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 شكر وعرفان

 

ّ.ذيّأغاثنيّبفضلهّعلىّإتمامّهذهّالدراسةالحمدّهللّنحمده,ّالّ ّإنّ 

ىّوالعرفانّبالمعروفّإلمّبخالصّالشكرّواالمتنانّفيّنهايةّهذاّالعملّإالّالتقدّ ّالّيسعني
ذيّتعلمتّمنهّأستاذيّالدكتور"العيسّإسماعيل"ّلتفضلهّباإلشرافّعلىّهذهّالدراسة,ّوالّ 

ّالكثير,ّفقدّكانّخيرّمعينّ.

االّذينّكانواّمثسيّمادةّالرياضياتّومدراءّالمدارسّالّ جزيلّالشكرّإلىّأولئكّالمجهولينّمدرّ 

ّمساعداتّ.ّاّعلىّالتعاونّواإلخالصّلماّقدموهّمنبّ طيّ 

ّكلّالشكرّإلىّأغلىّماّفيّالوجودّواللّ  ّدائماّوالدي  ذانّأتمنىّأنّيبقىّرضاهماّعلي 
,ّإلىّأصدقائيّهذاّالعملّز,ّإلىّأسرتيّالغاليةّالتيّوقفتّمعيّوساندتنيّإلنجاالعزيزين

ّمنّأزريّ. ّوكلّمنّوقفّبجانبيّوشد 

 . مدّخاتمّالمرسلينوالحمدّهللّدائما,ّوأفضلّالصالةّوالتسليمّعلىّسيدناّمح
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 ملخص الدراسة

ّوالتحصيلّفيّالرياضياتّلدىّلمهاراتّالعدديةّاألساسيةهدفتّهذهّالدراسةّإلىّمعرفةّالعالقةّبينّا
ّابتدائي. ّأولى ّالسنة ّالتالميذ ّعن ّاإلجابة ّالدراسة ّحاولت ّاألهداف ّهذه ّتوجدّ:التاليّسؤالولتحقيق هل

ّ ّالّارتباطيهعالقة ّبين ّإحصائيا  ّاألساسية)دالة ّالعددية ّّوالمقارنةّالعددّمفهوممهارات ّ(األعدادبين
ّوالتحصيلّفيّالحسابّلدىّتالميذّالسنةّأولىّابتدائي؟

ّولقياسبطريقةّقصديهّ،ّاختيرتّمنّتالميذّالسنةّأولىّابتدائيّا(ّتلميذ29)الدراسةّمنّّتّعينةتك ون
ّالعدديةال ّاختباّتانالباحثّتتبنّمهارات ّالعدديةار ّإسماعيل"لّلمهارات ّالعيس ّالتحّ.لدكتور" صيلّولقياس

ّ ّفيّالرياضياتّتم ّتحصيلّالتالميذّفي ّنتائج ّاعتماد ّالمدرسةّتحصيلالاختبار ّجمعّالبياناتّّو. في بعد
ّ:التاليةوتحليلهاّتوصلتّالدراسةّإلىّالنتائجّ

 ّالرياضـياتّّنشاطالتحصيلّفيّّوّالمهاراتّالعدديةّاألساسيةوجودّعالقةّارتباطّإيجابيةّبين.ّ
 ّمستوىّّعلىالرياضياتّّنشاطفيّمستوىّالتحـصيلّفيّّمفهومّالعددلمتغيرّعالقةّارتباطيهّوجود

ّعدديةّاألساسية.مهاراتّالالاألداءّالكليّعلىّمقياسّ
 ّّالرياضـياتّعلىّنشاطمستوىّالتحصيلّفيّفيّّبينّاألعدادّالمقارنةلمتغيرّعالقةّارتباطيهّوجود

 .لعدديةّاألساسيةمهاراتّاالمستوىّاألداءّفيّمقياسّ

بشكلّّمرتبطةّ)مفهومّالعددّوالمقارنةّبينّاألعدادّ(األساسيةّالعدديةّالقدراتّّأنتبينّهذهّالنتائجّّّّّّ
يّفماّيبينّأهميةّهذهّالقدراتّّوهوتالميذّالسنةّاألولىّابتدائي,ّلدىّالرياضياتّواضحّمعّالتحصيلّفيّ

ّكتسابّالرياضياتّفيّالسنواتّاألولىّمنّالتعلمّالمدرسي.ّا
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Abstract 

 
This study aimed to find out the relationship between the basic arithmetic skills 

and achievement in mathematics in children from first grade primary school. To 

achieve these goals, the study tried to answer the following question: Is there a 

statistically significant correlation between basic arithmetic skills (concept of 

number and number comparison) and achievement in arithmetic among 

children? 

The sample of the study consisted of (29) children from first-grade of 

elementary school purposely selected. To assess the numerical skills in our 

sample, we adopted the numerical skills test(Layes, 2019(The achievement in 

mathematics was evaluated based on the results of the students' scores in the 

school examination. The results of the study showed that: 

• there is a positive significant correlation between basic numerical skills and 

achievement in mathematics. 

• there is the significant correlation between number concept and achievement in 

mathematics. 

• there is the significant correlation between number comparison and 

achievement in mathematics.  

These results indicate that the basic skills (the number concept and number 

comparison) are an important pre-requisite factor to learn mathematics 

efficiently in the first stages of academic learning.  
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 مقدمة: 

ّلغةّرمزيةّعالميةّوشاملةّباعتبارهاالمعرفةّّمجاالتّبمختلفّفروعهاّتعدّأهمالرياضياتّ
ّككل،ّو ّحضارتنا ّتطور ّمن ّجيدة ّصورة ّيقدم ّأنماطّتاريخها ّمن ّللكثير ّاألساس ّهي ّو

ّّوّتواصل ّالتفكير ّحيـث ّمن ّاإلنسان ّّواوتعايش ّالرياضي، ّأو ّالحسابي، إدراكّالستدالل
ّ(.1998,الرياضيةّ".ّ)ّالزياتّوالهندسية،ّالمنطقية،ّّوالعالقاتّالكمية،ّّو

لغةّعالميةّتشتقّحروفهاّمنّأهمّالفروعّفيّالرياضياتّفهوّبتميزّبالحسابّحيثّيمثلّ
ّالعدّ  ّوتحدّأعداد ّالمختلفة، ّالعمليات ّتنظيم ّمن ّالرياضية ّوجملتها ّاألعداد، ّمن يدّوكلماتها

دّالثقةّالعالقاتّالعددية،ّويمكنّإثراءّهذهّاللغةّبزيادةّاإلدراكّلهذهّالمنظومةّوتطورهاّوتعتم
ّعلىّمدىّفائدتهاّوالقدرةّعلىّتوظيفهاّفيّمواقفّمختلفة،ّوالحسابّهوّذاكّالفرعّالذيبهاّ

ّالجمعّ ّمثل ّعمليات ّمن ّبها ّيرتبط ّوما ّاألعداد ّبين ّوالعالقات ّالعددية ّاألنظمة ّفي يبحث
ّالفكرّ ّبتطور ّتاريخيا  ّتطورت ّالتي ّالعددية ّبالمنظومة ّيهتم ّوهو ّوالقسمة ّوالضرب والطرح

 (2005,د)السعيّ.اإلنساني

ّيص ّلمّيقدمّبصورةّناجحة ّاألعدادّإذا ّمفهوم ّعلىّأحدّأن رّقدا ّوغيبحّمعــــــــــــــــوالّيخفى
ّةّوجوه،ّلذلكّفإنّفهمّاألعدادّالةّصورّوعدّ ةّتمثيالتّوعدّ سهل،ّذلكّألنّاألعدادّلهاّعدّ 

برّيشملّفقطّإدراكّالعددّبلّيتعداهّليشملّالنظامّالمعقدّللعالقاتّالمتشابكةّمثلّعالقةّأك
منّوأصغرّمن،ّوهذاّالفهمّواإلدراكّالّيمتلكهّقسمّكبيرّمنّالطلبةّبصورةّمرضيةّومقبولةّ

ّ ّبها ّقام ّالتي ّاألبحاث ّفي ّتبين ّوينج"كما ّعل"ريز ّأصبح ّلهذا ّطلبتهّ، ّتزويد ّالمعلم ى
مّبنشاطاتّواسعةّومتنوعةّلمساعدتهمّعلىّبلورةّوتطويرّهذهّالمفاهيمّحولّاألعدادّوالمفاهي

ّ(1999عليهاّ)كرمة،ّ

ّ ّالتحصيل ّتدني ّمشكلة ّتعد ّالحساب ّالمشفي ّأهم ّتعــــــــــــــــمن ّالتي ّالمدرسةّــــــــكالت وق
ّعل ّرسالتها ّأداء ّوبين ّبينها ّوتحول ّصعوباتّالحديثة، ّذوي ّفئة ّتعد ّكما ّاألكمل، ّالوجه ـى

ّفيّ ّوالباحثين ّالعلمـاء ّمـن ّالعديـد ّألنظار ّاستقطابا ّالخاصة ّالتربية ّفئات ّأكثر ّمن التعلم
الذيّاستخدمهّّ(1963صموئيلّكيركّ)المجاالتّالمختلفة.ّوتحددّهذاّالمصطلحّعلىّيدّ

ّنمو ّفي ّاضطرابات ّلديهم ّتظهر ّالذين ّاألطفال ّمن ّمجموعة ّوالكالـــاللغّلوصف مّة
ّاإلعــــــــــوالق ّذوي ّاألطفال ّالمجموعة ّهذه ّتتضمن ّوال ّكالــــــــــــراءة، ّالحسية صمّـــــــــــــــاقات
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ّالعقلي ّالتخلف ّذوي ّالمجموعة ّهذه ّمن ّيستبعد ّكما ّورجبّّ.والمكفوفين، ّحمدان )فضة
ّ(891،ص2007ّسليمان،ّ

ّ ّالتعلم ّصعوبات ّأنواع ّتعلمومن ّالبوادرّّصعوبة ّتعلم ّفي ّفشل ّيعتبر ّالذي الحســـاب
األساسيةّللحسابّومفاهيمـه،ّوهوّضعفّفيّالقدراتّالتيّتسمحّباستعمالّمالئمّومناسبّ

ّ(.2011محمـد،ّّحوله)ّ.للعددّعندّاألطفـالّالعـاديين

ّتّو ّمنّّصعوباتعتبر ّقسم ّيخلو ّيكاد ّفال ّانتشارا، ّالتعلم ّصعوبات ّأنواع ّأكثر الحساب
فيّّأقسامّالتعليمّاالبتدائيّفـيّمدارسناّأوّفيّمدارسّالعالمّمنّتلميذّأوّأكثرّلديهّمشاكل

ّكغيرهّ ّيحقق ّأن ّفي ّنفسه ّالطفل ّورغبة ّاألوليـاء ّوحـرص ّالمعلـم ّجهود ّبالرغم الرياضيات،
ّجّتسعدهّوتسعدّأهله.ّنتائ

ّالحاليةّوالتيّتبحثّعنّالعالقةّبينّالمهاراتّالعدديةّّو ّجاءتّدراستنا ّالمنطلق ّهذا من
ّ ّحيث ّالحساب ّفي ّوالتحصيل ّجانيناألساسية ّمن ّالدراسة ّوجانبّّ:تكونت ّنظري جانب

ّ.ّالموضوعاتّالمتناولةّفيّكلّجانبّتطبيقيّوسنحاولّإبرازّولوّبشكلّموجز

ّ::ّويظمّثالثّفصولالجانب النظري 

ّ ّالمفاهيّ:األولالفصل ّاإلطار ّواشـــــــــــبعنوان ّــــــــمي ّعلى ّالدراسةكاــــــــــشإتمل ّلية
ّـــــــــــوفرضي ّوأهدافهاّأاتها, ّالدراسةّ,هميتها ّلمصطلحات ّاإلجرائية ّالمفاهيم ةّـــمرفقّوتحديد

ّ.خيراّعرضّبعضّالدراساتّالسابقةأ,ّّوبتعريفاتّاصطالحية

ّالثاني ّماالفصل ّتضمن :ّ ّالعدديةهية ّوالمهارات ّوتطالرياضيات ّمفهومّ, ّإلى ّفيه رقنا
ّالرياضياتالرياضيات ّتدريس ّأهداف ّالمقارنة, , ّالعد  ّواقع, ّالمدرسةّّ, ّفي الرياضيات

ّ.الجزائرية

ّفص ّوهو ّالثالث: ّصعـــــــــــالفصل ّالحسابـــــــــل ّتناولوبات ّتعريــــــــ, ّفيه ّصعنا وبةّــــــــــف
ّ.ميذ,ّومظاهرهاّوآثارهاّعلىّالتالسبابهاأ,ّأنواعهاّّوالحساب

ّ:شتملّعلىّفصلينّاثنينا:ّالجانب الميداني
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انيّإلىّإجراءاتّالدراسةّالميدانيةّمنّخاللّتحديدّالحيزّالمكّ:تطرقناّفيهّ:الفصلّالرابع
ّمعّالدراسةّوكيفيةوصفّمجتّتحديدّمنهجّالدراسة،إلىّّإلنجازّالدراسةّباإلضافةّمانيوالزّ 

ّ.وضبطّاألساليبّاإلحصائيةّلمعالجةّالبياناتّوبناءّأدواتّالدراسة،,ّالعينةاختيارّ

ّالخامس ّالفصل ّالنتائج: ّومناقشة ّعليها ّالمتحصل ّالنتائج ّعرض ّضوءّّوتضمن على
ّقدّأتبعتّالنتائجّبمجموعةّمنّاالقتراحاتّوالتوصيات.ّو.ّفرضياتّالدراسة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 النظري  اإلطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 

 

 



 

 
 الفصل األول

 اإلطار المفاهيمي للدراسة

 

 اإلشكــــــــــــــــــــــــــــالية  -1
 فرضيات الدراســــــة  -2
 أهميـــــة الدراســــــــة  -3
 أهــــــــــداف الدراسة  -4
 تحديد المـــفاهيـــــــم -5
الدراسات السابقـــة -6
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 اإلشكالية : -1

ّالمعرفة ّمجاالتهاّتتميز ّوتنوع ّبتعدد ّالرياضياتاإلنسانية ّونجد ّمترابطة ّفهي ّهذا ّومع ،ّ
ّمجاالتّ ثّجهّدائماّنحوّاألمامّبحيعتبارهاّعلمّمتتابعّومتكاملّيتّ االمعرفةّبهذهّأحدّأهم

ّّتعتبر ّعرض ّإلى ّخالله ّمن ّوتصل ّودقيقا ّومنظما ّمجرد ّعلما ّالبياناتّوتفسير وتحليل
اّ،ّوتعتمدّأيضتفكيرّوتحليلّالبياناتّواألفكارّ،ّكماّتعتمدّالرياضياتّعلىّأسلوبواألفكار

ّعلىّأسلوبّالتفكيرّوبرهانّمماّيساعدّالعقلّالبشريّفيّتحليلّالعديدّمنّاألمورّوالظواهر
ّّو ّاليومية ّالحياة ّفي ّتستعمل ّأداة ّباعتبارها ّاإلنسان ّتصادف ّلمتابعالتي ّالدراساتأسلوبا ّة

ّ.العلمية

ةّونظراّألهميتهاّجعلهاّمادةّأساسيةّتدرسّفيّجميعّمراحلّالتعليميةّوتوفيرّمناهجّدراسي
اعيةّيّحاجاتّالتلميذّالمعرفيةّواالجتممتكاملةّومتوازنةّومرنةّوقابلةّلتطورّمنّأجلّأنّتلبّ 

عادةّالنظرّفيّ،ّلهذاّيستوجبّّإلتقدمّالسريعّوالتطورّالتكنولوجيمنّجهةّومنّجهةّأخرىّا
التّ،ّوتطورهّبطريقةّنوعيةّبحيثّيتناسبّمعّالتقدمّالعلميّوالتحّوبّهذاّالتقدمالمناهجّلتواك

ّالمتعلمينّ ّحاجات ّمراعاة ّخالل ّمن ّذلك ّويتم ّالعلمية ّوالتغيرات ّواالقتصادية االجتماعية
ّومراحلهمّالعمريةّوحاجاتّالمجتمعّ.

مّتجريديّمنّابتكارّالعقلّ،ّوهيّعلتأملالرياضياتّلغةّالعقل،ّوتحثّعلىّالتفكيرّوال
ّالبشرّي ّالتي ّالمعرفة ّمجاالت ّومختلف ّالتكنولوجي ّالتطور ّبها ّويرتبط ّبناءّ، ّفي تساهم

ّاإلنسانية ّوتنوعّالحضارة ّالحالي ّعصرنا ّفي ّ ّللرياضيات ّالزائدة ّاألهمية ّمن ّالرغم ّوعلى ،
ّالحياة ّمجاالت ّجميع ّفي ّوتطبيقاتها ّيالحظّ,استخداماتها ّأنه ّتالميذّّإال ّمن ّالكثير أن

ّيعان ّالمادةوالطلبة ّلهذه ّتعلمهم ّفي ّصعوبات ّون ّواسعة ّفئة ّتمثل ّأنها ّإذ ّحقيقيةّو، ّمشكلة
سيماّينّإلىّاالهتمامّبهذاّالموضوعّوال،ّوهذاّماّدفعّالمربّ تتطلبّدراستهاّمهارةّوذكاءّخاصا

نّمهذاّالحقلّالمهمّيذّفيّفيّسنواتّالدراسةّاألولىّالتيّتشكلّاألساسّلتقدمّالالحقّللتالم
ّ.العلوم

لىّإوتعتمدّالكثيرّمنّالعلومّاليومّعلىّالرياضياتّوإنّكانتّأهميتهاّتختلفّمنّمجتمعّ
لىّالرياضياتّكوسيلةّلتسهيلّوتسريعّإ،ّالتيّتحتاجّرّحسبّتطورهّالثقافيّوتعقدّحياتهخآ

واألزمانّوالمسافاتّّ،ّوبيانّالكمياتّوالمقاديرباستخدامهاّالقياسّوالترتيبالكثيرّمنّاألمورّ
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ستعمالّالحسابّالّيقتصرّعلىّالوسطّاأنّّلناّيتبينف.ّألحجامّواألوزانّواألموالّوغيرهاوا
ّب ّاليوميةالمدرسي ّحياتنا ّجوانب ّلكل ّيمتد ّل ّمهما ّواالقتصاديةّا، ّالثقافية ّأوساطنا ختلفت

 .ّّمهماّاختلفّمستوىّتطورّالمجتمعاتواالجتماعيةّبلّ

ّ،الّحدودّلهوتذكره،ادةّمعالجته،ّوإععابّماّهوّجديد،ّوفهمهياستإنّقدرةّاألطفالّعلىّ
ّعلميا ّإثارة ّالممكن ّمن ّكان ّوإذا ّقدّا، ّفإنهم ّالدراسة ّنحو ّّهتمامهم ّلّ يقال ّالكبار ّعن يّفون

ّالصعوباتإصراره ّعلى ّلتغلب ّواستعدادهم ّأنّ ّ،م ّاألصحّ ّإال ّاألطفال ّيخص ّالّ ذلك ذينّاء
 .ّّيسيرّنموهمّبشكلّطبيعي

ّ ّمجموعكما ّالرياضيات ّالعددتتطلب ّمفهوم ّكإدراك ّالقدرات ّمن ّالمقاّرة ّاألشياءّ، ّبين نة
ملياتّمّالعتجاهّوتعلّ ،ّتحديدّاالالبصريّبالنسبةّلألشكالّالهندسية،ّاإلدراكّوبالتاليّالتمييز

ّ ّهذا ّوكل ّوالقسمة، ّوالضرب ّوالطرح ّكالجمع ّاالإالضرورية ّعلى ّالقدرة ّجانب حتفاظّلى
ّ.سترجاعهااةّوسرعةّبالحقائقّالرياضي

ّاتجاهات ّيواجه ّالري اضيات ّتعل م ّأن ّنرى ّالواقع ّإلى ّنظرة ّفيّوفي ّوتدنيا ّوعزوفا ّسلبية
ّفيّجميعّالمراحلّالتعليميةّ,ّيعب رّعنهّالمعلمونّبوضوحالتحصيل ويدركّذلكّاألهلّّ,جلي 

نيّعلىّابّالمب,ّوهذاّالتدنيّيظهرّبوضوحّفيّفرعّالحسوالتربويونّوالرياضيوّنوالمشرفونّ
ّوالعمليات ّالمشكلةّ,األعداد ّلهذه ّكثيرة ّأسباب ّأسلوبّوهناك ّإلى ّبعضها ّيعود ّربما ,

ّالتــــالمعلم ّعلى ّيقوم ّالذ ي ّالتدريس ّفي ّالمت بع ّّوـــــــين ّمعنى ّدون ّوالتكرار ّومعرفةفهمرين ّم
ّ.واعية

ّتأتي ّهنا ّالّ ّتنادراسّمن ّتقوم ّالتاليتي ّالرئيسي ّالتساؤل ّعلى  القدراتما دور اكتساب :
 لحساباالتحصيل الدراسي في في  ( بين األعداد المقارنة–دالعدمفهوم األساسية ) العددية

ّ؟المرحلة االبتدائية لتالميذ السنة األولى من 
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 :فرضيات الدراسة -2

 :الفرضية العامة -2-1

ّبينّ- ّإحصائية ّداللة ّذات ّارتباطيه ّعالقة ّاألساسيةّاكتساّتوجد ّالعددية ّالمهارات ب
ّ.حسابّلتالميذّالسنةّأولىّابتدائيالتحصيلّفيّالّو

ّالفرضيات الجزئية: -2-2

توجدّعالقةّارتباطيهّذاتّداللةّإحصائيةّبينّاكتسابّمفهومّالعددّوالتحصيلّّ-2-2-1

ّ.فيّالحسابّلتالميذّالسنةّأولىّابتدائي

2-2-2-ّّ ّمقارنة ّمهارة ّاكتساب ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّارتباطيه ّعالقة األعدادّتوجد

ّ.والتحصيلّفيّالحسابّلتالميذّالسنةّأولىّابتدائي

 :أهمية الدراسة -3

ّ:تتمثلّأهميةّالدراسةّفيماّيلي

ّاالنتقالّّ- ّفي ّتأثير ّمن ّلها ّلما ّللتلميذ ّالدراسي ّالمسار ّفي ّالرياضيات ّمادة أهمية
ّ.لىّالرياضياتّالماليةّوالمعيشيةوالتوجيهّوإعدادّالفردّللحياةّوالمجتمعّوالتأكيدّع

ّ.يةّفيّالتحصيلّالدراسيّفيّالحسابمدىّتأثيرّاكتسابّالقدراتّالعددّ-

تّإبرازّأهمّالصعوباتّالتيّيعانيّمنهاّتلميذّالسنةّاألولىّابتدائيّفيّمادةّالرياضياّ-
ّ ّمن ّالتخلص ّعلى ّالتالميذ ّلمساعدة ّبها ّالمبكر ّالتحصيلّواالهتمام ّفي ّوالضعف الفشل

ّ.الدراسي

ّ.بتدائيةتعلمّالرياضياتّفيّالمدرسةّاالنتشارّصعوباتّاكثرةّّ-

ّ

ّ
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 أهداف الدراسة : -4
والمهاراتّمستوىّالتحصيلّفيّالحسابّالتدنيّفيّطبيعةّالعالقةّبينّّفّعلىّالتعرّ  -

ّ.تدائيلدىّتالميذّالسنةّاألولىّمنّمرحلةّالتعليمّاالبالعدديةّاألساسيةّ
ّتالميذ - ّلدى ّالحساب ّفي ّالتحصيل ّمستوى ّتدني ّأسباب ّعلى ّاألولىّّالتعرف السنة

ّللمرحلةّاالبتدائية.
ّال - ّتحصيل ّعلى ّالرياضيات ّتعلم ّصعوبات ّتأثير ّالدراسيةّتمعرفة ّالمواد ّفي الميذ

 .األخرىّوبالتاليّعلىّمسارهمّالدراسي
توعيةّالمعلمينّوالمسئولينّبالمشاكلّالعويصةّالتيّتواجهّالتالميذّفيّالحسابّمنّ -

ّتدريسّخاللّإبرازّأنماطّالصعوباتّواألخطاءّالم رتكبةّوالتعرفّعليهاّوذلكّلوضعّخطة
ّصعوباتّ ّذو ّبتلميذ ّخاص ّعالجي ّبرنامج ّوضع ّأو ّالتالميذ, ّقدرات ّمع ّتتماشى محكمة

 التعلم.ّ
 

  : حدود الدراسة -5

ّ .2020-2019ّ:ّأجريتّالدراسةّفيّالموسمّالدراسيّمانيةالز   -

 .الواديتدائيةّلواليةّبرسّاالامدبعضّال:ّأجريتّالدراسةّفيّالمكانية -

ارهمّيختابتدائيّذكوراّوّإناثاّتمّاّولىالميذّالسنةّاألتستهدفتّهذهّالدراسةّاّ:البشرية -
ّ. هبطريقةّقصديّ 

ّ

 :تحديد المفاهيم األساسية -6

العلــمّّ(:ّأنّالرياضــياتّعلــمّاألعــدادّوالفــرا ,ّأوّهــو2001يــرىّ)الصــادق,الرياضــيات:  -1
مكملــةّّبالقيــاسّوالكميــاتّوالمقــاديرّباإلضــافةّإلــىّأنهــاّلغــةّاتصــالّووســيلةّعالميــةّالمخــتص

ّ(13,ّص2014)فرجّهللاّ,ّللغةّالطبيعية.
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ّمتّ تهّماّمّمنّضمنوتهتعلمّتجريديّمنّتكوينّالعقلّالبشريّأنهاّفّالرياضياتّبتعرّ ّوّّّ
ّاألفكار ّالتفكيرّبه ّوأنماط ّألنهاوالطرائق ّالعلوم ّلغة ّتعتبر ّوهي ّبتعاّ, ّالمعلومات ّبيرتمثل

ّ(2004,ّ)السلطانيت.كتسابّوتبادلّالمعلومااورموزّمعرفةّبدقةّمماّيساعدناّفيّ

فيّّعبارةّعنّرموزّوأعدادّوأشياءّماديةّوكمّومقاديرّمنفصلةّأوّمتصلةّودراستها:ّإجرائيا
ّلتثبي ّمختلفة ّأساليب ّواستخدام ّالفهم ّعلى ّالتلميذ ّتساعد ّاالبتدائية ّالمـــــــالمرحلة ّفاهيمت

ّ.(ّالعددمفهومّ،ّبينّاألعدادّةالرياضيةّفيّذهنهّوتشملّالحسابّ)مقارن

ّ

ّ): المهارات العددية -2 ّالرياضيات ّلمعلمي ّالوطني ّالمجلس ّتعريف (NCTMّحسب
المفاهيمّوالمهاراتّالرياضيةّمثل:ّمفاهيمّعملياتّهيّالقدراتّالعدديةّالتيّتتضمنّبعضّ

ّ ّالعالقات ّالعدديةّ,العدديةاألرقام, ّالمشكالت ّطرّقوحل ّبين ّوالترابط ّالنواتج ّوتقدير ,ّ
ّ(174صّّ,2019,)ّوضحىّعيد.الحسابّالذهنيّوالكتابي

ّ.ّبينّاألعدادّوالمقارنةّ:ّتمثلتّفيّمهارتيّالعددإجرائيا 

McDermottّّ 1996يعدّالعددّعنصرّمهمّإلتقانّالحساب,ّحيثّيشير)مفهوم العدد:  -3
ّ&Rakgokongّ)ّّيكتسبّوعددّأوّقيمةّرقم,ّالمّّوفهمالشعورّبّعلىّأنه:"ّعددإلىّمفهومّال

ّّويطور ّيبدؤون ّعندما ّالمتعلمين ّتشملّعند ّحيث ّالمهمة, ّاألرقام ّمهارات ّبعض ّإتقان في
ّرقمّ ّعلى ّالمباشر ّالتعرف ّالشفوي(, ّ)العد ّصحيح ّبشكل ّالعد ّتسلسل ّقراءة ّالمهارات: هذه

ّ ّإيجاد ّالحسي(, ّ)اإلدراك ّعددّمعين ّتحديد ّالناتج(, ّ)العد ّالعد ّخالل ّمن ّمجموعة إجمالي
ألرقامّاالعناصرّالتيّتحتويّعليهاّالمجموعةّ)تقدير(ّتقريبا,ّيمثلّاألرقامّويرمزّإليها,ّوبناءّ

ّبعده".ّوما10ّوتفكيكها.ّفيّالمرحلةّاألولىّيتمّتطبيقّهذهّالمهاراتّعلىّاألرقامّإلىّ

ّمّبين األعداد:  المقارنة -4 ّبينماّتعتبر ّتتطور ّالصغار. ّلألطفال ّالتطوير ّحاسمة هارة
.ّيبدأّرّمنّمجموعةّأخرىّ)أوّنفسّحجمها(كانتّمجموعةّمعينةّأكبّيحددّاألطفالّماّإذا

األطفالّبمطابقةّاألشياءّفيّمجموعتينّلتحديدّأيهماّيحتويّعلىّعددّأكبرّوبكم،ّأوّعنّ
ّ(68)البنكّالدوليّ,ّص.طريقّإنشاءّمجموعةّتحتويّعلىّنفسّكميةّمجموعةّأخرّى
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ّمّوّّّ ّأو ّفكرتين ّأو ّأمرين ّأو ّشيئين ّلفحص ّتستخدم ّالتي ّالمهارة ّتلك ّالكتشافهي ّوقفين
ّفيهاّ ّتكون ّالتي ّالطريق ّعن ّتبحث ّالتي ّالمهارة ّتلك ّأنها ّأو ّاالختالف, ّونقاط ّالشبه أوجه

ّ(2012أبرار,ّالعبدّهلل,ّ.)األشياءّمتشابهةّتارةّومختلفةّتارةّأخرّى

 .وتستخدمّللداللةّعلىّأنّالطرفّاأليسرّأكبرّمنّالطرفّاأليمنّ:أكبرّمنّ(>):ّإجرائيا
ّ أصغرّمنّالطرفّاأليمنّقارنةوتستخدمّللداللةّعلىّأنّالطرفّاأليسرّللمّ:أصغرّمنّ(<)

ّ

 الحساب: تعلم صعوبة -5

ّالرياضيةّالمفاهيمّتعلمّعلىّالقدرةّاضطرابّ(Dyscalculia )ّالحسابّبصعوبةّيقصد
ّإجراءّعنّعجزّأوّصعوبةّأنهاّعلىّأيضاّوتعرفّبها.ّالمرتبطةّالحسابيةّالعملياتّوإجراء

ّعليهاّيترتبّوما  ّوالقسمةّالضربّوّالطرحّوّالجمعّوهي:ّاألساسيةّالحسابيةّالعمليات
 (81ص.ّ،1998)حافظ،.بعدّفيماّوالهندسةّالجبرّوّالكسورّدراسةّفيّمشكالتّمن

 

ّللحساب2011ّ,ّحولهعرف)ت ّاألساسية ّالبوادر ّتعلم ّفي ّفشل ّبأنه ّالحساب ّعسر :)
التيّتسمحّباستعمالّمالئمّومناسبّللعددّّفيّالقدراتّومفاهيمهّ,ّهوّكذلكّفشلّوضعف

ابّعندّاألطفالّالعاديين،ّويعتبرّصعوبةّفيّتعلمّاألعدادّوالعملياتّالمرتبطةّبالعددّوالحس
ّوبالتالي ّالطفل ّتمدرس ّعلى ّيؤثر ّمسـتقبالّمما ّالمهنية ّحياته ّوآخروّن).على ّعابد ,ّبن

 (482,ّص2017

هرّمنّالعدديةّاألساسيةّوتظكتسابّالمهاراتّالةّالتيّتتأثرّفيهاّالقدرةّعلىّاالحإجرائيا: 
ّ. لعالقاتفيّالتعاملّمعّالمفاهيمّالعدديةّواضطرابّخاللّا

ّالمعدّو ّاألساسية ّالعددية ّالقدرات ّاختبار ّيقيسه ّما ّالدراسةّّ هو ّفي ونتائجّّوالمعتمد
 .فيّنشاطّالرياضياتّيلي ةحصتاالختباراتّالّ 

 

 التحصيل الدراسي :  -6
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لهّالتلميذّحص ّّبأنهّالحصولّعلىّمعلوماتّوظيفيةّتبينّمدىّماّ"رمزيةّالغريب"عرفتهّ
ّمباش ّمعينةبطريقة ّدراسية ّمادة ّمحتويات ّمن ّعنّرة ّمعلومات ّإلى ّللتوصل ّيهدف ّكما ,

قدراتّ,ّويهدفّالتحصيلّالدراسيّإلىّمحاولةّرسمّصورةّمعينةّلالفصلترتيبّالتلميذّفيّ
ّ(51,ص2012,التلميذّالعقليةّوالمعرفية.)ّالمغربي

:ّوهوّنتائجّالتيّتحصلّعليهاّالتالميذّمنّخاللّتطبيقّاختبارّالتحصيل في الرياضيات
تهّهاسيةّالمعدّلهذهّالدراسةّونتائجّالتالميذّفيّاالمتحانّالفصليّفيّالقدراتّالعدديةّاألس

ّ ّفي ّهم ّالذين ّالتالميذ ّالمادة, ّوتنطبنفس ّالدراسي ّوالصف ّالعقلي ّعليهمّالمستوى ق
ّالتعلم ّصعوبات ّذوي ّاإلخصائص ّذوو ّمنهم ّويستثنى ّوالمتــــــع, ّالحسية, أخرونّــــــــــــــاقات

ّ.انفعالياطربونّض,ّوالمعقليا

 الدراسات السابقة: -6

ّمنّالفصلّالدراساتّواأل ّالجزء ّهذا ّقمناّبحاثّذاتّالصلةّبالدراسةّالحاليةيتناول ّوقد ,
ّالدراس ّبعض ّالمتـــــــــــــبعرض ّالسابقة ّبالتحصيلــــــــات ّتّعلقة ّوصعوبات علمّالدراسي

ّواتاألدّ,اتّمنّحيثّالمنهجـالدراساّمنّهذهّ,ّوإبرازّالفائدةّالعلميةّالتيّجنيناهالرياضيات
ّ.نجازّدراستناّالحاليةإلّالمعالجاتّاإلحصائية,

تشخيصّوّعالجّصعوباتّالتعل مّالشائعةّ"ّعنوانّالدراسةّ:ّ) 199أحمد عواد )دراسةّ
ّالحلقـة ّتالميذ ّلدى ّالحساب ّاألساسّفي ّالتعليم ّمرحلة ّمن ّإلىّ"ياألولى ّالدراسة هدفت

ّالحسابّ ّفي ّالتعل م ّبصعوبات ّالمرتبطة ّالمصاحبات ّو ّالعوامل ّعلى ّالتعرف ّو التشخيص
ّ ّالصف ّتالميذ ّعليهالدى ّالمترتبـة ّاآلثار ّو ّاألساسي، ّالتعليم ّمرحلة ّمن ّوتالثالث قديمّ،

ّّو20ّ،ّوقدّتكونتّالعينةّالنهائيةّللدراسةّمنّبرنامجّعالجيّلتلكّالصعوبات ذةّتلميتلميذا 
منّتالميذّالصفّالثالثّمنّمرحلةّالتعليمّاألساسيّتمّاختيارهاّمـنّعينـةّعشوائيةّقوامهاّ

تلميذا ّوتلميذةّوّقدّتمّتقسيمّالعينةّإلىّمجموعتينّإحداهماّضـابطةّواألخرىّتجريبية296ّّ
ّ ّعلى ّمجموعة ّكل ّتحتوي ّوتلميذة30ّو ّا.تلميذا  ّالدراسة ّهذه ّفي ّالباحث تّألدواواستخدم

ّاستبانهّوبّلدىّاألطفالّ)إعدادّالباحث(ّ:ّاستبيانّتشخيصّصعوباتّالتعل مّفيّالحسايةالتال
إعدادّالباحث(ّواختبارّالذكاءّ)ّةّبصعوباتّالتعل مّلدىّاألطفالالعواملّوالمصاحباتّالمرتبط

ّ ّإعداد (ّ ّصالحأالمصور ّزكي ّالت(حمد ّلصعوبات ّالعالجي ّالتدخل ّفي ّوبرنامج ّفيّعل، م
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ّ ّالباحـث( ّ)إعداد ّمنّوالحساب ّالنهائية ّصورته ّفي ّالعالجي ّالبرنامج ّتـضمن تدريبا 14ّقـد
:ّتبلغّنسبةّالتالميـذّذويّصـعوباتّوقدّكانتّالنتائجّكالتاليت.موزعةّعلىّثمانيةّموضوعا

تلميذا ّوتلميذةّمن296ّبينّتالميذّالعينةّالكليةّالبالغّعددهاّ 28.46%الـتعلمّفـيّالحـسابّ
فيّالرياضياتّفيّّتمثلتّصعوباتّالتعل م ي.الثالثّمنّمرحلةّالتعليمّاألساسّتالميـذّالـصف
ّالتالي ّالذاكرة  ة:الجوانب ّفي ّاضطرابات ّإدراكي، ّاقصور ّفي ّقصور ّالعام، ّضعفّلتوجه ،

جريدّواكتسابّ،ّصعوباتّفيّالتعميمّوالتمهاراتالدرةّعلىّدمجّومعالجةّالمعلوماتّّوفـيّالقـ
هناكّمجموعةّمنّالعواملّالمصاحبةّلصعوباتّ د.مشكالتّالمداومةّوالنشاطّالزائّ،مالمفاهي

،ّالعواملّالخاصةّبالميلّعلمّتتمثلّفـيّالعوامـلّالبيئيـة،ّالعواملّالصحية،ّالعواملّالنفسيةالت
ّ.نحوّالمادةّالدراسية

ّأثرّ(2005دراسة سميلة أحمد الصباغ ) أما ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالدراسة ّهذه ّهدفت :
ّتالمي ّوعند ّالرياضيات ّفي ّالتحصيل ّعلى ّالعددية ّالطالقة ّابتدائيّتنمية ّالسادس ّالصف ذ

ّاألردن ّالرياضياتفي ّتطوير ّأهداف ّمن ّالعددية ّالطالقة ّكون ّذلك ّالواحدّّ, ّالقرن في
ّالفعالةّوالعشروّن ّالطرق ّاستخدام ّعلى ّوالقدرة ّالمعرفة ّالمتعلم ّامتالك ّبها ّيقصد ّوالتي ,

ّاوالدقي ّإجراء ّفي ّالتفكيرقة ّأي ّوبالتاللحسابات ّيفكر, ّأن ّعلى ّللمعلم ّمؤشر ّيعتبر ّوقدّي ,
(ّ ّمن ّعينة ّعلى ّالدراسة ّهذه ّالس78طبقت ّالصف ّفي ّوتلميذة ّتلميذ ّلمدينةّ( ّابتدائي ادس

ّباألردن ّاعمان ّوتطوير ّعليها ّوالعمليات ّاألعداد ّفهم ّيؤكد ّتدريبي ّبرنامج ّباستخدام لحسّ,
ّالذهني ّالحساب ّوتوظيف ّوتّوالعددي ّالطالقةّ. ّأن ّإلى ّدراستها ّخالل ّمن ّالباحثة صلت

ّخالل ّهذهّالمواقفّالعدديةّتنموّمن يبيّ,ّوأنّهناكّتأثيرّللبرنامجّالتدّرتعليمّالمتعلمّلمثل
ّلدىّالمقترح ّالذهني ّالحساب ّوتوظيف ّالعددي ّالحس ّوتطوير ّبها ّباالهتمام ّأوصت ّكما ,

ّ.مواقفّتبنيّهذهّالحاجاتلىّإعدادّالتالميذّمنّخاللّتعريفّالمعلمينّوتدريبهمّع

ّ ّبعضّ (:2005) خالد السيد محمد زيادةدراسة ّفي ّالفردية ّالفروق ّالدراسة عنوان
ّتعل مّ ّصعوبات ّوذوى ّالرياضيات، ّتعل م ّصـعوبات ّذوى ّاألطفال ّلدى ّالمعرفية المتغيرات

ّوا ّالعادييالرياضيات ّمن ّوأقرانهم ّمعا  ّبي ن.لقراءة ّالفروق ّدراسة ّإلى ّالدراسة ّهذه نّهدفت
ّالرياضياتّ ّتعل م ّصعوبات ّذوي ّواألطفال ّفقط ّالرياضيات ّتعل م ّصعوبات ّذوي األطفال

نةّ.ّتكونتّعيوكسلرّلذكاءّاألطفالّوالقراءةّمعا ّواألطفالّاألسوياءّفـيّاألداءّعلـىّمقياس
ّالدراسةّمنّثالثّمجموعاتّهي:



15 
 

واألطفالّذووّ(10ّصعوباتّتعلمّالرياضياتّفقطّن)ّ=ّالمجموعـةّاألولى:ّاألطفالّذوو
ممنّتتراوحّ(10واألطفالّاألسوياءّن)ّ=ّ(10صعوباتّتعلـمّالرياضياتّوالقراءةّمعا ّن)ّ=

ّ ّبـين ّاألطفالسنوات9/10ّأعمارهم ّلذكاء ّوكسلر ّمقياس ّمن ّالدراسة ّأدوات ّوتكونت ،. 
ّاتمّالرياضيصـعوباتّتعل ــالّذويّوأظهرتّنتائجّالدراسةّوجودّفروقّذاتّداللةّبـينّاألطف

لىّفيّاألداءّعّوياءياتّوالقراءةّمعا ّواألطفالّاألسمّالرياضفقطّواألطفالّذويّصعوباتّتعلّ 
ّالسمعية ّالمهاراتّالمهارات ّفـي ّالـثالث ّالمجموعـات ّفي ّاألطفال ّبين ّفروق ّتوجد ّال ،

ّاإلدراك ّـ ّحركيةالتنظيمية ّالحس ّوالمهارات ّالبصرية ّية ّكما ّوجودّ، ّالدراسة ّنتائج أظهرت
فروقّذاتّداللةّبينّاألطفالّفيّالمجموعاتّالثالثّفيّنسبّالذكاءّاللفظيةّفيّحينّالّ

أوضحتّالنتائجّأنّاختبارّتجميعّاألشياءّهوّّوّ.الفروقّفيّنسبّالذكاءّالعمليةّتوجدّتلك
ّأكثرّاالختباراتّالفرعيةّانخفاضا ّعندّاألطفالّذويّصعوباتّتعلمّالرياضيات.

ّ ّصعوباتّ(2005الكبي سي )وأجرى ّعلى ّالتعرف ّمنها ّالهدف ّالعراق ّفي ّدراسة :
الرياضياتّالتيّيواجههاّتالميذّالصفينّالخامسّوالسادسّوتؤديّإلىّوقوعهمّفيّاألخطاءّ
ّهذهّ ّمعرفة ّوأثر ّالرياضيات ّأساسيات ّفي ّعندهم ّالضعف ّنقاط ّعلى ّوالتعرف الرياضية

ّالرياضيااأل ّفي ّالتحصيل ّعلى ّلهتساسيات ّاستخدم ّوقد ّتحصيليّ. ّاختبار ّالدراسة ذه
ّ)تشخيصي ّقوامها ّعينة ّعلى ّطبق ّوالسادس236ّ, ّالخامس ّالصفوف ّمن ّوتلميذة ّتلميذا )

ّ ّالدراسي ّالعمليات2004/2005ّللعام ّفي ّكانت ّاألخطاء ّمعظم ّأن  ّإلى ّالنتائج ّأشارت .
ّ ّخواص ّوبعض ّوالعشرية ّالعادية ّبنوعيها ّالنسبية ّاألعداد ّعلى ّالحسابيةّالحسابية العمليات

ّاأل ّالدرجة ّمن ّالمعادلة ّوحل ّالتحليل ّواحدوعمليات ّبمتغير ّالثانية ّوالدرجة ّوبعضّولى ,
ّ.حتاجّإلىّتفكير,ّوأخطاءّفيّاألسئلةّال تيّتاألسسّوالعملياتّالحسابيةّعليهاّخواص

بالمملكةّالعربيةّالسعوديةّدراسةّهدفتّإلىّالتعرفّعلىّّ:(2006الهاللي )كماّأجرىّ
الصفينّصعوباتّتعلمّالرياضياتّبّاعّاألخطاءّالشائعةّفيّالرياضياتّلدىّالتالميذّذوّيأنّو

ّتشخيصيّعالجي ّفاعليةّالتدخلّالثانيّوالثالثّاالبتدائي,ّمنّخاللّنموذج ,ّومعرفةّمدى
ّالنموذج ّعلى ّالقائم ّأدائهمّالعالجي ّمستوى ّتحسين ّفي ّاّ.التشخيصي ّفيّواستخدم لباحث

ّ ّاألدوات ّالمتتابعةدراسته ّالمصفوفات ّاختبار ّالسلوكيةّالتالية: ّالخصائص ّتقدير ّمقياس ,
ثّتّللصفينّالثانيّوالثال,ّاالختباراتّالتشخيصيةّفيّالرياضياللتالميذّذويّصعوباتّالتعلم

ّ:وقدّأسفرتّنتائجّالدراسةّعماّيليّ.نامجّالتدخلّالعالجي,ّبّرابتدائي
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ّال ّاألخطاء ّ)شيوع ّالّرّثالثة ّلغة ّفهم ّصعوبــــــــــياضصعوبات ّاإلـــــــــــــيات, دراكّات
ّحسابيةـــــــــالبص ّعمليات ّإجراء ّصعوبات ّري, ّدالة ّفروق ّوجود ّاتضح ّكما عندّّإحصائيا,

ّبالتالميّفيّاألخطاءّالشائعةّللصفينّالثانيّوالثالثّابتدائي0.05ّ≤مستوىّداللةّ ذّمقارنة
ّالبعديّوّبينّنتائجّالتطبيقّالقبلي0.001ّّ,ّووجودّفروقّدالةّإحصائياّعندّمستوىّالعاديين

ّ.لصالحّالمجموعةّالتجريبية

بإجراءّدراسةّهدفتّإلىّّ:(Gorard e Smith, 2008جوراد وسميث )قام كل من و 
ّطل ّلدى ّالرياضيات ّمادة ّفي ّالدراسي ّالتحصيل ّتدني ّإلى ّالمؤدية ّاألسباب ّعن بةّالكشف

ّبريطانيا ّفي ّاألساسية ّوتألالمرحلة .ّ ّعينة ّ)فت ّمن ّطالبا2312الدراسة ّمخ( ّمن تلفّ,
ّبريطاني ّفي ّالحكومية ّفيالمدارس ّالطلبة ّنجاح ّنسبة ّبأن ّالدراسة ّنتائج ّوأظهرت مادةّّ,

,ّكماّأظهرتّالنتائجّعدمّوجودّفروقّدالةّإحصائياّفيّمستوىّالرياضياتّكانتّمتدنيةّجدا
يماّأظهرتّالنتائجّ,ّفيّالرياضياتّتعزىّلمتغيراتّالجنس,ّالصف,ّوالعرّقتحصيلّالطلبةّف

ّأساليبّ ّاستخدام ّعدم ّأن ّالرياضيات ّفي ّالدراسي ّالتحصيل ّمستوى ّتدني ّبأسباب المتعلقة
ّحديثة ّاألسبابّتدريس ّتلك ّأهم ّمن ّكان ّالتيّومتطورة ّالسلبية ّاالتجاهات ّإلى ّباإلضافة ,

ّ.بةّتجاهّمادةّالرياضياتيحملهاّالطل

ّّو ّ(2009القدسي )أجرى :ّ ّبعض ّفي ّدراسة ّالمغرب ّهدفتّفي ّالحكومية، المدارس
ّاستخدمّ ّوقد ّاألساسي ّالثامن ّالصف ّتالميذ ّلدى ّالرياضيات ّفي ّالتعلم ّصعوبات تشخيص
الباحثّاختبارّتحصيليّفيّالرياضياتّتتناسبّفقراتهّمعّمنهجّالرياضياتّالمقررّمنّقبلّ

الصفّولةّعنّالتعليمّفيّالمنطقة.ّأشارتّنتائجّهذهّالدراسةّإلىّأنّتالميذّئالمؤسسةّالمس
بّكثيرةّومتنوعةّفيّالمسائلّالرياضيةّالجبريةّوالهندسيةّالتيّيتطلّالثامنّيواجهونّأخطاء

حلهاّتوظيفّاستراتيجياتّمركبةّوغيرّواضحة،ّكماّتزدادّنسبةّاألخطاءّكلماّزادتّخطواتّ
ّ ّوقد ّوحسابية ّعشوائية ّاألخطاء ّهذه ّوتكون ّالحل ّالعملياتّوأجرى ّفي ّأخطاء شملت:

ّ.عةّكالجمعّوالطرحّوالضربّوالقسمةالحسابيةّاألرب

ّالتحصيلّّ:(Cross, 2009كروس ) ّمستوى ّتدني ّأسباب ّعن ّالكشف ّبهدف دراسة
,ّكشفتّالدراسةّعنّعددّمنّاألسبابّالتيّتقفّلدىّطلبةّمرحلةّالمرحلةّاألساسيةالدراسيّ

ّ:فيّمادةّالرياضياتّكانّأهمهاّوراءّتدنيّمستوىّالتحصيلّالدراسي
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ّ.تجذبّالطلبةّنحوّتعلمّالرياضياتّالمعلمينّألساليبّوطرائقّتدريسعدمّاستخدامّّ-

ّواالتجّ- ّالسيئة ّالخبرات ّتجـــــــــمخزون ّالطلبة ّيحملها ّال تي ّالسلبية ّمادةّــــــــاهات ـاه
ّ.مناهجّالرياضيات,ّفضالّعنّصعوبةّالمفاهيمّالرياضيةّالتيّتطرحهاّالرياضيات

األخطاءّالشائعةّفيّالرياضيات،ّأنماطهاّّ"فيبدراسةّّ:(2011)عونية صوالحة , وقامت
هدفتّالدراسةّإلىّتعرفّأنماطّّ"وسبلّعالجهاّللتالميذّذويّصعوباتّالتعلمّفيّالرياضيات

ّتعلمّالرياضياتّفيّغرفّالمصادرّأخطاءّالرياضياتّالشائعةّلدىّالتالميذّذويّصعوبات
(ّ ّمن ّالدراسة ّعينة ّذ(140تكونت ّمن ّوتلميذة ّالرياضياتّتلميذا  ّفي ّالتعلم ّصعوبات وي

ّالتالي:) ّبالشكل ّو)(69موزعين ّالرابع ّالصف ّهدفّ(71من ّولتحقيق ّالثالث. ّالصف من
ّالتشخي ّاالختبار ّالباحثة ّأعدت ّالرياضــــــــــالدراسة ّفي ّعلـــــــــصي ّطبق ّالذي ّأفرادّيات ى

ّ.الدراسة،ّكماّأجريتّمقابالتّفردية

تّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّواستخدمّولإلجابةّعنّأسئلةّالدراسةّحسب
أظهرتّالنتائجّوجودّأخطاءّفيّمفاهيمّّ (ways ANCOVA Two).تحليلّالتباينّالثنائي

وخوارزمياتّوحقائقّالجمعّوالطرحّوالضرب،ّووجودّفروقّدالةّإحصائياّبينّتالميذّالصفّ
ّناثّلصالحّالذكور،ّوعدمّوجودّفروّقالثالثّوالرابعّلصالحّالصفّالثالث،ّوبينّالذكورّواإل

ّدالةّإحصائياّتعزىّللتفاعلّبينّالجنسّوالصف.

فيهاّصعوباتّتعلمّالمهاراتّالعدديةّلدىّّبدراسةّيحدد:ّ(م2014فواز بن فاتح وقامّ)
ّوالح ّاالبتدائية ّالمرحلة ّومشــــــــتالميذ ّمعلمي ّنظر ّوجهة ّمن ّلها ّالمناسبة رفيّــــــــــلول

ّتالرياضيا ّيدرسهّ, ّالذي ّوالصف ّالعلمي ّالمؤهل ّحيث ّمن ّللعينة ّالدالة ّالفروق وإيجاد
ّ.العملّالحاليّوالدوراتّالتدريبيةوسنواتّالخبرةّّو

(ّمعلماّوكذلكّمشرفي176ّتكونتّعينةّالدراسةّمنّمعلميّالمرحلةّاالبتدائيةّوعددهمّ)
ّ:ّ(مشرفا,ّحيثّتوصلّالباحثّإلىّالنتائجّالتالية20ّالرياضياتّوعددهمّ)

إنّدرجةّصعوباتّتعلمّمهاراتّ)ّجمعّ,ّطرح,ّضربّ,ّقسمةّ(ّاألعدادّالطبيعيةّلدىّّ-
ّ.مشرفيّالرياضياتّهيّبدرجةّمتوسطةتالميذّالمرحلةّاالبتدائيةّمنّوجهةّنظرّمعلميّّو
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ّالمناسبّ- ّالحل ّحول ّالدراسة ّعينة ّاستجابات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق وجود
ّلمرحلةّاالبتدائيةّبمكةّالمكرمة.يةّلدىّتالميذّالصعوباتّتعلمّالمهاراتّالعدد

ّاّ- ّعينة ّاستجابات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّحسبّعدم لدراسة
ّالعلمي ّالمؤهل ّالحالي, ّالعمل (ّ ّ(متغير ّالمعلم ّيدرسه ّالذي ّالصف ّالخبرة, ّسنوات حولّّ,

ّصعوباتّتعلمّالمهاراتّككلّ.

يّمنّخاللّإلىّمحاولةّالتنبؤّبالتحصيلّالدراسّ:(2014) شاهد أسماء ,وتهدفّدراسة
,ّكماّسعتّإلىّالبحثّعنّنموذجّيصلحّلقياسّصعوباتّالتعلمّصعوباتّتعلمّالرياضيات

ّمادةّ ّكانت ّإذا ّوفيما ّالدراسي ّمشواره ّخالل ّالتلميذ ّبتحصيل ّنتنبأ ّأن ّخالله ّمن يمكن
ّ.ّالتعلمالرياضياتّتشكلّصعوبةّتعترضّالتلميذّأثناءّقيامهّبعمليةّ

ّعددهمّ ّبلغ ّابتدائي ّالرابعة ّالسنة ّمستوى ّالتالميذ ّمن ّعينة ّعلى ّالدراسة ّالباحثة طبقت
ّ(ّإناثّاختيرواّبطريقةّمقصودةّبمدرسةّ"ّبنّعيادّبن9(ّذكراّو)21(ّتلميذاّمنّبينهمّ)30)

ّ"ّ ّالحصولّعلىّنتائجّالدراسةّتمّ مستغانمذهبية :ّيمكنّقبولّالفرضيةّوإثباتهاّوهيّ.ّوبعد
ّ.دىّتالميذّالسنةّالرابعةّابتدائيلتنبؤّبالتحصيلّالدراسيّمنّخاللّصعوباتّالتعلمّلا

ّعن الدراسات السابقة : التعقيب

ّعرضهّمنّدراساتّنجدّمنّخاللّما ساتّتنوعّالمواضيعّال تيّبحثتّفيهاّهذهّالدراّتم 
علىّتشخيصّهذهّزّركّ ّ,ّواألهدافّال تيّسعتّإليهاّفمنهاّماباختالفّالمستوياتّالتعليمية

ّما ّومنها ّانتشارها ّنسب ّوتحديد ّوالمعرفيةّّالصعوبات ّالنفسية ّالخصائص ّدراسة ّعلى ركز
ّالرياضياتّلدى ّفي ّالتعلم ّصعوبات ّاالتجاهاتّذوي ّأن  ّعلى ّتتفق ّأنها ّالمالحظ ّومن ,

ّس,ّوعدمّاستعمالّأساليبّحديثةّفيّتدريلهاّالطلبةّتجاهّّمادةّالرياضياتالسلبيةّالتيّيحم
ّاإلمكاناتالري ّوضعف ّمناضيات, ّهي ّمستّ, ّضعف ّأو ّتدني ّإلى ّالمؤدية ّالعوامل وىّأهم

ّ.التحصيلّالدراسيّفيّالرياضيات

ّولقدّاستفدناّمنّهذهّالدراساتّفيّ:

ّنشاطّّ- ّفي ّالدراسي ّالتحصيل ّمستوى ّتدني ّإلى ّالمؤدية ّالعوامل ّحول ّتصور إعداد
ّالرياضياتّ.
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ّ.بناءّاإلطارّالنظريّللدراسةّالحاليةّّ-

ّالكــــــــتعرفنّ- ّمن ّالعديد ّعلى ّالتربــــــــــا ّوالبحوث ّتثـــــــتب ّالتي ّوالدراسات ّدراستــــــوية ــــناّري
ّالحالية ّعلى ّالتعرف ّإلى ّإضافة ّلها, ّالمناسبة ّاإلحصائية .األساليب
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 مقدمة :
ّّّّّ ّمعروفة ّعالمية ّلغة ّالموحدّاهبتعابيّرالرياضيات ّلتكوينّورموزها ّوأداة ّالجميع، ّعند ة
ّودعمّّر,الفك ّشخصيته ّبناء ّفي ّوتشارك ّالذهنية ّالمتعلم ّقدرات ّنمو ّفي ّتساهم حيث

استقالليتهّوتسهيلّمواصلةّتكوينهّالمستقبلي،ّفهيّحاضرةّفيّأيّوقتّمضىّفيّالمحيطّ
ّواإلع ّواالقتصادي ّالتكـــــــاالجتماعي ّالوسائل ّتطور ّمع ّخاصة ّللحسابّــــــــــــــالمي نولوجية

السريع،ّحيثّأصبحتّتعبرّعنّالتطورّالثقافيّفيّكثيرّمنّفروعّالعلومّوكذاّفيّالحياةّ
ّاليومية ّمفاهيمهاّ. ّاكتساب ّيجب ّالتي ّاألساسية ّالمواد ّمن ّاالبتدائية ّالمرحلة ورياضيات

صقلّمهاراتّالتلميذّومهاراتهاّبشكلّجيدّلماّللمادةّمنّأهميةّفيّتنميةّالقدرةّعلىّالتفكيرّّو
فيّحياتهّاليوميةّوطريقةّالتدريسّتؤثرّتأثيراّقوياّفيّمدىّفهمّالتالميذّلماّيتعلمونه،ّفكلماّ
ّكانّ ّالتلميذ ّنشاط ّوعلى ّالمحسوسة ّالعلمية ّالخبرات ّوعلى ّالفهم ّعلى ّقائما ّالتدريس كان

ّويسرا ّوضوحا ّّوّ.أكثر ّالفصل ّهذا ّّعلىّسنتعرففي ّالالّزالرياضيات ّفيّومهاراتها مة
ّ.المرحلةّاالبتدائية

 : ماهية الرياضيات -1
ّ:تعريف الرياضيات -1-1

ربماّتباينتّفيّتناولهاّّهلّاالختصاصّالرياضياتّبالكثيرّمنّالتعريفات,ّوالتيعرفّّأّّّّّ
لمشتركّبينّفيّالعبارةّولكنّالشيءّاّبينّالدقةّفيّالوصفّواالختصارّلمفهومّالرياضيات

ّكيدّعلىّأهميةّالرياضيات,ّومنّتلكّالتعريفاتّ:ّتلكّالتعريفاتّهوّالتأ
(ّ ّكالين ّموريس 1974ّفالرياضي ّأنهـ(:" ّعلـى ّإليهـا ّينظر ّا ّالفـرد ّيسـاعد ّفهمّموضـوع في

ّ(17,ّص1997)أبوّزينة,ّّّ".السيطرةّعليهالبيئةّالمحيطةّّو
المتصلّّالرياضياتّهـيّعلـمّالكـمّأوّعلـمّالمقـدارّبنوعيـه(:ّ"1986ّ)وحسبّمحمدّمهرانّ

ّمـا ّالمنفصـل ّأمـا ّوالفضـاء....الـخ، ّالمسـتقيم ّالـنقط، ّفـي ّويتمثـل ّبالهندسة ّتعلق يختصّّما
ّ(9,ّص2002)السلطاني,ّّ.مواألرقالحسابّويتمثلّفيّاألعدادّبدراسةّا

ّ ّالنظـر ّووجهـات ّالتعـاريف ّمـن ّسـبق ّلمـا ّشامال ّللرياضيات ّتعريفه ّيأتي ّزينة ّأبو حيثّأما
وتهـتمّضـمنّماّتهتمّّ،عّالعقـلّالبشـرّيالرياضياتّهيّعلمّتجريديّمنّخلقّوإبـدّاإنّ"ل:ّيقّو

ّ:بهّاألفكارّوالطرائقّوأنماطّالتفكير
ّفهيّطريقةّونمطّتفكيرّّ-
ّأداةّمهمةّلتنظيمّاألفكارّ-
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ّلغةّعالميةّمعروفةّبتعابيرهاّورموزهاّالموحدةّعندّالجميعّ-
يمهاّوتسلسـلهاّيبـدأّبتعـابيرّمعرفـةّثـمّيتكامـلّإلـىّمعرفةّمنظمةّفيّبنيةّلهاّأصولهاّوتنظّ-

ّ(17,ّص1997.ّ)أبوّزينة,ّأنّيصلّإلىّنظرياتّوتعاميمّونتائج
ّ

ّالرياضياتّتعني: ّباإلضافةّلماّسبقّنجدّأن 
ّطريقةّونمطّفيّالتفكير.ّ-
ّمعرفةّمنظمةّفيّبنيةّلهاّأصولهاّ.ّ-
ّأعدادّوأشكالّورموز.ّتعنىّبدراسةّاألنماطّأيّالتسلسلّوالتتابعّفيّ-
ّفنّويتضحّذلكّفيّتناسقهاّوترتيبّاألفكارّالواردةّفيهاّ.ّ-
ّ(14,ّص2014لغةّتواصلّعالميّتستخدمّرموزاّوتعبيراّمحددةّوواضحة.)فرجّهللا,ّ-

  : م الرياضياتالقدرات الالزمة لتعل  . 1.2
ّأ ّالمجاللقد ّهذا ّفي ّعديدة ّدراسات ّدراسةجريت ّأهمها ّمن ،(1985Mayer)ّّتوصلتّّو قد

ّ:إلىّأنّالقدرةّالرياضيةّتتكونّمنّمكونينّرئيسينّهما
ّّوتمثيل المشكلة - ّتمثيلّ: ّأو ّصورة ّإلى ّرمزي ّمستوى ّمن ّالمشكلة ّتحويل ّيتضمن الذي

ّ ّيتخذ ّقد ّهماداخلي ّخطوتين ّذلك ّويتضمن ّلشكل، ّهندسي ّرسم ّأو ّمعادلة ّترجمةّصورة :
  .المشكلةّوتكاملّالمعلوماتّفيّالمشكلة

مثيلّويتضمنّتطبيقّالعملياتّالمعتادةّفيّالرياضياتّعلىّالصورةّأوّالت: المشكلةحل  -
التخطيطّللحلّثمّّ:لفّهذاّالمكونّمنّخطوتينّهماتأويّ،الداخليّبهدفّالوصولّإلىّحل

ّالح ّهيّل.تنفيذ ّخطوات ّأربع ّالرياضية ّالمشكالت ّحل ّسلوك ّيتضمن ترجمةّّ:وبذلك
ّ.تنفيذّالحلّو،ّتكاملّالمشكلةّوالتخطيطّلحلّالمشكلةّةالمشكل

ّحددّو ّّقد ّقرين ّكمابحث ّيستخدمهاّّثالثّ (Parkman&Green.1972)نوبار نماذج
األطفالّفيّعملياتّالعدّلحلّمشكالتّالجمعّالبسيطّألعدادّاآلحادّمنّنوعّ)ّس+ص=؟(ّ

ّ:،ّوهذهّالنماذجّالثالثةّ=5+3))؟مثلّ
ّ.8ّإلى1ّنموذجّالعدّالكاملّوفيهّيحلّالطفلّالمشكلةّبتسميعّاألعدادّمنّّ-أ

ّللعددّّ-ب ّمباشرة ّالتالي ّبالعدد ّبالبدء ّالمشكلة ّالطفل ّيحل ّوفيه ّالمعياري ّالعد نموذج
 (.8وينتهيّبالعدد4ّّاألصغرّ)ّأيّالعددّ
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نموذجّالعدّالمختصرّوفيهّيحلّالطفلّالمشكلةّبالبدءّبالعددّالتاليّمباشرةّللعددّاألكبرّّ-ج
 (1996،ّحطبّأبو)ّ) .8وينتهيّبالعدد6ّأيّالعددّّ)

ّ
ّ

 : المهارات األساسية -2
ّ:ّتعريف المهارات األساسية-1- 2

ّأوّّّّّّّ ّاالكتشاف ّأو ّالعمليات ّإجراء ّمثل ّالرياضيات ّفي ّما ّعمل ّبأداء ّالقيام هي
ّ(118,ّص2011)ماضيّ,ّودقةّوإتقان.ّاالستداللّبسرعةّ

ّ:ّضّالرياضيونّالتربويونّعلىّأن هاوقدّعرفهاّبعّّّّّ
ّ.الرياضيةّفيّإجراءّتلكّالعملياتّإدراكّالمفاهيمّواألساليبّ-
ّ.رياضيةّفيّإجراءّتلكّالعملياتالّاستخدامّالمفاهيمّ-
ّحلّالمشكالتّ.ّ-
ّ(122,ّص2011)ماضيّ,ّالتفكيرّعلىّمستوىّاإلبداعي.ّّ-
ّ
ّ:ّأنواع المهارات األساسية -2-2

ّالقوميّّّّّ ّالمجلس ّحددها ّوقد ّتلميذ ّلكل ّعنها ّغنى ّال ّأساسية ّرياضية ّمهارات هناك
ّ ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّفي ّالرياضيات ّموضوعاتNCTMّّلمعلمي ّعشرة ّضمن من

ّ:ّوهي
ّ.ليةّللرقم:ّمعرفةّالقيمةّالمنّزاألرقامّواألعدادّمثلّ-
ّ.العملياتّالحسابيةّعلىّالمقاييسّ:ّإجراءئصهاّمثلالعملياتّالحسابيةّوخصاّ-
ّ.ينّعباراتّرياضيةّمنّمسائلّلفظية:ّتكّوالجملّوالعباراتّالرياضيةّمثلّ-
ّ.والمتعامدةّواألفقيةّوالمتقاطعةّ:تمييزّالخطوطّالمتوازيةالهندسةّمثلّ-
ّ.د:ّاستخدامّمقاييسّالطولّوالمساحةّوالحجمّوالوزنّوالنقّوالقياسّمثلّ-
ّ)>ّ,ّ=ّ,<(ّّ:ّكتابةّالعالقةّبينّالكمياتّوالمقاديرّمثلمثلّقتراناتواإلالعالقاتّ-

ّ.مثل:ّتحليلّوحلّمسائلّاحتمالّبسيطةّواالحتماالتاإلحصاءّّ-
ّ.األشياءّبمقياسّرسمّمعينالرسمّمثل:ّرسمّ-
ّ.اتّوالبياناتّالتيّتدعمّنتيجةّما:ّجمعّالمعلومالتعليلّالرياضيّمثلّ-
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ّمثلّ- ّالمعيشية ّالمالية ّالفعالرياضيات ّالتكاليف ّتقدير ّواالحتياجاتّ: ّلألشياء لية
ّ(121-120ص,2011ّماضيّ,.)الفردية

ّاألعدادّوالّّّّّ اراتّعالقاتّباعتبارهماّأهمّالمهوقدّركزناّفيّدراستناّالحاليةّعلىّمهارتي
ّ.حلةّاألولىّمنّالتعليمّاالبتدائيالعدديةّاألساسيةّفيّالمّر

ّ
 :مهارة األعداد-2-2-1
ّأنه :مفهوم العدد -2-2-1-1 ّعلى ّالعدد ّ"بياجيه" ّعنصرينّّ:"يعرف ّلحوصلة ناتج

 منطقيينّوهماّالتصنيفّوالترتيبّوهذهّالمفاهيمّهيّ:
ّالتصنيف -أ :ّ ّعلى ّالقدرة ّالخصائصتجهو ّنفس ّلها ّالتي ّاألشياء ّمهارةّمع ّوتعتبر ،

،ّوفيهاّيتمّتصنيفّاألشياءّبناءّعلىّكتسبهاّالطفلالتصنيفّمنّأولىّالمهاراتّالتيّي
ّلثالثّّاشتراكهم ّمهمة ّوهي ّاللون، ّالنوع، ّالحجم، ّالشكل، ّمثل: ّمعينة ّخصائص في

ّ:أسباب
ّ.تجمعّعناصرّوتحديدّالكل -
ّ.تصبحّوحداتّمتساويةّلعناصرّالتيتضمنّتعادلّبينّا -
ّ.هيّمعوضةّالّتخصصّأيّمكانّفيّالفضاءّوفيّالزمانّلعناصرهاّالتي -

ّالتصنيفاتّ ّمن ّأولية ّأشكال ّإقامة ّعمره ّمن ّالخامسة ّإلى ّالثالثة ّمن ّالطفل ويستطيع
،ّوبينّالرابعةّوالساسةّينميّالطفلّاتّولعبّتتفاوتّحسبّدرجةّتجانسهاعندماّتقدمّلهّأدّو

ّ ّتصنيف ّعلى ّاللعبّقدرته ّأثناء ّوالتجريب ّالممارسة ّطريق ّعن ّموضوعية ّلمعايير تبعا
ةّالتصنيفّالتيّتتطورّهرّمرونةّمتدرجةّفيّممارسظ،ّوبعدّذلكّتوّالنشاطّالموجهيّأالتلقائ

ّ.ّوبشكلّأحسن

ّالمتسلسل الترتيبّ-ب ّهو ّترتي: ّعلى ّالحجمـــــــــالقدرة ّعلى ّبناء ّالب ّالطعم، ّملمس،
ّ ّالطول، ّتنازليّوأاللون، ّأو ّتصاعدي ّنطاق ّفي ّترتالصوت ّتتضمن ّالمهارة ّوهذه يبّ،

لىّاألخير،ّومعّفيّمجموعةّمنّاألولّإّاألشياء،ّثمّوضعّاألدواتّبناءّعلىّخاصيةّمعينة
ّالتصنيف ّعلى ّالقدرة ّتنمنمو ّترتــــــــــ، ّأو ّتسلسل ّإقامة ّعلى ّالقدرة ّاألشياءّـــــــــــو ّبين يب
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ّمنّبعضهاّو ّتصنيف ّلعناصر ّوالفضاء ّالزمان ّفي ّوحيدة ّمكانة ّبتخصيص ّالترتيب ّويقوم ،
 (CHALON.2005.p69).األخرّىحيثّتوضعّالواحدةّتلوّ

ّ
ّ:عددفهومّالملهنالكّأربعةّجوانبّوحسبّوزارةّالتربيةّ

 ّأسماءّاألعداد)أربعة,ّتسعة,ّخمسةّعشر..(سماعيال:ّ
 ّالتيّيشيرّإليهاّالعدد.الكمية:ّ
 ّادّمثل:ّسلسلّاألعدبيّ)األول,ّالثاني,ّالثالث....(وتــــــــــــــــوالتسلسل:ّالعددّالترتيالترتيب

ّالعددّ"ثالثة"ّهوّبعدّالعدد"اثنان"ّوهوّقبلّالعدد"ّأربعة"ّ.
 ّالجزاف ّالشكل ّ,الرمز: ّوالتعليم ّالتربية ّاألعداد.)وزارة ّلكتابة ّنستعمله ّالذي 2013ّّي 

ّ(19ص
 
 مفهوم العدد :مراحل تدريس  -2-2-1-2

ّخاللّ ّمن ّاألعداد ّلمفاهيم ّتدريسه ّطريقة ّفي ّيتدرج ّأن ّالمعلم ّعلى ّالعدد ّمفهوم لتدريس
ّالمرورّبالمراحلّالتالية:

ّيمكنّالمرحلة الحسية ّأشياء ّتتضمن ّبحيث ّاألعداد, ّعلى ّاألمثلة ّعرض ّفي ّوتتمثل :
ّالتعاملّمعهاّوالتقاطهاّولمسهاّمنّخاللّاستخدامّاأليدي.

:ّوتتمثلّفيّعرضّاألمثلةّعنّاألعداد,ّبحيثّتتضمنّكتابةّاسمّالعددّحسية المرحلة شبه
ّأوّرمزه.

تتضمنّكتابةّاسمّالعددّأوّ:ّوتتمثلّفيّعرضّاألمثلةّعلىّاألعدادّبحيثّالمرحلة المجردة
ّ(134,ّص2014)فرجّهللا,رمزه.ّ

ّ
ّعبدّالعزيز, ّخاصةّبقراءة2013ّوقدّلخصّ)محسنّآل فيّالجدولّّاألعداد(ّاستراتيجيات

ّالتالي:
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ.األعداد قراءةخاصة باستراتيجيات (:1جدول )

 طريقة الدوائر اإلستراتيجية
 .يوضحّالطفلّقيمّالخاناتّ-ّالعرض

ّ.يوضحّالمعلمّللتلميذّكيفيةّقراءةّاألعداد-
باستخدامّبطاقاتّاألعدادّّ.يعرضّالمعلمّالعددّعليّاألرض-

 .وتوضعّدوائرّعليّكلّرقم
يطلبّالمعلمّمنّالتلميذّأنّيقفزّعليّخانةّالمئاتّمثالّثمّيطلبّّ-

 .منّالتلميذّقراءةّالعددّبالمئاتّ
 .ثمّيقفزّإليّالخانةّاألخرىّوهكذاّمعّجميعّالخانات -
 .يطلبّمنهّقراءةّالعددّالمكتوبّعليّالسبورة -
ّ.يضعّدائرةّعليّالحرفّالمطلوبّمنّبينّعدةّحروف -

ّ

 النمذجة اإلستراتيجية
 .ذللتلمييكتبّالمعلمّالعددّّ-ّالعرض

 .ةكيفيةّقراءته،ّوابتداءّمنّأيّخانيوضحّلهّكيفيةّتقسيمّالعددّّو-
ّ.يطلبّمنهّتنفيذّماّقامّبيهّالمعلمّمنّخطوات-
 .يطلبّمنهّكتابةّالعددّ-

ّ

 تحليل المهارة اإلستراتيجية
ّ.إعادةّنطقهيطلبّمنهّّيكتبّالمعلمّالعددّللتلميذّويقراّلهّ-ّالعرض

ّ(.يقسمّالعددّإليّخاناتّ)حسبّعددّالخاناتّ-
يوضحّللتلميذّكيفيةّتقسيمّالعددّفيّالقراءةّثمّقرأتهّحسبّّ-

 .الخانات
 .يطلبّمنّالتلميذّقراءةّالعددّحسبّماّتعلمه -

ّ
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 :مهارة  المقارنة -2-2-2
نّالطفلّأرّالمواضيعّأهميه,ّحيثّمنّأكثالمرحلةّاالبتدائيةّرياضياتّفيّّّةُتعتبرّالمقارن

لكيّّةمفهومّالمقارن,ّيجبّعليهّأنّيتمكنّمنّترسيخّسنوات5ّّ-4منّّةالعمريّةفيّالمرحل
ياتّــــــطريقّمقارنهّسواءّكمعنّّةوفحصّالخبراتّالرياضي,زنّيصنفّويعدّويميأيستطيعّ

الكلماتّّو,ّّةرياضيراتّالــــــــــــــــالخبُّينميّعندّالطفلهومّالرياضياتّـــــــــيتعلقّبمفّءأوّأيّشي
 : هيّالمقارنةنّيستعملهاّالطفلّأثناءّعمليهّأالتيّيمكنّ

 كبيرّ/صغير-
 فوقّ/تحت-
 خفيفّ/ثقيل-
ّقريبّ/بعيد-

ّ ّّهذهجميع ّيمكن ّفعالياتّاستعمالهاالمصطلحات ّطريق ّّعن ّللطفلّّمختلفةرياضيه ُتقدم
ّ. المقارنةموضوعّّفيّالرياضيةبهدفّتمنيهّالمهاراتّ

ّ
 مفهوم المقارنة: -2-2-2-1

ّإذا ّما ّاألطفال ّيحدد ّبينما ّتتطور ّالصغار. ّلألطفال ّالتطوير ّحاسمة ّمهارة كانتّّتعتبر
ّ)أ ّأخرى ّمجموعة ّمن ّأكبر ّمعينة ّحجمها(مجموعة ّنفس ّاألشياءّو ّبمطابقة ّاألطفال ّيبدأ .

ّ ّطريق ّعن ّأو ّوبكم، ّأكبر ّعدد ّعلى ّيحتوي ّأيهما ّلتحديد ّمجموعتين ّمجموعةّفي إنشاء
ّ(68)البنكّالدوليّ,ّص.تحتويّعلىّنفسّكميةّمجموعةّأخرّى

ّ
 مجاالت المقارنة : -2-2-2-2

طفالّمنّربطّبينّالخاماتّعاتّالجودةّفيّمناهجّالرياضياتّإلىّضرورةّتمكنّاألتشيرّتوق
ّالص ّوفهم ّمثلالمادية ّالخاصة ّوالعالقات ّحجم..(فات ّسعة,مساحة, ّاأل)طول, ّوأن طفالّ,

ّ..ألنهّّيجبّأن ّمن,ّأثقلّمن ّمثلّأطول ّعلىّوصفّالتغيراتّوصفاّكيفيا ّقادرين يكونوا
ّيعكسّفهمهمّلمفاهيمّالمقارنةّ.

 :ويمكنّحصرّمفاهيمّالمقارنةّفيّثالثّمجاالتّوهي
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ّاألشياءّ: القياس القبلي ّإلى ّيشير ّكأن ّالمقارنة ّعلى ّالقدرة ّتظهر ّبمهمة ّالطفل تكليف
ّال ّأو ّالصغيرة, ّواألخرى ّالكبيرة ّتحتوي ّالتي ّأو ّوالقصيرة, ّأقلّطويلة ّوقطع ّأكثر ّقطع على

 .......الخ
ّمجم: القياس البعدي ّباستخدام ّالمقـــــــــيمكن ّلألطفال ّيمكن ّالتي ّالخامات ّمن ّارنةـــــــــوعة

هّطل:ّهلّلديناّقطعّالحلوىّبالشكوالبينها,ّباإلضافةّالستغاللّالمواقفّاليوميةّالطبيعيةّمث
ّالخ.بالفواكهّأكثرّ....أكثرّأمّ

ـــــــوعّلمجمـــــــــــاـــــاصرّلهاّالعــــــددّنفسهّلعنــّةّماــــــإدراكّأنّمجموعّالتناظر األحادي )المقابلة(:
ّـــةّالثانيةالمقابلة,ّأيّلكلّعنصرّمنّعناصرّالمجموعةّاألولىّعنصراّمناظراّمنّالمجموع

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأطباقّفالبدّمنّوجودّأربعةّأكوابّتقابلهاّ....:ّإذاّكانّهناكّأربعةّوالعكسّصحيحّمثل
ّ(94-92,ّص2018)الوافي,ّ

(ّاستراتيجياتّخاصةّبمقارنةّاألعدادّفيّالجدول2013ّوقدّلخصّ)محسنّآلّعبدّالعزيز,
ّالتالي:

ّ
 ستراتجيات خاصة بمقارنة األعداد.ا: (2جدول)

 النمذجة اإلستراتيجية
 .تكتبّاألعدادّللتلميذّوتميزّالخاناتّبألوانّمختلفةّ-ّالعرض

 .يطلبّمنّالتلميذّقراءةّاألعداد -
 يقومّالمعلمّبمقارنةّاألعدادّابتداءّبالخانةّاألكبرّثمّاألصغر -
 .ذاّتساويّالرقمّفيّالخانةّانزلّإليّمقارنةّالخانةّاألقلإّ-
ّ(<) توضعّاإلشارةّالمناسبةّأمامّالعدد -

ّ

 تحليل مهارة اإلستراتيجية
 .يكتبّالعددانّللتلميذ -ّالعرض

ّ.يطلبّمنّالتلميذّقراءةّالعددين-
تقارنّالخاناتّاألكبرّثمّ- تحللّاألعدادّللتلميذّحسبّالخانات-
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 .األصغرّفاألصغر
 .إلىّالعددّالكبيرّأوّ=ّإذاّتساويّالعددان>توضعّاإلشارةّ-

ّ.التيّقامّبهاّالمعلميطلبّمنّالتلميذّإعادةّنفسّالخطواتّ-
ّ

ّ
 :الرياضيات في المدرسة االبتدائيةّ-3
 : مناهج الرياضيات -3-1
 :مفهوم المنهاج -3-1-1

ّبهاّنالمتعلمّوجمعّاألنشطةّالتيّيقومّ"المنهجّعلىّأنه:ّّ(1990ّ)يعرفّفرحانّومرعيّّّ
ّذلكّ ّأكان ّسواء ّمنها ّوبتوجيه ّالمدرسة ّإشراف ّتحت ّعليها ّيمرون ّالتي ّالخبرات ّجميع أو

 (38,ّص2006".ّ)الفتالوي,ّبالمدرسةّأوّخارجها
ّوتيرنيّّّ ّتوميس ّبورد ّالنشطةّ":ّ(1993ّ)عرفه ّالتربوية ّالحياة ّمناحي ّلكل ّاسم ّأنه على

ّ(25,ّص2000)مرعي,."التقويمّافّوالمحتوىّواألنشطةّّووالفعاليةّلكلّفردّبماّفيهاّاألهد
ّ
 :عناصر المنهج  -3-1-2

هداف،ّالمحتوى،ّالطرائقّاألالمكوناتّ)ّنهاجّالذيّنتبناه،ّرباعيّالعناصرّأوملإنّمفهومّا
التدريسيةّوالوسائلّالتعليمية،ّوالتقويم(،ّوهذهّالعناصرّمترابطةّومتشابكة،ّيؤثرّكلّمنهاّفيّ

ّهذهّاآل ّمن ّعنصر ّبها،ّوكل ّويتأثر ّضمنّالنظامّالكليّالعناصرّيشكلخر ّفرعيا ،ّنظاما
ّ ة:نهاجّوتتضمنّأربعةّأسئلملاّلعناصرّيإلىّنموذجّخطّ( WELLER)ولقدّأشارّويلر

ّ.هدافألاويشيرّإلىّّم؟ذاّنعلّ لما -
ّ؟ّوتشيرّإلىّالمحتوىّ.مماذاّسنعلّ  -
ّ.الوسائلّالتعليميةّ؟ّوتشيرّإلىّالطرقّالتدريسيةوبماذاّمكيفّسنعلّ  -
ّ.إلىّأسلوبّالتقويمّّويشيرّ؟هلّتم ّالتعل مّ -

حتوىّيؤثرّفيّالطريقةّملحتوىّواملهدافّتؤثرّفيّاألهّالعناصرّترتبطّفيماّبينها،ّفاإنّهذ
ينّاستعداداتهمّتبلهمّّوتنظمّميذّبالخبراتّالتيّالوسائلّالتعليمية،ّحيثّيتأثرّالتالتدريسيةّوال
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ّالعقليللتعلّ  ّنموهم ّومراحل ّم ّمدى ّمن ّالتأكد ّكان ّولما ,ّ ّمنّهاألتتحقق ّبات ّفقد داف،
ّ(29,ّص2008ّمة،السّالعزوّأبّعادل.)لىّعمليةّالتقويمّإالضروريّاللجوءّ

ّ
ّ:ّّأسس المنهاج -3-1-3
ّوالتقنياتّّّ ّالطرق ّأفضل ّواختيار ّالمناسب ّالمحتوى ّواختيار ّالمناهج ّأهداف ّتحديد إن

ّاالتجاهاتّ ّتراعي ّالمنهاج ّعليها ّيبنى ّأسس ّعلى ّيعتمد ّالمناسبة, ّالتقويم ّووسائل التربوية
ّالحديثةّفيّالعمليةّالتربويةّ.

هدافّالعامةّالتيّ:ّينبثقّمنّفلسفةّالتربيةّفيّالمجتمع,ّوينبثقّعنهاّاألاألساس الفلسفي
ّ.لفّمراحلّالتعليمّلمختلفّالمباحثترشدّإلىّصياغةّاألهدافّالتعليميةّفيّمخت

ّواالجتماعيةّاألساس النفسي ّوالعاطفية ّوالنفسية ّالجسمية ّالمتعلم ّاحتياجات ّمن ّينبثق :
ّفيّ ّمراعاةّنظريةّاألسسّواألصولّالمتبعة ّفضالّعن ّمطالبّالنموّللمتعلم والروحيةّومن

ّلتعلمّوالتعليمّ.عمليةّا
ّالبيئيةّاألساس االجتماعي ّومعطياته ّومشكالته ّوقيمه ّوثقافته ّالمجتمع ّاحتياجات ّيراعي :

ّوالتغيراتّفيّجميعّالمجاالتّاالجتماعيةّواالقتصاديةّوالسياسيةّوالثقافية.
ثّرفيةّمنّحيثّطريقةّبنائهاّوطرقّبحــــــةّالمادةّالمعـــــــ:ّينبثقّمنّطبيعاألساس المعرفي

ّ(2013هللا,ّ)فرجّفيها,ّوالتسلسلّالمتبعّفيّتنظيمّالمفهوماتّوالحقائقّوالمعارفّوتكاملها.
ّ
ّ :ة األولـى من المرحلة االبتدائيةمحتوى منهاج الرياضيات في السنـ-3-1-4

ّحصصّ ّالمادة ّلهذه ّخصص ّوقد ّالعلمية؛ ّالمفاهيم ّتكوين ّبداية ّالدراسية ّالسنة ّهذه تعتبر
ةّتمتدّماّيقاربّساعةّمنّالزمنّمنظمةّكاآلتي:يوميةّتقريبا،ّكلّ  حص 

يتمّفيّهذاّالدرسّتعليمّمفاهيمّوإجراءاتّرياضيةّجديدةّّ:أنشطة البناء والتطبيقّ-      
ّ.وتطبيقهاّعمليا،ّبمساعدةّبعضّاألدواتّالمتاحة،ّأوّبتمارينّمنّالكتابّالمدرسي

ةّتطبيقّماّتعلمهّالتلميذّفيّالدرسّالسابق،ّمنّّ:أنشطة التقويم      -  يتمّفيّهذهّالحص 
ّمكتس ّصحة ّمن ّالتحقق ّمن ّالمعلم ّليتمكن ّالمشكالت، ّحل ّوأنشطة ّتمارين باتّـــخالل

 .التلميذ،ّوتصحيحّاألخطاء
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ّ،التطبأنشطة الدعم       - ّالبناء ّحصص ّبعد ّاألنشطة ّهذه ّتأتي ّلكلّــ: ّوالتقويم يق
ّ ّلدعم ّمختلفةّدرسين، ّوضعيات ّوطرح ّرياضية، ّومسائل ّتمارين ّخالل ّمن المكتسبات

 .للمواضيعّالرياضيةّالُمتعلمة
 يمكنّتلخيصّمحتوياتّمادةّالرياضياتّللسنةّاألولىّفيّالمحاورّالتالية:

ّويكمنّّالمفاهيم األولية للفضاء: - ّالمادة، ّمحتويات ّباقي ّلتعليم ّضروري ّالتعلم هذا
أوليةّحولّاالتجاهاتّ)يمينّ/يسار،ّفوق/ّتحت(ّومقارنةّاألشياءّالهدفّمنهّفيّبناءّمفاهيمّ

ّحسبّصفاتهاّ)ّأكبرّ/ّأصغر،ّطويل/ّقصير(ّوتكوينّلغةّخاصةّبهذهّالمفاهيم.
- : ّالّ العد  ّالمرحلة ّهذه ّوفي ّاألشياء، ّكعد  ّوتطبيقاتها ّرموزها، ّتسميتها، ّاألعداد، تعلم

المقدمة:ّمقارنةّوترتيبّاألعداد،ّكتابةّالعددّيتجاوزّالتعلمّمرتبةّالعشرات،ّومنّبينّالتمارينّ
ّالذيّيليّأوّيسبقّالعددّالمكتوب...

ّهذهّ الحساب: - ّفي ّالمتناولة ّالحسابية ّوالعملية ّالحساب، ّنجد ّاألعداد ّتطبيقات من
ّهذاّ ّفي ّوالجديد ،ّ =ّ ّو +ّ ّوالرمزان ّالجمعية ّالكتابات ّتعلم ّبغرض ّالجمع ّعملية ّهي السنة

ّاآل ّاستخدام ّتعلم ّالحاسبالبرنامج ّيهـــــــــــــلة ّوالذي ّـــــــــة، ّالمنهاج–دف ّجمّ-حسب عّــــإلى
ّنتظامات.األعداد،ّالتحققّمنّصحةّبعضّالنتائجّواكتشافّاإل

تتناولّبعضّالدروسّتجميعّاألشياءّواستبدالهاّبوحداتّّمرجعية التجميع في العد: -
ّأش ّعشرة ّفكل ّعشرة، ّأساس ّعلى ّالمرجع ّكان ّإذا ّمثال: ّإذاّمرجعية، ّأي ّالواحد، ّتقابل ياء

)ّعشرونّوحدة3ّّأو5ّ،ّونفسّالشيءّبالنسبةّللمرجع2ّكانّلديناّعشرونّوحدةّفهيّتقابلّ
ّ(3زائدّوحدتينّمنفردتينّبالنسبةّللمرجعية6ّّ،ّو5بالمرجعية4ّّتقابلّ

ّهذاّالنشاطّمهمّللغاية،ّفهوّيساعدّعلى:
o ،ّعشرات،ّمئاتّ...الخّتعلمّالكتاباتّالرياضيةّالكبيرةّوتنظيمهاّفيّوحدات
o ّّوالمجال ّالعدد، ّوظائف ّعلى ّالتعرف ّخالل ّمن ّللعدد، ّالحقيقي ّالمفهوم استخالص

ّإم ّوكذلك ّتمثله، ّقد ّالذي ّاستعمــــــــالواسع ّاألشياءّــــــــــكانية ّعلى ّللداللة ّالرقم ّنفس ال
ّ.المفردة،ّأوّمجموعةّمنّاألشياء

o ديسيمتر10ّّمترّيساوي1ّّوطرقّقياسها،ّفـّتعتبرّمكتسباتّأوليةّلتعلمّالمقادير،ّرموزها
ّكماّأنشا39.3707ّبوحدةّالقدمّو3.280833ّّسنتيمتر،ّوهوّيساويّأيضا100ّّو ،

ّيكفيّاستعمالّشريطّبطولّالمترّلقياسّاألطوال.
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o ّتجريدّالعددّمنّارتباطهّبالملموس:ّفالواحدّفيّالواقعّالّيمثلّدائماّواحداّحقيقيا،ّبلّقد
ّالمواضيعّعددهاّيتجاوزّالواحد.يقابلّمجموعةّمنّ

o .ّتمهيدّلتعلمّقوىّاألعداد،ّالمضاعفات،ّواألعدادّالعشرية
ّصفاتهاّ التمييز بين بعض األشكال والمجسمات: - ّعلى ّالتعرف ّخالل ّمن وذلك

ذاتّرؤوسّوزوايا...(ُّيعتمدّفيّذلكّ–ذاتّأوجهّأوّأضالعّ)أحرف(ّّ–منحنيةّ–)مستديرةّ
إلىّأشياءّمنّالواقعّتشبهّهذهّاألشكالّأوّالمجسماتّ)علبّعلىّالمقارنةّوالوصف،ّويشارّ

–ّ ّ–كرات ّتعلمّ–قوارير ّيتم ّكما ّالمتعلم؛ ّبواقع ّالرياضيات ّلربط ّمحاولة ّفي بنايات...(
ّتسمياتّبعضّمنّهذهّاألشكالّوالمجسمات.

ّ...(-أمس/ّاليومّ/غدا–)قبلّ/بعدّ تعليم المفاهيم الزمنية -
ّاب ّاألولى ّللسنة ّالرياضيات ّالوط)كتاب ّالديوان ّالجزائرتدائي، ّالمدرسية، ّللمطبوعات ّني

2006)ّ
 
ّ:ّّفي المرحلة االبتدائية الرياضياتأهداف تدريس -3-2

ّاّّّّ ّتدريس ّأهداف ّيكتمن ّأن ّالوصــــــــــلحساب ّفي ّوالدقة ّالسرعة ّالمتعلم ّإلىّـــــــــــسب ول
ّ ّإجراء ّفي ّوالدقة ّالسرعة ّأي ّالمهارة ّواكتساب ّّوالنتـائج، ّوالـضرب ّالجمع حّالطـّرعمليات

أنّيكتسبّالمهارةّفيّحلّالكسرية،ّاالعتياديةّوالعشرية،ّّوّوّالقسمةّعلىّاألعدادّالصحيحةّو
ّ ّالسالفة، ّبالموضوعات ّالمتعلقة ّالبيتّالمسائل ّفي ّوتساعد ّالمبدع ّالتفكير ّتعزز فالمهارات

ّ(151,ّص2005)الدردير,ّ.تعملّعلىّحلّالمشاكلّاليوميةّووالعملّواللعب،ّ
ّيمكنّتلخيصّأهدافّتعليمّالرياضياتّ)ّالحسابّ(ّفيّالنقاطّالتالية:

ّّ
ّ:أهداف عامة -3-2-1

ّاليوميةّنحتاجّللحسابّفيّممارسةّالبيعّوالشراءّ :جتماعياهدف نفعي  - فيّحياتنا
ّ.فيّشتىّالمعامالتّالتيّتتطلبّذلك

ربطّّوادةّالطفلّاإلّرفتدريسّمادةّالتربيةّالرياضية)الحساب(ّتقويّلدىّ ي:هدف تربو  -
ّّو ّمنهاّاألفكار ّاألخرى، ّالعقلية ّالملكات ّتقوية ّفي ّتساعده ّكما ّالحل ّفي تساعده

ّاال ّالخيال، ّّوالذاكرة، ّوالعقل ّاستنتاج ّمن ّالصدقّحتى ّحب ّعلى ّالوجدانية لناحية
ّ.الصراحةّو
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ّ :هدف تثقيفي - ّإلى ّالتلميذ ّيتوصل ّالحساب ّتعليم ّخالل ّالعدديةّامن ّالرموز متالك
 .فهمةّالعملياتّالمتعددةّبمهارةّّومزاوليستطيعّّو

التيّتقومّلتيّترتبطّبالمعلوماتّاألساسيةّّوهيّالمعارفّالضروريةّاّوّي:هدف معرف -
ّأساسها ّورموزّّعلى ّومصطلحات ّوالعالقات ّوالمعارف ّالقوانين ّمثل ّالرياضية البنية

ّالهندسية ّواألشكال ّاألعداد ّوأسماء ّيجبّّوّ،وإشارات ّمعارف ّهي ّالحسابية اإلشارات
نطالقّفيّاعلىّالتلميذّمعرفتهاّحتىّيمكنّلهمّبناءّمعارفّأخرىّوّتستعملّكنقطةّ

ّ.عملياتّتعلمّأشدّتعقيد
ّّو ي:هدف مهار  - ّهو ّبالمهارة ّاالمقصود ّالتالميذ ّاألداءّكتساب ّفي ّعالية كفاءة

ّّو ّالرياضي ّالمهارة ّّوتعتبر ّالرياضي، ّالنمو ّفي ّأساسيا ّفيّشرطا ّالمهارة ّهذه تتمثل
ّ ّّوستخاحسن ّوالقياس، ّالرسم ّفي ّالهندسية ّاألدوات ّالعمليادام ّالحسابيةّإجراء ت

يّالحسابّتقومّعلىّثالثةّأنواعّوهيّالزمنّالمحدد،ّألنّالمهارةّفبالسرعةّالمطلوبةّّو
ّ.السرعةّفيّالتنفيذالفهمّوالدقةّّو

هيّأساليبّالرياضيةّفيّالتفكير،ّّواألساليبّيرادّبهاّّوّ:هدف يتعلق بأساليب التفكير -
ّحتىّإذاّ ّمنّالبسيط ّمتدرجةّفيّالفهمّفتبدأ ّعلىّمستويات تّستوعبتّتدرجاتعتمد

ّّو ّخبرات ّيتطلب ّالذي ّالمعقد ّعقلنحو ّمفاهيمّقدرات ّتنظم ّحتى ّنضجا، ّأكثر ية
ّ.ذلكّبالتدريجّالتصاعديّمنّالسهلّإلىّالصعبقائقّالمادةّالدراسيةّفيّالذهنّّوحّو

ّالحاالتّّ:الميولتجاهات و كتساب اال اب هدف يتعلق - ّمن ّالحساب ّمادة ّتخلو ال
ّف ّيجعلاالعاطفية، ّال ّالتفكير ّبعمليات ّخاليـــرتباطها ّجافة ّالمؤثــــــها ّمن راتّــــة

ّاال ّعلى ّالتلميذ ّتساعد ّفهي ّانفعالية، ّّواكتساب ّوميول ّباالتجاهات تجاهاتّيقصد
ّ ّالموجهة ّبالعاطفة ّالمرتبطة ّالفكرية ّالجانبّالحاالت ّينمي ّالحساب ّكذلك للسلوك،

18ّ-191),ص1999)هني،.الوجداني
ّ

ّأهداف خاصة-3-2-2    ّتحقيـقّ: ّفـيّالمدرسـةّاالبتدائيـةّإلـى ّتدريسّالرياضيات يسعى
تهـدفّأساسـاّإلـىّ,1976ّأفريـل16ّّمـنّأمريـة2ّّدةّأهـدافّتربويـةّيمكـنّاستنتاجهاّمنّالما

ّعلـىّ ّاعتمـد ّإذا ّإال ّيتحقـق ّال ّالهـدف ّوهـذا ّوالتكنولوجية، ّالعلمية ّللمعارف ّالتلميـذ إكسـاب
ّ ّالعلميـة ّالوسطالمـواد ّدراسة ّنجـدّّ،كالرياضيات، ّذلـك ّإلـى ّباإلضافة ّالتكنولوجية، التربية

ّيتع ّأحدهما ّجانبين ّتتناول ّبدورها ّوالتي ّالتعليمية ّاألهـداف ّذاتهـاّأيضـا ّحـد ّفـي ّبالمـادة لق
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واألخـرّيتعلـقّبالقدراتّالعقلية،ّيمكـنّأنّنـذكرهاّبإيجـازّكمـاّوردتّفـيّمنهـاجّالرياضـياتّ
 :كماّيلي

ّوعالقـاتّ - ّمألوفـة ّوظـواهر ّومفـاهيم ّأشـياء ّمـن ّحولـه ّمـا ّويفهـم ّيكتشف ّالتلميذ جعل
ّ.وتنظيمات

ّتسم- ّوطرق ّوتقنيات ّبمعارف ّالتلميذ ّفـيتزويد ّأو ّاليوميـة ّحياتـه ّفـي ّمشـكالت ّبحـل ّله ّح
 .(فيزياء،ّتكنولوجيا)ميادينّعلميةّأخرىّ

ّ: المساهمةّفيّالنموّالفكريّللتلميذّوذلكّبّ-

ّ.التركيبّوالتطبيقّالتحليل،ّتنميةّالعملياتّالذهنيةّاألساسيةّعندهّمثلّالفهم،ّ-ّّّّّ

ّ.تدريبهّعلىّاالستداللّوالدقةّفيّالتفكيرّ-

ّ.تنميةّقدرتهّعلىّالتخيلّوالتصورّ-

ّ.االرتقاءّبهّتدريجياّإلىّمرحلةّالتجريدّ-

ّ.تعويدهّعلىّتنظيمّوإتقانّانجازهّ-

ّ.حثهّعلىّالبحثّوبذلّالجهدّ-

ّ.تعويدهّعلىّأخذّقراراتّوإصدارّأحكامّ-

ّ.تنميةّروحّالنقدّواإلقناعّعندهّ-

ّ . تربيتهّعلىّاالنضباطّوتقديرّرأيّغيرهّ-

ّ ّمتينكما ّقاعـدة ّاالبتدائيـة ّأي ّالمرحلـة ّهـذه ّفي ّالرياضيات ّفي ّالتكوين ّيكون ّأن ـةّينبغي
ّالتخصص ّهذا ّفي ّالمستقبلي ّتعليمه ّبمتابعة ّللتلميذ ّالوطنية,ّ.تسمح ّالتربية 1996ّّ)وزارة

ّ(6ص

ّ

ّ



35 
 

 :التحصيل في الرياضيات -3-3

ّدراساتفيّمادةّالرياضياتّفيّأبحاثّّوّتالميذلقدّتمّدراسةّمشكلةّتدنيّمستوىّبعضّال
ّعملّعديدة،حيثّقامّالعديدّمنّاألساتذةّوالمشرفينّوالمهتمينّبمناهجّالرياضياتّبمحاوالت

عديدةّللتعرفّعلىّاألسبابّالرئيسيةّفيّضعفّالمستوىّالتحصيليّلمادةّالرياضياتّعندّ
ّالثالثّتالميذ ّالتعليم ّّوةـــــــــــــــــمراحل ّن، ّبالذكر ّاطلعخص ّّناما ّبالنسبة رحلةّـــــــــــلملعليه

ّفوجدةياالبتدائ ّّنا، ّمن ّومنهم ّالمعلم ّإلى ّذلك ّفي ّالسبب ّأرجع ّمن ّهؤالء إلىّّأرجعهمن
ّإلىّصعوبةّالمناهجّوطرقّالتدريسّالتقليديةّفيّتدريسّالمادة.ّّأرجعهومنهمّمنّّتلميذال

ّ

 التحصيل :  مفهوم  -3-3-1

ّنظراّ ّوذلك ّأحيانا، ّتباينت ّبل ّالتربويين ّطرف ّمن ّالدراسي ّالتحصيل ّتعريفات ّتعددت لقد
ّالتحصيلّال ّاإلبراشي ّمحمد ّعرف ّحيث ّتعريف، ّكل ّعليها ّيركز ّالتي ّالنواحي ختالف

لموادّامنهّالمتعلمونّمنّّاستفادالمدرسةّلمعرفةّماّّبهامتحاناتّالتيّتقومالا: " الدراسيّبأنه
ّ ّلتدارك ّضعالمدروسة ّمن ّمنهم ّيبدو ّالــــــــــما ّفي ّــــــــــمف طةّـــوسوالمتّاالبتدائيةدارس

ّ(270ّص،1993اإلبراشي،)ّ".اّشفويةّأوّكتابيةّأوّعلميةّانوية،ّوتكونّإمــــــــوالث

إنجازّتعليميّأوّتحصيلّدراسيّللمادة،ّويعنيّبلو ّمستوىّيعرفّالتحصيلّالدراسيّبأنه:ّ"
ةّختباراتّمتقناالمدرسةّأوّالجامعة،ّويحددّذلكّّالدراسةّسواءّأكانّفيمعينّمنّالكفايةّفيّ

ّ(11،ص1987الحنفيّّ.ّ)"معاّاالثنينأوّتقاريرّالمعلمينّأوّ

يّيرىّإبراهيمّعبدّالمحسنّالكنانيّأنّالتحصيلّالدراسيّهو"ّكلّأداءّيقومّبهّالطالبّفّوّّّ
ختبارّأوّااسّعنّطريقّدرجاتّكنّإخضاعهّللقيالموضوعاتّالمدرسيةّالمختلفة،ّوالذيّيم

ّ(47،ص1991ّ،ّقديراتّالمدرسينّأوّكليهماّمعاّ".ّ)ّالطاهرّسعدّهللات

ّ

ّ
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ّ:ّّالعوامل المساعدة على التحصيل في الحساب-3-3-2

ّإلىّّّّّّ ّكبير ّحد ّإلى ّيرجع ّالتالميذ ّبين ّالحساب ّفي ّالتحصيل ّفي ّالواضح ّالتفاوت إن
ّيعتمدّ ّوعلم ّعقلي ّنشاط ّالرياضيات ّباعتبار ّآخر ّإلى ّفرد ّمن ّتختلف ّوالتي ّعقلية عوامل
ّهو ّالتفاوت ّهذا ّعلى ّوالدليل ّالواقع, ّأو ّللوجود ّالكمي ّالمظهر ّتتناول ّتجريدية ّرموز ّعلى

ّبـّباينالت ّوالخبـراتّالواضـح ّالمعـارف ّمن ّالمستوعب ّالنصيب ّأو ّالقدر ّفي ّتالميذنا ين
ّّووالمهـاّر ّحتى ّالمدرسة، ّفـي ّالمكتسـبة ّدونّإات ّفمـن ّالمعلـم، ّنفس ّذلك ّعلى ّيشرف ّكان ن

ّينحص ّواالختالف ّالتفـاوت ّهـذا ّمبـرر ّوالقـــــــــشـك ّواالسـتعدادات ّالذكاء ّعامل ّفي ـدراتّر
ّتـ ّننسـى ّأن ّدون ّالمحيطةّالذاتيـة، ّاالجتماعية ّمنها ّاألخرى ّالخارجية ّالعوامل ّبعض دخل

ّ.بالفرد

ّلـد ّالحسـابي ّالتحصـيل ّفـي ّوالمسـاعدة ّالمتدخلـة ّالعقليـة ّالعوامل ّعن ّيلي ّفيما ىّوسنركز
ّ:التلميذّوالمتمثلةّفيّعاملّالذكاءّوعاملّالتفكيرّالمنطقي

ّ:الذكــــــــاء ّطـرفّالـنفسّالـذيّنـالّاهتمامـاّكبيـيعتبرّالذكاءّمنّأهـمّموضـوعاتّعلـم ّمـن را
ّالمهنـيّ ّوالنجـاح ّالدراسـي ّالتحصـيل ّعلـى ّتسـاعد ّعامـة ّكقدرة ّألهميته ّوهذا المختصين

ّالمشـكال ّوحل ّالمحـيطواالبتكار ّمتغيـرات ّمـع ّوالتكيـف ّ"ت ّيعرفه ّوا. ّالعقليـة لـبعضّالعمليـة
ّ(31,ّص2003".ّّ)مقدم,ّكّالعالقاتاآلخـرّيعتبرهّالقدرةّعلىّمعالجةّالرموزّوإدرا

انّبهّذلكّيدفعناّللتأكيدّعلىّأنّالتحصيلّفيّالحسـابّوالتفـوقّفيـهّيرتكـزّإلـىّحـدّالّيسته
ّفإجراءّ ّالحسـاب ّطبيعـة ّبـاختالف ّالـذكاء ّقـدرة ّتختلـف ّكمـا ّالذكاء، ّمن ّالفرد ّحظ على

حفظّّفـيّإجرائهـاّإالّعلـىّمجردّعملياتّحسابيةّأوليةّالّيعتمدّفيّتحصـيلهاّوكسـبّالمهـارة
تطلبّاليّالّيـــــــــــجداولّالضـربّأوّتطبيـقّأسـاليبّمرسـومةّقـدّتفيـدّدونّوعـيّأوّفهــمّوبالت

بتكرّلمشكلةّمتاجـهّحلّالـذكاء،ّمـاّيتطلبـهّويحيّالرفيـعّّوـــــــــــــــــــذلكّقدرّكبيرّمنّالعملّالـذهن
ّ ّوتفكير ّفهم ّتقتضي ّوتعددّّوتخطيطرياضية ّالذكاء ّطبيعة ّفي ّاآلراء ّاختالف ورغم

ّاالستع ّهذا ّأن ّالقول ّفبإمكاننا ّفيه، ّالمتدخلة ّالعوامـل ّوحصـر ّتفسـيره ّفـي دادّــــــاالتجاهـات
عّالظروفّفهّمــــيلمّالفردّوتكـــــــوقفّعليهاّتعـــــالذهنيّهوّنظـامّمـنّالقـدراتّالذهنيـةّالتـيّيت

ّ ّالمحيطـة ّوفطنةالبيئية ّبمرونة ّتعترضه ّالتـي ّالمشـكالت ّحـل ّثـم ّ.بـه ّقاسي, (2008ّ
ّ(44ص
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ّالتفكير المنطقي ّالع: ّالقـدرة ّأو ّالعقلـي ّالنشـاط ّذلـك ّأنه ّعلى ّالمنطقي ّالتفكير قليـةّيعرف
ّكانـتّ ّسـواء ّحلـول ّإلـى ّالوصول ّبهدف ّوالمعلومات ّالمعارف ّمن ّقدر ّأكبر ّاسـتخدام علـى

ّ(27,ّص2002,ّ.)الظاهرّوآخروّناستقرائيةّأوّاستنباطيةاستنتاجيـــهّأوّ

ّفتحصّوّّّّ ّوالمهــمنه ّالمعارف ّاـــــــــــيل ّمن ّنوعين ّتوفير ّإلى ّيحتاج ّالحسابية :ّّلنشاطارات
ّالذهنتف ّاالستعداد ّأساسه ّمنطقي ّبعـضّّوّيكير ّعلـى ّتعتمد ّآلية ّومهارات ّعملية فنون

عملياتّّولتيّيستعانّبهاّفيّإجراءّالعملياتّالحسابيةّالعـاداتّالمكتسـبةّوالمهـاراتّالعمليـةّا
ّ(45,ّص2008)قاسي,ّ.العدّطبقاّألسلوبّمرسوم

ّعلىّالعواملّالعقليةّالسالفةّالـعلـمّالحسـابّنّالتحصـيلّالحسـابيّأيّتإّّّّ ذكرّالّيتوقف
ّالعّو ّفي ّوالمتمثلة ّعنها، ّواإلغفال ّإهمالها ّينبغي ّال ّأخـرى ّعوامـل ّهنـاك ّبـل ّامـلفحسـب،
ّننكرّأثرهاّفيّحصيلتهّ ّبالطفـلّأثنـاءّنشأتهّوالتيّالّيجبّأن نّماالجتماعيـةّالتـيّتحـيط

ّ.الخبراتّالحسابية

ّ

 تدني مستوى التحصيل في الرياضيات :  -3-3-3

تعدّمشكلةّتدنيّمستوىّالتحصيلّفيّالرياضيات,ّمنّأهمّالتحدياتّالتيّتواجهّاألنظمةّّّّ
ّمرتب ّذلك ّولعل ّالعالم, ّدول ّمختلف ّفي ّبطبيـــــــــــالتعليمية ّمــــــــــــــط ّالرياضياــــــــــــــــعة تّادة

ينّحتىّيتمكنّالخاصة,ّوأساليبّتدريسها,ّفضالّعنّحاجاتهاّإلىّقدراتّعقليةّبمستوىّمع
ّالتلميذّمنّاستيعابها.

ّونلخصّعواملّضعفّالتحصيلّفيّالرياضياتّباآلتي:ّّّ

ّالضعفّالصحيّيؤثرّفيّتحصيلّالطلبةّبمادةّالرياضيات.ّ-

ّالمشاكلّالسلوكيةّتؤثرّفيّأداءّالطلبةّالتحصيليّفيّالرياضيات.ّ-

ّفيّمادةّالرياضيات.عدمّالرغبةّالذاتيةّفيّالدراسةّيؤديّإلىّتدنيّمستوىّالطالبّّ-

ّعدمّالشعورّباالنتماءّللمدرسةّيدفعّإلىّعدمّاالهتمامّبالدراسة.-
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ّيفّعدمّإلمامّالمعلمينّبالنظرياتّالتربويةّوالنفسيةّالحديثةّيؤديّإلىّضعفّأداءّالطلبةّ-
ّ(2010الرياضيات.ّ)بركاتّوحرزّهللا,

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 خالصة:

ّلّّّ ّتعرضنا ّبعد ّالـذي ّالفصل ّفيّهذا ّالرياضيات ّمكانـة ّعنـوان ّتحـت ّعناصـره أدرجنـا
ّالمدّر ّ،قيمهاّماهيةسةّاالبتدائيةّ،ّمبـرزين ّطبيعتهـا،ّأهميتهـا ّتعريفهـا، التربويةّّالرياضـيات،

ّتدريس ّاالبتـــــــــــــــــوأهداف ّالمدرسة ّفي ّعّةدائيــــــــــــــــــــــــــــــها ّبصـفة ّوفـي ّامـة فةّـــــــــــــبصّولىأالسنة
،ّيمكنناّأنّنخلصّالقولّإلـىّأنّىّالمهاراتّاألساسيةّلهذهّالمرحلةّإلخاصةّ،ّباإلضافةّ

ّيست ّال ّبمكانـة ّاألزل ّمنـذ ّحظيـت ّالمفكـــــــــــــــــالرياضـيات ّقبل ّمن ّبها ّّوـــــــــــــــــــــــهان الفالسفةّرين
ـفوفّـىّيومنـاّهذاّإنّلمّنقلّأكثرّخاصةّفيّصوالعلماءّ،ّوالّزالـتّتحظـىّبـنفسّاألهميـةّإل

ّتعالمد ّسليماّتبرهارسـةّاالبتدائيـةّكونهـا ّذلكّيعكسّلقاعـدةّاألساسـيةّأليّبناء ّكل ّلهـاّم، ا
بهّعنّّ،ّولماّتتميزـيّحيـاةّالفردّالعلميةّوالعمليةأيّالرياضـياتّمـنّفائـدةّوأهميـةّقصـوىّف

نّطريقّعلمـتعلمّإلـىّالتفكيـرّالذيّينميّعقلهّبصفةّمنطقيةّباقيّالعلومّوالمـوادّفهـيّتقـودّا
لمدرسـةّاالتـيّتعتبـرّواحـدةّمنّاألهدافّالتيّتهدفّإليهاّّساسيةميةّالمهـاراتّالحسـابيةّاألتن

ّ.ياضـياتاالبتدائيـةّفـيّالّر

ّ

ّ
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ّ

ّ
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ّ:ّتمهيد 

ّوالتلمــّّّّّ ّالمعلــم ّتواجه ّالتي ّالمشكالت ّأهم ّمن ّواحدة ّالحساب ّع سر ّمشكلة ذّـيتعد
ّسواء ّحـــــــــــــد ّالّ,علـــى ّللعملية ّالحسن ّالسير ّبعتعليميةوتعرقل ّيوجد ّأنه ّحيث ّاألطفالّ، ض

ّ ّذكاء ّمستوى ّلديهم ّيستطيالذين ّوال ّبسيطةعادي ّحسابية ّبعمليات ّالقيام ّالّعون ّوآخرين ,
يستطيعونّتقديرّكمياتّصغيرةّبالعينّالمجردةّرغمّأنّليسّأمامهمّسوىّشيئينّأوّثالثةّأوّ

اّمعينن اّممكنّأنّيكونّأكبرّ ,ّولقدّتعددتّمنّعددّآخرأكثرّمنّذلكّالّيفهمونّبأنّعدد 
ىّفقطّبلّأيضاّعلىّليسّعلىّمستوىّالمحتّومفاهيمّهذاّاالضطرابّمنّباحثّإلىّآخرّ

ّالتسمية ّعمستوى ّأطلق ّمن ّفهناك ّتعلمّ, ّصعوبات ّالرياضيات, ّأو ّالحساب ّعسر ّاسم ليه
حسابية بيّ,ّاالضطرابّالحسافوهّبتسمياتّأخرىّكالعجزّالرياضي,ّوآخرونّعرّ الحساب,ّالال 

هاّياتّفهيّتشيرّفيّمجمل,ّوأياّكانتّهذهّالتسمالعجزّالرياضيّالن مائيّ....ّالخ,ّالن مائي
.ّفماّهيّأسبابّومظاهرّهذهّالصعوبةّ؟ّوبةّفيّاكتسابّالمهاراتّالرياضيةإلىّوجودّصع

ّوّماّهيّنتائجّهذهّالصعوبةّعلىّتالميذّالمرحلةّاألولىّمنّالتعليمّاالبتدائيّ؟

 

 :صعوبة الحساب مفهوم -1

ّهذّّّّ ّعلى ّأحيانا ّالحسابيةيطلق ّالعمليات ّعسر ّالصعوبة ّاستخدامّه ّإلى ّتحتاج ؛ألنها
ّالرموزّوقدرةّعاليةّعلىّالتمييزّالصحيحّلهذهّالرموز.

ّالتعاملّّّّّ ّالتلميذ ّعجز ّفي ّالصعوبة ّوالقوانيّوتظهر ّالحسابية, ّوالعمليات ّاألرقام, نّمع
ّصحيح ّبشكل ّالرياضيةّالرياضية ّالعمليات ّفي ّالحل ّلخطوات ّالمنطقي ّالترتيب ّفي ّأو ,

 .المصطلحاتّوالرموزّالموجودةخدامّوالحسابيةّأوّاست

أنّمفهومّالرياضياتّهوّمفهومّأشملّوأعمّمنّمفهومّالحسابّّ"فتحيّالزي اتّ"ّيرّىّوّّّّّ
ّهي ّإجراءّّ:"فالرياضيات ّإلى ّفيشير ّالحساب ّأما ّوعالقاتها ّلألعداد ّالكلية ّالبنية دراسة

ّ(545،ّص1998ّ)فتحيّالزياتّ".العملياتّالحسابية
ّ 
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ّّّ ّيشير ّأيضا ّالرياضياتالزيّ فتحي ّتعلم ّ"صعوبات ّمصطلح ّإلى ّّات ّأنه ّمصطلحّعلى "
ّعن ّالحسابيّ":يعبر ّوالفهم ّالرياضية، ّوالحقائق ّالمفاهيم ّوفهم ّاستخدام ّفي صعوبات

ّوهذهّ ّوالرياضية، ّالحسابية ّالعمليات ّومعالجة ّوإجراء ّوالرياضي، ّالعددي واالستدالل
الصعوباتّتعبرّعنّنفسهاّمنّخاللّالعجزّعنّاستيعابّالمفاهيمّالرياضيةّوصعوبةّإجراءّ

ّ(549،ّص2002ّاتّ)ّالزيّ ".العملياتّالحسابيةّ

لّلألمـــراضّالعقليـــةّالرابـــعّ)يعرفهـــّوّّّّ IV-DSM-اّالـــدليلّالتشخيصـــيّواإلحصـــائيّالمعـــد 
TR)ّّتكــــونّالقــــدرةّالحســــابية,ّكمــــاّتقــــاسّبواســــطةّاالختبــــاراتّالمعياريــــةّالفرديــــة,ّبصــــورة":

صــريحة,ّدونّالمســتوىّالمنتظــرّمــنّعمــرّالشــخصّوالــذكاءّوالتعلــيمّالمناســبّللعمــر,ّبحيــثّ
ـــــتــــؤثرّبص يّأوّاألنشــــطةّاليوميــــةّالتــــيّتتطلــــبّقــــدراتّـــــــــــورةّواضــــحةّعلــــىّاالنجــــازّالدراســـــ
ّ(28,ّص2009)الفاعوري,.حسابيةّ"

ّحافظ)شيريّّّ ّنبيل )ّ ّالحساب ّصعوبات ّلمصطلح ّأنه ّال:"على ّتعلمّاضطراب ّعلى قدرة
ّالرياضية ّالمّرالمفاهيم ّالحسابية ّالعمليات ّوإجراء ّبها, ّتبطة ّأخرى ّوبعبارة ,ّ ّصعوبة ّأوهو
ّإجراء ّعن ّالقسمةّالعجز ّالضرب, ّالطرح, ّالجمع, ّوهي: ّالحسابية, ّوماالعمليات يترتبّّ,

ّ,ّص1998نبيلّحافظّ)".ةّفيماّبعدـــــ,ّوالجبرّوالهندسعليهاّمنّمشكالتّفيّدراسةّالكسور
81) ّ

ّوآخرون"ّّ ّ"البطانية ّبإجراءّويعرفه ّالرياضية ّالمفاهيم ّاستيعاب ّعلى ّالقدرة ّعدم ّأنه :
دثّالعملياتّالحسابيةّال تيّقدّترجعّإلىّاضطرابّأوّخللّفيّالوظيفةّالن مائيةّوالذيّقدّيح

ّ ّالوالدة ّبعد ّيحدث ّوقد ّجيني ّخلل ّالمخنتيجة ّفي ّإصابات ّأو ّالكدمات .)البطانيةّنتيجة
 (171,ص2005وآخرون,

بأنهاّعدمّإتقانّ:ّ"(ّصعوبةّالحساب226،ّص0200ّالهاديّوآخرونّ)يعر ِّفّنبيلّعبدّ   
ّ."بعضّالمفاهيمّالخاصةّالحسابيةّاألساسيةّكالجمعّوالطرح

ّ:مكنّالقولّأنّعسرّالحسابّيتعلقّبومنهّي
 .المظهرّاللغويّلألعداد .أ

 .المكانيّفيّالرياضياتّ–المظهرّالبصريّ .ب
 .الوظائفّالتنفيذية .ت
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  / 30H2008.16-10-15www.yahoo.fr/les dys / ALAIN POUHET.المستوىّالعقلي .ث
ّ

 أنواع صعوبة تعلم الحساب:-2
ّصع ّمختلفةتتميز ّأنواع ّفي ّالحساب ّتعلم ّداخلّوبة ّمختلفة ّمعالجات ّتتطلب ّحيث ،

ّ:ّعّهيوهذهّاألنوّاالفصولّالمدرسيةّ
ّ.كنّمنّالحقائقّالحسابيةّاألساسيةصعوبةّالتم -
ّ.اتّفيّالمهاراتّالحسابيةّالبسيطةصعوب -
 .مفهومّاألعداد -
ّ.صعوباتّالترميزّالحسابي -
 (175-174,ص:2005أسامةّمحمدّالبطانيةّوآخرون،)ّّ.صعوباتّتعلمّلغةّالحساب -
ّ.صعوباتّالعد -
ّ.الهندسيةشكالّصعوباتّاإلدراكّالمكانيّلأل -
ّصعوباتّالذاكرةّ)قصيرةّالمدىّوالذاكرةّطويلةّالمدىّ( -
ّ.رّنحوّالذاتظالقلقّوالن -
ّ(153صّ,1998,)فتحيّالزي ات.النمطّالمعرفي -

ّنّ"نبيلّعبدّالهادي"ّأنّهناكّعدةّأنواعّمنّصعوباتّالحسابيةّأهمهاّ:ويبيّ 

- ّ ّ ّغير ّالحسابية ّالمهارات ّكل ّأن ّيعني ّوهذا ّالحساب ّفي ّالتام ّتطورّالفشل ّولم سليمة
ّ.استعداداّعندّالطالبّلتعلمّالحساب

ّنتائجّ - ّعلى ّالطالب ّليحصل ّالدرجة ّبنفس ّالحسابية ّالمهارات ّكل ّفي ّجزئي ّ هبوط
ّ.منخفضةّبالنسبةّللنتائجّالمتوقعةّمنّجيله

ماّوخالياّيفشلّقسمّمنّالمهاراتّالحسابيةّ،ّبحيثّيكونّالقسمّاألخرّمنّالمهاراتّسل -
 (181ّ-180،ّص2000ّخرون،ّآلهاديّّومنّالعيوبّ.ّ)عبدّا

ّ

ّ

http://www.yahoo.fr/les%20dys%20/%20ALAIN%20POUHET%20/%2015-10-2008.16H30
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 :الحساب أسباب وعوامل صعوبات تعل م-3
لحسابّمنّمرحلةّتعليميةّإلىّأخرى,ّومنّتلميذّتختلفّعواملّوأسبابّصعوباتّتعلمّاّّّ

ّ,ّنتيجةّالفروقّالفرديةّالموجودةّبينهمّلكنّهذاّالّينفيّوجودّخصائصّعامةّتمي زإلىّآخر
 .الميذهذهّالفئةّمنّالت

ّّّّّ ّفيّ(Reidy2003 يشير) ّقصور ّلديهم ّال ذين ّالتعل م ّصعوبات ّذوي ّالتالميذ ّأن  على
ّ ّومعدل ّالحسابية ّالرياضياتالقدرة ّفي ّمنخفض ّيكون ّمنّتعل مهم ّكفاءة ّأقل ون ّيعد  ,حيث

ّ:كّاإلخفاقّإلىّعاملينّأساسينّهماأقرانهمّوذلكّفيّأغلبّاألحوال,ويرجعّذل

 :فيالعامل المعر  -أ   

التالميذّذويّصعوباتّالتعلمّبقدراتّمعرفيةّمحدودةّ,فهمّعلىّدرجةّمنّالبطءّفيّإذّيتسمّ
ّأك ّرمزي ّنحو ّعلى ّعنها ّالتعبير ّيتم ّحين ّسيما ّوال ّالعالقات ّـــــــــــــــــــــــــإدراك ّمن هّونــــــــــــــكثر

ىّحدودّلمعرفةّإلمحدداّ,ّفضالّعلىّذلكّفلديهمّصعوبةّإضافيةّفّعمليةّإحداثّانتقالّا
ّ,وعلىّضوءّهذهّالصعوبةّفإنّلديهمّمثالّميالّالستخدامّاألناملّوالحواجزالمواقفّالعلمية

 .ويلةّفيّإجراءّالعملياتّالحسابيةكدعاماتّلفتراتّط

 : البيئة المنزلية -ب    

ّفيهاّ ّلهم ّتتوافر ّال ّبيئات ّمن ّالتعلم ّصعوبات ّذوي ّغالبية ّأن ّإلى ّالمؤشرات ّمعظم تشير
ّاألفك ّاستيعاب ّالمثيرات ّمن ّبيئتهم ّخلو ّغلى ّذلك ّاألساسية,ويرجع ّأنهمّار ّكما ّالدوافع أو

,فالخبراتّالمدرسيةّالتيّيمرونّبهاّفيّالرياضياتّنّفيّظلّعدمّوجودّامتيازاتّكثيرةمّوين
ةّلهمّليستّعلىّدرجةّكبيرةّمنّالتشويقّواإلثارةّإذاّلمّتقومّالمدرسةّبتوفيرّالبرامجّالمناسب

ّ ّاألمر ّبداية ّللمبادفي ّمدركة ّغير ّالمدارس ّتكون ّما ّلالستعداداتّوغالبا ّاألساسية ئ
خرّ,وهكذاّيمكنّأنّتأتيّدرجةّتأايةّالتعلمّالطبيعيّمبكرةّللغايةومنّثمّتكونّبدّ,الحسابية

لكّ,ّوالذيّيزيدّمنّسوءّاألمرّتلمّمنّبيئاتّمنزليةّفقيرةّثقافياالتالميذّذويّصعوباتّالتع
ةّعدمّوالتيّسرعانّماّتأخذّالطابعّالتراكميّوتستمرّفيّالتزايدّنتيجالقدرةّالفكريةّالمحدودةّ

ّ(35,ص2016)عمروّهشامّ,ّ.التصديّلها
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إلىّصعوبةّتعلمّّ(ّأنهّيمكنّتصنيفّاألسبابّالمؤدية184,ص2006,يرىّ)أبوّفخرّوّّّّّ
ّ:الحسابّفيّاآلتي

ّصعوباتإصابات دماغية خفيفة -أ ّحاالت ّتفسر ّالتي ّاإلصابات ّوهي ّومنهاّالتعلّ: م
ولةّعنّواّمراكزّمعينةّفيّمخّاإلنسانّمسئ,ّوإنّبعضّالباحثينّوجدصعوبةّتعلمّالحساب

ّالمهاراتّ ّفي ّضعف ّإلى ّيؤدي ّاإلجراء ّهذا ّفي ّخلل ّأي ّوأن ّالحسابية ّالعمليات إجراء
ّالحسابيةّ)الرياضية(.

تباهّــــــــــــــــوهيّتلكّاألسبابّالتيّتتعلقّبقصورّفيّعملياتّالمعرفةّواالنّ:أسباب معرفية -ب
ّوا ّوتكوينهواإلدراك ّالمفهوم ّإنشاء ّعلى ّأنلقدرة ّأبرز ّبين ّمن ّولعل ّالقصـــــ, ّذورــــــــــواع لكّ,

ّالمكاني ّالبصري ّالتميز ّفي ّمالقصور ّفكثير ّمثل, ّاألرقام ّيعكسون ّقد ّاألطفال أو9ّّو6ّن
ّال21ّو12ّ ّفهم ّوبذلك ّواليمينّ, ّاليسار ّبين ّذلكيمي زون ّإلى ّإضافة ّفيّّ, ّالصعوبة فإن

الرقمّّيةّللعدد,ّفمثالمةّالمكانــــــــــــــــــكالتّفيّتعلمّالقيـــــــــــــــالتميزّالبصريّالمكانيّقدّتسببّمش
واّ,ّوهذاّمعناهّأنّاألطفالّالذينّلمّيتعل م13فيّالعدد3ّّيمةّأعلىّمنّالرقمّلهّق31ّفي3ّّ

اتّعوبةّفيّإجراءّالعملي....(ّتتكونّلديهمّصّالبناءّالفئويّلألعدادّ)آحادّ,ّعشراتّ,ّمئات
ّ.الحسابية

هّ,ّفمنّيواجقدرةّالمكانيةّفيّالهندسةّوالجبركماّأنّالنجاحّفيّالرياضياتّيرتبطّبالّّّّّّ
صعوبةّفيّإدراكّالعالقاتّبينّالخطوطّوالرموزّسوفّيكونّلديهّصعوبةّفيّمعرفةّوإعادةّ

ّالهندسيةإن ّوالتصميمات ّاألشكال ّتاج ّوقد ّالري, ّصعوبة ّعلىّترجع ّالقدرة ّعدم ّإلى اضيات
ّفعالتذكر ّالبصـــــــــــ, ّالذاكرة ّفي ّالضعف ّيعيق ّالمثال ّسبيل ّاألشــــــلى ّتذكر ّّوـــــرية ّشكلكال
ّ,ّولعلّمنّبينّالقصورّالمعرفيّأيضاّالقصورّفيّاالنتباهّالذيّيأخذّأشكاالّعديدةاألرقام

ّرد ّفي ّالتحكم ّعلى ّالقدرة ّوعدم ّواالندفاع ّوالخمول ّلتشتت ّوالقابلية ّالزائدة ّالحركة ودّمثال
هيمّاألفعالّفالفشلّفيّالقدرةّعلىّتركيزّاالنتباهّيؤديّإلىّصعوبةّفيّتعلمّالمهاراتّوالمفا

ّ.التمييزّالبصريّوالسمعيّوالتذكرّوهذهّالقدرةّتتطلبّ,الحسابية

ّوساألسباب اللغوية -ج  ّالرياضية ّالرموز ّتمثل ّللتعــــــــــــــــــ: ّاللغويةّيلة ّالمفاهيم ّعن بير
ّالعددية ّاللغوية ّالمهارة ّفإن ّلهذا ّالرياضيات, ّبمجال ّالتحصيل ّفي ّيستعملهاّمهمة ّحيث ,

,ّوتزدادّعددةّوالقواعدّوالحقائقّالرياضيةدامّالخطواتّالمتالطلبةّتنظيمّعمليةّالتذكرّواستخ
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متطلباتّالقراءةّللمسائلّالحسابيةّمعّتقدمّالمستوىّالدراسيّأيّإلىّمعادلةّرياضيةّأوّماّ
ّ(149,ّص2007ّّيسمىّ"ّترييضّمشكلّ".)ّالعالمّ,ّ

ّّّّّ ّوآخرون, ّكي ّكلوس ّمك ّاألعداد1985ّويرى) ّقراءة ّفي ّصعوبة ّلديهم ّاألطفال ّأن )
2005ّ)زيادةّ,ّتّاألخرىّمنّالمعالجاتّالحسابية.وكتابتهاّرغمّسالمةّالمهارةّفيّالمجاال

ّ(100ص

ّ

 :على التالميذ صعوبات الحساب وآثار مظاهر -4
ةّمنّصورّالضعفّأهمهاّّّّّ كثيراّماّيظهرّعلىّذويّصعوباتّتعلمّالحسابّمظاهرّعد 
:هوّضعفّفيّإتقانّجملةّمنّالمهاراتّ(ّضعفّالتحصيلّالدراسي2001)عليّ,يرىّّكما

,أوّدراسيةّمعينةّ,بعدّتعرضهّلخبراتّتربويةّفيّمادةارفّالتيّيمكنّأنّيمتلكهاّالطالبوالمع
ّ ,ّ ّالمواد ّمن ّعلىّمجموعة ّالطالب ّقدرة ّعدم ّالدراسي ّالتحصيل ّضعف ّمفهوم ويمثل
ّ(15,ص2015)سعدون,ّ.المقررةّومدىّقدرتهّعلىّتطبيقهاّاستيعابّالموادّالدراسية

ّ:ّإضافةّإلىّالمظاهرّالتالية
ّ.صعوبةّتمييزّاألحجامّ-أ

ّ.صعوبةّتمييزّاألشكالّ-ب
ّ.هاراتّالحسابيةصعوبةّفيّالمّ-ج
ّ.ةّالعددصعوبةّتمييزّقيمةّمنزلّ-د

ّ.صعوبةّفيّإنتاجّاألشكالّالهندسيةالّ-ه
ّاستغراقّوقتّطويلّفيّتنظيمّاألفكار.ّ-و
ّ.قّفيّفهمّالمسائلّالرياضيةّشفويااإلخفاّ-ز
ّ.والرموزّالرياضيةّبشكلّصحيح,ّوالخلطّبينهاّ,صعوبةّكتابةّاألرقامّالحسابيةّ-ح
ّبالنقودصعوباّ-ط ّالتعامل ّصعوبة ّمثل: ّالحياتية, ّالحساب ّالتنقلّ,ت ّالتعرفّّ,أو أو

 .علىّاالتجاهاتّ
ّ–العالقاتّالحسابيةّّ–اإلخفاقّفيّقراءةّالرموزّالرياضيةّبشكلّصحيحّ)ّاألعدادّّ-ي

ّفهمّمدلولهاّوصعوبةّنطقهاّ(
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:ّوتعنيّالصعوبةّفيّتطبيقّالقوانينّوالنظرياتّكإجراءّصعوباتّالحسابّالمجردةّ-ك
ّ(460,ص2005)زيادةّ,ّ.الصحيحةمعّأوّالطرحّعلىّاألعدادّعملياتّالج

ّالنظّوّّّّّ ّأمعنا ّصعّوّرإذا ّفيّبفي ّتتمثل ّوجدناها ّخاص ّبوجه ّالرياضيات ّتعلم ة
ّجهةّ ّمن ّالمسائل ّحل ّفي ّوصعوبة ّجهة ّمن ّالحسابية ّالعمليات ّإجراء ّمشكالت مواجهة

ّمنفرد ّالصعوبة ّهذه ّتحدث ّأن ّويمكن ّأخرّىأخرى ّتعلم ّلصعوبات ّمصاحبة ّأو .)الوقفيّة
ّ(270صّ,2004ّ,راضي

 :ّ(ّفيّماّيلي108صّ,2000,المظاهرّحسبّماّأوردهاّ)المثقالّوتتمثلّهذه

 .مثال9ّفيكتب7ّّكأنّيطلبّمنهّرقمّ,ّالخطأّفيّالربطّبينّالرقمّورمزه -
ّالم - ّاألرقام ّبين ّالتمييز ّوعدم ّالمتعاكسةالخلط ّاالتجاهات ّوذات ّمثلّتشابهة ,
 (.82,28(أو)16’61(أو)9,6)
عكسّاألرقامّأثناءّالقراءةّأوّّ,تكتب(و)تكتب(و)تكتب((الخطأّفيّكتابةّاتجاهّالرقمّ -

 (.84(يقرأه)48الكتابةّمثال)
- ّ ّفي ّالمهاّرإالخطأ ّالحسابيةاتقان ّوالمفاهيم ّالت ّوالضربّ,كعمليات ّوالطرح جمع

 راتــــعشّاألرقامّحسبّمكانها)آحاد,طّفيّالتعاملّمعّــــــــ,ّوكذاّالخلةــــــــــــــوالقسم
 :(ّ,ّواألمثلةّعلىّهذاّكثيرةّمنهامئاتّ......ّ
31ّّ=14+27يقومّبعمليةّالجمعّوينسىّاالحتفاظّبالواحدّ -
ّ.311=14+27كتبهاّبالشكلّالتاليّيأوّ -
ّمثلّ - ّاليمين ّمن ّبدال ّاليسار ّمن ّبداية ّالمعروفة ّالحسابية ّالعمليات ّيجري أو

 .,ّوغيرهاّمنّاألمثلة308ّ=213+194

يعانونّمنّصعوباتّتعلمّالحسابّويرىّ"أحمدّعواد"ّأنّمنّأهمّخصائصّالتالميذّالذينّ
ّ:ّهي

ّعدمّفهمّمفهومّاألعدادّونطقهاّوكتابتها. -
ّ.سيةّالمختلفةعدمّالتمييزّبينّاألرقامّالمتشابهةّوالتفرقةّبينّاألشكالّالهندّ -
ّ:أماّ"كريك"ّيرجعّأهمّالخصائصّإلى -
ّاتّالجمعّوالطرحّوالضربّوالقسمة.صعوبةّالتعاملّمعّاألرقامّالعاديةّفيّعمليّ -
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ّالجبرية - ّوالرموز ّالعشرية ّواألعداد ّالكسور ّمع ّالتعامل واألشكالّّصعوبة
 (54-53,ّص2012)سايحّساميةّ,ّالهندسية.

ّ

 :الزمة لتشخيص صعوبات تعلم الحسابالمعايير ال -5
ّّّّّّ ّمن ّتحديد ّفي ّالدقة ّمن ّمزيد ّأجل ّالرياضياتمن ّتعلم ّصعوبات ّمن ّيضعّيعانون ,

ّ:ّالتربويونّثالثةّمعاييرّلذلكّوهي
ّجميعّمعيار االستبعاد -5-1 ّنستبعد ّالرياضيات ّتعلم ّلصعوبات ّدراستنا ّأننافي ّيعني :

فسيّالبيئيّوالثقافيّوالنّحاالتّالحرمانّ,ّأوةّالبصريةّأوّالسمعيةّأوّالعقليةحاالتّاإلعاق
تّفمنّيعانونّمنّصعوباتّالتعلمّلديهمّضعفّفيّاألداءّالوظيفيّللحواسّوالقدراّ.الشديد

ّ.العقليةّرغمّسالمتهاّفسيولوجيا
ّيع"معيار التباعد "التباين -5-2 ّال ذي ّالطــالب ّأن ّصعّو:أي ّمن ّتعلمّـــــــــــــــــاني بات

ّتباعدالرياضيات ّوجود ّعليه ّيالحظ ّالعقّ, ّقدراته ّبين ّفيّملحوظ ّالفعلي ّوإنجازه لية
ّالرياضيات ّبين ّتباين ّأو ّالرياضيات, ّلتعلم ّالالزمة ّفيّالقدرات ّالتحصيل ّبين ّتباين ّأو ,

ّ.ّلتباينّبينّجوانبّالنموّالمختلفةالرياضياتّوالتحصيلّفيّموادّأخرىّأوّا
حتاجونّفقطّمنّي:ّويعنيّأنّذويّاالحتياجاتّالخاصةّهمّمعيار التربية الخاصة -5-3

,ّفيّحينّأنّمنّيعانونّمنّصعوباتّتعلمّالرياضياتّيحتاجونّإلىّبرامجّالتربيةّالخاصة
ّالري ّمعلم ّحاالتهممن ّلتشخيص ّخاصة ّعناية ّاإلجراءاضيات ّواتخاذ ّلمعالجةّ, ّالالزمة ات

ّ(276,ّص2016ّ.ّ)ّالسرّوآخرون,ّهذهّالصعوبات
ّ

ّ:الحسابعالج التالميذ ذوي صعوبات تعلم  -6
فّعّرمنّالتّ ّكيّيتمّتجنبّنشوءّخللّالحسابّوبالتاليّتجنبّعواقبهّالنفسيةّوالعاطفيةّالّبدّ 

علىّصعوباتّتعلـمّالحسابّوتشخيصهّواتخاذّالتدابيرّالمناسبةّللتغلـبّعليهّفيّأبكرّوقتّ
 :ممكن

ّفيّ .أ ّاألولى ّالخطوة ّهي ّلديه ّوالضعف ّالقوة ّنقاط ّعلى ّللتعرف ّالطالب مساعدة
ّ.ثقةّفيّنفسهمساعدتهّوزرعّال
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ّ.التعزيزّوالممارسةّالمتكررةّألفكارّمحددةّلتسهيلّفهمها .ب
ّّ.تنظيمّاألفكارّّاستخدامّالرسمّالبيانيّعلىّالورقّللطالبّالذينّيعانونّصعوبةّفي .ت
ّفيّ .ث ّالتقدير ّمهارة ّكممارسة ّالحسابية ّالمسائل ّلشرح ّتقليدية ّغير ّبديلة ّطرق إيجاد

ّ.بدايةّالحل
ّ.ثمّاالنتقالّتدريجي اّإلىّاألمثلةّالمجردةّاستخدامّاألمثلةّالملموسة .ج
ّ.دواتّالالزمةتوفيرّالمكانّالمناسبّواأل .ح
ّ(2015ّ,ّالسبيعي)ّ.تشجيعّالطالبّعلىّطرحّاألسئلة .خ

بتضمينّاالعتباراتّالتاليةّفيّأيّبرنامجّّ(Bose & Vaughan ,1998)توصيّحيثّ
ّالذين ّللتالميذ ّالرياضية ّوالمفاهيم ّالمهارات ّتدريس ّإلى ّفيّّيهدف ّتعلم ّصعوبات لديهم

ّ:ّالرياضيات

ّمجالّ:الشمولية -أ ّفي ّواسع ّنطاق ّذات ّمهارات ّتعلم ّفي ّالتالميذ ّيسهم ّأن يجب
ّ ّــــــــــــــــليشالرياضيات ّالحقائق ّعلى ّذلك ّوالعمليالرياضيةتمل ّالحسابيةــــــــــــــــ، ائلّـــــــــــــوالمسّات

ّوالتطبيّاللفظية، ّوالكسور ّوالمعايير ّوالمقاييس ّوالزمن ّالرياضي تّقاــــــــــــــــــــواالستدالل
عّــــــــــتّاألربياـــــــــــــــــيةّ،ّفيجبّأنّالّيكونّالتركيزّفيّالتدريسّعلىّالحقائقّوالعملــــــــــــالرياض

،ّإنّمنّاألفضلّأنّيحتويّالبرنامجّعلىّاستخدامّفقط،ّالجمع،ّوالطرح،ّوالقسمة،ّوالضرب
ّ.الرياضياتّفيّمجاالتّالحياةّاليومية

ّمنّ: التفريد -ب ّسواء ّتلميذ ّكل ّاحتياجات ّمع ّالبرنامج ّيتجاوب ّأن ّالضروري ّمن إن
ّ ّالتدريس ّطرق ّحيث ّمن ّأو ّوالمعلومات ّالمهارات ّأنّحيث ّهو ّهنا ّالتفريد ّفمعنى والتعلم

نّفيّهذاّالمجالّأّالتربويين،ّويقترحّبعضّمصمماّلتلبيةّاحتياجاتّكلّتلميذّيكونّالبرنامج
يشتركّالتالميذّفيّحلّمسألةّواحدةّرغمّاختالفّقدراتهمّإذاّاستطاعّالمعلمّأنّيجعلّمنّ

 .اّيتعلمّالتالميذّمعّبعضهمّالبعضالبيئةّجوا ّتعاونياّوبهذ

ّفيّ: التصحيح والتغذية الراجعة -ج ّوخاصة ّضرورية ّالفورية ّالراجعة ّالتغذية إن
ّإجّر ّأي  ّالتلميذ ّيعرف ّأن ّفيجب ّخاطئة ّالحل ّعملية ّكانت ّفإذا ّالحلّالرياضيات اءات

 .،ّإنّإيضاحّنمطّالخطأّللتلميذّلمصدرّمهمّللتغذيةّالراجعةالصحيحّوأيهاّغيرّصحيح
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ريقةّمعّتلميذّامجّأوّالطــــــــــــــــــربماّالّيتناسبّالبرنّ:التدريسل لطرق ــــــــــــوضع بدائ -د
ّ،ّفإنّحدثّهذاّفغيرّالبرنامجّأوّالطريقةّأوّأدخلّالتعديالتّالتيّتعتقدّأنهاّستكوّنمعين

 .أكثرّفائدة

اضياتّإنّالموادّالملموسةّوالتطبيقاتّالحياتيةّللري :ربط الرياضيات بالحياة اليومية -ه
ّ،ّوتزيدّمنّاحتمالّنقلّالمهاراتّمنّالكتبّوالتمارينالرياضياتّحقيقةّالّخياالّ ّعلّمنتج

 .إلىّالتطبيقّالعمليّفيّالحياةّاليوميةّفيّالبيتّوالعمل

،ّفمنّوريّويحتاجّإلىّأنّيدرسّللتالميذإنّتعميمّالمفاهيمّوالمهاراتّضّر: التعميم -و
ّالمص ّغرفة ّفي ّالمهارات ّالتالميذ ّيتعلم ّأن ّالمألوف ّمثال  ّالفصلّادر ّفي ّيمارسونها ّال ثم

ّ،ّلذاّعلىّمعلمّالتربيةّالخاصةّومعلمّالفصلّالعاديّالعملّعلىّمساعدةّالتلميذّفيالعادي
 .نقلّمهاراتهّإلىّأوضاعّغيرّالتيّتعلمهاّفيها

ذّقدّيساعدّإسهامّالتلمي: ي وضع أهدافهم الخاصة بالرياضياتمشاركة التالميذ ف -ي
واّرفعّمستوىّالتزامهّبهاّوتبينّالدراساتّأنّأداءّالتالميذّالذينّأسهمفيّوضعّاألهدافّفيّ

ّاألهدافّ ّوضع ّفي ّيسهموا ّلم ّالذين ّالتالميذ ّأداء ّمن ّأكثر ّتحسن ّقد ّاألهداف ّوضع في
 ّّّّّّّّّّّّ(156ّّّّّّّّّّّّّ-153,ّص2015ّ,براهيمّبنّسعدّإ.)ويتساوىّهناّالتالميذّالصغارّوالكبار

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 :خالصة
ّالمفاهيمّّّّّ ّوفهم ّاستخدام ّصعوبات ّعن ّيعبر ّمصطلح ّهو ّالحساب ّتعلم صعوبات

تّلجةّالعملياإجراءّومعاّ,سابيّواالستداللّالعدديّوالرياضيوالفهمّالحّ,الرياضيةوالحقائقّ
ّ.الحسابيةّوالرياضية

ّّّ ّالحساب ّتعلم ّصعوبات ّوشيوعاوتعتبر ّأهمية ّالتعلم ّصعوبات ّهذهّأكثر ّتبدأ ّما ّوغالبا ,
ّالمرح ّحتى ّوتستمر ّاالبتدائي( ّالتعليم ّ)مرحلة ّالتعليم ّمن ّاألولى ّالمراحل ّفي لةّالصعوبات

ّالدراساالثانوية ّبعض ّوحسب ّالعالي, ّالتعليم ّمرحلة ّحتى ل ّتص  ّعلىّت ّكل ه ّذلك ّوينعكس ,
ّوالمهنية, ّاليومية ّحياته ّوحتى ّاألكاديمية ّالطالب ّالمختصي نّّمسيرة ّمن ّيتطل ب ّما وهذا

ّ.قديمّعالجّلهاّفيّمراحلهاّاألولىعنّهذهّالصعوباتّوتشخيصهاّوتالكشفّالمبكرّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 تمهيد :

ّبياناتّ ّوتحليل ّجمع ّفي ّالمستخدمة ّالعملية ّواإلجراءات ّالخطوات ّالفصل ّهذا يتناول
ّالدراسة،ّواألداةّالمستخدمةّفيّجمعّالمعطيات،ّطريقةّبنائهاّوالخصائصّالسيكومتريةّالتي

ّ ّثمّّبهاتتمتع ّالمعطيات، ّجمع ّوكيفية ّالدراسة ّأداة ّتطبيق ّوإجراءات ّوالثبات( ّالصدق (
ّالمستخدمةّفيّتحليلّالنتائج.األساليبّاإلحصائيةّ

ّ

ّ:ّاستطالع الميدان -1

ّعمقّّّّ ّبمعايشته ّللباحث ّتسمح ّكونها ّعلمي، ّبحث ّألي ّأساسية ّاالستطالعية الدراسة
ّصالهاّباألفرادّالذينالمشكلةّمنّواقعهاّالملموسّوذلكّمنّخاللّمعرفةّمجملّأبعادها،ّبات

ّورّهامّفيدفهيّذاتّّياتّقدّتغيبّعنه.ـــــــــــــــــالذينّهمّأحقّبتزويدّالباحثّبمعطيعيشونهاّّو
2002ّي،ّق)رشيدّزرواتحديدّوضبطّعينته،ّوأيضاّفيّتحديدّمنهجّالدراسةّوأدواتّالبحث.ّ

 )5،ص

 :ستطالعيةّإلىهدفتّالدراسةّاالقدّو

ّراسةّ.التعرفّعلىّميدانّالد -
 .التعرفّعلىّالعينةّوخصائصها -
 .أنّتشكلّعائقّفيّالدراسةّاألساسيةالتعرفّعلىّالصعوباتّالتيّيمكنّ -
ّ .ختبارّمدىّصالحيةّأدواتّالقياسّوخصائصهاّالسيكومتريةّمنّثباتّوصدقا -

ّاال ّالدراسة ّإجراء ّوقصد ّستطالعية ّفي ّالمتمثل ّالدراسة ّميدان ّتحديد ّاتم بعضّختيار
ميذّالتاألصليّأالّوهوّتمعّالمجالكائنةّعلىّمستوىّالوالية،ّوذلكّقصدّتحديدّّاإلبتدائيات

ّاأل ّمنهاّاّولىالسنة ّلنأخذ ّالمطلوبة ّوالخصائص ّالشروط ّفيهم ّتتوفر ّكانت ّإذا ّوما بتدائي،
ّوخص ّحجمها ّالعينة ّتحديد ّأي ّصغيرة ّمععينة ّبالتعاون ّذلك ّوتم هذهّّّيمديّرّائصها،

يّهذهّالمرحلةّوالتنسيقّمعهمّوإجراءّمقابلةّمعهمّحيثّتصالّبمعلمال،ّوذلكّباالمؤسسات
محادثةّموجهةّببينّالباحثّوّشخصّأوّأشخاصّآخرينّبهدفّالوصولّإليّتعدّالمقابلةّّ"

ومنّاألهدافّة.هدافّالدراسحقيقةّأوّموقفّمعين،ّيسعيّالباحثّلمعرفتهّمنّاجلّتحقيقّّأ
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األساسيةّللمقابلةّالحصولّعليّالبياناتّالتيّيريدهاّالباحثّباإلضافةّإليّتعرفّمالمحّأوّ
ّفيّمّو ّفيّمشاعرّأوّتصرفاتّالمبحوثين ّفعال اقفّمعينة،ّويمكنّاستخدامّالمقابلةّبشكل

1999ّ)ّأبوّنصارّمحمدّوّآخرون،ّ.المجتمعاتّاألميةّوفيّالدراساتّالتيّتتعلقّباألطفال
ّ)55صّ

ّأّّّ ّمع ّالمقابلة ّالواديجرينا ّوالية ّفي ّالمعنية ّالمؤسسات ّالسنة،مديري ّمعلمي ّإلى ّإضافة
لخاصةّتزويدناّبجميعّالبياناتّابإحضارّالتالميذّّوّذينّقامواوالّاألولىّمنّالتعليمّاالبتدائي

ّهمب ّوالنفسيّوذلك، ّالطبي ّالملف ّالّ,بإحضار ّوتاريخ ّللحالة ّالشخصية ّّميالدّالمعلومات
ّ.الذينّيحملونّخصائصّالعينةّالمطلوبةّفيّدراستناّتالميذونحنّقمناّباختيارّال

ّ

  : هج الدراسةمن -2

فّعتباراتّمعينة،ّكطبيعةّالموضوعّالمرادّدراسته،ّوالهدّاختيارّمنهجّالدراسةّوفقّايتمّّّّ
منّالبحثّونوعيةّالبياناتّوالمعلوماتّالتيّيجمعهاّالباحثّعنّموضوعهّحيثّيعملّعلىّ

ّالمناسبة ّالتعميمات ّإلى ّللتوصل ّوتفسيرها ّتحليلها ّتامّ, ّباختالف ّالبحث ّمناهج وتختلف
منّإتباعّمنهجّعلميّوالذيّيعرفهّعبدّالكشفّعنهاّالبدّللمواضيعّالمدروسةّإليّالحقيقةّّو

العديدة،ّأماّالرحمنّبدريّحسنّعمرّبوحوشّبأنه:"ّفنّالتنظيمّالصحيحّلسلسةّمنّاألفكارّ
ّ ّالحأمن ّعن ّالكشف ّّوجل ّجاهلين ّبها ّنكون ّعندما ّإقيقة ّمن ّمنّأما ّعليها ّالبرهنة جل

ّ)89،ص1995ّّ)ّبوحوشّوالذنيبات،ّ."لآلخرينّحينّيكونّبهاّعرفيين

ّالاّّولقدّ ّعلى ّالدراسة ّهذه ّبنوعهعتمدت ّالوصفي ّّمنهج ّعنّالعالئقي ّبالبحث ّيعني الذي
ّإلىّ ّيشبه ّالدراسات ّمن ّالنوع ّوهذا ّالدراسة، ّموضوع ّالظاهرة ّوراء ّالتي ّواألسباب العالقات

ّيبعيدّالطريقّدّ ح ّبينهما تتمّعلىّالطبيعةّّفيّأنّالدراساتّالسببيةّنمكةّالتجريبية،ّوالفرق
مّاليومية،ّأوّبمعنىّآخرّتدرسّالظاهرةّالمعينةّكماّتحدثّتهوتدرسّأحوالّالناسّفيّحيا

اتّالمسحيةّجميعها،ّخالفّالدراسةّالتجريبيةّالتيّتمثلّموقفاّّشأنّأنواعّالدراسّ .  فيّالواقع
ّالباح ّفيه ّيرتب ّالعوامــــــــصناعيا ّويحدد ّاألحداث ّموضوعّّلـــــــــــــــــــث ّفي ّالمؤثرة المختلفة

1996ّ)ّكاملّمحمدّعويضة،ّالدراسة،ّويعزلهاّعنّالعاملّالذيّيهدفّإلىّدراسةّتأثيره.ّ
 (41ص،
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ّمرحلةّ ّفي ّاألولى ّتتمثل ّمرحلتين، ّبإنجاز ّيتم ّالوصفي ّالمنهج ّأن ّإلى ّاإلشارة وتجدر
ّالثانيةاال ّوتتمثل ّالدراسة، ّموضوع ّالظاهرة ّحول ّالبيانات ّوتجميع ّمرحلةّّستطالع في

 .الوصفّالموضوعي،ّالتيّتتمّبتحليلّالبياناتّوتفسيرها

 :عينة الدراسة -3

ّ:عينةمواصفات الّ-3-1

ّتمثلّّّ ّأن ّشروطها ّومن ّالعلمي ّالبحث ّفي ّالضرورية ّو ّاألساسية ّالخطوة ّالعينة تعد
ثّالباحالمعاينةّالهادفةّالتيّيعتمدّعليهاّ"ّآخرونّبأنها:وقدّعرفّالتفّّوالمجتمعّاألصلي،ّ

صّّ،1982)ّإحسانّمحمد،ّ."ّالختيارّوحداتّمعينةّيجمعّمنهاّالبياناتّوّيستثنيّغيرها
65.( 

ّتالميذّّ ّمن ّمجموعة ّعلى ّاشتملت ّوقد ّ ّمقصودة ّبطريقة ُّاختيرت ّبحثنا ّعينة السنةّّأما
ّاالّولىاأل ّالتعليم ّمن ّالواديّمنبتدائي ّلوالية ّمختلفة ّإبتدائيات ّم, عينةّالّثلتوقد
ّمنّذكورّوإناثّ.ميذّتل29ّبّستطالعيةّاال

ّ:معايير اختيار العينةّ-3-2

ّ:وفقّالشروطّالتاليةّالدراسةّعينةرّتمّاختيا

ّ.معـيدّللسنةّالدراسيةالتلميذّغيرّّأنّيكوّنّ-

-ّّ ّال ّنظاراتّّالتلميذّيعانيأن ّأو ّسمعي ّجهاز ّ)يحمل ّواضح ّسمعي ّأو ّبصري قـصور
 . )خاصة

 .االنتباهّمعّأوّبدونّفرطّالحركةّاضطرابتظهرّعليهّعالماتّأنّالّّ-

 .اضطراباتّلغـويةّأوّنطقيةّواضحةأنّالّيعانيّّ-

ّ.)يجدّصعـوبةّكبيرةّفيّفهمّالتعليماتّ)ربماّلعـواملّذهـنيةأنّالّّ-

ّالتلميذّ- ّلدى ّتكون ّال ّاالّأن ّأداء ّفي ّالرغـبة ّتشجيعّعـدم ّالفاحص ّمحاولة ّرغم ختبار
 ((1الملحق))انظرّ.تحفيزّالطفلّو
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 :مكان إجراء الدراسة -4

اّتحقيقاّلفرضياتنجهّموضوعناّمنّإجراءاتّتطبيقيةّّواستكماالّلمتطلباتّالدراسةّوماّيحتاّّ
ّ–يّ)ابتدائيةّحريزّبكارّالهادالواديّفيّواليةّّبعضّالمدارسّاالبتدائيةتمّإجراءّالدراسةّب

 .اإلقامةراّلقربّوجودهماّمنّمكانّابتدائيةّميلوديّالعايش(ّنظ

 

  : أدوات الدراسة -5

تختلفّأدواتّالبحثّووسائلهّمنّدراسةّألخرى,فمنّاالختباراتّإلىّاالستبياناتّواستماراتّ
ّاالستفتاءّإلىّالمقابلةّوالمالحظة.

ّ:مهارات الحسابختبار اّ-5-1

ورّـمنّقبلّالدكتلمادةّالرياضياتّيقيسّصعوباتّالتعلمّّمهاراتّالحسابختبارّاّصميمتمّت
ّ ّالعي" ّأساسيتينإسماعيل ّمهارتين ّيشمل ّوالذي ّمفس" ّمهارة ّومه: ّالعدد ّمقارنةــــــهوم ّارة

ّمنّّوهذاّ,األرقام ّعدد ّبوجود ّاالختبار ّهذا ّويطبق ّمحددة ّصعوبات ّعن ّيكشف االختبار
ّالشروطّوالتوجيهاتّالتيّحددتّسابقاّ.

يّكلّمربعّعلىّ:ّيتكونّهذاّاالختبارّمنّستّمربعاتّيحتّومفهوم العدد مهارةّ-5-1-1
يمثلّأحدّمجموعّالنقاطّّكلّمربعّرقمّتقابلهاّستّمربعاتّأخرىّفيعددّمعينّمنّالنقاطّ

ابلةّحيثّيطلبّمنّالتلميذّربطّمربعّاألرقامّبماّيناسبهّمنّنقاطّفيّالمجموعةّالمقّ,المقابلة
ّيبالقلم ّأن ّللطفل ّويمكن ّصحيحة, ّوتحسب ّبنفسه ّإجابته ّهذاّصحح ّنقاط ّمجموع ّيمثل ,

ّ(.2نقاط(.)أنظرّالملحقّرقم6ّبّ)ّاالختبار

ّكلّمقارنة األرقام مهارةّ-5-1-2 ّفي ّيوجد ّمربعات ّخمس ّعلى ّاالختبار ّهذا ّيحتوي :
ّرقمين ّمنهّمربع ّأسفل ّواآلخر ّاألعلى ّفي ّبصوتّواحد ّالرقمين ّقراءة ّالتلميذ ّمن ّيطلب ,

بعّالمّرّنقاط(ّألنّ 4ب)ّمّعددّنقاطّهذاّاالختبار,ّتقيّ ذكرّالرقمّاألكبرّفيّكلّمرةّمسموعّثم
ّ(3والُّينقطّ.)أنظرّالملحقّرقمّّاألولّللتوضيح
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ّّّّ ّاالختبارين) ّنقط ّمجموع ّكل10ّيمثل ّعليها ّيتحصل ّالتي ّالقصوى ّالعالمة ّوهو نقاط(
ّتلميذّ.

ّ

ّبّفيّتصحيحّاإلجابات.:ّيوضحّتنقيطّاختبارّمهاراتّالحسا(3)جدول

 مجموع النقاط  تنقيط االختبار  االختبار 
ّنقاط6ّعالمةّلكلّإجابةّصحيحةّّاختبارّمفهومّالعدد

ّنقاط4ّّعالمةّلكلّإجابةّصحيحةّّاختبارّمقارنةّاألرقام
ّنقاط10ّّمجموعّعالماتّاالختبارّالكليّ

ّ

ّ:لمادة الرياضيات لتحصيليختبار ا  اال-5-2

ّاال ّهو ّالتعليمية ّالمواقف ّفي ّالخبرات ّعن ّالناتج ّبالتعلم ّيرتبط ّالذي ّحيثختبار ّالمنظمة،

ّ.لميذّمنّبرنامجّماتهتمامّمنصباّعلىّمدىّماّتعلمهّاليكونّاال

 

  :األساليب اإلحصائية -6

ّمناسبّإنّ  ّإحصائية ّمعالجة ّإلي ّيحتاج ّدقيقة ّبصفة ّالفرضية ّمن ّمنّةالتحقق ّفالهدف ،
ّكم ّمؤشرات ّإلي ّالتوصل ّهو ّاإلحصائية ّالوسائل ّالتفسيرّاستخدام ّالتحليل، ّعلي ّتساعد ية

ّالوصّوّو ّوبغرض ّوالحكم، ّدقالتأويل ّوأحكام ّموضوعية ّنتائج ّإلي ّهذهّيقة.ل ّفي ّاعتمدنا فقد

 :المتمثلةّفياإلحصائيةّمستخدمينّاألساليبspssّّىّبرنامجّالدراسةّعل
ّـرهاّشيوعايعتبرّهذاّالمعـــاملّمنّأهمّالمعامالتّوأكثــــــــــّ:معامل االرتباط بيرسون ّ-6-1
ّّو ّالحفيظ, ّعبد (ّ ّص1993أدقها ّدرجا(13, ّبين ّالعالقة ّلدراسة ّفيّيستعمل ّالتالميذ ت

ّ . رياضياتللّلتحصيليارّختبااالدرجاتّالتالميذّفيّالتحصيلّالدراسيّّو
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ّيّ:المتوسط الحسابيّ-6-2 ّتمــــــــــــــــوهو ّمدى ّمعرفة ّعلي ّدرجاثـــــــــــــــساعد ّأــــــــــــــــل فرادّات
ّ.عبارةّعنّمجموعّدرجاتّاألفرادّعليّعددّاألفراد،ّوالمتوسطّالحسابيّالعينة

مّتيربطّمعاملّألفاّكرونباخّثباتّاالختبارّبثباتّبنوده,ّحيثّ :معامل ألفا كرونباخ -6-3
ّ(.spssحسابّالثباتّباستخدامّمعادلةّألفاّكرونباخّمنّخاللّالبرنامجّاإلحصائيّ)ّ

ّ) الثبات: -6-3-1 ّالمقياس ّثبات 0.66ّبلغ ّقيمة ّوهي ّأنّ ( ّعلى ّيدل ّوهذا ّمقبولة,
ّ.بالثباتالمقياسّيتمتعّ

لتأكدّمنّصدقّاختبارّالمهاراتّالحسابيةّتمّاالعتمادّعلىّصدقّالصدق:  -6-3-2
يوضحّّبنودّاالختبارّوالجدولّالتاليبينّّرتباطّاالحسابّمعاملّباالتساقّالداخليّوذلكّ

ّذلك:

ّاختبارّالمهاراتّالحسابية.ّاالرتباطّبينّبنودّ(:4جدول )

 مفهوم المقارنة مفهوم العدد درجة التحصيل  
مفهوم 

 العدد
 0.412ّّّقيمةّر

0.026ّّالداللةّاإلحصائيةّ
مقارنة 
 األعداد

 0.525ّ0.217ّّقيمةّر
0.003ّ0.259ّّالداللةّاإلحصائية

الدرجة 
 الكلية

 لالختبار

 0.832 0.722 0.606 قيمة ر
 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

ّ

ّّّّ ّلبيرسون ّاالرتباط ّمعامالت ّجميع ّالسابق ّالجدول ّخالل ّمن ّاالختباّبيننالحظ ّربنود
ّّو ّّالكليةالدرجة ّمستوى ّعند ّإحصائيا ّدالة ّكانت ّحيث ّوتراوح0.001ّ)ّالداللةلالختبار )

عّالدرجةّوعليهّفإنّبنودّاالختبارّمتسقةّداخلياّمّ(0.832و0.0.6ّمعاملّارتباطهاّبينّ)
ّما ّوهذا ّلالختبار ّالحسابية.ّالكلية ّالمهارات ّاختبار ّصدق يؤكد



 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 

 

 



 

ّ

ّ

 الفصل الخامس

ّومناقشة النتائجعر  

 تمهيد 

 عر  النتائج -1
 عر  النتائج المتعلقة بالفرضيات -2
 مناقشة النتائج   -3
 اقتراحات -4

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 تمهيد:
رّبعدّأنّتعرفناّعلىّعينةّدراستناّفيّفصلّإجراءاتّالدراسةّالميدانيةّوطبقناّاختباّّّّ

،ّسنقومّفيّهذاّالفصلّبعرضّاىّحدعلكلّّ(ّتلميذ29)ّمهارةّالحسابّالموضحّسابقاّعلى
ّالفصولّ ّعلى ّاستنادا ّومناقشتها ّوكيفا، ّكما ّوتحليلها ّالحاالت ّعلى ّاالختبار ّتطبيق نتائج

ّ.والدراساتّالسابقةالنظريةّ

ّ

ّ:عر  النتائج -1

ّالتالميذّ ّدرجات ّعلى ّوالحصول ّالدراسة ّعينة ّعلى ّالحساب ّمهارات ّاختبار ّتطبيق بعد
ّ:(4فيّاالختبارّالتحصيليّنظمناّالنتائجّفيّالجدولّرقمّ)
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ّالتالميذّفيّمختلفّاالختبارات.ّّدرجاتتوزيعّّ(:5) ولجد

رقم 
 التلميذ

 درجة اختبار مفهوم
 العدد

درجة اختبار مقارنة 
 األرقام

درجة االختبار 
 الكلي

عالمة االختبار 
 الت حصيلي

1 6 4 10 10 
2 6 4 10 9.5 
3 5 3 8 10 
4 4 3 7 10 
5 6 4 10 10 
6 4 3 7 8 
7 6 1 7 6.5 
8 6 0 6 8 
9 2 2 4 8.5 

10 6 1 7 9.5 
11 6 1 7 7.5 
12 6 0 6 10 
13 5 4 9 10 
14 6 2 8 10 
15 6 4 10 10 
16 6 1 7 10 
17 6 4 10 10 
18 5 3 8 9 
19 6 4 10 10 
2 5 3 8 9.5 

21 6 4 10 10 
22 6 4 10 10 
23 6 2 8 5 
24 6 3 9 9.5 
25 6 4 10 10 
26 6 4 10 10 
27 6 4 10 10 
28 3 1 4 7.5 
29 3 1 4 3 
 261 234 48 156 المجموع

ّ
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(ّ ّرقم ّالجدول ّمفهوم5ّيوضح (ّ ّالعددية ّالمهارات ّاختبار ّفي ّالتالميذ ّعالمات ّتوزيع )
ددّبالنسبةّالختبارّمهارةّالع6ّإلى2ّّالمقارنةّ(ّحيثّتراوحتّدرجاتّالتالميذ:ّمنّّ–العددّ

ّ ّبين 1ّّوتراوحت ّدرجات4ّّإلى ّفكانت ّالتحصيلي ّاالختبار ّأما ّالمقارنة, ّمهارة ّاختبار في
ّ.(29ّإلى1ّّرمزناّللتالميذّأفرادّالعينةّبأرقامّمنّ)ّدرجات,ّوقد10ّإلى4ّّالتالميذّبينّ

ّ

ّلالختباراتّلدىّعينةّالدراسة.ّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّالمتوسطاتيبي نّّ(:6) لجدو

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االختبارات
 1.71 9.00ّالتحصيلّالمدرسي

 1.11 5.37 مفهومّالعدد
 1.39 2.68 مقارنةّاألرقام

 8.06ّّ1.96 الدرجةّالكليةّلالختبار
 

أنّمستوىّأداءّالتالميذّعلىّاختبارّالتحصيلّالمدرسيّمرتفعّّّالسابقيتبي نّمنّالجدولّ
ّ ّبلغ ّحيث ّ ّعام ّ)ّالمتوسطبشكل ّالتالميذ ّلعالمات 9.00ّالحسابي ّمن ّأكثر ّوهو ّالمعدل(

ّ)ال 5.00ّّنظري ّالعالمة ّأن ّحيث ّ)ّالكاملة( ّ)10ّلالختبار ّالدنيا ّوالعالمة ّوكانت0ّ( ،)
(ّكذلكّالحالّبالنسبةّالختبارّمفهومّالعددّحيث1ّ(ّوأدنىّعالمةّهيّّ)10ّأعلىّعالمةّّ)

ّ(ّ.3(ّمقابلّالمتوسطّالنظريّ)5.37بلغّالمتوسطّالحسابي)ّ
ّ

 :المتعلقة بالفرضيات النتائج عر  –2

ّ:تالبياناإليهاّالدراسةّبعدّتحليلّفيماّيليّعرضّللنتائجّالتيّتوصلتّ

ّ

ّ
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ّالنتائج المتعلقة بالفرضية األولى: -2-1

ّعلىّّّّ عالقةّارتباطيهّبينّالتحصيلّالدراسيّفيّمادةّّتوجدّ:أنهّتنصّالفرضيةّاألولى
ّابتدائي ّأولى ّالسنة ّتالميذ ّلدى ّالعدد ّومفهوم ّالرياضيات ّالفرضية ّهذه ّمن ّللتحقق ّتم.

ّسوّناملّبيّرـــالّمعـــهومّالعددّوالتحصيلّفيّالرياضياتّباستعمــمفّحسابّدرجةّاالرتباطّبين

ّ)ّو ّرقم ّالعدد7ّّالجدول ّومفهوم ّالرياضيات ّفي ّالتحصيل ّبين ّاالرتباط ّمعامل ّقيمة ّيبين )
ّة.عينةّالدراسلدىّ

ّ:ّيمثلّاالرتباطّبينّالتحصيلّالدراسيّفيّمادةّالرياضياتّومفهومّالعدد.(7) جدول

 المتوسط المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمة ر
 اإلحصائية

التحصيل 
ّالمدرسي

9.00ّ1.71ّ0.412ّ0.026ّ
5.37ّ1.11ّّمفهوم العدد

 

ئيّيتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّقيمةّمعاملّاالرتباطّبينّعالماتّتالميذّالسنةّأولىّابتدا
وهذهّقيمةّمرتفعةّتدلّعلىّأنّ(0.412ّعلىّاختبارّالتحصيلّواختبارّمهارةّاألعدادّكانّ)

هناكّعالقةّارتباطيهّموجبةّذاتّداللةّإحصائيةّتربطّبينّالتحصيلّفيّالرياضياتّومفهومّ
ّالعدد.

ّأنه ّللدراسةّالحالية ّاألولى ّالفرضية ّإلى ّبالنظر ّالقول ّيمكننا ّهنا ّمن ّذا: ّعالقة تّيوجد
ّ.ميذّالسنةّأولىّابتدائيّداللةّإحصائيةّبينّالتحصيلّفيّالرياضياتّومفهومّالعددّلدىّتال

ةّجابإلحيثّتمكنواّمنّاّدىّأغلبّالتالميذلّالعددّمفهومّاكتسابّختبارتبينّنتائجّهذهّاال
ّماّيؤكدّصحةّالفرضيةّاألولىّبوجودّعالقةّارتباطيهّالصحيحةّتقريباّعلىّ االختبارّوهذا

ّموجبةّبينّمفهومّالعددّوالتحصيلّفيّالرياضيات.
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ّبالفرضية الثانية: النتائج المتعلقة -2-2

ّ ّأنه: ّعلى ّالثانية ّالفرضية ّمادةّتنص ّفي ّالدراسي ّالتحصيل ّبين ّارتباطيه ّعالقة توجد
ّابتدائي ّأولى ّالسنة ّتالميذ ّلدى ّاألعداد ّومقارنة ّتمالرياضيات ّالفرضية ّهذه ّمن ّوللتحقق .ّ

عاملّحسابّدرجةّاالرتباطّبينّمفهومّمقارنةّاألعدادّّوالتحصيلّفيّالرياضياتّباستعمالّم
ّ)ّبيرسون. ّرقم ّالرياضيات(8الجدول ّفي ّالتحصيل ّبين ّاالرتباط ّمعامل ّقيمة ومقارنةّّيبين

ّعينةّالدراسة.األعدادّّلدىّ

ّ.:ّاالرتباطّبينّالتحصيلّالدراسيّفيّمادةّالرياضياتّومقارنةّاألعداد(8) جدول

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمة ر
التحصيل  اإلحصائية

ّالمدرسي
9.00ّ1.71ّ0.525ّ0.003ّ

2.68ّ1.39ّّمقارنة األعداد
ّ

ّمنّالجدولّالسابق ّأنّقيمةّمعاملّاالرتباطّبينّعالماتّتالميذّالسنةّأولىّابتدائيّيتبين
ّاألعدادّكانّ) ّتدلّعلى0.525ّعلىّاختبارّالتحصيلّواختبارّمقارنة (ّوهذهّقيمةّمرتفعة

ّالرياضياتّ ّفي ّالتحصيل ّبين ّتربط ّإحصائية ّداللة ّذات ّموجبة ّارتباطيه ّعالقة ّهناك أن
ّومقارنةّاألعدادّ.

ّ ّالقول ّيمكننا ّهنا ّأنهّومن ّالحالية ّللدراسة ّالثانية ّالفرضية ّإلى ّذاّوجد:تبالنظر تّعالقة
ّا ّبين ّإحصائية ّاداللة ّومفهوم ّالرياضيات ّفي ّلتحصيل ّأولىّلمقارنة ّالسنة ّتالميذ لدى

ّ.ابتدائي

ّ

ّ

ّ
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 بالفرضية الثالثة:  النتائج المتعلقة -2-3

ّ ّأنه: ّعلى ّالثالثة ّالفرضية ّتنص ّالتحصيل ّبين ّارتباطيه ّعالقة ّمادةّتوجد ّفي الدراسي
ّهذهّلدىّتالميذّالسنةّأولىّابتدائيّّالرياضياتّومهاراتّالحسابّاألساسية ّمن .ّوللتحقق

ّالرياضياتّ ّفي ّوالتحصيل ّ ّالحساب ّمهارات ّمفهوم ّبين ّاالرتباط ّدرجة ّحساب ّتم الفرضية
فيّّيبينّقيمةّمعاملّاالرتباطّبينّالتحصيلّ(9ّالجدولّرقمّ)ّوّ.باستعمالّمعاملّبيرسوّن

 عينةّالدراسة:لدىّّرياضياتّومهاراتّالحسابال

ّالحسابية.ادةّالرياضياتّوالمهاراتّاالرتباطّبينّالتحصيلّالدراسيّفيّمّ(:9)جدول

الداللة  قيمة ر االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتغيرات
9.00ّ1.71ّ0.606ّ0.000ّّالمدرسيّالتحصيل اإلحصائية

8.06ّ1.96ّّالدرجةّالكليةّلالختبار

ّ

ائيّأنّقيمةّمعاملّاالرتباطّبينّعالماتّتالميذّالسنةّأولىّابتدّيتبينّمنّالجدولّالسابقّّّ
(ّوهذهّقيمةّمرتفعةّتدلّعلى0.606ّعلىّاختبارّالتحصيلّواختبارّمهاراتّالحسابّكانّ)

ّالّر ّفي ّالتحصيل ّبين ّتربط ّإحصائية ّداللة ّذات ّموجبة ّارتباطيه ّعالقة ّهناك ياضياتّأن
ّ)مهاراتّالحساب(.والدرجةّالكليةّلالختبار

أنّمعامالتّاالرتباطّالثالثةّّو(0.5ّ(ّوهوّأقلّمنّ)0.000ّّوبماّأنّمستوىّالداللةّ)ّ
ّالرياضيات(ّ ّفي ّوالتحصيل ّاألعداد ّومقارنة ّالعدد ّمفهوم (ّ ّالثالثة ّالدراسة ّمتغيرات بين

ّجميع ّقويّهاجاءت ّطردية ّداللةة ّذات ّالمعامالت ّداللةّّإحصائيةّوجميع ّمستوى عند
ّأنه(0.01) ّالحالية ّللدراسة ّالعامة ّالفرضية ّإلى ّبالنظر ّالقول ّيمكننا ّهنا ّعالقةّ:من ّيوجد

لدىّتالميذّالسنةّأولىّّمهاراتّالحسابالرياضياتّّوذاتّداللةّإحصائيةّبينّالتحصيلّفيّ
ّ.ابتدائي
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ّمناقشة النتائج: -3

ّخّّّ ّالمن ّل ّارتباط ّعالقة ّظهرت ّالمعروضة ّفيالنتائج ّالتحصيل ّبين نشاطّّإيجابية
ّالوالّالرياضـيات ّمهارات (ّ ّاألساسية ّعددية ّكلمالعدمهارة ّأنه ّيعني ّوهذا ,)ّ ّوالمقارنة اّد

ّصحيح.والعكسّّعدديةالرياضـياتّارتفعتّالدرجةّفيّمهاراتّالّنشاطالدرجةّفـيّارتفعتّ

ضعفّفيّاكتسابّّإلىترجعّلتالميذّالّعوباتّتعلمّالرياضياتّعندّاأنّصّإلىتوصلناّّ
ّا ّساسألالمفاهيم ّالمفاهيم ّهذه ّأن ّوجدنا ّحيث ّتعلمّتتأثّالية، ّصعوبات ّباضطراب ر
ّالرياضيات ّحيث ّالكلي، ّالحسابي ّالمتوسط ّأن 8.06ّ)ّوجدنا )ّ ّأن ّيدل ذويّّلتالميذامما

ّنحرافّالمعياريّالكليّمقدرالساسية،ّوكانّاألمّالرياضياتّمكتسبينّالمفاهيمّاصعوباتّتعل
ّ 1.96ّ)ب ّحا(. ّأمام ّوضعنا ّالحيث ّّالت ّالمفاهيم ّهذه ّفي ّمشكل ّمن ّساسيةاألتعاني

ّتمكنتّمنّّو ّلمّيمنعّمنّّوّوّعددالمفهومّمعظمّالحاالت ّهذا ّجيد،ّلكن ّبشكل جودّالمقارنة
ّ ّففي ّاألخطاء، ّصحيحةّبعض ّإجابة ّأجابت ّالحاالت ّمعظم ّأن ّالحظنا ّالعدد ّمفهوم مهارة

ّلح ّالقلم ّالتالميذ ّأغلبية ّاستخدم ّالمناسبّوقد ّبالعدد ّوربطها ّمجموعة ّكل ّفي ّالنقاط ساب
ثناءّالذيّيقابلهاّوعددّاإلجاباتّالخاطئةّيرجعّإلىّعشوائيةّاإلجابةّوالتسرعّوعدمّالتركيزّأ

ّالحساب.

ّ ّأننا ّإلى ّاإلشارة ّتجدر ّالعدّ وهنا ّوليس ّالعدد ّمفهوم ّعن ّأنّ ألّ,نتكلم ّفي ّفرق ّهناك ّن
،ّأينّيدركّماهيةّوبينّأنّيكونّمكتسبّلهذاّالمفهومبشكلّتسلسليّّيتمكنّالطفلّمنّالعدّ 

لعددّ...فمفهومّاصغرّوبالكثيرّوّالقليلّوبالجمعكبرّوّاألألالعددّالمرتبطةّبالقبلّوالبعدّوبا
ّ ّالمكتوبة ّوخاصة ّاللغة ّوتطور ّاكتساب ّلكل ّومهم ّضروري ّيعتبر ّالشكل ّوهذهّمنهابهذا ،

ّأيّقبلّالتمدرسّيتمّفيهاّاكتسابّالمفاهيمخيرةّالتيّتكتسبّعلىّمرحلتينّمرحلةّقبليةّألا
ّال ّأخرى ّمرحلة ّثم ّبالعدد ّالمرتبطة ّماهية ّاكتساب ّاكتمال ّفيها ّيتم ّالعدحقة ّوعملية ّالعدد

ّ.،ّوالتيّتتمّفيّمرحلةّالتمدرسبشكلهاّالواسع

الحاالتّبعضّ،ّفمهارةّمفهومّالعددألخطاءّارتفعّمقارنةّبعددّافيّمهارةّالمقارنةّنالحظّ
ّت ّلم ّصحيحةقرأ ّقراءة ّاألعداد ّخاطئةّ، ّاستراتيجيات ّعلى ّاعتمد ّالبعض ّأن ّنالحظ كما

منّجهةّاليمينّكماّفيّّللمقارنةّبينّعددينّوذلكّبالنظرّإلىّالعددّالذيّيحملّأكبرّرقم
لذلكّاعتبرّّو1ّأماّالعددّالثانيّفرقمّآحاده6ّّفالعددّاألولّرقمّآحادهّّ(16ّو21ّ)،ّالمثال
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أما0ّّآحادهّفالعددّاألولّرقمّ(28ّّو30ّ)ّالعددينّكذلكّمعّ،ّولألمنّاّالثانيّأكبرالعددّ
إضافةّإلىّذلكّفإنّالصعوبةّفيّالتميزّ.ولأكبرّمنّاألّثانيوبذلكّال8ّآحادهّالثانيّفرقمّ

ّمش ّتسبب ّقد ّالمكاني ّالقيـــــــــــــــالبصري ّتعلم ّفي ّأنّــــــــــــــــــكالت ّمعناه ّوهذا ّللعدد, ّالمكانية مة
ّالبناءّالفئويّلألعدادّ)آحادّ,ّعشراتّ,ّمئاتّ....(ّتتكونّلديهمّ األطفالّالذينّلمّيتعل موا

ّ.ّصعوبةّفيّإجراءّالمقارنة

ّّّّ يّردودّالحركةّالزائدةّوالقابليةّلتشتتّوالخمولّواالندفاعّوعدمّالقدرةّعلىّالتحكمّفوتعد 
هيمّعلمّالمهاراتّوالمفادرةّعلىّتركيزّاالنتباهّيؤديّإلىّصعوبةّفيّتاألفعالّفالفشلّفيّالق

 ,ّوهذهّالقدرةّتتطلبّالتمييزّالبصريّوالسمعيّوالتذكرّ.الحسابية

لكنّتشغلّمواقعّمختلفةّأيّّألنّّوالرقمّّلتباسّبينّاألعدادّالتيّتحملّنفسكماّسجلناّا
ّألصغرّبسببالعددّانّالعددّاألكبرّّوىّعدمّالتميزّبيلديهماّنفسّاألرقام،ّوّهذاّماّأدىّإل

(17ّو13(ّو)16و21فيّالحالتين)1ّلدورّالخاناتّالتيّيمثلهاّالرقمّّوالجهلّلمنزلةّكلّرقمّ
دورّاللذانّاعتبراّمتساويانّدونّاألخذّبعينّاالعتبارّمنازلّاألرقامّّوّووعشراتّمنّرقمّآحادّ

زّبينّمجموعةّأعدادّيعودّإلىّعجاالختالفّالقدرةّعلىّالتعرفّإلىّالتشابهّّوالخاناتّّفعدمّ
ّوتجدر.ّالمكاني،ّقصورّفيّالمفاهيم،ّإضافةّإلىّقصورّفيّاإلدراك-فيّالتمييزّالبصرّي

ّ ّأن ّإلى ّالنتائجاإلشارة ّّهذه ّمع ّاتفقت ّمندراسات ّعواد)كل ّو1992,أحمد الهالليّ)(
2006).ّ

ّ ّ)القدسي, ّدراسة ّمع ّدراستنا ّنتائج ّاتفقت 2009ّكما ّمعرفة ّعدم ّفي ّالمكانيةّ( القيمة
ّّو ّاالنتباهّوجودلألعداد، ّوعدم ّالحل ّعشوائية ّتبعها ّعشوائية ّّ,أخطاء التالميذّّإتقانعدم

ةّالتيّأثناءّتعلمهمّفيّصفوفهمّالعاديةّبسببّأساليبّالتدريسّالتقليديالعدّوالمقارنةّلمفاهيمّ
ّوالقوان ّالمعلمون، ّوااليتبعها ّالنجاح ّوأسس ّالتربوية ّللّنتقالين ّالتلقائي ّدون ماّّنإتقاتلميذ

ّمماّيصعبّعلىّالمعلمّأنّيركزّقسمّالواحدداخلّالّتالميذالتعلمهّفيّالسابق،ّوتزايدّعددّ
ّ.إتقانهالممارسةّالمهاراتّالحسابيةّوبالتاليّعدمّّتلميذكلّعلىّ

وهذهّاألساليبّالتربويةّالّتتناسبّمعّخصائصّالتالميذّذويّصعوباتّالتعلمّفهمّبحاجةّ
الفرديةّالتيّتعالجّنقاطّالضعفّالتيّّباستخدامّاستراتيجياتّخاصةّبهم.ّإلىّتدريسّفردي

ّ .يعانيّمنهاّالتلميذّواالستراتيجياتّالتعليميةّالمناسبةّلتحقيقّاألهداف
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هّهذهّخاصةّالذينّليسّلديهمّميولّاتجاويكونّللمعلمّدورا ّفع اال ّفيّجلبّانتباهّالتالميذّ
لىّإتيّيمكنّمالحظتهاّوقياسها،ّويحللّالمهمةّالتعليميةّفهوّيحددّأهدافّالتعليمّالالمادةّّ

ّوفقّ ّالتدريس ّويتم ّالتالميذ، ّاحتياجات ّحسب ّالهدف ّلتحقيق ّالالزمة ّالفرعية مهاراتها
ومنظمةّلتحقيقّاألهدافّالتعليمية،ّكماّتتضمنّتعليماتّواضحةّإلجراءّّخطواتّمتسلسلة

ّ.لتعلمبّوإعطاءّالوقتّوالتكرارّالمناسبينّلالمناسّالتعزيزّالحلولّوتزويدّتغذيةّراجعةّوتوفير
ّإليهــوه ّوصلت ّما ّـــــــــــــــدراسّذا ّالصبا , ّأحمد ّمن)سميلة ّكل ّّ(2005ة ,2009ّ)ودراسة

Cross)ّإلى ّإضافة .ّّ ّمن ّكل Grouard e Smithّّ, 2008)دراسة ّإلى ّعزت ّأنّ (التي
ّحديثة ّتدريس ّأساليب ّاستخدام ّاألسبابّعدم ّتلك ّأهم ّمن ّكان ّإلىّومتطورة ّباإلضافة ,

ّ.ملهاّالطلبةّتجاهّمادةّالرياضياتاالتجاهاتّالسلبيةّالتيّيح

ّالقول ّيمكن ّتقدم ّما ّخالل ّالّ:ومن ّحققّدراسةإن ّالنقاطّّاأهدافهّتقد ّفي ّتتلخص التي
ّ :التالية

 ّ ّبين ّإيجابية ّارتباط ّعالقة ّوجود ّعن ّالنتائج ّكشفت ّالعددية األساسيةّالمهارات
ّ.الرياضـياتّّنشاطالتحصيلّفيّّو

 ّفيّمستوىّالتحـصيلّمفهومّالعددّلمتغيرّّعالقةّارتباطيهّالنتائجّعنّوجودّكشفت
ّ ّّنشاطفي ّّعلىالرياضيات ّمقياس ّعلى ّالكلي ّاألداء ّالالمستوى عدديةّمهارات

ّاألساسية.
 ّ ّوجود ّعن ّالنتائج ّارتباطيهكشفت ّالمقارنةّعالقة ّاألعدادّلمتغير ّفّبين مستوىّي

ّ ّفي ّّنشاطالتحصيل ّمقياس ّفي ّاألداء ّمستوى ّعلى ّاالالرياضـيات لعدديةّمهارات
 .األساسية

 

 :قتراحات اال -4

ّ: ناّنقترحّّماّيليفإنّةالحاليّةليهاّالدراسإتوصلتّّيتائجّالتنالّمنّخاللّ

 ضرورةّالكشفّعنّأخطاءّالتالميذّفيّمراحلّعمريةّمبكرة. 
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 ّفيّالرياضياتّوعرضهاّمنّخاللّّاألساسيةالتركيزّفيّالمناهجّالمدرسيةّعلىّالحقائق
 . استراتيجياتّتعليميةّمتعددةّالحواس

 ّّالشعور ّمن ّللتخلص ّالعملية ّبالحياة ّالرياضيات ّموضوعات ّربط ّمن ّاإلكثار محاولة
ّبجفافّهذهّالموضوعات،ّوذلكّبضربّأمثلةّعمليةّمنّبيئةّوحياةّالتلميذ.

 ثارّمنّاألمثلةّالمشروحةّمنّحيثّأفكارهاّومستوىّصعوبتها.اإلك 
 .تنويعّاألساتذةّلطرقّالتدريسّالمستخدمةّبحيثّالّيقتصرونّعلىّالطريقةّالتقليدية 
 ّضرورةّإعطاءّالتالميذّفرصةّللتفكيرّفيّحلّاألسئلةّفيّالفصلّوعدمّإهمالّالواجبات

ّالمنزليةّّمعّمتابعتها.
 فروقّالفرديةّبينّالتالميذ.ضرورةّمراعاةّاألساتذةّلل 
 ةّضرورةّاهتمامّاألساتذةّبالتقويمّالمستمرّوعدمّاقتصارّالتقويمّعلىّاالختباراتّومناقش

ّالتالميذّفيّأخطائهم،ّوذلكّلالستفادةّمنّنتائجّالتقويمّفيّتحسينّأداءّالتالميذ
 ّلرياضيات.إعدادّالطلبةّفيّكلياتّالتربيةّبشكلّجيدّوتدريبهمّالتدريبّالالزمّلتدريسّا
 .ّتكوينّاألساتذةّقبلّوأثناءّالخدمةّعلىّأفضلّالطرقّلتدريسّهذهّالمادة 
 ّصعوباتّّإعداد ّذوي ّالتالميذ ّأخطا ّمع ّالتعامل ّفي ّلمساعدتهم ّللمعلمين ّتدريبية برامج

 .التعلمّفيّالرياضياتّواالستفادةّمنهاّلتطويرّوسائلّعالجيةّناجحة
 ّ ّفي ّّاألساليبالتنوع ّويجب ّّأنالتعليمية ّحتى ّالتعليم ّوفيّّاإلتقانيتم ّالتالميذ لجميع

  .جميعّالمفاهيمّوالحقائق
 
ّ



 

 

ّ

 

 

 

قائمة المراجع
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نيةّبرنامجّللتعليمّاالنفعاليّفيّتنميةّالقدرةّالمكافعاليةّ.ّ(2016هشامّمحمدّشوقيّ)ّ,عمرو
جامعةّ.ّرسالةّماجستير.ّلدىّتالميذّالمرحلةّاالبتدائيةّذويّصعوباتّتعلمّالرياضيات

ّ:ّمصرّ.الزقازيق

ّّ,عواد ّتالميذّ.(1992أحمد) ّلـدى ّالحساب ّفي ّالشائعة ّالتعل م ّصعوبات ّوعالج تشخيص
ّ.جامعةّالزقازيقّّ)غيرّمنشورةّ(.رسالةّدكتوراّهّ.الحلقةّاألولىّمنّالتعليمّاألساسي

األخطاءّالشائعةّفيّالرياضيات،ّأنماطهاّوسبلّعالجهاّللتالميذّ.(2004صوالحةّ)ّ,عونية
ّالرياضيات ّفي ّالتعلم ّصعوبات ّالتربويةّ.ذوي ّالعلوم ّدراسات، 38ّ)المجل د. ّملحق(.

ّ.2011عمادةّالبحثّالعلميّ/ّالجامعةّاألردنية.ّ(.7ّ)

صعوباتّالتعلمّفيّالرياضياتّدراسةّميدانيةّعلىّطالبّ.ّ(1020)ّّيأيهمّعلالفاعوري,ّ
ّجامعةّدمشقّ.ّّ.رسالةّماجستيرّ.الصفّالثامنّفيّمدارسّمحافظةّالقنيطرة

دارّ:ّعمان.1ّطّ.المنهاجّالتعليميّوالتدريسّالفاعل(.2006ظمّ)سهيلةّمحسنّكاالفتالوي,ّ
ّع.شروقّللنشرّوالتوزيال

.ّطبعةّعربية.ّعم ان.ّأساليبّتدريسّالرياضيات(.2014ّفرجّهللا,ّعبدّالكريمّموسىّ)
ّاألردن:ّدارّاليازوريّالعلميةّللنشرّوالتوزيعّ.

.ّجامعةّقاصديّالتقييـمّالمبكرّالضطراباتّالتعلمّوجودةّالتعليم.ّ)د.ّت(ّجاللفرشيشي,ّ
ّ.ورقلةّ:مرباح

ّالعالجّالنفسيّلذوّي(.2007ّسليمانّسعيدّأحمدّ)ّّ,حمدانّمحمودّورجبّ,فضة

ّركزم.ّتمرّالعلميّاألولّللصحةّالنفسيةالمّؤّ.صعوباتّالتعلمّالراشدونّوالموهوبوّنّ

ّ.بنهاّ:ّجامعةّبنهىّ.قسمّالصحةّالنفسيةّ.كليةّالتربية.ّدراساتّوبحوثّالمعاقينّ

المهاراتّالعدديةّلدىّتالميذّصعوباتّتعلمّ.(2014بنّفالحّبنّمحمدّعليّالنباتيّ)ّ,فواز
المرحلةّاالبتدائيةّوالحلولّالمناسبةّلهاّمنّوجهةّنظرّمعلميّومشرفيّالرياضياتّفيّ

ّ.ديةالمملكةّالعربيةّالسعّوّ:جامعةّأمّالقرّى.ّرسالةّماجستير.ّمدينةّمكةّالمكرمة
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التّتقييمّمهارةّالحسابّالذهنيّودورهاّفيّالتحكمّفيّحلّالمشك(.2008ّقاسي,ّسليمةّ)
ّابتدائي ّالسادس ّالصف ّتالميذ ّعند ّجامعةّالرياضية ّمنشورة(. ّماجستير)غير ّرسالة .

ّمنتوريّ:ّقسنطينة.

ّ ّمحمد ّأحمد 2009ّ)القدسي، ّلــــــعوبـص(. ّالرياضيات ّتعلم ّالــــــات ّالمستوى ّتالميذ ثامنّدى
ّالتع ّاألساسيــــــــــمن ّليم ّدكت. ّـــــــــرسالة ّمنشورةّغير)وراه ّمحمـــــــــجامعّ(. ّعبّدــــة دّـــــبن

ّ.المغربّهللا:ّ

ّتامر)الكبيّ  ّحميد ّالواحد ّعبد ّ(2005سي، ّفيّ. ّالسابقة ّاألولية ّاألساسيات ّمعرفة أثر
ّتحصي ّعلى ّطلــــالرياضيات ّاإلعـــــل ّالمرحلة ّوالتــــبة ّالرياضيات ّفي رّفكيـــدادية

ّ.العراقّ:جامعةّاألنبارّ.الرياضي

ّمنير 1999ّ)كرمة، ّالصفّ(. ّلطلبة ّالكتابي ّالحسابي ّاألداء ّو ّالعددي ّالحس ّبين العالقة
ّ.فلسطين.ّجامعةّبيرزيت.ّرسالةّماجستيرّمنشورة.ّالتاسعّفيّمنطقةّبيتّلحم

.2ّ.ّطالمتفوقونّوتنميةّمهاراتّالتفكيرّفيّالرياضيات(.2011ّماضي,ّيحيىّصالحّ)
ّ.ّللنشرّوالتوزيعّدارّديبونوّعم ان.األردن:

ّ:ّدارّالصفاءّ.األردنّ.ّعمانّ.أساسياتّصعوباتّالتعلم.(2000)قاسمّحمدّالمثقال,ّألا

ّاستعراضّعنّ:إطارّمنهاجّرياضّاألطفالّفيّفلسطين.ّ(2018مجموعةّالبنكّالدوليّ)

ّالتقدمّالتنمويّفيّتعلمّالرياضياتّ.

ديـوانّ.ّالجزائر:2ّطّ.اإلحصاءّوالقياسّالنفسيّالتربـوّي(.2003ّ)ّمقدمّعبدّالحفيظ
ّ.ـاتّالجامعيـةالمطبوع

ّ:عمان.1ّّطّ.مناهجّالتربيةّالحديثة(.2000)محمدّمحمودّوالحيلة,ّتوفيقّمحمدّمرعي,ّ
ّ.سيرةّللنشرّوالطباعةدارّالم

ّ ّ)المغربي, ّأمين ّفيّ.(2012نبيل ّوالتحصيل ّالعددي ّوالذكاء ّالعددي ّالحس ّبين العالقة
ّ ّمحافظة ّفي ّاألساسي ّالسابع ّالصف ّطلبة ّلدى ّ"الخليلالرياضيات ّجامعةّ. مجلة

ّ.2012يونيوّ.84ّ-34ّ(.2)العددّ(.16)المجلدّ.األقصىّ)سلسلةّالعلومّاإلنسانية(
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فيّتدريسّالمهاراتّالعدديةّلدىVAKTّستراتيجيةّإ.(2019وضحىّعيدّسعودّّ)النفيعي,ّ
ّالمجلة.ABAّالتالميذّذويّاإلعاقةّالفكريةّضمنّالتصميمّالتجريبيّذوّالنزعةّالفرديةّ

ّ.2019أفريلّّ(.7)العددّ.العربيةّلعلومّاإلعاقةّوالموهبة

ّالهاللي 2006ّ)ّحمدان, ّالرياضياتّ(. ّتعلم ّلصعوبات ّعالجي ّتشخيصي ّنموذج فاعلية
ّالس ّالعربية ّبالمملكة ّاالبتدائية ّالمرحلة ّعوديةـــــــلتالميذ ّماجس. غيرّ)تيرـــــــــــــرسالة

ّ.السعوديةّ:جامعةّالرياض(.ّمنشورة

ّ.الجزائر.1ّط.ّتقنياتّالتدريس(.1999ّالدين)ّخيرّ.هني

ّ.ّالقدس:ّدارّالنشرّ)معلوت(.الرياضيات(.2013ّوزارةّالتربيةّوالتعليمّ)

.ّمنهاجّالرياضيات.يمناهجّالتعليمّاألساسيّللطورّالثان(.1996)وزارةّالتربيةّالوطنية
ّالجزائر:ّالديوانّالوطنيّللمطبوعاتّالمدرسية.

وطنيّ.ّالجزائر:ّالديوانّالكتابّالرياضياتّسنةّأولىّابتدائي(.2006ّوزارةّالتربيةّالوطنيةّ)
ّللمطبوعاتّالمدرسيةّ.

طرقّتدريسّالرياضياتّلذويّاالحتياجاتّ(.2018ّالوافي,ّعبدّهللاّبنّعوادّبنّسعدّ)
ّ.ّمصر:ّشعلةّاإلبداعّللطباعةّوالنشرّ.1.ّطالخاصة

ّ(2004الوقفي,راضي) ّالخاصة. ّالتربية ّعمان.1ّ.طأساسيات ّاألردن. ّ ّللنشرّ: جهينة
ّوالتوزيعّ.

ّ

 المراجع األجنبية: 

CHALON-BLANC A., Inventer, compter et classer "de Piaget aux 
débats actuels", A. Colin, Paris, 2005.ّ

ّ

ّ
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ّ:ّمواقع االنترنيت
2008.16H30-10-www.yahoo.fr/les dys / ALAIN POUHET / 15 

 :علىّمتاح.العدديّلحسا(.2005)رضاّالسعيد،
http://www.mbadr.net/articles/view.asp?id=36 

ّلى:ع.ّمتاحّبرامجّواستراتيجياتّتنميةّالتفكيرّوالقدراتّاإلبداعية(.2012ّأبرار,ّالعبدّهللّ)

  -https://talentandgifted.blogspot.com/2012/12/blogّ

post_523.html?fbclid=IwAR1vdonsW26WsUr1uOvUaFnzEU_kl6kDjUTyJ6M2LE

knrG_tL1C2Io-GzT7ّّ2012ديسمبر21الجمعة.ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

http://www.yahoo.fr/les%20dys%20/%20ALAIN%20POUHET%20/%2015-10-2008.16H30
http://www.mbadr.net/articles/view.asp?id=36
https://talentandgifted.blogspot.com/2012/12/blog-%20%20Abrar%20abdullahpost_523.html?fbclid=IwAR1vdonsW26WsUr1uOvUaFnzEU_kl6kDjUTyJ6M2LEGzT7-knrG_tL1C2Io
https://talentandgifted.blogspot.com/2012/12/blog-%20%20Abrar%20abdullahpost_523.html?fbclid=IwAR1vdonsW26WsUr1uOvUaFnzEU_kl6kDjUTyJ6M2LEGzT7-knrG_tL1C2Io
https://talentandgifted.blogspot.com/2012/12/blog-%20%20Abrar%20abdullahpost_523.html?fbclid=IwAR1vdonsW26WsUr1uOvUaFnzEU_kl6kDjUTyJ6M2LEGzT7-knrG_tL1C2Io
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 (: شروط وتعليمات االختبار 01الملحق )
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 (: اختبار مفهوم العدد02الملحق)
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 (: اختبار مقارنة األعداد03الملحق)
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 SPSS  جمنابرفي  راسةدال نتائج فرضيات(: 04الملحق )

 

Descriptive Statistics 

 Meanالمتوسط الحسابي 

Std. Deviation االنحراف
  المعياري

التحصيل 

 المدرسي
9.00 1.71  

  1.11 5.37 مفهوم العدد 

  1.39 2.68 مقارنة األرقام

الدرجة الكلية 

  1.96 8.06 لالختبار

 

 

 

 

 

 دمقارنة األعدا العددمفهوم  

الدرجة الكلية 
 لالختبار

Math Scolaire 
 التحصيل المدرسي

Pearson   606**0 .525**0 .412*0 قيمة ر. 

Sig. 0.000 0.003 .0026 هئيحصاالداللة اإل 

    

ConceptNumb
er 

 مفهوم العدد

Pearson   722**0 0.217  قيمة ر. 

. Sig0.000 0.259  ية    ئالداللة اإلحصا 

 
 

القيمة الوحيدة غير 
 دالة إحصائيا

 

Number 
Comparions 

 دمقارنة األعدا

Pearson   832**0   قيمة ر. 

Sig. 0.000   ية    ئالداللة اإلحصا 
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	- إدراك المفاهيم والأساليب الرياضية في إجراء تلك العمليات.
	- استخدام المفاهيم الرياضية في إجراء تلك العمليات.
	- حل المشكلات .
	- التفكير على مستوى الإبداعي. (ماضي , 2011, ص122)
	2-2- أنواع المهارات الأساسية:
	هناك مهارات رياضية أساسية لا غنى عنها لكل تلميذ وقد حددها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية NCTM من ضمن عشرة موضوعات وهي:
	- الأرقام والأعداد مثل: معرفة القيمة المنزلية للرقم.
	- العمليات الحسابية وخصائصها مثل: إجراء العمليات الحسابية على المقاييس.
	- الجمل والعبارات الرياضية مثل: تكوين عبارات رياضية من مسائل لفظية.
	- الهندسة مثل:تمييز الخطوط المتوازية والمتعامدة والأفقية والمتقاطعة.
	- القياس مثل: استخدام مقاييس الطول والمساحة والحجم والوزن والنقود.
	3- الرياضيات في المدرسة الابتدائية:
	3-1- مناهج الرياضيات:
	3-1-1- مفهوم المنهاج:
	يعرف فرحان ومرعي( 1990) المنهج على أنه: "جمع الأنشطة التي يقوم المتعلمونبها أو جميع الخبرات التي يمرون عليها تحت إشراف المدرسة وبتوجيه منها سواء أكان ذلك بالمدرسة أو خارجها". (الفتلاوي, 2006, ص38)
	عرفه بورد توميس وتيرني( 1993) :"على أنه اسم لكل مناحي الحياة التربوية النشطة والفعالية لكل فرد بما فيها الأهداف والمحتوى والأنشطة والتقويم ".(مرعي,2000, ص25)
	3-1-2- عناصر المنهج :
	إن مفهوم المنهاج الذي نتبناه، رباعي العناصر أو المكونات (الأهداف، المحتوى، الطرائق التدريسية والوسائل التعليمية، والتقويم)، وهذه العناصر مترابطة ومتشابكة، يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر بها، وكل عنصر من هذه العناصر يشكل نظاما فرعيا ضمن النظام الكلي، ولق...
	- لماذا نعلّم؟ ويشير إلى الأهداف.
	- ماذا سنعلّم؟ وتشير إلى المحتوى .
	- كيف سنعلّم وبماذا؟ وتشير إلى الطرق التدريسية الوسائل التعليمية.
	- هل تمّ التعلّم ؟ ويشير إلى أسلوب التقويم .
	إن هذه العناصر ترتبط فيما بينها، فالأهداف تؤثر في المحتوى والمحتوى يؤثر في الطريقة التدريسية والوسائل التعليمية، حيث يتأثر التلاميذ بالخبرات التي تنظم لهم وتبين استعداداتهم للتعلّم ومراحل نموهم العقلي, ولما كان التأكد من مدى تتحقق الأهداف، فقد بات من ...
	3-1-3- أسس المنهاج :
	إن تحديد أهداف المناهج واختيار المحتوى المناسب واختيار أفضل الطرق والتقنيات التربوية ووسائل التقويم المناسبة, يعتمد على أسس يبنى عليها المنهاج تراعي الاتجاهات الحديثة في العملية التربوية .
	الأساس الفلسفي: ينبثق من فلسفة التربية في المجتمع, وينبثق عنها الأهداف العامة التي ترشد إلى صياغة الأهداف التعليمية في مختلف مراحل التعليم لمختلف المباحث.
	الأساس النفسي: ينبثق من احتياجات المتعلم الجسمية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والروحية ومن مطالب النمو للمتعلم فضلا عن مراعاة نظرية الأسس والأصول المتبعة في عملية التعلم والتعليم .
	الأساس الاجتماعي: يراعي احتياجات المجتمع وثقافته وقيمه ومشكلاته ومعطياته البيئية والتغيرات في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
	الأساس المعرفي: ينبثق من طبيعـــــــة المادة المعــــــرفية من حيث طريقة بنائها وطرق بحث فيها, والتسلسل المتبع في تنظيم المفهومات والحقائق والمعارف وتكاملها.(فرج الله, 2013)
	3-1-4-محتوى منهاج الرياضيات في السنـة الأولـى من المرحلة الابتدائية:
	تعتبر هذه السنة الدراسية بداية تكوين المفاهيم العلمية؛ وقد خصص لهذه المادة حصص يومية تقريبا، كل حصّة تمتد ما يقارب ساعة من الزمن منظمة كالآتي:
	- أنشطة البناء والتطبيق: يتم في هذا الدرس تعليم مفاهيم وإجراءات رياضية جديدة وتطبيقها عمليا، بمساعدة بعض الأدوات المتاحة، أو بتمارين من الكتاب المدرسي.
	-      أنشطة التقويم: يتم في هذه الحصّة تطبيق ما تعلمه التلميذ في الدرس السابق، من خلال تمارين وأنشطة حل المشكلات، ليتمكن المعلم من التحقق من صحة مكتســـبات التلميذ، وتصحيح الأخطاء.
	-       أنشطة الدعم: تأتي هذه الأنشطة بعد حصص البناء ،التطبــيق والتقويم لكل درسين، لدعم المكتسبات من خلال تمارين ومسائل رياضية، وطرح وضعيات مختلفة للمواضيع الرياضية المُتعلمة.
	يمكن تلخيص محتويات مادة الرياضيات للسنة الأولى في المحاور التالية:
	- المفاهيم الأولية للفضاء: هذا التعلم ضروري لتعليم باقي محتويات المادة، ويكمن الهدف منه في بناء مفاهيم أولية حول الاتجاهات (يمين /يسار، فوق/ تحت) ومقارنة الأشياء حسب صفاتها ( أكبر / أصغر، طويل/ قصير) وتكوين لغة خاصة بهذه المفاهيم.
	- العدّ: تعلم الأعداد، تسميتها، رموزها، وتطبيقاتها كعدّ الأشياء، وفي هذه المرحلة لا يتجاوز التعلم مرتبة العشرات، ومن بين التمارين المقدمة: مقارنة وترتيب الأعداد، كتابة العدد الذي يلي أو يسبق العدد المكتوب...
	- الحساب: من تطبيقات الأعداد نجد الحساب، والعملية الحسابية المتناولة في هذه السنة هي عملية الجمع بغرض تعلم الكتابات الجمعية والرمزان + و = ، والجديد في هذا البرنامج تعلم استخدام الآلة الحاسبـــــــــــــة، والذي يهـــــــــدف –حسب المنهاج- إلى جمــــع...
	- مرجعية التجميع في العد: تتناول بعض الدروس تجميع الأشياء واستبدالها بوحدات مرجعية، مثال: إذا كان المرجع على أساس عشرة، فكل عشرة أشياء تقابل الواحد، أي إذا كان لدينا عشرون وحدة فهي تقابل 2، ونفس الشيء بالنسبة للمرجع 5 أو3 ( عشرون وحدة تقابل 4 بالمرجعي...
	هذا النشاط مهم للغاية، فهو يساعد على:
	o تعلم الكتابات الرياضية الكبيرة وتنظيمها في وحدات، عشرات، مئات ...الخ
	o استخلاص المفهوم الحقيقي للعدد، من خلال التعرف على وظائف العدد، والمجال الواسع الذي قد تمثله، وكذلك إمــــــــكانية استعمــــــــــال نفس الرقم للدلالة على الأشياء المفردة، أو مجموعة من الأشياء.
	o تعتبر مكتسبات أولية لتعلم المقادير، رموزها وطرق قياسها، فـ1 متر يساوي 10 ديسيمتر و100 سنتيمتر، وهو يساوي أيضا 3.280833 بوحدة القدم و 39.3707 أنشا، كما يكفي استعمال شريط بطول المتر لقياس الأطوال.
	o تجريد العدد من ارتباطه بالملموس: فالواحد في الواقع لا يمثل دائما واحدا حقيقيا، بل قد يقابل مجموعة من المواضيع عددها يتجاوز الواحد.
	o تمهيد لتعلم قوى الأعداد، المضاعفات، والأعداد العشرية.
	- التمييز بين بعض الأشكال والمجسمات: وذلك من خلال التعرف على صفاتها (مستديرة –منحنية – ذات أوجه أو أضلاع (أحرف) –ذات رؤوس وزوايا...) يُعتمد في ذلك على المقارنة والوصف، ويشار إلى أشياء من الواقع تشبه هذه الأشكال أو المجسمات (علب –كرات –قوارير –بنايات.....
	- تعليم المفاهيم الزمنية (قبل /بعد –أمس/ اليوم /غدا-...)
	(كتاب الرياضيات للسنة الأولى ابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر 2006)
	3-2-أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية :
	من أهداف تدريس الحساب أن يكتــــــــــسب المتعلم السرعة والدقة في الوصـــــــــــول إلى النتـائج، واكتساب المهارة أي السرعة والدقة في إجراء عمليات الجمع والـضرب والطـرح والقسمة على الأعداد الصحيحة والكسرية، الاعتيادية والعشرية، وأن يكتسب المهارة ف...
	يمكن تلخيص أهداف تعليم الرياضيات ( الحساب ) في النقاط التالية:
	3-2-1- أهداف عامة:
	- هدف نفعي اجتماعي: في حياتنا اليومية نحتاج للحساب في ممارسة البيع والشراء في شتى المعاملات التي تتطلب ذلك.
	- هدف تربوي: فتدريس مادة التربية الرياضية(الحساب) تقوي لدى الطفل الإرادة وربط الأفكار وتساعده في الحل كما تساعده في تقوية الملكات العقلية الأخرى، منها الذاكرة، الخيال، الاستنتاج والعقل وحتى من الناحية الوجدانية على حب الصدق والصراحة.
	- هدف تثقيفي: من خلال تعليم الحساب يتوصل التلميذ إلى امتلاك الرموز العددية ويستطيع مزاولة العمليات المتعددة بمهارة وفهم.
	- هدف معرفي: وهي المعارف الضرورية التي ترتبط بالمعلومات الأساسية والتي تقوم على أساسها البنية الرياضية مثل القوانين والمعارف والعلاقات ومصطلحات ورموز وإشارات وأسماء الأعداد والأشكال الهندسية، والإشارات الحسابية هي معارف يجب على التلميذ معرفتها حتى يمك...
	- هدف مهاري: والمقصود بالمهارة هو اكتساب التلاميذ كفاءة عالية في الأداء الرياضي وتعتبر المهارة شرطا أساسيا في النمو الرياضي، وتتمثل هذه المهارة في حسن استخدام الأدوات الهندسية في الرسم والقياس، وإجراء العمليات الحسابية بالسرعة المطلوبة والزمن المحدد، ...
	- هدف يتعلق بأساليب التفكير: ويراد بها الأساليب الرياضية في التفكير، وهي أساليب تعتمد على مستويات متدرجة في الفهم فتبدأ من البسيط حتى إذا استوعبت تدرجت نحو المعقد الذي يتطلب خبرات وقدرات عقلية أكثر نضجا، حتى تنظم مفاهيم وحقائق المادة الدراسية في الذهن...
	- هدف يتعلق باكتساب الاتجاهات والميول: لا تخلو مادة الحساب من الحالات العاطفية، فارتباطها بعمليات التفكير لا يجعلـــها جافة خاليــــــة من المؤثــــرات الانفعالية، فهي تساعد التلميذ على اكتساب اتجاهات وميول ويقصد بالاتجاهات الحالات الفكرية المرتبطة با...
	4- مظاهر وآثار صعوبات الحساب على التلاميذ:
	كثيرا ما يظهر على ذوي صعوبات تعلم الحساب مظاهر عدّة من صور الضعف أهمها كما يرى (علي ,2001) ضعف التحصيل الدراسي:هو ضعف في إتقان جملة من المهارات والمعارف التي يمكن أن يمتلكها الطالب,بعد تعرضه لخبرات تربوية في مادة دراسية معينة,أو مجموعة من المواد ,...
	إضافة إلى المظاهر التالية:
	أ- صعوبة تمييز الأحجام.
	ب- صعوبة تمييز الأشكال.
	ج- صعوبة في المهارات الحسابية.
	د- صعوبة تمييز قيمة منزلة العدد.
	ه- الصعوبة في إنتاج الأشكال الهندسية.
	و- استغراق وقت طويل في تنظيم الأفكار.
	ز- الإخفاق في فهم المسائل الرياضية شفويا.
	ح- صعوبة كتابة الأرقام الحسابية, والرموز الرياضية بشكل صحيح, والخلط بينها.
	ط- صعوبات الحساب الحياتية, مثل: صعوبة التعامل بالنقود, أو التنقل, أو التعرف على الاتجاهات .
	ي- الإخفاق في قراءة الرموز الرياضية بشكل صحيح ( الأعداد – العلاقات الحسابية – فهم مدلولها وصعوبة نطقها )
	ك- صعوبات الحساب المجردة: وتعني الصعوبة في تطبيق القوانين والنظريات كإجراء عمليات الجمع أو الطرح على الأعداد الصحيحة.(زيادة , 2005,ص460)
	وإذا أمعنا النظر في صعوبة تعلم الرياضيات بوجه خاص وجدناها تتمثل في مواجهة مشكلات إجراء العمليات الحسابية من جهة وصعوبة في حل المسائل من جهة أخرى ويمكن أن تحدث هذه الصعوبة منفردة أو مصاحبة لصعوبات تعلم أخرى.(الوقفي راضي, 2004, ص270)
	وتتمثل هذه المظاهر حسب ما أوردها (المثقال,2000, ص108) في ما يلي:
	- الخطأ في الربط بين الرقم ورمزه, كأن يطلب منه رقم 7 فيكتب 9 مثلا.
	- الخلط وعدم التمييز بين الأرقام المتشابهة وذات الاتجاهات المتعاكسة, مثل (9,6)أو(61’16)أو(82,28).
	- الخطأ في كتابة اتجاه الرقم )تكتب)و(تكتب)و(تكتب), عكس الأرقام أثناء القراءة أو الكتابة مثلا(48)يقرأه(84).
	- الخطأ في إتقان المهارات والمفاهيم الحسابية,كعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمــــــــــــــة, وكذا الخلــــــــط في التعامل مع الأرقام حسب مكانها(آحاد, عشــــرات
	مئات ......) , والأمثلة على هذا كثيرة منها:
	- يقوم بعملية الجمع وينسى الاحتفاظ بالواحد 27+14=31
	- أو يكتبها بالشكل التالي 27+14=311.
	- أو يجري العمليات الحسابية المعروفة بداية من اليسار بدلا من اليمين مثل 213+194=308 , وغيرها من الأمثلة.



