 8990)محمممد فكممري  جممماال -34
 .84جامعة أسيوط، عدد  ،كلية التربية مجلةالرياضيات بالمرحلة اإلعدادية، 

 .دار الفكر العربن ،المحتوت فن العلو  اإلنسانية، ال اهرة تحليال(: 8911)أحمد طعيمة  رشدي -38
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بمملدا  التالميممذ ذوي اممعوبات  التنبمما(: 3483)محمممد رمضمما  ومسممعد ربيمم  عبممد اه  رمضمما  -33
 ،كليمة التربيمة مجلةم   الال أدائ   فن ا تبارات الذاكرة العاملة،  ائنالتعل  فن ا تيار الف   ال ر 

 .336 -898أ أ  ،98يوليو، عدد ، 32مجلد ، جامعة بن ا
هرة، دار ال مما ،فممن تعلممي  وت مموي  تعلمم  الرياضمميات اسممتراتيجيات(: 3442)مسممعد بممدوي  رمضمما  -32

 .الفكر
برنامج قائ  عل  مسرحة مناهج الرياضميات فمن تحسمي   فاعلية(: 3483)إبراهي  إبراهي   رها  -30

 عمدد ،ال مرا ة والمعرفمة مجلة ،مستوت التحايال للتالميذ ذوي اعوبات التعل  بالمرحلة اإلعدادية
 .63-08، ديسمبر، أ أ 820

للبنائيمممة ا جتماعيمممة فمممن تمممدريس  لمعلممممي يمممق افاعليمممة تطب(: 3488)محممممد النممممراوي  ويممماد -30
الرياضيات ودورها فن تطوير م ارات ا تااال الرياضن لدت طلبة الات السادس اوساسمن فمن 

 .3231-3280، أ أ 21مجلد  ،دراسات العلو  التربوية مجلةاورد ، 
لطلبمممة اسمممتراتيجيات التواامممال الرياضمممن التمممن يسمممت دم ا ا(: 3441)أحممممد الامممبا   سمممميلة -36

، أ 3، عمدد 20مجلمد  ة،العلمو  التربويم مجلمةالمتفوقو  بالمرحلة اوساسية العليا فمن اورد ، 
 .281 -243أ 

مما ،  ،ا  تبممارات والم مماييس النفسممية والتربويممة بنمما  أسممس(: 3441)شمماكر مجيممد  سوسمم  -31 عم 
 .ديبونو للطباعة والنشر والتووي 

للت لم   لتململنبرنامج قائ  علم  المتعل  ا(: 3441)  أحمد حنفن شعبا  وراندا عبد العلي شعبا  -31
علمم  قاممور الم ممارات الرياضممية قبممال اوكاديميممة وتنميممة م ممارات التوااممال الرياضممن لممدت أطفمماال 

 .90 -00سبتمبر، أ أ ، 821عدد ، دراسات ف  المناهج وطرق التدريس مجلةالروضة، 
امعوبات المتعل  فمن مجماال الرياضميات  ذويلمأتر برنامج تمدريبن (: 3448)محمد بحيري  افا  -39

مع مد الدراسمات والبحمو  التربويمة، جامعممة  ،دكتموراه رسمالةفمن ضمو  نظريمة تج يمو المعلوممات، 
 .ال اهرة

ممما ورا  المعرفممة والدافعيممة واسممتراتيجيات التنظممي  الممذاتن للتعلممي  (: 3443)محمممد العممدال  عممادال -24
، 8مجلمد  36جامعة عي  شمس، عمدد  ،كلية التربية مجلةلدت العاديي  وذوي اعوبات التعل ، 

 .11-9أ أ 
بي  الداف  لالنجاو وفعالية الذات اوكاديميمة لمدي  العالقة(: 3483)الواحد محمد ماطف   عبد -28

جامعممة قنمماة  ،كليممة التربيممة ببورسممعيد مجلممةذوت اممعوبات الممتعل  ممم  طممال  التانويممة اووهريممة، 
 .114 -109يونيو، أ أ ، 83السويس، عدد 
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تممدريس الرياضمميات فممن مراحممال التعلممي   اسممتراتيجيات(: 3441)إسممماعيال عفانممة و  ممرو   عمموو -23
 .غوة، مكتبة الطال  الجامعن ،العا 

است دا  استراتيجية التمتيال التاموري لتنميمة الف م  اللفظمن  فعالية(: 3483)أحمد راغ   علية -22
كليممة التربيممة  مجلممة،ا بتدائيةالمرحلممة  ميممذتاللممدت ذوي اممعوبات تعلمم  المسممائال الرياضممية ممم  

 .829 -880، يناير، أ أ 8، مجلد 11عددجامعة المناورة،  ،بالمناورة
المعرفيمممة للتكممموي  الع لمممن وتج يمممو المعلوممممات،  اوسمممس(: 8990)مامممطف  الويمممات  فتحمممن -20

 .دار الوفا  للطباعة والنشر والتووي  ،المناورة
التعل  لدت طال  المرحلة الجامعيمة، المماتمر المدولن  اعوبات(:8991)ماطف  الويات  فتحن -20

 .جامعة عي  شمس، ال اهرة، ديسمبر ،الساب  لمركو اإلرشاد
افتراضممات : الممتعل  لممدت تالميممذ المرحلممة الجامعيممة اممعوبات(: 3444)ماممطف  الويممات  فتحممن -26

 .3جامعات،  عل  النفس المعرفن، ال اهرة، دار النشر لل ،نظرية ونتائج ميدانية
البحمم  وطممرق التحليممال اإلحاممائن فممن العلممو  النفسممية  منمماهج: أبممو حطمم  ، أممماال اممادق  فممااد -21

 .8998والتربوية وا جتماعية ، اونجلو المارية ، ال اهرة ، 
 .عم ا ، دار وائال للنشر والتووي  ل ،التع اعوبات(: 3440)أحمد الظاهر  قحطا  -29
أتممر اسممت دا  مممد ال ل مموي لتممدريس (: 8991)اإلممما   يننالحسممراضممن قنممديال ويوسممت  محمممد -04

لموضمموو المسمماحات وعلمم  توااممل    يالرياضمميات علمم  تحامميال تالميممذ الاممت التممانن اإلعممداد
 التربيممة مجلممةالرياضممن حولممد واتجاهممات   نحممو اسممت دا  الكتمما  المدرسممن لمممادة الرياضمميات، 

 .866 -849، أكتوبر، أ أ 01عدد  ،المعاارة
فعاليممة الت مموي  البممديال علمم  التحامميال والتوااممال و فمم  قلممق (: 3440)سممعد العرابممن  مممدمح -08

العما  فمن مجتمم    رياضميات التعلمي)الرياضيات لتالميذ المرحلة ا بتدائية، الماتمر العلمن الراب  
 .300-811، الجمعية المارية لتربويات الرياضيات، أ أ (المعرفة

فعاليمة بعم  اونشمطة التعليميمة الم ترحمة فمن تنميمة م مارات : (8991)أحممد اإلبيماري  محمود -03
الجمعيمممة  ،تربويمممات الرياضممميات مجلمممةالتواامممال الكتمممابن لمممدت تالميمممذ الامممت اووال اإلعمممدادي، 

 . 21-9المارية لتربويات الرياضيات، المجلد اووال، ديسمبر، أ أ 
فرق التفكيمر فمن تاممي   مرائط فاعلية الكتابة للتعل  م   الال (: 3449)أحمد محمود  محمود -02

المفاهي  برياضيات المرحلة اإلعدادية وأتر ذل  عل  تنمية التواامال الرياضمن لمدت طمال  الفرقمة 
تطمموير المنمماهج الدراسممية ) العلمممن الحممادي والعشممرو   الممماتمرالرابعممة رياضمميات بكليممة التربيممة، 

، يوليمو، أ أ 0لتدريس، مجلد الجمعية المارية للمناهج وطرق ا ،(بي  ا االة والمعاارة 
8214- 8002. 
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تامي  أنشطة تعليمية تعالج اعوبات التعل  فن الرياضيات لمدت (: 3488)أحمد إبراهي   معتو -00
مجلممد  ،الت افممة والتنميممة مجلممةالتالميممذ العمماديي  بالاممفوت التالتممة اوولمم  بالمرحلممة ا بتدائيممة ، 

 .811 -820، يونيو، أ أ 00، عدد 88
الرياضمية لممدت  اهي برنمامج م تممر  لعمال  اممعوبات تعلم  المفمم(: 3449)علممن عبمد ال نممن  ت هيم -00

التربيممة، جامعممة  كليممة ،ماجسممتير رسممالةالعاشممر اوساسممن بمحافظممة شممماال غمموة،  لاممتطلبممة ا
 .اووهر

دراسمة فعاليمة اسمت دا  اسمتراتيجية قائممة علم  التواامال الرياضمن (: 3440)مسعد محممد  وائال -06
 ره وأتممر ذلمم  علمم  نمممو تفكيمم اتبعمم  أ طمما  تالميممذ المرحلممة ا بتدائيممة فممن الرياضممي فممن عممال 

 .كلية التربية، جامعة طنطا ،ماجستير رسالةالرياضن واستمتاع   بالمادة، 
قواعممد البيانممات ببممرامج المحاكمماة الكمبيوتريممة واترهمما  توظيممت(: 3483)تمما  الممدي  عبممودة  وليممد -01

كليمممة التربيمممة  مجلمممة ،التانويمممة حلمممةامممعوبات تعلممم  الفيويممما  بالمر علممم  تنميمممة التحاممميال لمممذوي 
 .142 -661أ أ  مايو،،8مجلد ، 19جامعة المناورة، عدد  ،بالمناورة

الرياضميات لجميم  اوطفماال فمن ضمو  متطلبمات المعمايير  تعلمي (: 3440)عبيد  تاوضروس ولي  -01
 .دار المسيرة للنشر والتووي : ال اهرة ،وت افتد
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