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 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
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 اإلهـــــداء

 إلى خاتم األنبياء والمرسلين  محمد صلى اهلل عليه وسلم. 
 جنتي في األرض   ،وبوابتي لجنة الخلد  ، إن شاء اهلل تعالى: ي  إلى والد 
  والصدق والوفاء.... جسر المحبة والعطاء :إلى إخوتي وأخواتي. 
   والمشوار الصعب....رفيقة الدرب الطويل : إلى زوجتي. 
 إلى ابني يونس ، وابنتي جود 
  والمسلمينالذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة اإلسالم : إلى الشهداء. 
  من أجل الدين .....الذين ضحوا بزهرة حياتهم: إلى األسرى واألسيرات

 .والوطن
  المجاهدين والمقاومين والمرابطين على ثغور :إلى من لبوا نداء الحق

 .الوطن
 ، وورثة ...... وحملة القرآن.... ومنابع العطاء.... رواد الفكر  إلى أساتذتي

 األنبياء
 رسالتي إلى هؤالء جميعا أهدي 

 الباحث 
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 الشكر والتقدير

اِكِرينَ  ِمنْ  َبْل الل ه فَاْعبُْد َوُكنْ  {:الحمد هلل حمد الشاكرين ،القائل في كتابه المبين    }الش 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد سيد المرسلين ،الموصي أتباعه  .(66:الزمر)
أخرجه ". )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل :"المؤمنين ،بقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 :، وبعد (أحمد وأبو داوود والترمذي
إاّل أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير  جهديال يسعني وأنا في هذا المقام أقطف ثمار 

إبراهيم حامد األسطل حفظه اهلل الذي أشرف على هذه  /واالمتنان من الدكتور
الرسالة ،وتعهدها بالرعاية واالهتمام والمتابعة ،فأسأل اهلل عز و جل أن يعينه على 

أن يسدد على طريق الحق خطاه ، وأن يحرسه بعينه و حمل هذه االمانة العظيمة 
 .لتي ال تنام ليظل من سندة العلم وأهله ا

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان العظيم،ألستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
محمود إسماعيل الحمضيات حفظهما اهلل لقبولهما / عزو إسماعيل عفانة ، د/ د.أ

ة كي مناقشة هذه الرسالة ، ولما بذلوه من جهد ثمين في تنقيح وتقييم هذه الرسال
 .تصبح على أكمل وجه وفي أحسن صورة

وال يفوتني أن اتقدم بالشكر والعرفان إلى المحكمين الذين حكموا أدوات هذه الدراسة 
 .ولم يبخلوا علي بالمساعدة 

      : كما وأتقدم بالشكر الجزيل والموصول إلى األستاذ القدير المربي الصديق 
 .  كان عونا لي في إجراء هذه الدراسةعبد العزيز عامر الذي /  أسامة محمد. أ

أحمد فؤاد . أ: أضف إلى ذلك الشكر الموصول إلى األستاذ القدير المربي القريب 
 .الهباش الذي ساعدني في تنسيق الرسالة 

وال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعد على إتمام وتنفيذ هذه 
اء في مدرستي العريقة مدرسة خالد الحسن الثانوية سو  .الرسالة كل في موقعه واسمه



 و
 

للبنين ممثلة بمديرها والهيئة التدريسية،وكذلك إلى العاملين في مديرتي التربية والتعليم 
 .في شرق وغرب خان يونس

أخيرا أسأل اهلل العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إجراء هذه الرسالة،فما كان من 
 . خطأ أو نسيان فمني  ومن الشيطان توفيق فمن اهلل وما كان من

ْلُت َوإَِلْيِه ُأِنيبُ ) ِ َعَلْيِه َتَوكا  (88)هود ( َوَما َتْوفِيقِي إَِّلا بِاَّللا
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 :ملخص الدراسة

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها  التعرف علىهدفت هذه الدراسة إلى 
ت مشكلة دحيث تحدعشر علوم إنسانية بمحافظة خان يونس  / لدى طلبة الصف الحادي

الدراسة في التعرف على هذه المعوقات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها ولتحقيق ذلك سعت 
في دراسته المنهج  ، واستخدم الباحثالدراسة لإلجابة عن بعض األسئلة الموضحة كما وردت 

في استبانة للمعلمين وأخرى للطلبة ،حيث تم التأكد من صدقهما  لتحليلي المتمثلاالوصفي 
معلمًا (68)طالبًا وطالبة و( 666)وتكونت عينة الدراسة من وثباتهما بالطرق المناسبة لذلك ،

لتحديد أبرز معوقات تعلم (   spss)إحصائيا باستخدام برنامج  االستبانتين ثم حللت ومعلمة ،
، وقام الباحث أيضا بإجراء مقابلة  علوم إنسانية / لحادي عشرالرياضيات لدى طلبة الصف ا

علوم إنسانية للوقوف بصورة  / مع بعض معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الحادي عشر
، وقد تم تنفيذ أدوات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  أكبر على هذه المعوقات

دراسة أن هناك معوقات لتعلم الرياضيات لدى م وكان من أهم نتائج ال2102/2106الدراسي 
أن أهم هذه المعوقات طبقا لمجاالت االستبانة كانت و طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية 

 :كالتالي

ما يتعلق بالكتاب المدرسي حيث كانت أهم هذه المعوقات ،ضعف الترابط بين وحدات  -0
 .همالكتاب المقرر ،أنه ال يراعي ميول الطلبة وحاجات

ما يتعلق بالطالب فكان أهم هذه المعوقات ،اهتمامه بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل  -2
إلخ،ضعف عام في القواعد والقوانين الرياضية .....االنترنت ،المباريات ، وسائل ترفيه 

 .،االتجاهات السلبية من قبل الطالب نحو تعلم الرياضيات

وقات ، اتباع المعلم طرق تقليدية في شرح دروس ما يتعلق بالمعلم فكان أهم هذه المع -6
الرياضيات ،عدم استخدامه للوسائل التعليمية ، أخيرا تركيزه على أسلوب التلقين في تدريس 

 .الرياضيات

ما يتعلق بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية حيث تبين أن أهم هذه المعوقات هي األعداد  -4
 .اليومي للطالب  الدوام جدولنهاية مالءمة الحصص في  الكبيرة للطالب داخل الفصول ،وعدم



 ح
 

وقد أوصى  وبناء على هذه النتائج تم وضع تصور مقترح للتغلب على بعض هذه المعوقات ،
ضرورة االهتمام بهذه المعوقات وعدم االستهتار بها، إعادة :الباحث بعدة توصيات كان أهمها

اإلنسانية،عمل اختبارات تشخيصية للوقوف على مواطن النظر في مقرر الرياضيات لفرع العلوم 
الضعف لدى الطلبة حتى يتسنى معالجتها ، التأكيد على تعلم أساسيات الرياضيات لدى الطلبة 
في مراحلهم األولى ، إعطاء حوافز للمعلمين بأنواعها ،وأخيرا التواصل بين المدرسة واألسرة 

 .تم التغلب على هذه المعوقاتوالمجتمع ووزارة التربية والتعليم حتى ي
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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة الموضوع 

 ب  كريم آيات قـرآن

 د  اإلهداء

 ه شكر وتقدير

 ز الدراسة ملخص

 ط  المحتويات قائمة

 م  الجداول قائمة

 س المالحق قائمة

 01-0 أهميتها و الدراسة خلفية :األول الفصل

 2 المقدمة

 7 الدراسة مشكلة

 7 أسئلة الدراسة

 8 أهداف الدراسة

 8 أهمية الدراسة

 9 حدود الدراسة

 9 مصطلحات الدراسة

 40-00 النظري اإلطار :الثاني الفصل

 02 مقدمة

 02 هية الرياضيات وأهميتهاما : األول المحور

 02 ماهية الرياضيات 



 ي
 

 06 أهمية الرياضيات 
 الطلبة في المرحلة الثانويةخصائص : المحور الثاني 

 
04 

 05 أهمية التعليم الثانوي في عصرنا الحاضر :المحور الثالث 

 07 (الثانوي )االهتمام العربي بتطوير التعليم ما بعد األساسي 
 أهداف التعليم في المرحلة الثانوية

 
08 

أهداف تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي في :المحور الرابع 
 فلسطين

21 

 21 أهداف تتعلق بالتفكير المنطقي 

 21 أهداف تتعلق بالمهارات 

 21 أهداف تتعلق بعالقة الرياضيات بالعلوم األخرى والتكنولوجيا والبيئة 
 االهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات للصف

 20 الحادي عشر علوم إنسانية  

تدرس مبحث الرياضيات في بعض الدول العربية التي  : المحور الخامس
 22 (العلوم اإلنسانية )الصف الحادي عشر الفرع األدبي 

 22 جمهورية مصر العربية : أوال 

 24 المملكة األردنية الهاشمية : ثانيا 

 26 اإلمارات العربية المتحدة : ثالثا 
 معوقات تعلم وتعليم الرياضيات : المحور السادس

 
27 

 27 تعلق بالكتاب المدرسي ما ي: أواًل 

 28 تعلق بالطالبما ي : ثنياً  

 29 تعلق بالمعلمما ي : ثالثًا 

 61 (البيئة الصفية واإلدارة المدرسية)تعلق بالبيئة التعليمية ما ي: رابعًا 
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 01-44 الدراسات السابقة : الفصل الثالث 

معوقات تعليم وتعلم الرياضيات وبعض ب تتعلقدراسات : المحور األول 
 المواد األخرى 

66 

 44 من الدراسات السابقة التعليق على المحور األول 
صعوبات ومشكالت تعلم الرياضيات في دراسات تتعلق ب: المحور الثاني 

 المراحل المختلفة 
47 

 58 من الدراسات السابقة التعليق على المحور الثاني 

 59 الدراسات السابقةتعليق عام على 
 بماذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؟

 
61 

 01-00 الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع 

 62 منهج الدراسة 

 62 مجتمع الدراسة 

 65 عينة الدراسة 

 66 أدوات الدراسة 

 68 صدق االستبانة 

 75 ثبات االستبانة 

 77 المقابلة :  الثالثةاالداة 

 78 ثبات المقابلة 

 78 صدق المقابلة 

 79 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

 81 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 040-00 نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات : الفصل الخامس 
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 82   المقدمة

 82 اإلجابة عن سؤال الدراسة األول 

 94 طبقا للمقابالتإجابة السؤال األول 

 016 اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني 

 006 اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث
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 022  سادساإلجابة عن سؤال الدراسة ال

 026 الدراسةملخص نتائج 

 027 توصيات الدراسة 

 028 مقترحات الدراسة 

 043-042 المراجع 
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  قائمة الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 62 إنسانية في محافظة خان يونسبة الحادي عشر علوم أعداد طل 0

 66 ونسعلوم إنسانية في مديرية غرب خان أعداد طلبة الصف الحادي عشر  2

 64 أعداد طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية في مديرية شرق خان يونس 6

 65 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع والمنطقة التعليمية 4

 66 مديرية غرب خان يونسفي من الطلبة عينة الدراسة  5

 66 في مديرية شرق خان يونسمن الطلبة عينة الدراسة  6

 69 لفقرات استبانة المعلمينالداخلي  االتساق صدق 7

8 
مع المعلمين استبانة اط بين درجة كل مجال من مجاالت معامل االرتب

 الدرجة الكلية لفقرات االستبانة 
72 

 76 الداخلي لفقرات استبانة الطلبة االتساق صدق 9

01 
مع الدرجة الطلبة استبانة اط بين درجة كل مجال من مجاالت معامل االرتب

  الكلية لفقرات االستبانة
75 

 76 الستبانة المعلمين والطلبةمل الثبات بطريقة التجزئة النصفية امع 00

 77 الستبانة المعلمين والطلبة مل الثبات بطريقة الفا كرونباخامع 02

 81 (مقياس ليكرت الخماسي) أطوال الفقرات  06

 86 .استبانة معلمين ( المتعلقة بالكتاب المدرسي ) تحليل فقرات المجال األول  04

 85 .استبانة معلمين (  بالطالبالمتعلقة ) تحليل فقرات المجال الثاني  05

 88 .استبانة معلمين (  بالمعلمالمتعلقة  )تحليل فقرات المجال الثالث  06

07 
( المتعلقة بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية ) تحليل فقرات المجال الرابع 

 .استبانة معلمين 
91 
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 96 تحليل مجاالت االستبانة مجتمعة من وجهة نظر المعلمين 08

 016 استبانة طلبة( المتعلقة بالكتاب المدرسي ) تحليل فقرات المجال األول  09

 008 .استبانة طلبة (  بالطالبالمتعلقة ) تحليل فقرات المجال الثاني  21

 000 .استبانة طلبة (  المتعلقة بالمعلم) مجال الثالث تحليل فقرات ال 20

22 
( المتعلقة بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية ) تحليل فقرات المجال الرابع 

 002 .استبانة طلبة 

 005 تحليل مجاالت االستبانة مجتمعة من وجهة نظر الطلبة 26

24 
حول المعوقات التي  المعلمينالفروق بين إجابات  لداللةمان وتني  اختبار 

 تواجه طلبة الحادي عشر علوم إنسانية باختالف جنس المعلم
 

006 

25 
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 المالحق قائمة 

رقم 
 الملحق

 الصفحة اسم الملحق  

 068 االستبانة في صورتها األولية  0
 046 استبانة المعلمين في صورتها النهائية 2
 048 استبانة الطلبة في صورتها النهائية 6
 056 المقابلة 4
 055 رسالة السادة المحكمين 5
 056 أسماء السادة المحكمين  6
 057 التصور المقترحالمعلمون الذين تم مناقشتهم في وضع  7
 058 تسهيل المهمة من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم  8
 059 تسهيل المهمة من الوزارة إلى محافظة خان يونس  9

 061 تسهيل مهمة من مديرية شرق خان يونس  01
 060 تسهيل مهمة من مديرية خان يونس 00
 062 خطوات تطبيق التصور المقترح 02

 067-066 دروس التصور المقترح 06-07
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة 
 الدراسة مشكلة 
 الدراسة أسئلة 
 الدراسة أهداف 
 أهمية الدراسة 
 حدود الدراسة 
 مصطلحات الدراسة   
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة

 حياة من يتجزأ ال جزًءا أصبحت المعاصرة أنها الحياة في وأهميتها الرياضيات لدور المتتبع يرى
 ، الحديثة التقنيات ودخول المعلومات وثورة المعرفي التفجر فيه ساد عصر في خصوًصا ، الفرد
 التي المشكالت على للتغلب متكاملة رياضية بمعرفة وذلك العمل إتقان يستوجب الذي األمر
 . الفرد تواجه
 على القائمين والمعلمين التربويين والمشرفين المناهج وواضعي التربويين من الكثير اجتهد وقد

 على الرياضيات معلم تساعد التي االستراتيجيات ورسم األهداف وضع ،في الرياضيات تدريس
 صعوبة من قائمة الشكوى زالت فال االهتمام هذا كل من بالرغم ولكن ، المالئم بالشكل دوره أداء
 .(1: 7002القحطاني،).أهدافها تحقيق دون تحول التي المعوقات ووجود ، وتعقيدها المادة هذه
 اليومية حياتنا في كبيرة أهمية من له لما حتمية ضرورة التعلم بمسألة االهتمام أصبح لذلك

 تطوًرا تشهد التي الثالثة األلفية مطلع في نعيش ونحن سيما ال ، للفرد االجتماعية المكانة وتحديد

 يزداد الحياة ميادين مختلف في التكنولوجي والتطور التقدم هذا ازدياد ومع ، وتكنولوجًيا علمًيا

 عن البحث ألن وذلك ، صعوباته على والتغلب مشكالته عن والبحث ، بالتعليم الدول اهتمام

 يؤدي لعالجها الخطط ووضع أسبابها ومعرفة والمشكالت التي تواجه عملية التعليم الصعوبات
 يساعد وبالتالي ، المرجوة األهداف تحقيق إلى يؤدي كما والتعلم التعليم عملية فعالية زيادة إلى
 في به االهتمام يزداد ، مراحله جميع في بالتعليم االهتمام ازدياد ومع .وتقدمها األمم تطور على

 ، الجامعي والتعليم األساسي التعليم بين وصل حلقة المرحلة هذه تعتبر حيث الثانوية المرحلة
 تساعدهم التي واالتجاهات والمهارات المعارف من بمجموعة التزود الطالب يستطيع خاللها ومن
  .الجامعي تعليمهم مواصلة على مساعدتهم إلى إضافة المجتمع مع التكيف على

 .(2: 2002عبدهللا،)
في حياة األفراد لما لها دور مهم في  وحيث إن التربية هي أحد أفرع العلم فإنه تبرز أهميتها 

،حيث تهدف لتنمية  يرهك فإنها تعتبر أداة من أدوات تطو المحافظة على تراث المجتمع ، وكذل
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جميع جوانب شخصية الفرد وتمكنه من تحقيق ما يرغب الوصول  إليه من تقدم وازدهار 
ر سننتقل للحديث عن هذه ونظرا ألهمية مادة الرياضيات وتعليمها في عصرنا الحاض .ورفاهية

 .األهمية في األسطر القادمة
تعد الرياضيات من أهم المواد الدراسية المقررة التي يتم تدريسها لما لها من إسهامات في الحياة 

الصحوة العلمية ي فإلى أن الرياضيات لها دور ملحوظ باإلضافة  ، وفى نهضة األمم ورقيها
حتى شملت كثيرا من المجاالت التطبيقية في العلوم  آلن امتدتوالتكنولوجية التي يعيشها العالم ا

االجتماعية ، إدارة األعمال والسياسة كما لعبت دورا مباشر في تنمية االقتصاد وهذا كان نتيجة 
 . (19:1551،لغدأبو ) كاألحياء والكيمياء وعلوم األرض جميع العلوم التطبيقية هاغزو 

 نها تعتمد على الرياضياتأل الفروع األخرى من المعرفة ،وتعتبر الرياضيات ضرورية لفهم 
نه ال يوجد علم أو تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحا له وأن أبأخرى ، حيث  بطريقة أو

تقان أي عمل منها يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفع بها وبذلك يمكن  ضبط وا 
 .(7: 7002رصرص،)القول أن الرياضيات هي أم العلوم وخادمتها 

ن الرياضيات أصبحت موضوعا أساسيا ال يمكن أ( 7: 1551) الحمضياتفي حين يرى 
لإلنسان االستغناء عنه أينما كان موقعه في الدراسة أو في وظيفة يشغلها أم في قضاء حوائجه 

 .في مختلف مناحي الحياة اليومية
بيعة تركيبية تراكمية لذا فإن تعلمها كما تؤثر صيغة المادة على طرق تعلمها فالرياضيات ذات ط

 .  (1: 1559المفتي ، ) يقوم أساسا على خطوات تتابعيه منظمة
 والتأمل التفكير على وتحث   العقل ، الرياضيات هي لغةفيرى أن  (95: 7002 (المجيدل أما
 بها ويرتبط مناِزع ، بال العلوم سيدة أيضاً  وهي .البشري ابتكار العقل ِمن تجريدي ِعلم وهي

 .اإلنسانية  الحضارة بناء في ُتسهم التي المعرفة مجاالت التكنولوجي ، ومخَتلف التطور
وتعتبر الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة منذ القدم حتى يومنا هذا ، وهي الرفيق الوفي 
لإلنسان ، والمساعد له منذ بداية وجود البشرية على األرض ، لذلك فإن معرفة هذه المادة نشأ 

لى وتطور عندما شعر اإلنسان بالحاجة إليها ، وضرورتها لفهم الفروع األخرى للمعرفة ، إضافة إ
تقان أي علم أو فن آخر يرتبط بصورة أو بأخرى بحجم الرياضيات التي ينتفع بها  ضبط وا 

 ( . 165: 7001الصادق، )
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أنها طريقة للبحث تعتمد عليها حياتنا المعاصرة في أشياء كثيرة ،  الرياضياتكما تظهر أهمية  
ية واستخدام الجداول حيث أصبح هناك استعمااًل أعم وأشمل لها ، فهناك االستخدامات اليوم

البيانية والمعادالت الرياضية ، والبيانات اإلحصائية وغيرها الكثير ، وهي على أهمية عظمى في 
 . (29: 7000،الحربي  )حياتنا اليومية

،ألنها تشغل  فهي من العلوم الهامة التي ال يستغني عنها أي فرد مهما كانت ثقافته أو كان عمره
 .(25: 7001ودرويش، مريزيق) معيشتهم البشرية في تنظيم وتصريف أمورحياة  حيًزا كبيًرا من

 وتطبيقاتها استخداماتها الحالي وتنوع عصِرنا في للرياضيات المتزايدة األهمية ِمن الرغم وعلى
 في صعوبات يعانون والطلبة من التالميذ كثيراً  أن يالحظ أن ه إال الحياة ، مجاالت جميع في

 مهارة ِدراستها تتطلب حقيقية مشكلة الطلبة واسعة من ِفَئة لدى ُتم ثل إ نها المادة ، إذ لهذه تع لمهم
العلماء والباحثون لتحديد وكثرت البحوث التي قام بها .(165: 7001الصادق ،) خاصاً  وذكاء
مازال الكثير من الطالب يعانون من  حيث  ، وتحسين طرق تدريسها الرياضيات أهداف

ب ، وتتزايد معاناة المعلمين في تعليم الرياضيات ومساعدة الطال هافي تعلم ومعوقات صعوبات
اتجاهات سلبية نحوها ، إلى ومجاالت التجريد فيها  تهاصعوب أدتعلى الفهم واالستيعاب ، و 

وتعميمها على جميع فروعها مما يسبب في كثير من األحيان إخفاقا فيها من قبل البدء بدراستها 
ليكون رعبًا منها ومن األمر ، بل قد يصل  يعتري الطالب من القلق والخوف منها بسبب ما

  .امتحاناتها 
وقد ناقشت دراسات كثيرة هذه المشكلة وتطرقت إلى األسباب او العوامل المؤدية إلى تدني 

أن المعلم هو السبب في تدني ( 7002)ي الحرباو حيث أشارت دراسة يل في الرياضيات ،التحص
راسة أجراها على المجتمع في د( 1551)يل الدراسي في  الرياضيات ، بينما يرى الكرش التحص
نه من أهم أسباب تدني التحصيل في الرياضيات افتقار الطالب أن المعلمين يرون أالقطري 

ألساسيات علم الرياضيات واعتقادهم أنه ليس له ضرورة حياتية قوية ،وكذلك عدم تدريب 
 .عليا من التفكير  الطالب على مستويات

هذه األسباب قد ترجع من وجهة نظر المعلمين الى طريقة عرض المعلم وتشويقه كما ترجع الى 
عدم إبراز المعلم ألهمية الرياضيات ،وأنها أحد السبل األساسية لتنمية التفكير والقدرة على حل 

التدريس التقليدية  ةظ عن طريقاالمشكالت ، وعلى هذا األساس فإن المعلم يدعو طالبه للحف
 .إعداده الختبارات تعتمد على قياس المستويات الدنيا من التفكير  وأدوات تقييم تقليدية التي منها
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 كان من أهم نتائجها ارتباط مجموعة عوامل( 1552) و الحليبي وكذلك فإنه في دراسة للرياشي
ة االهتمام بالطالب ذوي انخفاض التحصيل التي منها ازدحام القاعات الدراسية وقلأدت إلى 

في دراسة على ظاهرة التأخر الدراسي في ( 2009)هذا الرأي العزام  تالتحصيل المتدني ، وأيد
الرياضيات لدى الطلبة الذين أنهوا الصف السادس األساسي حيث توصلت الدراسة إلى عدم 

 .متابعة األهل للطالب في المنزل من أبرز أسباب هذا التأخر 
أن مستوى تحصيل الطالب   TIMSSسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوموقد أكدت درا

في فلسطين في الرياضيات متدنية ، حيث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الدقيقة التي تعطي 
 . (11،7002عفانة ونبهان،).مؤشرات األداء والجودة في تحصيل الرياضيات 

التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي وطبقتها على  أضف إلى ذلك نتائج االختبارات الوطنية
مدارس فلسطين الحكومية في الصفوف الثالث والرابع والسادس والثامن ، والتي أظهرت ضعفا 

 ( .7009حماد والهباش،)واضحا لدى الطلبة وباألخص في مبحث الرياضيات 
شعورهم أنها مادة دراسية ال تناسبهم إن مادة الرياضيات تسبب مشكالت للعديد من الطلبة وذلك ل 

وبالرغم من كثرة البحوث التي أجريت عليها في المرحلة الثانوية والتي أدت إلى إصالح في طرائق 
 .التدريس ، إال أنها ال تزال تقف حجر عثرة في سبيل تقدم كثير من الطلبة 

في المنهاج الجديد ( انيةعلوم إنس)وحيث أنه تم تطبيق مقرر رياضيات على طلبة الفرع األدبي 
في فلسطين، فإنه يوجد ضعف عام في تعلم الرياضيات  7006-7009بدءا من العام الدراسي 

علوم إنسانية،ألن الطالب تفاجأ بوجوده في الفرع األدبي وترتب / لدى طلبة الصف الحادي عشر 
في تعلم هذا  على هذا األمر تراجع في مستويات الطلبة في الرياضيات ، صعوبات تواجههم

المبحث، معاناة للمعلمين في تدريس هذا المبحث، وكذلك أوجد قلقا ألسر الطلبة على مستقبل 
أبنائهم وخاصة في الرياضيات ، وجاء هذا كله من خالل مناقشات وحوارات أجراها الباحث مع 

داني علوم إنسانية، ومن خالل الواقع المي/ معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الحادي عشر 
 .الذي يعمل فيه الباحث

علوم إنسانية في / وأكد ذلك كله نتائج الطلبة في االمتحانات الموحدة للصف الحادي عشر 
السنوات األخيرة وكذلك في امتحان الثانوية العامة يجد أن نسبة التحصيل متدنية في األعوام 

لوصول إليها في هذه الماضية ، وذلك لوجود مشكالت كثيرة تعوق تعلم الرياضيات نحاول ا
 . الدراسة
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عه على األدب التربوي الذي والذي دفع  الباحث أيضا للقيام بهذا الجهد هو أن الباحث بعد اطال
عالقة بين مستوى ضعف الطالب نتائجها أنه توجد  حيث كانت (7005) ناموسأبو منه دراسة 

التي ( 7002)دراسة البيكفي الرياضيات ومستوى قوتهم في حل المسالة اللفظية وكذلك جاءت 
دلت على وجود بعض القصور في بعض الوحدات الدراسية حيث تمثل هنا القصور في المراجع 

لتؤكد على وجود ( 7002)القضاة واألبرط ، عرض المادة العلمية التقويم الذاتي ثم جاءت دراسة 
بالكتاب المدرسي ، معوقات لتعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية وتنقسم إلى معوقات تتعلق 

ومعوقات تتعلق بالطالب ،ومعوقات تتعلق بالمعلم وأخرى تتعلق بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية 
التي تحدثت عن ظاهرة تدني تحصيل الطالب في المرحلة ( 7001)أيضا دراسة الشامي 

 والتي هدفت للتعرف على مشكالت تدريس( 7011)الثانوية ، وجاءت دراسة عبد المجيد
التي أوصت بضرورة  (7006األشقر وياسين ، ) وكذلك دراسةالرياضيات في المرحلة الثانوية،

التركيز في بداية كل موقف صفي علي المتطلبات األساسية الالزمة للطلبة لتعلم الرياضيات 
ن واقع الخبرة العملية في المجتمع حتى يتسنى لهم استيعابها و التفاعل معها على نحو أمثل ،وم

فرع العلوم )اضيات الطلبة في تعلم الريلدى وجود ضعف تعليمي فإن الباحث قد الحظ ال
الصف من أجل ذلك يرى الباحث أنه علينا الوقوف على المعوقات التي تواجه طلبة ( اإلنسانية

 .في تعلم الرياضيات من وجهة نظر الطلبة و معلميهم علوم إنسانية/  الحادي عشر
الرياضيات تعلم ن هذه الدراسة ليست الوحيدة التي تناولت على أ التأكيدنود تأسيسا على ما سبق 

و بركات وحرز اهلل )  (7001بريكة  ، 7010، األسطل 7011شبير )وتدنيه فقد سبقتها دراسة 
وغيرها من الدراسات إال أنه لم يرد على حد علم (7002رصرص )وأخيرا دراسة ( 7010،

علوم إنسانية بصورة  / تي تواجه طلبة الصف الحادي عشرالباحث دراسة تناولت المعوقات ال
وقد الحظ الباحث من خالل تدريسه لمادة .دقيقة وواضحة تطبق على مجتمعنا المحلي

علوم / الرياضيات لمراحل متعددة وباألخص المرحلة الثانوية الصف الحادي والثاني عشر 
علمين والطلبة في تعلم وتعليم إنسانية أنه يوجد بعض المعوقات التي تواجه كال من الم

الرياضيات في فرع العلوم اإلنسانية ، والتي منها معوقات مرتبطة بالمعلم وأخرى بالطالب وأخرى 
بالمنهاج الدراسي والبيئة الصفية والمدرسية ،حيث إن هذه المعوقات تكون حاجزا أمام تقدم الطلبة 

التعليمي في المواد الدراسية األخرى حيث  وشعورهم باإلحباط ، وكذلك فإنها تؤثر على مستواهم
 .تؤدي في النهاية إلى عزوف بعض الطلبة عن المدرسة
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فقد تولدت لدى الباحث الرغبة في إجراء هذه الدراسة والتي تهدف إلى  وبناء على ما سبق 
التعرف على معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها لدى طلبة الصف 

 .علوم إنسانية بمحافظة خان يونس /  الحادي عشر
وتأتي هذه الدراسة إضافة متواضعة إلى الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى موضوعات  
المعوقات والصعوبات في تعليم وتعلم الرياضيات وكذلك أسباب تدني التحصيل في الرياضيات 

 .بشكل عام وفي المرحلة الثانوية بشكل خاص 
أهمية الدراسة للكشف عن معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور ومن هذا المنطلق كانت 

 .علوم إنسانية بمحافظة خان يونس/ مقترح للتغلب عليها لدى طلبة الصف الحادي عشر 

 :مشكلة الدراسة
الحظ الباحث من خالل تدريسه لمادة الرياضيات لمراحل متعددة التي كان آخرها مرحلة الثانوية 

جراء قراءة على نتائج الطلبة في هاتين علوم إنسانية  / عشر والثاني عشر مة الحاديالعا وا 
مع المعلمين وجد أن مستوى الطلبة العام في مادة  من خالل مناقشاته المتعددةالمرحلتين ، أيضا 

ومشكالت تواجه الطلبة في تعلم الرياضيات  الرياضيات يتسم بالضعف وأن هناك معوقات
مشكلة الدراسة  تتحدد هعلوم إنسانية وبناء على ما سبق فإن/ عشر ي وخاصة في الصف الحاد

  :األسئلة التاليةطرح ب
علوم / ما معوقات تعلم الرياضيات التي تواجه طلبة الصف الحادي عشر  -1

 إنسانية من وجهة نظر المعلمين ؟

علوم / ما معوقات تعلم الرياضيات التي تواجه طلبة الصف الحادي عشر   -7
 وجهة نظر الطلبة ؟ إنسانية من

علوم إنسانية / الحادي عشر  الصف هل تختلف المعوقات التي تواجه طلبة -5
 متغير الجنس؟من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى في تعلم الرياضيات 

علوم إنسانية  / الحادي عشر الصف هل تختلف المعوقات التي تواجه طلبة  -2
 ؟الجنس  متغير في تعلم الرياضيات من وجهة نظر الطلبة تعزى إلى

علوم إنسانية / هل تختلف المعوقات التي تواجه طلبة الصف الحادي عشر  -9
،متوسطة  9-1قصيرة ) من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الخبرة ؟

 (.فما فوق 10،طويلة  6-10
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ما التصور المقترح للتغلب على معوقات تعلم الرياضيات لطلبة الصف  -6
 ؟ علوم إنسانية/ الحادي عشر 

 :أهداف الدراسة
 :في ضوء مشكلة البحث تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي 

علوم إنسانية في / التعرف إلى المعوقات التي يعاني منها طلبة الصف الحادي عشر  -1
 .تعلم مبحث الرياضيات

 .الي تواجه الطلبة في تعلم مبحث الرياضيات باختالف جنسهممعوقات ال إلىالتعرف  -7

التي يواجهها الطلبة في تعلم الرياضيات من وجهة نظر  المعوقاتالوقوف على  -5
 .المعلمين 

 .وضع تصور مقترح للتغلب على هذه المعوقات  -2

 :أهمية الدراسة
 :الدراسة الفئات ذات الصلة التالية  هذه من المأمول أن تفيد

علوم إنسانية في وضع الخطط  / معلمي الرياضيات للصف الحادي عشرقد تفيد  -1
 . جية لطالبهم العال

واضعي المناهج والمشرفين على تطويرها ألحداث تغييرات مناسبة قد تعود بالفائدة على  -7
 .على مناهج الرياضيات فرع العلوم اإلنسانية

 .الموجهين والمشرفين التربويين على تدريب معلمي الرياضيات قد تفيد   -5

 الفرعينهم في االختيار ما بين ئأولياء األمور على مساعدة أبناعلى  قد ترجع بالفائدة  -2
 .العلمي والعلوم اإلنسانية في المرحلة الثانوية

ربما تضيف إلى المكتبة الفلسطينية دراسة معوقات الطلبة في تعلم الرياضيات بطريقة   -9
 .البحث العلمي
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 :حدود الدراسة

 :ستقتصر الدراسة على اآلتي
 .في مديريتي شرق وغرب خان يونس التربية والتعليم لوزارةمدارس الثانوية التابعة /  المكاني الحد

 . م7015-م 7017الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي / الحد الزماني 

في مديريتي  علوم إنسانية / طلبة الصف الحادي عشرو  معلمو ومعلمات/ العنصر البشري 
 .شرق وغرب خان يونس

 :مصطلحات الدراسة

 الشيء عن عاَقه(. 725، 10، م 1210ابن منظور ) لسان العرب جاء في/   المعوقات-1

 .صرفه وحبسه :  عوقا   يعوقه
ويقصد بها العوامل والظروف المحيطة التي تحد من سهولة إجادة وتمكن الطالب من القيام 

، (م 1559العمري ،) بمهامهم أثناء عملية تعلم الرياضيات بما يحقق األهداف المطلوبة 
بأنها تلك العوامل التي تمنع أو تحد من تعلم طلبة الصف الحادي  الباحث إجرائيا ويعرفها
 .علوم إنسانية للرياضيات والمحددة في االستبانة المعدة للطلبة والمعلمين/ عشر 

( م 7006 -7009)هو المنهج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم عام /  مبحث الرياضيات-2
يتكون من مجموعة األهداف الرياضية والمحتوى الرياضي ووسائل بفصليه األول والثاني  و 

التقويم الخاصة بمادة الرياضيات باإلضافة إلى جميع الخبرات الرياضية التي يمر بها الطلبة 
لخبرات تكيف الطلبة مع حاضرهم اتحت إشراف المدرسة أو بتوجيه منها بحيث تضمن هذه 

 .ت الرياضية الحديثة الخاصة بمادة الرياضياتومستقبلهم باإلضافة لمراعاتها للتطورا

هو الصف األول الثانوي من مرحلة التعليم الثانوي في النظام /  الصف الحادي عشر-3
التعليمي الجديد لدى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية يسبقه الصف العاشر األساسي ، 

ويكون متوسط أعمار الطلبة فيه سبعة  ويليه الصف الثاني الثانوي الذي يعرف بالتوجيهي ،
   :والثاني( األدبي)لقسم العلوم اإلنسانية الذي يعرف قديما با: عشر عامًا ويقسم الى قسمين األول 

 .في النظام القديم ( الحادي عشر )  ويطلق عليه الصف الثاني الثانوي أو ( العلمي ) القسم 
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العملية التي يقدمها الباحث ليتم التغلب على جراءات والخطوات هو اإل/  التصور المقترح-4
والتي ستظهر من خالل  علوم إنسانية /لدى طلبة الصف الحادي عشر تعلم الرياضيات معوقات

 .نتائج الدراسة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

  هية الرياضيات وأهميتهاما: المحور األول 
  الثانويةخصائص الطلبة في المرحلة : المحور الثاني 
  أهمية التعليم الثانوي في عصرنا الحاضر:  الثالثالمحور 
  أهداف تدريس الرياضيات في مرحلة : المحور الرابع

 التعليم الثانوي في فلسطين
  الدول العربية التي تدرس  تجارب :المحور الخامس

مبحث الرياضيات في الصف الحادي عشر الفرع األدبي 
 ( العلوم اإلنسانية )
 معوقات تعلم وتعليم الرياضيات: السادس  المحور 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :مقدمة
علوم / يهتم هذا البحث بدراسة معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر 

إنسانية، حيث سيركز الباحث في اإلطار النظري على األمور التي تتعلق بمعوقات تعلم 
 :المحاور التالية الرياضيات ويتضح ذلك من خالل

 :هية الرياضيات وأهميتهاما :المحور األول 
بناء  -افهي باعتبارها علموتطورها وتطبيقها ، رياضيات بطبيعة مميزة في بنيتها تتمتع ال

ال  اً دراسي اً ، وأن كونها مقرر ( 21: 7001،الليل سالمة وأبو)استداللي تتسم قضاياه بالتجريد 
يجعلها تختلف كثيرا عما هي عليه باعتبارها علما ،إال أنه يوجد بعض التباين ، فعلى الرغم من 
أن الرياضيات المدرسية تحوي في جوهرها المفاهيم األساسية لعلم الرياضيات ، إال أنه تم 

تليها  بحيث تبدأ بالمفاهيم األولية ، والمهارات البسيطة، تبسيطها وتنظيمها في تسلسل هرمي ،
 (.7: 7009،محمد )المفاهيم الثانوية والمهارات المركبة حتى تتالءم وخصائص المتعلمين 

ولما كانت هذه األهمية لعلم الرياضيات جاء هذا المحور من الدراسة ليتم عرض بعض الجوانب 
 .المتعلقة بعلم الرياضيات

 هية الرياضياتما
لمتخصص في الرياضيات أو المهتم بها لعل من أصعب األسئلة التي يمكن أن توجه إلى ا

ما هي الرياضيات ؟ إن فالسفة الرياضيات الذين كرسوا حياتهم لإلجابة عن هذا :  السؤال عن
مما يؤدي إلى القول بوجود أزمة في الفكر  السؤال لم يصلوا إلى إجابة محددة متفق عليها ،

على أنه ال يوجد تعريف ( 70: 1515)ويذكرالمغيرة ، ( 17: 1552،مينا)الرياضي نتيجة لذلك 
 فالرياضيات تعني أشياء مختلفة بالنسبة ألشخاص مختلفين ، مقبول للرياضيات لدى الجميع ،

كما أنها موضوع يتطور مع مرور الوقت ، فالرياضيات القديمة تختلف عن الرياضيات الحديثة 
نفسه ألشياء كثيرة ومختلفة  االسمإنها إعطاء  Poincareلم الرياضي بوانكاريه الذا قال عنها الع

. 
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 من نظر إلى الرياضيات في ضوء خصائصها وطبيعتها يجد أنها ( 11:  7000)ويضيف عقيالن 
 :عبارة عن

 ،وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية  فهي تنظم البرهان المنطقي، طريقة ونمط في التفكير
 .أو مسلمة ما

  طريقة محكمة ومعبرة للتنظيم لتداول محددة ومعرفة بدقة ، فهي  اً لغة تستخدم رموز
 .المعلومات ونقلها حتى أصبحت لغة عالمية

  فكار وما يتضمنه من األعداد واألشكال والرموزفي األ(التسلسل والتتابع)األنماط دراسة. 
 معرفة منظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها وتسلسلها. 
  لألفكار التي تشتمل عليهافن يتميز بجمال في التنسيق والترتيب والتسلسل. 

 :في حديثه عن الرياضيات أنها تمثل ( 17 :1555 ،أبو سل)ويضيف 
  .من المعرفة والطرائق للتعامل مع أنماط وعالقات بالرمز والشكل ومتكامالً  مستقالً  اً نظام -1
 .وسيلة يمكن بواسطتها توضيح المظاهر المادية واالجتماعية للعالم والتنبؤ بها  -7
عملية االكتشاف ،المناقشة ،الترتيب ،التصنيف ،التعميم ،الرسم ،القياس  نشاط يتضمن -5

 .،االستقراء ، واالستنتاج
 .طريقة في البرهان المنطقي تساعد في فهم البيئة والسيطرة عليها  -2

 والفراغ األعداد علم"  أنها على الرياضيات إلى( 165: 7001) الصادق وفي هذا السياق يشير
 ووسيلة اتصال لغة أنها إلى باإلضافة ، والمقادير والكميات بالقياس صالمخت العلم هي أو

 " . الطبيعية للغة مكملة عالمية

 : أهمية الرياضيات

 فإننا ، الرياضية والدالئل األعداد وبدون ، الحاضر ليومنا المنظمة الحياة دعامة هي الرياضيات
 ، أجور ، معدالت ، قياسات ، توقيتات : منها اليومية حياتنا في عديدة مسائل حسم نستطيع لن

 ، تعاقدات ، أسهم ، وظائف ، إمدادات ، مطالبات ، خصومات ، بنكية حسابات ، مناقصات

 أن علينا الرياضية البيانات هذه غياب وفي . إلخ .......... ، استهالك ، صرافة ، ضرائب

 (.165: 7001الصادق ،). والفوضى واالرتباك ، التشوش نواجه
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( 15: 7009)محمد  له يقو  ماأهمية الرياضيات وقيمتها في شتى مناحي الحياة وما يؤكد على 
ال يختلف اثنان على أهمية الرياضيات ودورها الفعال في الحياة وتطبيقاتها في العلوم أنه 

األخرى، ولقد أصبح تقدم العلوم وازدهارها يقاس بما تحويه من الرياضيات وما يدخل فيها من 
ويرجع الفضل إليها فيما وصل إليه العالم اآلن من تقدم تكنولوجي في جميع  حسابات ورموز،

مما  المجاالت خاصة الحاسبات اإللكترونية وبرمجياتها المتطورة والفضائيات وشبكة المعلومات ،
فالرياضيات من وجهة نظر كثير  جعل الرياضيات تحتل مكانة مرموقة في المناهج الدراسية ،

فهي  المربين والمهتمين بتدريسها أداة مهمة لتنظيم األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه ،من 
 .منهج وطريقة للبحث

، للمعيشة في المجتمع والتفاعل معهإلى أن الرياضيات ضرورة الزمة ( 2: م7002 )ويشير مينا
لمشكالت الجارية أو على مستوى فهم اإلنجازات وا سواء أكان ذلك على مستوى الحياة اليومية،

أو التخطيط المستقبلي ،أى أن الرياضيات مكون أساسي للتفاعل مع الناس والمجتمع وممارسة 
 .المواطنة

 :خصائص الطلبة في المرحلة الثانوية: المحور الثاني 
تأتي المرحلة الثانوية على رأس القائمة عند تحديد المواطن الرئيسة التي تواجه جهود التربية 

تياجات المجتمعات في العالم المعاصر حيث تعد هذه المرحلة امتدادا للتعليم األساسي لتلبية اح
وتمهيدا للمرحلة التي تليها وهي التعليم الجامعي ، وهي التي تعرف في معظم البالد العربية بهذا 
المسمى ، وتمتد في جميع األنظمة التعليمية الدولية من سن انتهاء مرحلة الطفولة في حدود 

سنة الثانية عشرة من العمر وحتى مرحلة النضج واالكتمال في حدود السنة الثامنة عشرة من ال
 (.171:م1552الفالوقي والقذافي،)العمر 

ومن هذا المنطلق تتعدد خصائص هذه المرحلة التي تعد مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى 
 :مرحلة الرشد والنضج حيث تتمثل هذه الخصائص في اآلتي 

هم بحاجة لدراسة مشكالتهم وأنماطهم السلوكية والتعليمية والعاطفية واالجتماعية والعقلية  .1
،   العزة)والنفسية وغيرها من سمات لها بالغ األثر في اختيار طرائق تعلمهم  واختيار معلميهم 

7000 :62.) 
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فسيولوجي وقدرة وصول طلبة هذه المرحلة إلى مستوى عال من التكوين الجسمي  والنمو ال .7
 الفالوقي والقذافي،. )طلبة هذه المرحلة على التعلم واالستيعاب وصعوبة وضع حد نهائي لتعلمه 

1552 :172) 
يميل طلبة هذه المرحلة إلى التجمع وتكوين صداقات مع زمالئهم وتطوير طريقتهم الخاصة  .5

 (. 102: 1551مرسي ،. )في الملبس والمظهر والسلوك 

ستقالل االجتماعي ، واالنتقال من االعتماد على الغير لالعتماد على النفس ، ظهور اال .2
 (.2: 7007ثابت ، . )والميل إلى الزعامة والسيطرة 

فقد تبين له مدى الحاجة للرعاية  والمتابعة  ومن خالل عمل الباحث في مرحلة التعليم الثانوي ،
إلى التكيف واالنسجام ولكن دون الخضوع أو  التامة لهذه الفئة من الطلبة ، وبخاصة أنهم بحاجة

بل البد من مساعدتهم وتبصير أسرهم بالحقائق  االستسالم أو تعريضهم لقوانين غير منطقية ،
 . والخصائص المتعلقة بهم للعمل على التوجيه السليم والتنشئة الناجحة لهم 

 

 :عصر الحاضرالأهمية التعليم الثانوي في  :المحور الثالث 
يلعب التعليم دورا رئيسيا في إعداد رأس المال البشري ، الذي أصبح يفوق بأهميته رأس المال 
المادي ، ألنه ينمي قدرات األفراد ويسلحهم بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي تمكنهم 
 من مواجهة متطلبات الحياة ،ويفسح المجال للكشف عن قدراتهم المبدعة ، ويساعد على حسن
استثمارها ،ويحسن مستوى إنتاجيتهم ، ويزيد دخلهم ،ويساعدهم على الحراك االجتماعي ،ويرفع 

الترقي المهني واالستفادة من المؤسسات االقتصادية ، ويقلل في مستواهم الصحي ، ويساعدهم 
الفروق الفئوية بينهم ،كما يزيد من فرص مشاركتهم السياسية ، ويمكنهم من المساهمة بشكل 

 .ل في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدهمأفض
ولهذا السبب أصبح تطوير نظام التعليم في كثير من دول العالم أولوية وطنية،حيث تسابق 
المجتمعات لالستثمار فيه، وذلك بأن تقوم الدول بقياس مستوى تعليم أبنائها ومدى قدرتهم بوجه 

 .مع التكنولوجيا الحديثة خاص على استعمال الرياضيات والعلوم والتعامل
كما تقدم فإنه توجد تحديات كبيرة أمام األنظمة التعليمية ،يحتم عليها النظر في خططها 
وبرامجها وطرائق تدريسها وأساليب التقويم التي تستخدمها حتى تزود المواطنين بتعليم ذي 
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ير التربوي ومن مستوى عال يلبي متطلبات العصر، فمفتاح التغيير والتفوق يبدأ من التغي
 .المدرسة ،حيث يتم التفكير العلمي والناقد والمبتكر

،التي (ما بعد األساسي)في هذا اإلطار  يتضح الدور الحيوي الذي تلعبه مرحلة التعليم الثانوي و 
تحتل موقعا هاما في السلم التعليمي ، وتعتبر العمود الفقري في العملية التعليمية ،ومرحلة مؤثرة 

فرد والمجتمع ، ألنها تعنى بشريحة هامة من المتعلمين ، هم الشباب الذين يرسمون في حياة ال
مستقبل المجتمع فبالنسبة لألفراد تعتبر مرحلة أساسية وحيوية في حياتهم،ألنها تقع في فترة 
المراهقة والشباب المبكر الذي يتحدد في ضوء خبراتها مسار نموهم االجتماعي والنفسي 

ي متخذون فيها قرارات مصيرية تتعلق بمستقبلهم من حيث مواصلة التعليم العلواالقتصادي ، وي
األمر الذي يستدعي أن تكون أمامهم بشكل مبكر خيارات واسعة . أو االلتحاق بسوق العمل 

كما تمثل مرحلة هامة للمجتمع . ومتنوعة تتناسب مع إمكانياتهم ورغباتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم 
واحتياجاته من العمالة القادرة على التوافق مع المستجدات  المستقبلية،وخططه التنموية 

التكنولوجية والعلمية سريعة التطور ، وعلى المنافسة عالميا ذلك أن العمالة الماهرة  ونصف 
لماما بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .الماهرة تتقلص لصالح الفئات الفنية األكثر تخصصا وا 

عداد المواطن القادر على التعامل مع إلأصبح هذا التعليم يمثل الحد األدنى الضروري  ولهذا
معطيات العصر ومتغيراته ،والقادر على مواصلة التعليم وفقا للمعايير العالمية ، واالستمرار في 
تاحة فرص أكبر لاللتحاق  التدريب مدى الحياة ولهذا عملت كثير من الدول على جعله إلزاميا ،وا 

وهذا يقتضي أن تراجع مكونات التعليم الثانوي باستمرار بهدف تطويره والكشف عن نقاط ، به 
القوة فيه لتدعيمها ،وعن نقاط الضعف لمعالجتها ، بغية الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة ،ال 

ولوجيا يؤهل فقط لاللتحاق بالتعليم العالي بل و أيضا لسد الفجوة بينه وبين عالم العمل وعالم تكن
أن االستثمار في التعليم الثانوي له مردود عال على الفرد  ،كماالمعلومات واالتصاالت المتقدمة

والمجتمع من خالل تسليح الطالب بمهارات التعامل مع التكنولوجيا ، وتركيزه على مهارات 
ه من والتفكير الناقد ، واالستكشاف وحل المشكالت ، إلى جانب ما يتيح التفكير المنهجي ،

محتوى مهني يساعد على إعداد عمالة مؤهلة مزودة بمهارات ومعارف متطورة ، فضال عن أن 
التوسع فيه من شأنه أن يوسع قاعدة استفادة الشرائح الفقيرة في المجتمع ، ويساعدها على 

 .الحراك االجتماعي وبالتالي ينتقل من كونه تعليما للصفوة ليصبح تعليما للجماهير 
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وزادت المطالبات بجعله جزءا من  االهتمام العالمي في العقود األخيرة بالتعليم الثانوي،ولهذا زاد 
أصبح إلزاميا في كثير من الدول سواء كان عاما أو  أسوة بالتعليم األساسي ،" التعليم للجميع "

ويع فنيا أو تقنيا وتوسع كما في جميع أنحاء العالم ، وبدأت الدول المختلفة تهتم بتطويره وتن
وتحسين نوعيته حتى يتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها ، بهدف بناء  فروعه ،

استجابت العديد من الدول جيل من الشباب المتعلم والمسلح بالمعرفة والقادر على المنافسة ، وقد 
فيذ العديد العربية للتوصيات والجهود الداعية إلى إصالح التعليم الثانوي ،حيث أدى ذلك إلى تن

 (.2-1: 7010حمود ،. )من المشاريع واألنظمة اإلصالحية
 

 :(الثانوي)لتعليم ما بعد األساسي االهتمام العربي بتطوير ا
بعيدة عن التغيرات العالمية  ة المختلفة أن الدول العربية غيريتبين من الدراسات والتقارير الوطني

أن التربية والتعليم وسيلة لتحقيق مستويات  وتعتبر، ،وتسعى إلى الدخول إلى مجتمع المعرفة 
 .جيدة من التنمية الشاملة ، ولهذا فهي تبذل جهودا لتطوير نظم التعليم

ما بعد )ففي السنوات األخيرة ،اهتمت الدول العربية ، أسوة بدول العالم بتطوير التعليم الثانوي 
وسعا ملحوظا بالتعليم األساسي ، خاصة أن الدول العربية استطاعت أن تحقق ت( األساسي
إصالح مناهجه ،وتحسين بلتطوير فرع التعليم الثانوي  فقد سعت معظم هذه الدول وتطويره ،

مبانيه وتجهيزاته وأنشطته ، وتأهيل معلميه ، كما بدأت العديد من  تلك الدول بتطوير التعليم 
تويات الوطنية واإلقليمية الفني والمهني ، ونظمت في هذا السبيل أنشطة متعددة على المس

وبالتعاون مع المنظمات الدولية ،بهدف مواكبة المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه هذا 
 .ات وتقارير عديدةالتعليم ،وقد برز ذلك في دراس
، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإجراءات عدة  فلسطينونأخذ كمثال لهذا االهتمام 

ليم الثانوي ، حيث تم تنفيذ المناهج الفلسطينية للمرحلة الثانوية للمرة األولى في لتطوير التع
: ، وقد امتازت باعتماد مناهج لمباحث جديدة لم تكن موجودة ، مثل  7006-7009األعوام 

منهج اإلدارة واالقتصاد لتأهيل الطلبة لاللتحاق بتخصصات تجارية في المرحلة الجامعية ، 
ات حياتية إذا لم يلتحقوا بالجامعات وبدءوا حياتهم العملية والمهنية ؛ ومنهج وإلكسابهم مهار 

القضايا المعاصرة ، ويركز على إكساب الطالب مهارات التفكير الناقد ، والبحث العلمي ، إضافة 
إلى دراسة التجارب العالمية المتميزة ؛ ومنهج تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في الحياة 
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التربية اإلسالمية ، )اك مقررات مشتركة يدرسها الطلبة في كافة الفروع العامة والفنية وهن.العملية
درس المقررات األخرى من في حين تُ ( اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية ، وتكنولوجيا المعلومات

قني وقد أولت السلطة الوطنية اهتماما خاصا للتعليم المهني والت. قبل الطلبة في مسار واحد فقط
: نظرا لما لهذا التعليم من أثر كبير على تعزيز االقتصاد الوطني ، فأضافت فروعا جديدة مثل 

اإللكترونيات : الفندقي ، واالقتصاد المنزلي ، وتخصصات جديدة لتلبية حاجات سوق العمل مثل
ا الصناعية ، وصيانة أجهزة الحاسوب ، واالتصاالت ، و فتحت المجال لإلناث لاللتحاق بهذ

وجاري تجربة نظام التلمذة المهنية ويتلخص هذا النظام بأن الطالب يتعلم خالل العمل . التعليم
في سوق العمل ، حيث يتوجه إلى المدرسة المهنية ليتلقى المباحث األكاديمية بواقع يومين 

ج هذا، وقد واكبت مناه. أسبوعيا ، ويتم التدريب العملي في مؤسسات سوق العمل خارج المدرسة
المرحلة الثانوية المعرفة العلمية الحديثة ، وركزت على تعزيز مهارات البحث العلمي ، ومهارات 

ولتخطي النقص في إعداد المعلمين قبل الخدمة ومسايرة التفجر . التفكير العليا ، والحوار والنقاش
 التدريب على معلمينالتكنولوجي ، اعتمدت وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين التطوير المهني لل

 (.12-15: 7010حمود ،)،الخدمة أثناء
 :أهداف التعليم في المرحلة الثانوية

أقرت خطة التعليم الثانوي للصفين األول والثاني الثانوي العلمي والعلوم اإلنسانية في تموز 
 :أهدافا واضحة للمرحلة الثانوية تتمثل فيما يلي( 7009)
 .يسهل دخوله إلى القرن الحادي والعشرين  اً إعداد الطالب إعداد .1
إحداث تغيير وتطوير على مستوى التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بالتكامل في البنى  .7

المعرفية والمهارات الضرورية ، وذلك لجسر الهوة بين الجانبين النظري والعملي  في التعليم 
 (.1: 7009الثانوي  خطة التعليم ،رة التربية والتعليم العاليوزا)

تتلخص هذه و ( 7017-7001)ولقد أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خطة خمسية من 
-7001،الخطة الخمسية الفلسطينية العالي وزارة التربية والتعليم)األهداف كما ورد في وثائق 

 :على النحو التالي ( 1: 7017
تزاز بدينهم وبهويتهم الوطنية والوفاء لفلسطين أرضا تنشئة المتعلمين على االهتمام باهلل واالع .1

 .وتاريخا وشعبا
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مساعدة المتعلمين على النمو الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي ،من خالل مناهج تحقق  .7
 .التوازن بين الطبيعيات واإلنسانيات والتقنيات 

 .لعالم بسالم وعدل وتسامحهم مع اتمكين المتعلمين من المهارات الحياتية للعيش في مجتمع .5
 .توعية المتعلمين بمسؤولياتهم من خالل معرفة حقوقهم وواجباتهم نحو الغير. 2
تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية واالعتزاز بها  ، وتمكينهم من لغة أجنبية واحدة على  .9

 .االنتفاع بهاألقل تساعدهم في االطالع المباشر على الفكر العالمي ومواكبة تطوره و 
وصول المتعلمين إلى مستوى عال من القدرة وتمثل القيم الستكمال بناء مؤسسات الدولة  .6

 .الحديثة ،واإليفاء بما تستوجبه التنمية الوطنية الشاملة  ،والمشاركة في تقدم العلم
 :ومن األهداف العامة للتعليم الثانوي في الدول العربية ما يلي

 .الصحيحة وهي انتماءات وطنية عربية إسالمية إنسانيةتنمية االنتماءات . 1
مساعدة الطالب على تكوين فلسفة رشيدة موجهة له في الحياة حيث إنه يحتاج في هذه . 7

 .المرحلة بالذات للتوجيه الخلقي والفكري
 .مساعدة الطالب على االستعداد الختيار المهنة أو عمل له في المستقبل. 5
 (.105: 1551مرسي ،)

 :بأن( 7010)ويؤكد البنا
عدادهم اجتماعيًا ونفسيًا،  مهمة المدرسة الثانوية هي التأثير المنظم على سلوك طالبها ،وا 
للمشاركة اإليجابية الفاعلة في تقدم المجتمع،ومن هنا كانت خطورة هذه المرحلة التعليمية، إلنهاء 

ألخرى متعددة المساقات في مرحلة تدرج وانتقال بين مرحلة التعليم األساسي ،والمراحل ا
 (.717: 7010البنا،) االختيار،سواء أكانت تعليمُا جامعيًا،أم عاليًا، أم خوض غمار الحياة ذاتها

 :ويرى الباحث أنه من خالل خبرته يمكن إضافة بعض األهداف 
 .إعداد الطلبة لالنطالق للحياة االجتماعية بيسر وسهولة ، معتمدين على أنفسهم في ذلك  -1
 .وصول الطلبة إلى القدرة على التخطيط للمستقبل وحل المشكالت   -7
 .تمكين الطلبة من أساليب البحث الحديثة   -5
الوصول بالطلبة إلى العمل بروح الفريق وذلك من خالل المشاركة الفاعلة في األنشطة  -2

 المدرسية واإلبداعات التربوية
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 مرحلة التعليم الثانوي في فلسطينأهداف تدريس الرياضيات في :المحور الرابع 
تستند األهداف العامة لتدريس الرياضيات إلى ما اشتملت عليه خطة المنهاج الفلسطيني األول 
من أسس معرفية واجتماعية ونفسية وفكرية ووطنية وسياسية وتربوية ،وترمي هذه األهداف إلى 

واتجاهات وقيم تساعده في  تمكين المتعلم في إطار الرياضيات من اكتساب معارف ومهارات
تنمية ذاته  ومجتمعه ، من خالل معرفته بمحيطه المادي والبشري وباألنظمة المعرفية المختلفة ، 

 :وحل ما يقابله من مشكالت دراسية وعلمية في حاضره ومستقبله ، وتتلخص فيما يلي
 :أهداف تتعلق بالتفكير المنطقي : أوال

  .تشجيع وتعليم التفكير المنطقي االستنتاجي  .1
 .    تعليم البرهان الرياضي والتركيز عليه وعلى أهميته في العلوم األخرى  .7
تشجيع أسلوب النقاش والبحث للتوصل إلى نتائج وعدم اعتماد الكتاب و المعلم  .5

 .كمصادر وحيدة للمعرفة 
 .يع الطلبة على اإلبداع واالبتكارتشج .2
 .على اكتشاف األنماط وابتكارها  تنمية القدرة .9

 :أهداف تتعلق بالمهارات: ثانيا 
 .التشجيع على استخدام وسائل عديدة للوصول إلى الحل  .1
   .االهتمام بأساليب تنظيم البيانات اإلحصائية وتحليلها واستخراج النتائج  .7

 :والبيئةأهداف تتعلق بعالقة الرياضيات بالعلوم األخرى والتكنولوجيا  : ثالثا
 .استخدام مفاهيم الرياضيات في حل مسائل حياتية  .1
   .ربط الرياضيات بالعلوم األخرى كالفيزياء واألحياء واالقتصاد وغيره  .7
 .( نظام العد الثنائي)استخدام المفاهيم الرياضية في تفسير عمل أجهزة الحاسوب  .5
 .طلبة استخدام الحاسوب في تبسيط المفاهيم الرياضية وترسيخها عند ال .2
 (.5: 7011،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية) .ربط الرياضيات بالصناعة .5
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 (علوم إنسانية)األهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات للصف الحادي عشر 
 .فهم المتتاليات والمتسلسالت وخواصها وتعميم أنماط متعلقة بها  .1
 .والمتسلسالت اكتساب مهارات التعامل مع المتتاليات  .7
 .حل مسائل تطبيقية حياتية على المتتاليات والمتسلسالت  .5
 .اكتساب مهارات التعامل مع العالمة المعيارية وخواصها  .2
يجاد المس .9 حة تحته باستخدام ااكتساب مهارات التعامل مع المنحنى الطبيعي المعياري  وا 

 .جدول المساحات 
 .لمستقلة وتوظيفها في حل المسائلوالحوادث افهم قوانين االحتماالت واالحتمال المشروط  .6
كتابة نظام المتباينات الخطية بمتغيرين من الدرجة األولى وتمثيل منطقة الحل في  .2

 .المستوى الديكارتي بيانيا 
 .حل مسائل البرمجة الخطية هندسيا  .1
 .إيجاد القيمة الحالية والمستقبلية للدفعات الحالية  .5
 .التوافيق وتوظيفها في نظرية ذات الحدين اكتساب مهارات التعامل مع  .10
 .اكتساب مهارات استخدام التجارب العشوائية ذات الحدين في إيجاد االحتماالت  .11
 .التعرف إلى التجارب العشوائية ذات الحدين  .17
 .توظيف التجارب العشوائية لذات الحدين في إيجاد االحتماالت المطلوبة  .15
 .ية لسلعة معينة في أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة اكتساب مهارات إيجاد األرقام القياس .12
السلع  لمجموعة من( السبير)جحة باألوزاناألرقام القياسية النسبية البسيطة والمر إيجاد .19
 .(10: 7011وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،).

    علوم إنسانية نجد أن   /وبعد التعرف على أهداف تدريس الرياضيات في الصف الحادي عشر 
 /هذه األهداف كانت مناسبة وموازية لدروس المنهاج المقرر على طلبة الصف الحادي عشر

علوم إنسانية حيث أوضحت الغاية من تدريس معظم دروس المنهاج ومدى الفائدة التي ستعود 
 .على الطالب  إذا ما أتم دراسة هذا المقرر
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الدول العربية التي تدرس مبحث الرياضيات في الصف  تجارب : المحور الخامس
 :( العلوم اإلنسانية )الحادي عشر الفرع األدبي 

أن الرياضيات الزمة للمعيشة في وحيث أن الرياضيات مهمة للجميع لعدة أسباب بسيطة منها 
المجتمع والتفاعل معه ، سواء كان ذلك على مستوى الحياة اليومية أو على مستوى فهم 

نجازات والمشكالت الجارية أو التخطيط المستقبلي ، أي أن الرياضيات مكون أساسي اإل
لذلك وضع الرياضيات في فرع العلوم  (7: 7002)مينا  ضروري للتفاعل مع الناس والمجتمع

، أضيف من وجهة نظري كباحث أن الطلبة الذين يريدون دخول كلية التجارة (األدبي)اإلنسانية 
هم بحاجة إلى الرياضيات أو على األقل خلفية عن الرياضيات لهذه األسباب  مثال في الجامعة

بعض الدول التي أقرت  فيما يليو  ،( العلوم اإلنسانية)تم وضع الرياضيات في الفرع األدبي 
 (.فرع العلوم اإلنسانية)تدريس الرياضيات في الفرع األدبي 

 .جمهورية مصر العربية: أوال 
العلمي واألدبي في النظام  2112/2113للصف الثاني الثانوي  مقرر منهج الرياضيات

 . الجديد
 :نتهى من دراسة الصف األول الثانوى اآلناطالب الصف الثانى الثانوى الذى 

وله ( العلمى بنوعيه واألدبى بنوعيه ) الطالب سيقرر من بداية الدراسة أى القسمين سيدرس 
مدة زمنية ال تتجاوز الشهر الواحد وبعدها إذا قرر التغيير ختاره فى االحق فى تغيير القسم الذى 

مقررة على القسمين العلمى (  1) لها مدرسته رياضيات  ةعن طريق مديرية التعليم التابع سيكون
 بر وحصتان تفاضل وحساب المثلثاتحصتان ج "حصص أسبوعيًا  2ونصابها  "واألدبى معًا 

 : درجات موزعة كاآلتى  1درجته الصغرى درجة و  70كل فرع منهما درجته العظمى 
 . (حصول على ربع الدرجة فى الورقة شترط اليوال ) درجات  1 :امتحان الفصل الدراسى األول 
 .(ول على ربع الدرجة داخل الورقة شرط الحص) درجات  1 :امتحان الفصل الدراسى الثانى 

  .درجات عن العام الدراسى كله  2 :أعمال السنة 
 حصص أسبوعيًا تدرس فى فصل دراسى 2ونصابها  :فقط  قسم العلمىمقررة على  : يكاالميكان

درجات موزعة  1رى درجة ودرجتها الصغ 70درجتها العظمى واحد فقط من الفصلين الدراسيين 
  : كاآلتى 
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شرط الحصول على ربع الدرجة ) درجات  1درجة ودرجتها الصغرى  16:  االمتحان التحريرى
 .( داخل الورقة 
 درجات  2 :أعمال السنة 

 :ومع العلم أن كتاب الميكانيكا مأخوذ من كتاب الميكانيكا للصف الثالث الثانوى كاآلتى 
 (اتزان مجموعة من القوى المتالقية فى نقطة ) حتى نهاية الفصل الثانى :  االستاتيكا
 . حتى نهاية فصل تفاضل الدوال المتجهة:  الديناميكا

يعنى إضافة ) وهناك اتجاه بتدعيم الميكانيكا فى الصف الثالث بدروس االحتكاك ومركز الثقل 
رفيع على مستوى جميع المواد فى النظام وذلك نظرًا إللغاء المستوى ال( المستوى الرفيع اليها 

 ( . 7017، عبد السالم . ) الجديد
 .والمخطط التالي يوضح ذلك 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 7017/7015 التيرمين  جديد  منهج الثانوى الثانى للصف الرياضيات منهج مقرر* 
 ( . 7015، عبد الرازق )  الجديد النظامفي  (  واألدبى – العلمى) 
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 ملكة األردنية الهاشميةمال: ثانيا 
 المرحلة الثانوية 

ُبدأ بتطبيق نظام الفصول على جميع طلبـة المرحلة الثانويـة في المـدارس الحكوميــــة والخاصـــة في  -1
 7002/ 7005المملكة اعتبارًا من العام الدراسي 

 ـــة ، فصلين في كل عامتتكون المرحلة الثانوية من سنتين ، وتنقسم إلى أربعـــة فصـــول دراسيـ -7
يعتبر الفصل الدراسي األول والثاني ألي طالب في المرحلة الثانوية فصاًل تأسيسيًا ، يدرس فيهما  -5

الطالب المباحث من المستوييــــن األول والثاني والتــي ال تدخل في متطلبـــات امتحان شهادة الدراسة 
 .الثانوية العامة 

كل مبحث من المبــاحث في مستوياتـه المختلفة في المرحلة الثانوية من يتم تقييم الطالـب في  -2
 ( .المستوى األول والثاني )خالل المعلم ، وفي ضوء األسس المعتمــدة لغايات النجاح المدرسي

وفي ، يتم تقييم الطالــب في كل مبحث من المباحث في مستوياتـه الوزارية من خالل المدرسة  -9
 .مدة لغايات التأهل لالمتحان الوزاري ضوء األسس المعت

رسوب الطالب في أي مستوى من المستويات ألي مبحث ، ال يحول دون تسجيلـه للمستويـات  -6
الالحقـة لذلك المبحث ، ولكن يشترط نجاح الطالــب مدرسيـــًا في هذا المستـوى ، باإلضافة لمستويات 

 .الدراسة الثانوية لذلك المبحث المبحث الالحقة لغايات التقدم المتحان شهادة
يتكون مبحث الثقافة العامة من مستويين وزاريين ، يتقـدم بهما الطالـب المتحان الثانوية العامــة في  -2

 .الفصلين الثالث والرابع من المرحلة الثانوية 
  (الفرع األدبي ) 

 :توزيع المباحث على المستويات المختلفة 
،  ثقافة  \انجليزي ، الحاسوب  ، ثقافة \عربي ،  الرياضيات ، اإلسالميةالثقافة : حث االمب

 : يختار الطالب مادتين من المواد التالية و  تخصص \اللغة العربية ،  الثقافة العامة 
 الجغرافيا  -1
 التاريخ  -7
      العلوم االسالميه  -5
 اللغة الفرنسية  -2
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  ( الفرع العلمي) 
 : توزيع المباحث

ثقافة ،الثقافة العامة ،الرياضيات  \ثقافة ،الحاسوب ،انجليزي  \الثقافة االسالمية ،عربي 
 ،الكيمياء ،الفيزياء ،علوم األرض ،األحياء 

في امتحان الثانوية ( األحياء، الفيزياء، علوم األرض ، الكيمياء) يشترط النجاح في المواد 
  مباحث الثقافة العامة المشتركة + رياضيات ال+ العامة و يحتسب عالمة أعلى مادتين منهما 

و ذلك ( الثقافة العامة ،  ثقافة/اللغة االنجليزية،  الحاسوب،  ثقافة/عربي ، الثقافة االسالمية) 
 ( .  7005، اللوامة . )لغايات احتساب المعدل النهائي 
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 .اإلمارات العربية المتحدة: ثالثا

ثالث مراحل التي تكون فيها المرحلة الثالثة هي المرحلة الثانوية ومدتها  ينقسم التعليم العام إلى
 .سنة( 11 – 16) ثالث سنوات من سن

للصف  والجدول التالي يوضح مقررات كل صف منها وعدد حصصها الحظ مقرر الرياضيات
 (7015وزارة التربية والتعليم اإلماراتية،)،الحادي عشر الفرع األدبي
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 معوقات تعلم وتعليم الرياضيات:ادسالمحور الس
مشكلة تربوية اجتماعية،يقع فيها الطالب ويشقى فيها اآلباء  ن تدني مستويات تحصيل الطالبإ

والمعلمون في البيت والمدرسة، وتحتل هذه المشكلة مكانًا بارزا في تفكير المنشغلين بالتربية 
والتعليم في جميع بلدان العالم، حيث إن مستويات الطلبة سواء كانت متدنية أم متوسطة أم 

أو غير مباشر بعوامل تؤثر فيها سلبا أو إيجابا،والرياضيات هي مرتفعة ترتبط ارتباطا مباشرا 
إحدى المواد التي يدرسها الطالب وتزداد أهميتها في المرحلة الثانوية،وبذلك فإن تدني التحصيل 
والضعف في مادة الرياضيات وهو من المعوقات يرجع إلى عدة عوامل ، منها ما يتصل بمستوى 

ساسية أو بالمرحلة الثانوية نفسها ، ومنها ما يتصل بالطالب تحصيل الطالب في المرحلة األ
نفسه، ومنها ما يتصل بالمعلم وأسلوبه وطرائق التدريس التي يستخدمها ، وأخرى تتصل 

وعليه يمكن تصنيف (. 159: 7001الشامي،)بالمدرسة، ومنها ما يتصل بصعوبة المنهج 
 .علوم إنسانية إلى المجاالت التالية/ ر معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عش

 تعلق بالكتاب المدرسيي ما :أوال
طالع الباحث على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة نقول  من خالل الدراسات السابقة وا 

يعد الكتاب المدرسي أحد العناصر الرئيسة التي تؤدي دورا بارزا في العملية التعليمية ،  :التالي
للمتعلم عنه فهو المرجع األساسي الذي يستقي منه الطالب معلوماته أكثر من غيره حيث الغنى 

من المصادر، فضال عن أنه األساس الذي يعتمد عليه المعلم في تحضير دروسه قبل الدخول 
ويمثل الكتاب المدرسي أهم روافد المنهاج (. 25: 7011عبد المجيد، )إلى حجرة الدراسة 

ا أساسيا للمعلم والطالب على السواء ، وهو يعد أداة تعليمية بالغة األهمية التعليمي ،ويعتبر مرجع
( 155: 1555زيدان ،)،إذ إنه يضمن حدًا أدنى منه، واالستهداء به في إعداد وتنظيم الدروس 

، وهو الوسيط الفعلي للتواصل بين المعلم والمتعلم ، فهو بين يدي المتعلم يعد النظر فيه متى 
ة إلى أنه يقحم الطلبة جميعهم في األنشطة والتدريبات، ويوفر لهم فرصا متساوية يشاء باإلضاف

 ت نتائج دراسةقد أكدو ( 709: 7000عبد الخالق والعملة ،.) للتعليم تناسب قدراتهم المختلفة
أنه في مجال الكتاب المدرسي والمادة الدراسية كانت تقديرات الطلبة ( 7002)القضاة واألبرط 

ك يعزى لم الرياضيات بدرجة متوسطة لجميع فقرات هذا المجال وأكد أن السبب في ذللمعيقات تع
عند الطلبة من حيث صعوبتها لدى الطالب ، ألن الطالب ال  هميةأإلى أن هذه المعيقات ذات 
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يستطيع فهم المادة التي يحتويها الكتاب دون تدخل مستمر من قبل معلم مادة الرياضيات وأيضا 
وجود ضعف في الكتاب نفسه من حيث الطباعة ووضوح األهداف وهذا ما جاء في دراسة  

الذي تخص المشكالت والمعوقات  (7001)أما ما جاء في دراسة  الشامي ، (1555)الحوامدة 
عدم توفير الكتب عند بداية العام وكثافة :  ج الدراسي فكانت على النحو التاليالمتعلقة بالمنه

هذا المقرر في مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية ، قلة استخدام الطرق المثيرة والمشوقة لتعليم 
الطالب ، وجود أخطاء في بعض التمارين ،اعتبار مادة الرياضيات كأنها صعبة مما أدى إلى 

وعدم حضور حصص الرياضيات ،المنهج الجديد ال يراعي الفروق الفردية ووجود  كراهيتها ،
فأكدت دراسته أن أهم مشكالت تدريس  (7011)أما عبد المجيد بعض التمارين الصعبة ، 

الرياضيات المتعلقة بكتاب الرياضيات ومحتواه وهي جزء من المعوقات عدم االهتمام بالنشاط 
عدم وجود المكتبات المدرسية ،أسئلة  ، دم توفر الكتاب المدرسيفق للدروس ،عاالمدرسي المر 

 . التقويم في محتوى الكتاب غير شاملة

 تعلق بالطالبما ي: ثانيا 
لتي ايعد الطالب هو المحور األساس الذي تدور حوله العملية التعليمية وهو المستقبل للمعلومات 

،وأن المدرسة وما تحتويه من  معلمين وكتب ( الكتاب)يوصلها إليه المعلم عن طريق الوسيلة 
نود توضيح  وعليه( 7001)،الشامي وأدوات ومقاعد ووسائل وأجهزة قد جهزت ألجل الطالب 

 7010)آراء بعض الدراسات في معوقات تعلم الرياضيات و التي تتعلق بالطالب ، وتذكر آدم 
أن هناك مشكالت تتعلق بالطالب تتسبب في إعاقة تدريس الرياضيات في المرحلة ( 111:

الثانوية التي منها مشكلة التأخر عن زمن الدراسة وذلك لعدة أسباب منها بعد المنزل عن المدرسة 
، عدم توفر وسائل مواصالت ،سوء الجو المدرسي ،عدم قيام الطالب بحل النشاط البيتي ، 

في مقاله عن المعوقات التي تواجه الطلبة في تعلم الرياضيات  ( Crussel1998)ويذكر كراسل 
هي عدم قدرتهم على شرح التعريفات الرياضية ، لديهم فهم حدسي قليل للمفاهيم ،عدم القدرة على 

 وأكدت. استخدام األمثلة الخاصة بهم واللغة الرياضية ،وأخيرا عدم معرفتهم بالبراهين الرياضية
أنه في مجال المعيقات التي تتعلق بالطالب نفسه فكانت  (7002) القضاة واألبرط ةنتائج دراس

افتقار الطلبة ألساسيات  قلة اهتمام الطالب بحل المسائل ، :بدرجة متوسطة لعدة معيقات منها 
قلة االهتمام بالواجبات البيتية، كانت سببا في قلة تحصيله في الرياضيات  مادة الرياضيات،
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تقاد الطالب بأن الرياضيات ليس لها ضرورة في الحياة وتعود الطالب على الحفظ دون ،وكذلك اع
للطلبة تحتاج لوقت طويل للفهم  وبين الباحث أن هذه النتيجة كانت ألن الرياضيات بالنسبة. الفهم

 أن الطلبة ال يهتمون فعال بحل المسائل ، أيضا ألن األساسيات في المراحل السابقة عند الطلبة ،
لعدم متابعة  بالنشاط البيتيضعيفة مما يؤثر في مستواهم التحصيلي ، والطلبة ال يهتمون 

المعلمين لهم ، وال يبذلون جهدا كبيرا النشغالهم بالمواد األخرى أو إلهمالهم هذه المادة ، وال 
ة أما دراسيدركون أهمية الرياضيات في الحياة العملية ألن المعلمين ال يوضحون لهم ذلك ، 

أسباب تدني التحصيل التي هي من المعوقات والتي تخص الطالب أن فبينت  (7001)الشامي 
عدم اهتمام الطالب بالكتاب المدرسي ، وانعدام الخلفية العلمية للطالب في : هي على الترتيب 

مادة الرياضيات ،عدم االهتمام بحصص الرياضيات ، أن هذه المادة ليس لها أهمية وأخيرا 
أن مشكالت  (7011)وكان من نتائج دراسة عبد المجيد د على الغش في االمتحانات ، االعتما

عدم : تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية والمتعلقة بالطالب والتي تعتبر من المعوقات هي 
ازدحام الفصول ،عدم الشعور بالمسؤولية ،اتجاهات الطالب  ،قيام الطالب بحل الواجبات المنزلية

ة نحو الرياضيات ، جهل الطالب بأساسيات الرياضيات السابقة ،وأخيرا ضعف المتابعة السالب
فقد أكد في دراسته أنه من هذه العوامل طريقة عرض الكتاب،الطرق  (1551)أما الكرش ،المنزلية

التدريسية لمادة الرياضيات ال تشجع على البحث واالستفادة ،وعدم استخدام المعلم للوسائل 
 .أثناء الشرح التعليمية

 تعلق بالمعلمي ما:ثالثا 
ركنا مهما من أركان عملية االتصال والتواصل ،فهو يقوم بدور المرسل ويهدف إلى  يعد المعلم

التأثير في اآلخرين،فهو صاحب رسالة يود نقلها إلى غيره ،فهو يعتبر حجر الزاوية في العملية 
التعليمية حيث يقع عليه دور كبير في المراحل األساسية للتعليم على وجه الخصوص،ومن 

المعلم فعاال بجعل الطالب مشاركين في الفصل وبخاصة في تدريس  الضروري أن يكون
الرياضيات،وبشكل عام يعد المعلم عنصرًا أساسيا في مدخالت التعليم،وال يمكن االستغناء عنه 

، وعلى هذا (7001)الشامي  ،فالمعلم الفعال هو الذي لديه الكفايات الالزمة على أداء وظيفته ،
عض الدراسات في معوقات تعلم الرياضيات و التي تتعلق بالمعلم األساس نود توضيح آراء ب

أنه من مشكالت تدريس مادة الرياضيات والتي هي جزء من ( 55: 7010)حيث تذكر آدم 
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عدم االهتمام بتدريبه، نقص : المعوقات في المرحلة الثانوية والتي تتعلق بالمعلم كاآلتي 
صص ،كثرة الطالب في الفصل والذي يقلل من جهده، اإلمكانات واألجهزة المعينة له ،كثرة الح

 لتوضح أنه (7002) القضاة واألبرطجاءت نتائج دراسة  وأخيرًا قلة فرصة زيادة الدخل، ثم
فجاءت معيقات هذا المجال  بدرجة متوسطة : إدارته الصفية  بالنسبة لمجال المعلم وأساليب

ة ، وأن أكثر الطالب شكوا من عدم إخالص وتعزى هذه النتيجة ألهمية هذه الفقرات عند الطلب
في حين  ،المعلمين في التدريس ، واهتمام المعلمين بمجموعة محددة من الطالب ويهملون البقية

عدم تقديم : أن األسباب التي تخص المعلم فهي كاآلتي  (7001)أكدت دراسة  الشامي  فقد
قامة الدورات ، نقص  المواضيع الرياضية بالشكل الذي يستوعبه الطالب ، ضعف التأهيل وا 

أما عبد م القاعات ، اعدم مراعاته للفروق الفردية بسبب ازدحو المدرسين في مادة الرياضيات 
ت تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية والمتعلقة فقد أكد في دراسته أن مشكال (7011)المجيد 

ضعف برامج  بالمعلم وهي في نفس الوقت معوقات لعملية التدريس كثرة الطالب في الفصل ،
 قلة التحفيز بأنواعه ، وأخيرا ضعف التقدير االجتماعي للمعلم، لخدمة،اتأهيل المعلمين أثناء 

العوامل التي تعوق تعلم الرياضيات من  أهم نأ( 1551) الكرشدراسة  أيضا كان من نتائج و 
الرياضيات  نهي افتقار الطلبة إلى أساسيات مادة الرياضيات،اعتقادهم أ وجهة نظر المعلمين

، أن هناك عدم تدريب للطالب على األسئلة التي تقيس مستويات  ليس لها ضرورة في حياتهم
يدرسون في الوقت الذي  ن الفهم ،كما أنهمعليا من التفكير،مما يؤدي إلى تركيزهم على الحفظ دو 

 .يسبق االمتحان مباشرة

 :  (البيئة الصفية واإلدارة المدرسية)تعلق بالبيئة التعليمية ما ي:رابعا 

ضاءة جيدة من أهم العوامل التي  تعتبر البيئة الصفية وما تحوي من أثاث مريح وتهوية مناسبة وا 
 .تؤثر في نفسية الطالب

وكذلك يعتبر المدير المسئول األهم عن العملية التعليمية في المدرسة، فهو المشرف الذي يعيش 
ت المعلمين والطلبة والبيئة المحلية، مشكالتها وحاجاتها ،حيث يعرف حاجافي المدرسة ويعرف 

لذا فإن هذا يتطلب مهارات وهذا يتطلب إعداد المدير بصورة مستمرة للقيام بمثل هذا العمل،
وكفايات خاصة في مدير المدرسة، مما يستدعي إعداده وتدريبه بصورة مستمرة للقيام بمثل هذا 

 (.796: 7001جودت ،) العمل
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أهم فإن : أنه بالنسبة لمجال البيئة التعليمية  لتأكد (7002) وجاءت نتائج دراسة القضاة واالبرط
وده يؤثر سلبا على المعلم معيق في هذا المجال كان عدم وجود الحاسب اآللي ألن عدم وج

تأخر وصول الكتاب المدرسي ، عدم : أن الفقرات التي كانت بدرجة متوسطة هي و والطالب 
وجود كتب موازية لكتاب الرياضيات في المكتبة،عدم وجود أحد من األسرة قادر على المساعدة 

لم الرياضيات ، أخيرا في مادة الرياضيات ، وعدم تهيئة إدارة المدرسة لألدوات التي يحتاجها مع
أن ما يخص  (7001)في حين كان من نتائج دراسة الشامي ازدحام الفصول بالطالب ، 

المدرسة فكان وضع المدرسة ال يحفز على التعليم ،عدم اتساع الفصول الدراسية عدم توافر 
ت ، مختبرات ومالعب ووسائل تعليمية ، وأخيرا بعد المدرسة عن الطالب وعدم توافر المواصال

أن المشكالت التي تواجه تدريس الرياضيات في المرحلة ( 7011)وأكدت نتائج دراسة عبد المجيد
ضعف ارتباط أولياء  الثانوية والمتعلقة بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية قلة الوسائل التعليمية ،

ل األمور باإلدارة المدرسية ، وكثرة الطالب داخل الفصول ،وعدم تحسن ظروف العم
 .المدرسية،وأخيرا إهمال النشاط المدرسي

في دراسته بشكل عام أن أهم العوامل المعيقة لمرحلة التعليم الثانوي العام  (7002)وقد أكد دعدوع
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ،عزوف طالب المرحلة الثانوية عن الذهاب إلى : هي 

لتكنولوجيا في التعليم ، ضعف خلفية المدرسة ،انتشار التعليم العالي الخاص ،ضعف توظيف ا
المعلمين في مجال التقويم التربوي وأساليبه ، النظرة الغير علمية لألنشطة التربوية،ضعف الكفاءة 

تدني طموح كثير من األسر البدوية التحاق  المهنية للمعلمين في استخدام استراتيجيات التدريس ،
 .أبنائهم بالجامعات

معوقات بشكل عام في تعلم الرياضيات ترجع لعدة أسباب منها أن يرى الباحث بأنه توجد  
الطلبة الذين أتقنوا أساسيات الرياضيات في المرحلة االبتدائية هم قلة قليلة ، وألنه يوجد هناك 
ازدحام للطالب في الفصول الدراسية ،وكذلك ال يوجد متابعة للطلبة من قبل األسرة،أضف إلى 

 . لرياضيات،وأخيرا الكتاب المدرسي ال يلبي رغبات هؤالء الطلبةذلك نظرة الطالب لمادة ا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 لها والتي،عليها الحصول من تمكن التي السابقة الدراسات من مجموعة يلي فيما الباحث سيتناول
 ، الدراساتهذه  بين الدراسة هذه موقع لتوضيح وذلك ، الدراسة بموضوع بطريقة أو بأخرى صلة
تنازليـا ) وقد تم ترتيب الدراسـات فـي كـل قسـم اعتمـادا علـى تسلسـلها الزمنـي  :اإلفادة منها  ومدى

 .،حيث تم البدء بعرض الدراسات العربية واألجنبية لكل محور على حده( من األحدث إلى األقدم

معوقووات تعلوويم وتعلووم الرياضوويات دراسووات تتعلووق ب: المحووور األول 
 وبعض المواد أخرى 

تعلــم الرياضــيات فــي (معيقــات)حــور الدراســات التــي تناولــت معوقــات فــي هــذا الم يتنــاول الباحــث
المرحلــة الثانويــة وبعــض المراحــل األخــرى وكــذلك معوقــات الــتعلم لــدى بعــض المــواد األخــرى التــي 

 .تسنى وجودها وهي مرتبة من األقدم إلى األحدث
 ( 2113)دراسة شتيوي .1

المعلومات ا معلمي منهاج تكنولوجي تي تواجههدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات ال
 نابلس محافظةي س الحكومية فللصف األول الثانوي لدى تدريسهم للمنهاج المقرر في المدار 

 في الحكومية المدارس معلمي من الدراسة عينة تكونت، (م7011/7017)الدراسي للعام

من المجتمع %( 27)نسبته ما مثلت والتي، (م7011/7017)الدراسي للعام نابلس محافظة
معلما ومعلمة  حيث تكونت أداة الدراسة من استبانة أعدها الباحث (11)األصلي،وقد بلغ عددهم

معوقات متعلقة : فقرة موزعة على أربعة مجاالت رئيسة هي( 51)ألغراض الدراسة ، مكونة من 
معوقات متعلقة ، و  ومعوقات متعلقة بالمحتوى التعليمي ، ، ومعوقات متعلقة بالطالب بالمعلم

وأظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمعوقات التي يواجهها  ، بظروف البيئة التعليمية
، عالية وبدرجة 5.22 تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمجال المحتوى التعليمي كان معلمو منهاج

وبدرجة  5.1وبدرجة عالية،ولمجال ظروف البيئة التعليمية كان  5.20ولمجال الطالب كان 
وأظهرت أيًضا وجود فروق ذات داللة وبدرجة منخفضة ،  7.59متوسطة، ولمجال المعلم كان

المتوسطات الحسابية للمعوقات تعزى لمتغير سنوات الخبرة في سلك التربية والتعليم  إحصائية في
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 التخصص ولمتغير، (دبلوم)، ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة (سنتين من أقل) ولمصلحة

 (.تخصص آخر)لمصلحة ألكاديميا

 (2111)دراسة العبد الكريم  .7

فقد سعت هذه الدراسة للكشف عن العوامل التي تعوق استخدام المعلمين طرق التدريس الحديثة 
التي تعتمد على مهارات التفكير والحوار والعمل التشاركي،وذلك من وجهة نظر المعلمين، كذلك 

الخبرة والمادة الدراسية على إحساس المعلم بتلك المعوقات هدفت إلى الكشف عن أثر سنوات 
معلمًا ( 507)فقرة أعد لهذا الغرض،وتم تطبيقه على  71،واستخدمت الدراسة استبيانا مكونًا من 

من مدارس متوسطة مختلفة ، وقد أشارت النتائج إلى أن أكبر العوائق التي يرى المعلمون أنها 
يس الحديثة هي كثرة الطالب داخل الفصول،ارتفاع نصاب المعلم تحد من استخدامهم لطرق التدر 

من الحصص ،عدم وجود مرافق وأماكن مناسبة داخل المدرسة، بينما كان أقل العوائق ما يتعلق 
باتجاه المعلمين نحو طرق التدريس الحديثة، كما كشفت الدراسة أن المعلمين األقل خبرة أكثر 

مي تخصصات الرياضيات والحاسب اآللي هم أكثر المعلمين إحساسا بهذه العوائق ، وأن معل
 .شعورا بها

  (2111)دراسة داوود  .5
هـــدف البحـــث إلـــى التعـــرف علـــى معوقـــات اســـتخدام الحاســـوب فـــي تـــدريس مـــادة الرياضـــيات فـــي 
المــدارس الثانوية،ومعرفــة اتجاهــات معلمــي الرياضــيات نحــو اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس مــادة 

حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات مــادة .الرياضــيات فــي الجمهوريــة اليمنيــة
( 721)رس الثانوية في محافظـة عمـران بالجمهوريـة اليمنيـة،حيث بلـغ عـددهمالرياضيات في المدا

( 111)معلما ومعلمة،وتم اختيار عينـة الدراسـة بالطريقـة العشـوائية العنقوديـة حيـث شـملت العينـة 
معلما ومعلمة رياضيات،وقد تـم اسـتخدام االسـتبانة أداة ( 111)معلما ومعلمة ،وقد استجاب منهم 

ـــــرة ، موزعـــــة علـــــى محـــــورين محـــــور االتجاهـــــات ومحـــــور ( 22)ت علـــــى للدراســـــة،حيث شـــــمل فق
المعوقات،وكـــان مــــن أهــــم نتــــائج البحــــث وجــــود اتجاهــــات عاليــــة لمعلمــــي مــــادة الرياضــــيات نحــــو 
اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس مــادة الرياضــيات،وكذلك وجــود معوقــات تواجــه معلمــي الرياضــيات 

عــدم تـوفر دورات تدريبيــة لمعلمــي :مــن أهمهـا فـي اســتخدام الحاسـوب فــي تـدريس مــادة الرياضـيات
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الرياضيات أثناء الخدمة في مجال استخدام الحاسوب،عدم تأهيل معلمـي الرياضـيات بشـكل كـاف 
الستخدام الحاسوب خالل الدراسة الجامعية، خلو كتب الرياضيات من التوجيهات التي تؤكد على 

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية  استخدام الحاسـوب فـي التـدريس، كمـا أظهـرت النتـائج إلـى
فــي اتجاهــات ومعوقــات معلمــي الرياضــيات نحــو اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس مــادة الرياضــيات 

  . تعزى لمتغيري الجنس والخبرة

 (.2112)دراسة البالدي  .2
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات في تطبيق التقويم 
المستمر للتالميذ في المرحلة االبتدائية والمتعلقة بالمعلم والتلميذ والمقرر الدراسي والنواحي 
،  اإلدارية والتنظيمية وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

حيث اعتمد على االستبانة التي أعدها كوسيلة أساسية لجمع المعلومات والبيانات من عينة 
معلما للرياضيات في المرحلة االبتدائية في مدينة جدة تم ( 795)الدراسة التي تكونت من 

مشرفا تربويا لمادة الرياضيات في المرحلة ( 11)اختيارهم عن طريق العينة العشوائية الطبقية و
أن المعوقات : وكان من أهم نتائج الدراسة البتدائية في مدينة جدة وهم يمثلون كامل المجتمع ، ا

التي تواجه معلمي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر للتالميذ في المرحلة االبتدائية المتعلقة 
لمعوقات من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين ، أن ا( متوسطة)بالمعلم كانت بدرجة 

 التقويم المستمر للتالميذ في المرحلة االبتدائية المتعلقة التي تواجه معلمي الرياضيات في تطبيق
من جهة نظر المشرفين ( متوسطة)من وجهة نظر المعلمين وبدرجة ( كبيرة)كانت بدرجة بالتلميذ 

مستمر للتالميذ في التقويم ال التربويين،وكذلك المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات في تطبيق
من وجهة نظر المعلمين وبدرجة ( كبيرة)المرحلة االبتدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي كانت بدرجة 

من وجهة نظر المشرفين التربويين ، وأخيرا المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات ( متوسطة)
قة بالنواحي التنظيمية واإلدارية التقويم المستمر للتالميذ في المرحلة االبتدائية المتعل في تطبيق

 .من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين( متوسطة)كانت بدرجة 

 (8002)دراسة الحجيلي  .9

حيث هدفت الدراسة للتعرف على مدى استخدام معلمي الرياضيات بالمملكة العربية السعودية 
لتي تعيق هذا االستخدام ، لمبادئ النظرية البنائية من وجهة نظرهم ،وكذلك أهم المعوقات ا
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وإلتمام هذه الدراسة تم وضع استبانة تتكون من ستة محاور ،محورها السادس يتعلق بأهم 
 البنائية والنظرية ورها األخرى تتعلق بمدى استخدام معلمي الرياضيات لمبادئ االمعوقات ومح

المكرمة والمدينة معلم من مدينتي مكة  252 ولقد تم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من
المنورة ومن مختلف المراحل التعليمية ،حيث وجد أن المعلمين يعتقدون بأنهم يستخدمون مبادئ 

كما أظهرت  النتائج  9 من 5.10النظرية البنائية غالبا حيث بلغ المتوسط العام الستجاباتهم 
المعوقات التي تعيق  ، أما بالنسبة ألهم فروق في درجة التوظيف لمصلحة المعلمين األكثر خبرة

استخدام مبادئ النظرية البنائية فقد كانت التجهيزات في الفصل غير كافية ،زيادة عدد الطالب 
وقصر الوقت المخصص للموضوع ،الكتاب المدرسي وطريقة  طول المقرر في الفصل ،

تدريب  عرضه،نظام التقويم واالختبارات ،عدم وجود دورات تدريبية للمعلمين بعد الخدمة ،ضعف
 .المعلم قبل الخدمة 

 (2112)دراسة القضاة واألبرط  .6
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معيقات تعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية في مدينة ذمار 

الكتاب ) باليمن ،وذلك من وجهة نظر الطلبة ، من خالل تقديراتهم لمجاالت المعيقات األربعة
دارته الصفية المدرسي والمادة الدراسية ،معيق ات تتعلق بالطالب نفسه،المعلم وأساليبه التدريسية وا 

هادفة إلى وضع صورة واضحة عن هذه المعيقات ، وقد ( وتقويمه لتعلم الطلبة ، البيئة التعليمية
/ 7006تكون مجتمع الدراسة من طلبة المدارس الثانوية في مدينة ذمار باليمن ،للعام الدراسي 

طالبا ( 922)طالبا وطالبة ، وقد تكونت عينة الدراسة من (  2171) م والبالغ عددهم7002
وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ، ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان استبانة 

في تعلم ( معيقات)فقرة ، وكان من أهم نتائجها أنه يوجد معوقات ( 27)للطلبة ،ـتكونت من 
الثانوية في مدينة ذمار باليمن، وكان من أهم هذه المعوقات التي تخص  الرياضيات في المرحلة

أن الطالب ال يستطيع فهم المادة من الكتاب دون تدخل المعلم )الكتاب المدرسي والمادة الدراسية 
،أما ما (، أيضا وجود ضعف في الكتاب المدرسي نفسه من حيث طباعته وعدم وضوح أهدافه

شعور الطالب بأن دراسة الرياضيات تحتاج إلى ) ن أهم هذه المعوقات يتعلق بالطالب نفسه فكا
وقت طويل، قلة اهتمام الطالب بحل المسائل تقلل من فهمه للمادة، وكذلك افتقار الطلبة 

، أما بالنسبة لمجال المعلم فكان أغلبية الطالب يشكون من المعلمين (ألساسيات الرياضيات 
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أما في مجال البيئة ، تمامهم بمجموعة من الطالب دون أخرىوعدم إخالصهم في التدريس، واه
التعليمية فكان أهم هذه المعوقات هو عدم وجود جهاز حاسوب في المدرسة، وعدم تهيئة إدارة 

المدرسة للمواد واألدوات التي تحتاجها معلم الرياضيات ،وكذلك موقع ترتيب حصص الرياضيات 
ب، وأخيرا الترفيع التلقائي للطلبة إلى مستويات دراسية في البرنامج اليومي للدروس غير مناس

 .أعلى

 (2112)دراسة دعدوع  .2
امل المعيقة للتعليم قبل الجامعي في سيناء،حيث اعتمدت على العو  هدفت الدراسة إلى التعرف

الدراسة الحالية على المنهج الوصفي كمحولة بحثية منظمة لتقدير وتحليل ووصف الوضع 
الراهن لموضوع أو ظاهرة أو نظام ما ،بهدف الوصول إلى معلومات وافية ودقيقة،واستخدم لذلك 

التعليم قبل الجامعي في سيناء،وكانت عينة الدراسة استبانة تحديد المعوقات التي تواجه منظومة 
من العاملين بالمواقع القيادية واإلشرافية على منظومة التعليم بسيناء،وقد تم تطبيق أداة الدراسة 

م،وقد بلغ عدد االستبانات 75/2/7002م إلى 75/9/7002في الفترة من
جها العوامل المعيقة للتعليم في منها وكان من أهم نتائ( 715)استبانة،وتم جمع(762)الموزعة

انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ، عزوف طالب التعليم الثانوي : المرحلة الثانوية التي منها 
عن الذهاب للمدرسة،انتشار التعليم العالي الخاص، ضعف توظيف التكنولوجيا في 

فاءة المهنية التعليم،ضعف خلفية المعلمين في مجال التقويم التربوي وأساليبه،ضعف الك
للمعلمين،تدني طموح كثير من األسر البدوية إلحاق أبنائهم بالجامعات،صعوبة التحاق الطالبات 

تدني فاعلية :بالجامعات خارج سيناء،و من أهم العوامل المعيقة لإلدارة التعليمية التي منها
اإلداري  وحدات التدريب،ضعف القدرة على اتخاذ القرارات،انخفاض مستوى التزام الطاقم

بالعمل،ضعف الموارد المالية وافتقارها إلى التمويل،تدني كفاءة بعض مديري المدارس،جمود 
 . القوانين المالية واإلدارية

 (2112)دراسة الفرهود  .1
إلي الوقوف على واقـع األداء فـي تـدريس الرياضـيات داخـل الفصـل مـن وجهـة  هدفت هذه الدراسة

نظر الطالب ، ومعوقات تحقيق ذلك األداء في التدريس من وجهة نظر المعلمين ،والتعرف على 
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مــدى االخــتالف فــي األداء بــين المعلمــين بــاختالف بعــض المتغيــرات ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
، وقــــد تــــم إعــــداد اســــتبانتين ، األولــــى خاصــــة ( معلــــم) 15انويــــة،طالــــب مــــن المرحلــــة الث( 121)

 1272/1271بالمعلمين ،والثانية بالطالب ،حيث تم تنفيذها خالل الفصل الدراسـي الثـاني للعـام 
ه بمدينــة عرعر،وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن درجــة األداء فــي تــدريس الرياضــيات كانــت إيجابيــة 

ات داللة في األداء بين المعلمين باختالف صف التدريس ضعيفة ،كما أشارت إلى وجود فروق ذ
وفي المقابل لـم تظهـر فـروق بـاختالف الكثافـة الطالبية،وسـنوات .،والخبرة،والنصاب من الحصص

التــــدريس فــــي آخــــر مدرســــة،والحالة االجتماعيــــة للمعلــــم ، كمــــا أشــــارت النتــــائج إلــــى أن المعلمــــين 
ادة فـــي الحصـــص األخيـــرة يعتبـــران المعـــوق حصـــة ، ووجـــود المـــ 70يعتبـــرون أن تخطـــي نصـــاب 

األبرز لتحقيق فاعلية األداء في تدريس الرياضيات بالنسـبة للمعلمـين ،يليهمـا عـدم اسـتخدام طـرق 
وفي نهاية الدراسـة أوصـى الباحـث بضـرورة العمـل مـن . وأساليب حديثة ، وعدم االستقرار العائلي

علميـــة كالرياضـــيات ،والعمـــل علـــى قبـــل المســـئولين علـــى تخفـــيض نصـــاب معلمـــي التخصصـــات ال
التوســـع فـــي البـــرامج التدريبيـــة فـــي أســـاليب التـــدريس الحديثـــة ،واتخـــاذ إجـــراءات تكفـــل عـــدم إســـناد 

 .تدريس مادة الرياضيات بعد الحصة الخامسة

 (2115) دراسة عبد العزيز .5
لقــة هــدفت الدراســة إلــى تحديــد أهــم معوقــات تــدريس الرياضــيات فــي الصــف الثــاني المتوســط المتع

( 75)واشتملت الدراسـة علـى. بكتابي الطالب والطالبة ، وكتابي المعلم والمعلمة ، وطرق التدريس
. معلمــة مــن معلمــي ومعلمــات الرياضــيات للصــف الثــاني المتوســط بالمدينــة المنــورة ( 55)معلــم و

ي المعلـم وأظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من المعوقات المتعلقة بكتابي الطالب والطالبة ، وكتاب
وتبين من خالل نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى . والمعلمة ، وطرق التدريس

بـــين معلمـــي ومعلمـــات الرياضـــيات للصــــف الثـــاني المتوســـط بالنســـبة لدرجـــة إحساســــهم ( 0،09)
ــ. بالمعوقــات ذات الصــلة بمحتــوى كتــاب الطالــب والطالبــة  م أمــا المعوقــات المتعلقــة بكتــابي المعل

والمعلمـة،وطرق التــدريس ،فقــد بينــت نتــائج الدراســة أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 
بـــين معلمـــي ومعلمـــات الرياضـــيات للصــــف الثـــاني المتوســـط بالنســـبة لدرجـــة إحساســــهم ( 0،09)

كمــا أظهــرت النتــائج عـــدم . بالمعوقــات ذات الصــلة بكتــابي المعلــم و المعلمــة ، وطـــرق التــدريس 
سـنوات  9-1)بـين كـل مـن فئـات الخبـرة الثالثـة ( 0،09)ق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى وجود فـرو 
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لمعلمـــي ومعلمـــات الرياضـــيات بالنســـبة لدرجـــة ( ســـنوات فـــأكثر 10أقـــل مـــن عشـــر ســـنوات ، -6،
وكشــفت النتــائج أيضــا أنــه ال . إحساســهم بمعوقــات تــدريس الرياضــيات فــي الصــف الثــاني متوســط

بــين المعلمــين بــاختالف المؤهــل الدراســي بالنســبة ( 0،09)مســتوى توجــد فــروق دالــة إحصــائيا عنــد
أما بالنسـبة للمعلمـات فقـد .لدرجة إحساسهم بمعوقات تدريس الرياضيات في الصف الثاني متوسط

بـين المعلمـات بـاختالف المؤهـل (0،09)دلت النتائج الى وجود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى 
أمــا .عوقــات تــدريس الرياضــيات فــي الصــف الثــاني متوســطالدراســي بالنســبة لدرجــة إحساســهن بم

وبصفة عامة فإن جميع المتوسـطات العامـة .بالنسبة لدرجة إحساسهم بمعوقات تدريس الرياضيات
لتقــــديرات المعلمــــات لمحــــاور الدراســــة الثالثــــة ، إضــــافة الــــى متوســــطات التقــــديرات لغالــــب فقــــرات 

 . وسطات تقديرات المعلمينالمحاور الثالثة كانت أعلى من نظيراتها من مت

 (7009) دراسة القحطاني .10
هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن المعوقــات التــي تواجــه معلمــي الرياضــيات للمرحلــة الثانويــة 
نحــو اســتخدام األهــداف الوجدانيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين أنفســهم فــي المدينــة المنــورة ، حيــث 

يدرســون مــادة الرياضــيات للمرحلــة الثانويــة للبنــين تألفــت عينــة الدراســة مــن جميــع المعلمــين الــذين 
والمتواجـــدين علـــى رأس عملهـــم فـــي المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة  إلدارة التربيـــة والتعلـــيم بالمدينـــة 

معلما ، وكـان المـنهج الـذي اسـتخدمه الباحـث هـو المـنهج الوصـفي ( 179)المنورة والبالغ عددهم 
 -:ان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي ألنه هو المناسب لمثل هذه الدراسة ، وك

وجـــود عـــدد مـــن المعوقـــات التـــي تقـــف حـــائال دون اســـتخدام معلمـــي الرياضـــيات بالمرحلـــة الثانويـــة 
غيـاب تحديـد المنظومـة القيميـة ) لألهداف الوجدانية من وجهة نظرهم ، ومن أبرز هذه المعوقات 

لصياغة األهداف الوجدانيـة ومهـارات اشـتقاقها ، وتركيـز  في كتب الرياضيات ،تجاهل أدلة المعلم
ــــدى معلــــم  ــــت الكــــافي ل ــــة تــــوفر الوق ــــة دون الوجدانيــــة ،قل ــــى النــــواحي العقلي مــــادة الرياضــــيات عل
الرياضيات لتنمية هذه الجوانـب ، اإلحبـاط الـذي يالقيـه المعلـم مـن البيئـة المحيطـة ،خلـو المفـاهيم 

ـــة األنشـــطة اإلثرائيـــة التـــي تعنـــى باألهـــداف الحديثـــة فـــي عصـــر العولمـــة مـــن القـــيم ا لوجدانيـــة ،قل
الوجدانيــة ،إهمــال كتــب الرياضــيات لألهــداف الوجدانيــة نظــرا لطبيعــة المــادة العلميــة ،اهتمــام كتــب 
الرياضيات باألمثلة والتمارين التـي تركـز علـى الجوانـب المعرفيـة والمهاريـة دون الوجدانيـة ،تركيـز 

عـــداد األكـــاديمي أكثـــر مـــن الجانـــب التربـــوي ،غيـــاب بعـــض البـــرامج الجامعـــات علـــى االهتمـــام باإل
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التدريبيـــة لمعلمـــي الرياضـــيات لتنميـــة مهـــاراتهم علـــى اســـتخدام األهـــداف الوجدانيـــة ، افتقـــار دليـــل 
المعلم لمادة الرياضيات على أسئلة تقويمية لقياس األهداف الوجدانية ،غيـاب توظيـف االتجاهـات 

 .لوجدانية الحديثة في تطوير الجوانب ا

 (2115)دراسة الطيبي  .11
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه الطلبة والمعلمين في تعلم وتعليم مبحث 

( 516)الحاســوب للصــف العاشــر األساســي فــي محافظــة نابلس،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن 
دراسـة قامـت البحاثـة بإعـداد معلما ومعلمة لمادة الحاسـوب ،ولغايـة تطبيـق ال( 27)طالبا وطالبة و

ــالمعلمين وتتكــون ( 97)اســتبانتين تخــتص إحــداهما بالطلبــة وتتكــون مــن  فقــرة واألخــرى تخــتص ب
 :أكثر المعوقات التي يواجهها الطلبة كانت كما يلي -:فقرة وقد أظهرت الدراسة ما يلي ( 62)من

 .توفير هذه األجهزة عدم تحديث أجهزة مختبرات الحاسوب ، وكذلك عدم: في مجال األجهزة 
عدم تلبية المنهاج للتطورات التي تحدث في مجالـه ، وكـذلك عـدم تطبيقـه فـي :في مجال المنهاج 

 .الحياة العملية 
عدم معرفة الطلبة لكيفية معالجة مشـاكل اسـتخدام برمجيـات الحاسـوب ،وكـذاك :في مجال الطلبة 

 .عدم وجود وقت كافي للطلبة للتدريب على جهاز الحاسوب 
ــم  عــدم اســتخدام :عــدم إظهــار أعمــال الطلبــة وتشــجيعها ، وفــي مجــال المدرســة :فــي مجــال المعل

الحاسـوب بعـد الــدوام الرسـمي وعـدم تخصــيص الميزانيـة الكافيــة لـذلك ، وفـي مجــال البيئـة الصــفية 
كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد والمجموعة الواحدة ،و أكثر المعوقات التـي يواجههـا المعلمـون 

عــدم تحــديث وتــوفر األجهــزة ،فــي مجــال اإلدارة :فــي مجــال األجهــزة :المعلمــات كانــت كمــا يلــي و 
تــوفر األجهــزة فــي مــدارس دون أخــرى وعــدم اســتخدام المختبــر بعــد الــدوام ، وفــي مجــال ":المدرســية
عدم تلبيـة منهـاج الحاسـوب للتطـورات التـي تحـدث فـي مجالـه ، وفـي مجـال الطلبـة عـدم :المنهاج 

عنــد الطلبــة للتــدريب علــى جهــاز الحاســوب وعــدم معــرفتهم باســتخدام البرمجيــات،في  وجــود وقــت
عدم توفر مصادر التعلم المتعلقة بالحاسوب داخل المدرسة وصعوبة متابعة الطلبة :مجال المعلم 

 .عدم وجود شاشة أو آلة عرض خالل الشرح:بشكل فردي ،وفي مجال البيئة الصفية
: بين متوسـط اسـتجابات الطـالب والطالبـات علـى المجـاالت التاليـة  وقد بينت النتائج وجود فروق

األجهزة ،اإلدارة المدرسية ، البيئة الصفية ، وعلى األداة بصـورتها الكليـة ، كمـا بينـت الدراسـة أنـه 
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ال توجد فروق بين متوسط استجابات المعلمـين والمعلمـات وعلـى كـل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة 
 .جد فروق على األداة بصورتها الكلية الخاصة بهم ، ولكن تو 

 (  Monroe & Orem, 2002) دراسة مونرو وأورم .17

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية مفردات مادة الرياضيات والمعوقات التي تواجه الطلبة في  
تعلم تلك المفردات وتحديد بعض االستراتيجيات التي يمكن استخدامها من قبل المعلمين في تعليم 
ن مفردات الرياضيات ، حيث استخدم الباحثان المنهج التجريبي وذلك باختيارعينتين تجريبيتي

،حيث قاما بتطبيق طريقة السياق على إحداها وطريقة التدريس المباشر على األخرى ، وبينت 
ضعف : النتائج أنه يوجد عدة معوقات تواجه الطلبة في تعلم مفردات مادة الرياضيات منها

الفرص التي تمنح للطلبة في الصف بسبب كثرة المفردات المستخدمة في مادة الرياضيات كل 
رغبة الطلبة في امتالك خلفية معرفية عن مفردات مادة الرياضيات بسبب عدم يوم ،عدم 

استخدام المعلمين في أغلب األحيان لمفردات رياضية ذات معنى مفيد،هناك اختالفات في 
معاني المفردات المستخدمة في مادة الرياضيات ، وأشارت الدراسة إلى أن أفضل طريقة لتدريس 

ي من خالل الدمج بين طريقة السياق والتدريس المباشر من قبل مفردات مادة الرياضيات ه
 .المعلم باستخدام األشكال المنتظمة

 ( Paulo, 2002) دراسة بولو .15

وقد هدفت هذه الدراسة في إمكانية تطوير مفهوم الكفاية في الرياضيات للجميع وذلك من خالل  
تطوير المنهاج الدراسي للتعليم األساسي لمادة الرياضيات في مدارس البرتغال ، ومحاولة توفير 
هذا التطور وجعلة فرصة الستكشاف طريقة الكفاءة الرياضية للجميع، حتى يتم التخلي عن 

هة النظر التقليدية للمناهج الدراسية وعملية التطوير،وتم ذلك من خالل االستكشاف والمناقشة وج
مع معلمي المدارس والباحثين الذين كانوا ينتمون إلى جمعية المنتسبين للرياضيات والذين بلغ 

،حيث وجد عدد كبير منهم من أصحاب الدراسات  7001في إسبانيا عام  72000عددهم 
تخصصين في جوانب مختلفة في فن تعليم الرياضيات كما أظهرت الدراسة المعوقات العليا وم

التي تواجه عملية اكتساب هذه الكفاية في الرياضيات ،ومن بينها السياسة التربوية العامة ،و 
 .قضايا اجتماعية ، والنظرة إلى عمليتي التعلم والتعليم ،ونظام تقويم التعلم والتعليم 
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 (2112)دراسة عودة  .12
التي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر  تت هذه الدراسة التعرف إلى المعيقاهدف

 .معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابلس
مـن مجتمـع الدراسـة يدرسـون %(17)معلما ومعلمة وبنسـبة( 559)حيث تكونت عينة الدراسة من 

رياضــيات لطلبــة المرحلــة األساســية فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لمحافظــة نــابلس فــي منهــاج ال
 (.م7000/7001)الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

واقتصـــرت الدراســـة علـــى اســـتخدام أداة واحـــدة تمثلـــت باســـتبانة قـــام الباحـــث بإعـــدادها وتطويرهـــا ، 
معلمـا ومعلمـة ،أعيـد منهـا ( 559)والبالغ عددهم  ووزعت االستبانة على جميع أفراد عينة الدراسة

مــن مجمــوع االســتبانات الموزعــة ، وكــان مــن أهــم نتــائج %( 22)اســتبانات أي مــا يعــادل(  506)
أن المعيقــات األكثــر أهميــة والتــي تقلــل مــن اســتخدام الوســائل التعليميــة هــي نــدرة تجهيــز الدراســة 

،  وجـــود اختصاصـــي فـــي الوســـائل التعليميـــة ونـــدرة،  الغـــرف الصـــفية بالشاشـــات الالزمـــة للعـــرض
وقلة الوسائل التعليمية الحديثـة ،  ونقص كبير في القاعات التي تستخدم لعرض الوسائل التعليمية

واإلكثــار ،  وقلــة إعطــاء حــوافز للمعلــم المتميــز فــي مجــال اســتخدام الوســائل التعليميــة،  تطــورةموال
ونـدرة اشـتراك معلـم ،  تعليميـة فـي منهـاج الرياضـياتمن استخدام السبورة وبعض الصور كوسـيلة 

وفـي ضـوء النتـائج التـي أسـفرت عنهـا  .ميـةالرياضـيات فـي تصـميم المنهـاج ووصـف الوسـيلة التعلي
ــيم بضــرورة العمــل علــى تزويــد  الدراســة أوصــى الباحــث الجهــات المســؤولة فــي وزارة التربيــة والتعل

ك أوصــى قســم المنــاهج الفلســطينية وهــم اآلن طــور المــدارس باإلمكانــات الماديــة المتاحــة ، وكــذل
إعداد منهاج فلسطيني حديث ومتطور بضرورة اإلكثار من الوسائل التعليمية في المنهاج ،وكيفية 
عمل هذه الوسـائل ، وتـدريب طـاقم خـاص لعمـل وتصـنيع الوسـائل التعليميـة الخاصـة لكـل منـاهج 

 . الرياضيات للمرحلة األساسية

 (  Billings & Klanderman, 2000) ديرماندراسة بلنجس وكلن .19

المعيقات التي تواجه طلبة كلية الرياضيات في تفسير  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
وذلك من خالل تطبيق  األشكال والمخططات التي تتضمن السرعة كواحدة من المتغيرات ،

بند تم توزيعها على مدرسي المرحلة االبتدائية والمتوسطة من ذوي الخبرة  71استبانة تتكون من 
سوء فهم للسرعة اآلنية ) عددا من المعيقات المعرفية من بينهاوكان من أهم نتائجها أنها بينت 
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لدراسة إلى أن العديد من ،كما توصلت ا(ومعدل السرعة ،والخلط بين متغيري السرعة والمسافة
المعيقات المعرفية التي وجدت في الدراسات السابقة لطلبة الثانوية ال زالت مستمرة حتى مع 

الكلية الذين لديهم خلفية جيدة في الرياضيات،وكذلك بروز المعيقات المعرفية لدى في الطلبة 
  .ي تفسير الرسومات البيانيةمعلمي ما قبل الخدمة في الدراسة على الرغم من بذلهم لجهد أكبر ف

 (1221)دراسة أبو حسان  .16

 تواجـه التـي التعليميـة الوسـائل اسـتخدام مـن تقلـل التـي المعيقـات علـى للتعـرف الدراسـة هـدفت
 الخليـل محافظة لمدارس والثانوية األساسية المرحلتين في واالجتماعيات العلوم لمادتي المدرسين
 : حول الدراسة أسئلة وكانت .الحكومية
 األساسـية للمـرحلتين واالجتماعيـات العلـوم مـادتي تـدريس فـي المدرسـين تواجـه التـي المعيقـات
 :التالية النتائج عن الدراسة كشفت وقد.الخليل لمحافظة التابعة الحكومية المدارس في والثانوية

 يسـتعين التـي التعليميـة واألجهـزة والوسـائل المـواد فـي نقص وجود هي أهمية األكثر أن المعيقات
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجودو مناسبة،  تجهيزات وجود عدم أو الغالء بسبب بها، المعلم
 الوسـائل تـوافر لبعـد التعليميـة الوسـائل اسـتخدام معيقـات درجـة فـي( α=0.09)لـة الدال مسـتوى
المعلمـين فـي اسـتخدام  لـدى اإلعاقـة حـد) المعلمـين لصـالح والمعلمـات المعلمـين بـين التعليميـة

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ،وكذلك وجود(الوسائل التعليمية أكثر منها عند المعلمات 
(α=0.09 ) مـن الخبـرة أصـحاب بـين المعلـم لبعـدفـي درجـة معيقـات اسـتخدام الوسـائل التعليميـة 
( 10-9) الخبـرة أصـحاب عنـد منهـا فـأكثر سـنوات 10 مـن الخبـرة بأصـحابسـنوات ، ( 9-10)

 معيقـات درجـة فـي( α=0.09) مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد السـنوات، وأنـه 
 فـروق توجـد الو العلمـي،  المؤهـل لمتغيـر تعـزى المدرسـين تواجـه التـي التعليميـة الوسـائل اسـتخدام

 التـي التعليميـة الوسـائل استخدام معيقات درجة في( α=0.09) مستوى عند إحصائية داللة ذات
 مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق الدراسـية، أخيـرا وجـدت للمرحلـة تعـزى المدرسـين تواجـه

(α=0.09 )العلـوم معلمـي لصـالح المعلـم لبعـد التعليميـة الوسـائل اسـتخدام معيقـات درجـة فـي 
 مدرسـي عنـد منهـا أكثـر العلـوم مدرسـي عنـد التعليميـة الوسـائل اسـتخدام معيقات درجة أن بمعنى

 .االجتماعيات
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 (   Miles & Forcht,1995)دراسة مايلز وفورخت  .12

في أمريكا ، والتي تؤثر على تحديد المعيقات التي تواجه طلبة الثانوية هذه الدراسة إلى هدفت 
حديد ، وذلك من خالل المنهج المعرفي حيث قام الباحثان بتهم في مادة الرياضياتتحصيل

مادة الرياضيات بمستوى عالي،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك االستراتيجية المناسبة لتدريس 
معوقات في عملية اللغة، : هي،أربع معوقات أساسية تواجه الطلبة في تعلمهم لمادة الرياضيات 

معوقات في التنظيم الذاتي لعملية حل المسائل الرياضية، معوقات في التركيز واالنتباه على 
أن حدودية المقدرة العقالنية للفرد،وكان من نتائج الدراسة ة بسبب مالواجبات، معوقات تعود للذاكر 

االستراتيجية المعرفية في تعلم وتعليم الرياضيات زادت من مهارات الطلبة وثقتهم وتحصيلهم في 
 .مادة الرياضيات 

 ( 1223)دراسة الحوامدة  .11
الثانوية في األردن من والتي هدفت إلى الكشف عن معيقات تعليم وتعلم الرياضيات في المرحلة 
معلما ومعلمة ،  (101)وجهة نظر المعلمين والطلبة ، وتكونت عينة الدراسة من فئتين،المعلمون 

تحقيق أهداف اختيار العينة بطريقة عشوائية ،ولطالبا وطالبة ، حيث تم ( 297)وفئة الطلبة 
نتائج الدراسة إلى أن  الدراسة طور الباحث استبانتين واحدة للمعلمين أخرى للطلبة ، وخلصت

المعلم ،المنهاج : أهم المعيقات التي تواجه عملية تعليم الرياضيات من وجهة نظر المعلمين هي
والكتاب المدرسي ، اإلدارة المدرسية ،والنظام المدرسي ،والطالب على الترتيب ،وبينت الدراسة 

 يم الرياضيات تعزى للخبرة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لمعيقات تعل
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ،أما بالنسبة لمعيقات تعليم الرياضيات من 

وجهة نظر الطلبة فقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الطلبة 
 . تعزى للجنس تعزى للصف والفرع ، بينما ال توجد هناك فرق ذات داللة إحصائية

 : على المحور األول من الدراسات السابقة ليقالتع
 :باإلطالع على الدراسات التي تناولت المعوقات بشكل عام نتوصل إلى

ضها على أن المعوقات موجودة في عملية التعلم ااتفقت معظم الدراسات التي تم استعر  -1
ويكون مردها إلى عناصر العملية التعليمية التعلمية أو جزء منها فمنها ما كان سببه المعلم 
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، ومنها ما يعود إلى  وأداؤه وطرق تدريسه ومنها ما يرجع إلى الطالب أو إلى المنهاج المقرر
 . الوسائل التعليمية أو أساليب التقويم

،عودة (م1551)تنوع تناول الدراسات للمراحل الدراسية المختلفة فجاءت الدراسات أبوحسان  -7
حيث تناولت المرحلة   (7015)دراسة شتيوي، (7005)، البالدي ( 7009)،الطيبي ( 7007)

، (م7010)دراسة داوود ، ( 7002)، الفرهود ( 7009)األساسية  ، بينما الدراسات القحطاني 

تناولت  ( 1555)دراسة الحوامدة ، (7002)دراسة دعدوع ، (7002)واألبرط دراسة القضاة 

 .التي تناولت المرحلة اإلعدادية( 7009)المرحلة الثانوية ، أخيرا جاءت دراسة عبد العزيز
تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع بعـــض الدراســـات مـــن حيـــث مكـــان إجرائهـــا مثـــل دراســـة كـــل مـــن أبـــو  -5

دراسة عودة ،  (  1555)الحوامدة  و( 7009)والطيبي  (7007)،ودراسة عودة ( 1551)حسان
حيــث تــم إجراؤهــا فــي فلســطين بخــالف بــاقي الدراســات حيــث ( 7015)دراسـة شــتيويو ، (7007)

 .اختلف مكان إجرائها بين المملكة العربية السعودية واليمن واألردن
ة وأخرى من تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات من حيث اختيارها لعينة من الطلب -2

،بينما اختلفت هذه الدراسة مع ( 7002)،ودراسة الفرهود ( 7009)المعلمين مثل دراسة الطيبي 
 .باقي الدراسات التي تنوعت في اختيار عينة من المعلمين والمشرفين التربويين 

اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات التي تم التطرق إليها في استخدامها المنهج الوصفي  -9
 .التحليلي في جزء منها ألنه المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات 

-1555)من الواضح أن معظم هذه الدراسات حديثة فقد كانت مدة إجراؤها بين عامي   -6
 .وهذا دليل على وجود المعوقات للمواد المختلفة بشكل عام والرياضيات بشكل خاص( م7015

 

 :ل إطالع  على تل  الدراسات الفائدة التي عادت على الباحث من خال 
  التعرف على بعض جوانب معوقات التعليم والتعلم في مواد أخرى بشكل عام

والرياضيات بشكل خاص وهذا سيساعد الباحث في تناول الجوانب المهمة عند تطبيق 
 .الدراسة

 جراءات تطبيق تلك الدراسات وكذلك تصميم أدوات الدراسة  .اإلطالع على خطوات وا 
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الرغم من اتفاق هذه الدراسة مع العديد من تلك الدراسات إال أنها تنفرد و تتميز في كونها وعلى 
دراسة تجرى ألول مرة في قطاع غزة في موضوع معوقات تعلم وتعليم الرياضيات للمرحلة 

فرع العلوم اإلنسانية وفي نفس الوقت تستخدم المنهج الوصفي / الثانوية للصف الحادي عشر 
االستبانة وكذلك إجراء مقابلة مع بعض معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الحادي  المتمثل في

علوم إنسانية لتأكيد االستجابات التي تمت على فقرات االستبانة أضف إلى ذلك وجود /عشر
 .التصور المقترح لبعض معوقات تعلم الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية
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صووووعوبات ومشووووكالت تعلووووم تتعلووووق ب دراسووووات:  المحووووور الثوووواني
  الرياضيات في المراحل المختلفة

 (2113)دراسة العابد  .1

ــت هــذه الدراســة مهــارات دراســة الرياضــي ات التــي تمي ــز الطلبــة مرتفعــي التحصــيل عــن الطلبــة  تقص 
اســـُتخِدم فـــي الدراســـة مقيـــاس مهـــارات دراســـة الرياضـــي ات ، و . متـــدن ي التحصـــيل فـــي الرياضـــي ات

نـت عينـة الدراسـة مـن . فقرة ، واسُتخِرجت دالالت الصدق والثبـات لـه(  ٥٢) تضم ن  ( ١٨٨)تكو 
طالبًا وطالبًة من طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر األساسي ة في مدارس التربيـة والتعلـيم فـي  

ـــائج عـــن مهـــارات دراســـة الرياضـــي ات التـــي 7017/7015نـــابلس ، للعـــام الدراســـي  ،  كشـــفت النت
، وحد دت تلك المهارات التي تمي ـز الطلبـة مرتفعـي التحصـيل عـن  طلبة المرحلة األساسي ة يمتلكها

كما أسفرت نتائج الدراسة عن فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍة . الطلبة متدن ي التحصيل في الرياضي ات
 بين متوسطات درجات الطلبة في مهارات دراسة الرياضي ات تعزى إلى متغير مستواهم الدراسـي ،

، أو التفاعـل بـين مسـتواهم  ولم تظهر النتـائج فروقـًا ذات داللـٍة إحصـائيٍة تعـزى إلـى جـنس الطلبـة
 .وخلصت الدراسة إلى عدٍد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج. الدراسي وجنسهم

 (2111)دراسة العبودي .2
تالمذة الصف  هدفت الدراسة إلى معرفة صعوبات حل المسألة اللفظية في الرياضيات لدى

ما  :الخامس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم حيث حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
هي صعوبات حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي كما 
الصف يراها معلموهم ؟ ثم هل تختلف صعوبات حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى تالمذة 

 الخامس االبتدائي من وجهة نظر معلمي الذكور ومعلمي اإلناث؟
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات للصف الخامس االبتدائي في المدارس 

( 162)في مركز محافظة النجف األشرف والبالغ عددهم ( الذكور واإلناث)االبتدائية الحكومية
معلمة لمدارس اإلناث وقد شكلت هذه (55)س الذكور،ومعلم لمدار (55)معلما ومعلمة ، منهم

من مجتمع البحث ،وقد طور الباحث أداة الدراسة االستبيان في ضوء %20العينة نسبة 
الدراسات السابقة واالستبيان المفتوح الذي قدمه إلى عينة استطالعية وخبرة الباحث في تعليم 
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مة والخاصة للرياضيات في المرحلة االبتدائية وتعلم الرياضيات والرجوع إلى قائمة األهداف العا
وأظهرت النتائج وجود  ،لألداة طبقها على عينة الدراسة ، وبعد الحصول على الصدق الظاهري

صعوبات لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي في حل المسائل التي تحتوي على أكثر من 
حل المسألة،وصعوبة أخري في حل عملية حسابية،وكذلك صعوبة في تحديد الكلمة المفتاحية  ل

المسألة التي من خارج المنهاج ، والمسائل التي تتضمن عدد من الخطوات ، ولم تظهر النتائج 
أظهرت النتائج  اعمليات الجمع والطرح والضرب ،كم صعوبات تذكر في المسائل التي تتضمن

أهمها صعوبة المسائل  وجود اختالفات بسيطة في الصعوبات بين التالميذ والتلميذات كان من
والتي كانت أكثر صعوبة عند  (عملية القسمة والكلمات التي لها معنى رياضي)التي تضمنت

 .من التالميذ %( 11.1)التلميذات بنسبة 

 (8022)دراسة عبد المجيد .5

رمت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت تدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية ولتحقيق  
الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي ، ولجمع المعلومات استعان الباحث باالستبانة أهداف 

، وقد  معلما ومعلمة في المرحلة الثانوية محلية الدويم (29)،وقد تكونت عينة الدراسة من 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمي ومعلمات  ال:  توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

لمرحلة الثانوية محلية الدويم تعزى لمتغير الخبرة،وكذلك أبرزت الدراسة أن هناك الرياضيات با
قلة الوسائل التعليمية ، وضعف  :أربعا وثالثين مشكلة من مشكالت تدريس الرياضيات أهمها 

،  ارتباط أولياء األمور باإلدارة المدرسية ، وأن ازدحام الطلبة في الفصل يقلل من جهد المعلم
الطلبة السالبة نحو الرياضيات ،وعدم توافر الكتاب المدرسي،وضعف برامج التدريب  واتجاهات

 .للمعلمين أثناء الخدمة

 (2111)دراسة قرشم وحسين  .4
هدف البحث إلى تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة المتوسطة ،ووضع 

تطبيق األدوات  تصور برنامج عالجي مناسب في ضوء الصعوبات التي تظهرها نتائج
تلميذا بالصف األول المتوسط بمدينة  (557)التشخيصية بالبحث،وتكونت عينة الدراسة من 

اختبار الذكاء الغير لفظي ، واختبارات تحصيلية :) الطائف ،طبقت عليهم أدوات البحث 
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تشخيصية في الرياضيات ، ومقياس الخصائص السلوكية لذوي صعوبات تعلم الرياضيات 
وتوصلت النتائج إلى تحديد نسبة شيوع صعوبات تعلم الرياضيات لدى (. المتوسطة بالمرحلة

بعد تطبيق محكات التباعد والخصائص السلوكية واالستبعاد،أن أهم %( 12.16)تالميذ العينة 
تحديد العالقة بين : جوانب صعوبات التعلم تمثلت في العمليات المركبة والمجردات التي منها 

ية واألعداد الصحيحة ،ضرب وقسمة األعداد الصحيحة ، تحديد مفهوم المعكوس األعداد الطبيع
الجمعي و الضربي لألعداد الصحيحة ، حل المسائل اللفظية ، استيعاب خصائص األعداد 

 .الصحيحة مثل الدمج واإلبدال ، وأخيرا استخدام التعبيرات الرياضية

 (2111)دراسة شبير .5
أثر إستراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

هذه الدراسة اتبع الباحث  هدف الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي ، ولتحقيق
طالبا ( 615)وتكونت عينة الدراسة من( . الوصفي التحليلي ، والمنهج شبه التجريبي)المنهجين 

ساسي من ستة مدارس من المدارس الحكومية وطالبة اختيروا عشوائيا من طلبة الصف الثامن األ
بمحافظة خان يونس بفلسطين ، لتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن 

طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي اختيروا عشوائيا ( 155)األساسي ، باإلضافة إلى
ما المجموعة التجريبية وتكونت من مدرستين قسموا لمجموعتين لتطبيق الدراسة ، حيث أن إحداه

 .طالب وطالبة( 20)طالبا وطالبة ، واألخرى المجموعة الضابطة وتكونت من( 65)من 
 المقرر الرياضيات كتاب من (المثلثات حساب (وحدة السابعة الوحدة على الدراسة واقتصرت

 واستخدم م، 7010/7011 الدراسي  للعام الثاني للفصل الدراسي األساسي الثامن للصف
 ، وكان من أهم نتائج الدراسة أن(تحصيلي/تشخيصي )الدراسة اختبار  أهداف لتحقيق الباحث
 نظر وجهة من الطلبة لدى تعلمها في صعوبة المقرر وحدات أكثر هي المثلثات حساب وحدة

 لدى تعلم صعوبة تشكل المثلثات حساب لوحدة التشخيصي االختبار جميع فقرات أن،  معلميهم
 بين( α≤0.01)الداللة  مستوى عند إحصائياً  دالة واحدة ، وكذلك وجود فروق فقرة عدا الطلبة
 طلبة المشكالت ، وأقرانهم حل بإستراتيجية درسوا الذين المجموعة التجريبية طلبة درجات متوسط

 عديالب الرياضيات تعلم صعوبات اختبار في بالطريقة التقليدية درسوا الذين الضابطة المجموعة
  .التجريبية المجموعة طلبة ولصالح
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 .Siobhan.2010))دراسة سوبهان   .6

هــدفت هــذه الدراســة إلـــى اســتخدام برنــامج محوســـب لمعالجــة الصــعوبات التـــي تتعــارض مــع فهـــم 
لدى طالب الصف الرابع والخامس والسادس والتاسع، ووظفت  وتذكر الحقائق الرياضية األساسية

( 90)ســنة،  17طفــال تحــت ســن ال( 27)الدراســة المــنهج التجريبــي، وطبقــت هــذه الدراســة علــى 
معلمــا، وأدوات البحــث كانــت ( 70)ســنة ، وشــارك فــي تطبيــق الدراســة ( 17)طفــال فــوق ســن ال 

ــــي ، وتعــــزي ا ــــارات والمســــح الطالب لدراســــة أســــباب الصــــعوبات فــــي المهــــارات المالحظــــة واالختب
الرياضية األساسية لدى الطالب والتي تخلق لديهم مشكالت في عدم حـل المسـائل الرياضـية إلـى 

عدم وجود معرفة سابقة للطفل ، الموقف السلبي تجاه الرياضيات ، عـدم )أسباب محتملة وهي  5
دراسـة تحسـن مسـتوى الطـالب بنسـبة ،ومـن نتـائج ال( استخدام إستراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة

بعــــد توظيــــف التكنولوجيــــا باســــتخدام إســــتراتيجية  حــــل المشــــكالت فــــي تــــذليل الصــــعوبات % 20
الرياضية، وأوصت الدراسة بضرورة توظيف إستراتيجية حل المشكالت باستخدام التكنولوجيـا مثـل 

 .برامج الحاسب اآللي واآلالت الحاسبة

 ( 2111)دراسة البنا  .2
إلى التعرف على أهم العوامل التي تؤثر في مستوى التحصيل الدراسي لطلبة  راسةالد هدفت

الثانوية العامة في المدارس الحكومية في مديرية غرب غزة في الفرعين العلمي والعلوم اإلنسانية 
، وذلك من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس الثانوية ومعلمي المرحلة الثانوية 

على تقديرات عينة الدراسة (النوع،والخبرة،والمركز الوظيفي)عن أثر بعض المتغيرات  ،والكشف
لهده العوامل وقد اتبع الباحث لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكونت عينة الدراسة 

وتم تطبيق . معلمًا ومعلمة( 152)مديرًا ومديرة مدرسة ثانوية، و( 70)مشرفا ومشرفة،( 76)من
فقرة ، تتبع تسعة أبعاد والتي قد ( 52)من تصميم الباحث ، تكونت من( استبانة)لدراسة أداة ا

تؤثر في مستوى تحصيل طلبة الثانوية العامة ، ومن خالل تطبيق أداة الدراسة ، توصلت 
أهم العوامل التي تؤثر في مستوى التحصيل الدراسي لطلبة الثانوية العامة : الدراسة إلى ما يلي
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األوضاع السائدة في المجتمع ،والطالب : ة غرب غزة هي العوامل التي تتعلق بفي مديري
 .  ،واألسرة ، والمنهاج المقرر ، والتقويم المدرسي

 (2111)دراسة األسطل  .1
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العوامل المؤدية الى تدني التحصيل في الرياضيات لدى 

بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة تالمذة المرحلة األساسية العليا 
،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث صمم استبانة مكونة 

( 92)معلما و(  57)معلما ومعلمة منهم  (126)فقرة طبقها على عينة مكونة من ( 97)من 
س وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين معلمة من معلمي مبحث الرياضيات  في مدار 

وكان من أهم ( م 7005- 7001)وذلك للعام الدراسي ( خان يونس ورفح )بجنوب قطاع غزة 
نتائج الدراسة أنها بينت أهم العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة 

بالمعلم وأخرى متعلقة بالبيئة األسرية المرحلة األساسية العليا التي كان منها عوامل متعلقة 
واالجتماعية للطالب، وعوامل متعلقة بمنهاج الرياضيات ،وعوامل متعلقة بالطالب نفسه، وأخيرا 

وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا في العوامل ،  عوامل متعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية
المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة  المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة

الغوث الدولية بقطاع غزة تعزى إلى متغير الجنس، وأخيرا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 
العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية العليا بمدارس 

 . وات الخبرةوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة تعزى إلى متغير سن

  ( ,Mapolelo   2009)دراسة مابولولو .2
حول طبيعة الرياضيات وعمليات التعلم الرياضية والعوامل داخل  توثق هذه الدراسة آراء الطلبة

الصف، والتي يدركها الطالب لتؤثر على تعلمهم للرياضيات ،وكانت عينة الدراسة طالب ثانوية 
عامة، وقد استخدم الباحث منهجين كمي وكيفي لفهم آراء الطالب عن خبراتهم في تعلم 

يث استخدم المقابالت مع الطالب ومالحظة لدروس الرياضيات وبيئة الرياضيات الصفية ،ح
الرياضيات ،والتي تم تحليلها لفهم آراء طالب حول حصص الرياضيات وكذلك استخدم استبيان 
إلثارة الطالب في ما يتعلق بطرق تدريس المادة ، وكانت نتائجها أن الطالب يعتبرون فهم تعلم 

ول على اإلجابات الصحيحة ،وقد تبين أن الرياضيات هو الدليل على نجاح الطالب في الحص
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معظم الطالب في جميع الحاالت أن تعليم الرياضيات األفضل كان بأسلوب المحاضرة ،أن لغة 
الرياضيات كانت تعتبر عائقا لتعلم بعض المواضيع في الرياضيات ،وقد كان استخدام اللغة 

 . العامية دااًل خالل دروس الرياضيات

 ( 2112)دراسة عبد الغني  .11
إلى وضع برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة  الدراسةهدفت 
ب صعوبات تعلم المفاهيم والتعرف إلى أسبا العاشر األساسي وقياس مدى فاعليته ، الصف

 في الباحث واستخدم،  من وجهتي نظر المعلمين والطلبة طلبة الصف العاشر لدى الرياضية
 الدراسة على واقتصرت ، التجريبي والمنهج التحليلي ، الوصفي المنهج المنهجين ، دراسته
من كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي ( وحدة االقترانات المثلثية )الخامسة  الوحدة

طالبة من طالبات ( 56) من وتكونت الطلبة عينة الدراسة من عينة وتكونت ،( الجزء الثاني)
التربية والتعليم في محافظة شمال لمديرية درسة أم الفحم الثانوية التابعة بم (9)الصف العاشر

 الباحث استخدم وألغراض الدراسةمعلمة ( 16)معلما و( 12)المعلمين من  عينة وتكونت غزة ،
أسلوب تحليل المحتوى ،استبانة للطالب ،استبانة للمعلمين ،اختبار تشخيصي ) التالية األدوات

لها هي فاعلية البرنامج المقترح لعالج  الدراسةالتي توصلت ومن النتائج (. ،برنامج مقترح 
بتدريب معلمي الرياضيات على  الدراسةوأوصت الطلبة ،  صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى

 التغلب في المناسبة واألساليب الطرق استخدام وكيفية التي تواجه الطلبةاكتشاف الصعوبات 
ثراء مقرر الرياضيات بأساليب تربوية تناسب المستويات المختلفة  الصعوبات هذه مثل على ، وا 
 .للطلبة

 (2112) دراسة عبد اهلل .11
لدى طلبة الصف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم الهندسة التحليلية الفراغية 

 واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ، الحادي عشر علمي وأسبابها ، ووضع تصور مقترح لعالجها،
طالبا وطالبة ( 190)وقد اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية،حيث بلغت عينة الدراسة

لمي في طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر الع(1010)من مجتمع الدراسة البالغ عدده
حيث تمثلت أداة  ،(م7005-7001)محافظة شمال غزة في الفصل الدراسي األول من العام

الدراسة في االختبار التشخيصي ،والمقابلة الشخصية مع عينة من طلبة الصف الحادي عشر 
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علمي الذين أنهوا دراسة وحدة الهندسة التحليلية الفراغية ، وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة 
عدم ارتباط المادة الدراسية بالحياة العملية،وكذلك عدم احتواء الكتاب المقرر على :نتائج  من

معلومات إثرائية توضح مفاهيم وعالقات ومهارات الهندسة التحليلية الفراغية وقلة األمثلة الواردة 
ق الفردية في الكتاب المقرر ،وأيضا استخدام المعلم طرق التدريس التقليدية وعدم مراعاة الفرو 

بين الطالب ، أخيرا عدم رغبة الطلبة الحقيقية في تعلم الهندسة التحليلية الفراغية والضعف 
 .التراكمي لدى الطلبة في فروع الرياضيات المختلفة

 (Gorard & Smith,2008)وسمث  كوراد دراسة .12
 طلبة لدى الرياضيات في التحصيل تدني إلى المؤدية األسباب عن الكشف حيث هدفت  إلى

 مختلف من وطالبة طالًبا ( 2312 ) من الدراسة عينة وتكونت بريطانيا ، في األساسية المرحلة
 في العام النجاح نسبة أن منها عدة نتائج إلى الدراسة وتوصلت البريطانية ، الحكومية المدارس

 في التحصيل مستوى في إحصائًيا دالة فروق توجد ال وأنه جًدا ، منخفضة كانت الرياضيات
 تدني أسباب عن أما . والعرق والجنس ، الصف ، لمتغيرات تعزى الطلبة لدى الرياضيات
 الحديثة األساليب استخدام عدم األسباب هذه أهم أن النتائج بينت فقد الرياضيات في التحصيل
 .الرياضيات مادة عن سلبية اتجاهات الطالب وحمل التدريس ، في والمتطورة

 (2111)دراسة الشامي  .13
هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة تدنى مستوى تحصيل طالب المرحلة الثانوية في مادة 
الرياضيات بالجمهورية اليمنية والذي يتمثل في معرفة مستوى تحصيل طالب المرحلة الثانوية 
بقسميه العلمي واألدبي في مادة الرياضيات ، ومعرفة أسباب تدني التحصيل وتقديم بعض 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي .ترحات التي تساعد في رفع مستوى التحصيلالحلول والمق
التحليلي وتمثلت أداة الدراسة في عمل استبيان للمختصين ومدرسي مادة الرياضيات وكذلك 
تحليل المتحانات فصلية للصف الثاني والثالث الثانوي ، وطبقت الدراسة في بعض مدارس 

مهورية اليمنية ، وكان من أهم نتائجها أن أسباب تدني الثانوية بمحافظة صعدة ،في الج
التحصيل المتعلقة بالطالب عدم اهتمامه بمادة الرياضيات وانعدام الخلفية العلمية فيها واعتماده 
على الغش في االختبارات،أما المتعلقة بالمعلم ضعف تقديم المواضيع الرياضية بالشكل الذي 

سين عدم مراعاته لفروق الفردية بسبب ازدحام القاعات،أما يستوعبه الطالب قلة تأهيل المدر 
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بالنسبة للمنهج فكانت كثافة المقررات عدم تدريس المادة في الحصص األولى ،أخيرا ما يخص 
 . المدرسة عدم توافر الوسائل المناسبة،عدم اتساع الفصول الدراسية نتيجة االزدحام

 (2112)دراسة رصرص  .14
المسألة  حل في الشائعة األخطاء لعالج المقترح البرنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 المنهجين دراسته في الباحث بغزة ،حيث اتبع األدبي الثانوي األول الصف طلبة لدى الرياضية
 أصل من وطالبةٍ  طالبٍ  ( 303 ) الوصفية من الدراسة عينة تكونت حيث ، والتجريبي الوصفي

 الباحث قام لذلك . رفح األدبي بمحافظة الثانوي األول الصف في وطالبة طالًبا  ( 3027 )
 ، األدبي الثانوي األول الصف لدى طلبة شيوًعا األكثر األخطاء لتحديد تشخيصًيا اختباًرا بإعداد
 عددهم والبالغ الرياضيات معلمي موجه إلى مفتوح استبيان ونتائج التربوي األدب ضوء في وذلك

 ، شائعةٍ  أخطاء ( 8 ) عددها وبلغ الشائعة األخطاء ومعلمة ،وبعدها تم رصد معلًما ( 20 ) 
 اختيار وبعد ذلك تم. األخطاء هذه لعالج مقترًحا برنامًجا أعد الباحث األخطاء هذه ضوء وفي
 ضابطة واألخرى إحداهما للذكور شعبتين ، شعبٍ  ( 4 ) من مكونة قصدية تجريبية عينة

 طالًبا  ( 165)العينة  حجم وبلغ ، تجريبية واألخرى ضابطة إحداهما ثلإلنا وشعبتين ، تجريبية
 عالج في المقترح البرنامج فاعلية الدراسة نتائج وبعد المعالجات اإلحصائية أظهرت .وطالبة
 .األدبي الثانوي األول الصف طلبة لدى الرياضية حل المسألة في الشائعة األخطاء

 (Steen 2007,)دراسة ستين  .15
هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الطلبة األمريكيين في فهم الكسور، هدفت 

طالبا من طالب الصف الثامن وطبق عليهم اختبار  29حيث تكونت عينة الدراسة من 
رياضيات وطني وذلك للتعرف على هذه الصعوبات ، ثم قام الباحث بتحليل نتائج االختبار 

والتي البد من اتقانها في هذه المرحلة ، إلى وجود هذه الصعوبات ، لمعرفة األسباب التي أدت
 تهمل ،و وكان من أهم نتائج الدراسة أن المدرسة تركز على جانب واحد من الرياضيات كالحساب 

ترابط المفاهيم بعضها مع بعض ، كما أشارت الدراسة إلى أن موضوعات الجبر والكسور  جانب
تي تواجه الطالب في الرياضيات ، ولكنها ليست العائق الوحيد تعتبر من أصعب الموضوعات ال

الذي بسببه يخفق الطالب في تعلم الرياضيات ، حيث تبين العديد من التجارب عدم إتقان كثير 
 .من الطالب للموضوعات الرياضية المهمة بشكل عام



55 
 

 (2112)دراسة الجنيد  .16
انوي في حل المسألة في الرياضيات ، هدف هذا البحث إلى تقويم أداء طلبة الصف األول الث

وتكونت عينة البحث من طلبة الصف األول الثانوي للمرحلة الثانوية في مديرية خور 
طالبا ( 96)عدن،وتم اختيار عينة عشوائية من مدرسة محمد عبده غانم للبنين تكونت من.مكسر

ة البحث من إعداد طالبة،وتكونت أدا( 92)ومن مدرسة عبد الباري قاسم للبنات تكونت من 
اختبار قياس مستوى األداء لدى أفراد العينة،كما تم استخدام مقياس نقطي متدرج لتقدير مستوى 
أداء الطلبة في حل المسألة وكان من أهم نتائج البحث أن مستوى أداء الطلبة في حل المسألة 

ال توجد فروق دالة في الرياضيات لدى أفراد العينة منخفضة،أي أن المستوى متدن ، أيضا أنه 
 .إحصائيا بين الطالب والطالبات في مستوى أداء حل المسألة في الرياضيات

 (2116)دراسة العفنان  .12
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العادات الدراسية لدى طالب مدارس المرحلة الثانوية العامة 

اإلجابة على أسئلة البحث  الحكومية في مدينة الرياض،وعالقتها بالتحصيل ،وقد حوالت الدراسة
، وقد اتبعت الدراسة عدة خطوات لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها 

مراجعة نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري للعادات الدراسية والتحصيل، وتحديد : كاآلتي
في مدارس مدينة  عينة الدراسة المتمثلة في طالب صفوف المرحلة الثانوية العامة الحكومية

ه، وتمثلت أداة 1272-1275طالبا في الفصل الدراسي األول للعام ( 615)الرياض، وعددهم 
الدراسة في استبانة العادات الدراسية وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق المناسبة، وقد أشارت 

والثالث الثانوي  نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الصفين، الثاني
في العادات الدراسية لصالح الصف الثالث الثانوي، وكذاك وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

، وأظهرت كذلك (جيد -جيدجدا-ممتاز)العادات الدراسية لصالح الطالب ذوي التقديرات العليا 
عادات في ال( مقبول -راسب)وجود تقاربا في المستوى بين الطالب الحاصلين على تقدير

الدراسية، وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة تفعيل البرامج الغير إرشادية والتربوية 
 .لتثقيف الطالب بالعادات الدراسية الصحيحة
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 (2116)دراسة  األشقر وعبده .11
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر 

، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت عينة  بمحافظة غزةعلوم إنسانية 
طالبا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية طبقية بين مدرستين من شرق غزة  (721)الدراسة من

ومدرستين من غربها وكانت أداة الدراسة اختبارا تحصيليا تشخيصيا ، و طبقت الدراسة في 
لت الدراسة إلى النتائج التالية وتوص 7009/7006العام الدراسي  الفصل الدراسي الثاني من

بين تحصيل طلبة الصف الحادي عشر أدبي في .( α≤ 09)وجود فروق ذات داللة إحصائيةت
، وكذلك وجود فروق ذات داللة % (  10)الرياضيات ومستوى التحصيل لإلتقان االفتراضي

سط درجات تحصيل الطالب ودرجات تحصيل بين متو .( α≤ 09)إحصائية عند مستوى الداللة 
، ومن توصيات الدراسة ضرورة التركيز  الطالبات في الرياضيات ترجع للجنس ولصالح الطالبات

في بداية كل موقف صفي علي المتطلبات األساسية الالزمة للطلبة لتعلم الرياضيات حتى يتسنى 
 .لهم استيعابها و التفاعل معها على نحو أمثل 

 (2114)مراد دراسة  .12
حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى 
طالبات الصف األول الثانوي ، وللوقوف على حجم التدني المالحظ فيه بطريقة موضوعية 
ومعرفة األسباب المؤدية إليه وتحديد المشكلة بناء على ذلك ، وقد اشتملت عينة البحث على 

معلمة من معلمات ( 29)طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة و (562)
مشرفة تربوية من مشرفات مادة الرياضيات بمكتب ( 17)الرياضيات في الصف األول الثانوي و

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدة . اإلشراف التربوي بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة 
ضعف اإلمكانيات ،عدم المعرفة السليمة : ب لتدني التحصيل في الرياضيات  كان أهمها أسبا

بطبيعة المرحلة العمرية للطالبات وخصائصها ، وعدم فهم خلفياتهن االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية لتوجيه الطالبات ، ومعرفة الفروق الفردية بينه،وعدم إعداد األسئلة الصفية في ضوء 

ت الطالبات ، وعدم اطالع المشرفين التربويين المستمر على كل ما يجد في ميادين مستويا
اإلشراف التربوية في مختلف المجاالت التربوية كطرق التدريس والتقويم واستخدام الوسائل 
التعليمية وعدم االكتفاء بالخبرة والمؤهالت العلمية ، وبناء جسر من المودة والتعاون والثقة مع 
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ت لتمهيد الطريق للتعرف إلى الطاقات الكامنة داخل المعلمة وقدراتها لتنميتها وتقويتها إن المعلما
 .كانت ضعيفة 

 (2113)دراسة الصالح  .21

 عينة على ميدانية دراسة وهي التعلم صعوبات إليها تعزى التي األسباب بدراسة الباحث قام وقد
 صعوبات إليها تعزى التي األسباب تحديد إلى الدراسة هدفت وقد دمشق، مدينة مدارس طلبة من

 مدينة مدارس من وطالبة طالب (200) من البحث عينة تألفت حيث الطلبة، قبل من التعلم
 الباحث استخدم وقد وأدبي، علمي الثانوي والثاني اإلعدادي الثاني الصفين طلبة من دمشق
: ، وكان أهم نتائج الدراسة بندا (26) من المؤلف العلم صعوبات أسباب عزو اختبار مقياس
 الثاني وطلبة اإلعدادي الثاني الصف طلبة درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 إلى بالنسبة فروق لوحظت كما .جميعها المقياس بنود على 0,05 داللة مستوى عند الثانوي

 منها المقترحات من بعدد الباحث تقدم .دالة تكن فلم الجنس إلى بالنسبة الفروق أما التخصص،
 ومتابعة الطلبة لنتائج المدرسية اإلدارة ومتابعة والتربوي، النفسي اإلرشاد خدمات تقديم ضرورة

 .القصور مالحظة عند والتدخل تحصيلهم مستويات

 (2113)دراسة أبو ناموس .21
بمنطقة هدفت الدراسة إلى معرفة عوامل تدني تحصيل الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية 

العين التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في حل المسائل اللفظية وأثر عوامل الجنس 
والمستوى التحصيلي واللغة قد استخدم الباحث المنهج التجريبي لتحقيق ذلك حيث تم اختيار 

ة اإلعدادي( الثالث –الثاني  –األول )طالبا وطالبة موزعين على الصفوف الثالثة  1172
من العام  اختيرت شعبهم بصورة عشوائية وطبقت الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني

توجد عالقة دالة إحصائية : وحصل الباحث على نتائج تبين أنه ، م  7007 -7001الدراسي 
ال توجد ،توى قوتهم في حل المسائل اللفظيةبين مستوى ضعف الطالب في الرياضيات ومس

عالقة دالة إحصائية بين مستوى الطالب ومستوى الطالبات في حل المسائل الرياضية اللفظية 
وقد أوصى ،  على حل المسائل الرياضية اللفظيةوبالتالي ال أثر لعامل الجنس على قدرة الطالب 
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على  ، والتركيز الباحث بأن يتم التركيز على إلمام الطالب بالمهارات الرياضية المختلفة
 .استراتيجيات حل المشكالت

 ( 1221)دراسة الكرش  .22
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التربوية التي أدت إلى تدني التحصيل العلمي لطلبة الثانوية 

طالبا  (220)معلما و معلمة ،وكذلك (52)في مادة الرياضيات،وكانت عينة الدراسة مكونة من 
وكان من أهم نتائجها ، أن المعلمين يرون أن . لة قطروطالبة من طالب المدارس الثانوية بدو 

أهم أسباب تدني التحصيل في علم الرياضيات ، اعتقادهم أي الطالب بعدم جدوى الرياضيات 
 ،رات التفكير العليا في الرياضياتفي حياتهم ، وقلة تدريب الطلبة على األسئلة التي تقيس مها

تحصيل لديهم يرجع إلى طريقة عرض الكتب للمواضيع بينما يرى الطلبة أن أهم أسباب تدني ال
 .والمعلم ال يستخدم الوسائل التعليمية أثناء الشرح وطرائق التدريس التي ال تشجع على البحث

 :على المحور الثاني من الدراسات السابقة  ليقالتع
 :اإلطالع على الدراسات السابقة في هذا المحور نتوصل إلى  من خالل

 .صعوبات ومشكالت وتدني تحصيل في مبحث الرياضيات في مراحل التعليم المختلفةوجود  -1
تنوعت المراحل التي استخدمتها الدراسات عند أخذ العينة فمنها ما كان للمرحلة الجامعية  -7

، ومنها ما تم تطبيقه في المرحلة الثانوية مثل دراسة الكرش (م7002)مثل دراسة البيك 
، األشقر (7002)، دراسة رصرص(م7002)دراسة الجنيد  ،(م7002)اد ، ودراسة مر (م1551)

،ودراسة (7001)، دراسة الشامي(7001)،دراسة الحربي(م7001)، دراسة بريكة (م7006)وعبده

، والتي تم تطبيقها في المرحلة (م7005)عابد ، (م7011)دراسة عبد المجيد ،(م7005)عبداهلل 

، دراسة شبير (م7005)، دراسة أبو ناموس (7011)دراسة قرشم وحسين ، اإلعدادية

وأخيرا دراسات طبقت في المرحلة االبتدائية مثل دراسة ، (7015)دراسة العابد  ،(م7011)
 (.7011)،دراسة العبودي (7010)األسطل

تنوعت األدوات التي تم استخدامها في هذه الدراسات بين االختبارات التشخيصية والتحصيلية -5
 .واالستبانات والمقابالت
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اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات من حيث مكان إجرائها فكانت الدراسات -2
، واألشقر (م7001)، بريكة (م7011)، شبير(م7010)، واألسطل (م7005)عبداهلل
الديب وعساف ، ودراسة (7002)دراسة رصرص،(7015)دراسة العابد  ،( م7006)وعبده

 .فلسطينحيث أجريت جميعها في  ،(7001)

 :مدى االستفادة التي عادت على الباحث من خالل هذه  الدراسات 
  تم االطالع على الخطوات واإلجراءات التي اتبعها الباحثون في دراستهم. 
  التعرف على بعض الصعوبات والمشكالت التي تواجه المعلمين والطلبة في تعلم وتعليم

 .الرياضيات التي تعتبر جزء من المعوقاتالرياضيات وكذلك اتجاهات الطلبة نحو مادة 
 كيفية إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في االستبانة والمقابلة وكذلك اختيار عينة الدراسة. 

 :تعليق عام على الدراسات السابقة

في المراحل المختلفة  إلى وجود معوقات ومشكالت في تعلم الرياضياتالسابقة أشارت الدراسات 
أنه يوجد معوقات ومشكالت لتعلم الرياضيات في المرحلة الثانوية ولكنها لم  بشكل عام ،وأثبتت

 .تطبق على البيئة الفلسطينية،بل طبقت على بعض الدول العربية
وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بأنها من الدراسات األولى التي 

/ المرحلة الثانوية بفلسطين لدى طلبة الصف الحادي عشرتناولت معوقات تعلم الرياضيات في 
ونتمنى أن يكون لها فائدتها في البحث العلمي وفي الواقع الميداني ( الفرع األدبي)علوم إنسانية 
 .للعملية التربوية
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 بماذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؟

 فئة عمرية محددة وهي طلبة  تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باختيار
 .علوم إنسانية بمحافظة خان يونس/ الصف الحادي عشر

 وهو معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة  اً وجديد اً هام اً تناولت الدراسة موضوع
عن دراسة رصرص  تميزتوبهذا فهي  ة ،علوم إنساني/ الصف الحادي عشر

التي تناولت فاعلية برنامج مقترح للتغلب على األخطاء الشائعة في حل ( 7002)
 .(علوم إننسانية11)األدبي المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي

 تفقت مع بعض الدراسات في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي المتمثل في عمل ا
ودراسة ( 7002)ودراسة الفرهود( 7002)واألبرطاستنبانة مثل دراسة القضاة 

،ولكنها تميزت بإجراء مقابلة مع بعض معلمي ومعلمات ( 7001)الشامي
 الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية

  تميزت كذلك هذه الدراسة بوضع الباحث تصورًا مقترحًا للتغلب على بعض هذه
، وللقائمين  قع الميداني بالنسبة للمعلمينالمعوقات ، ويرجو االستفادة منه في الوا

 .على العملية التعليمية
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أدوات الدراسة 
 صدق االستبانة 
 ثبات االستبانة 
 إجراءات الدراسة 
 المعالجات اإلحصائية 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمة
لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة ومن  ودقيقاً  مفصالً  يتناول هذا الفصل وصفاً 

عداد  أدوات ذلك تعريف منهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ، وتحديد عينة الدراسة ، وا 
،وبيان إجراءات الدراسة ، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في ( تاناالستبان)الدراسة 

 .اتوفيما يلي وصف لهذه اإلجراء معالجة النتائج،

 : منهج الدراسة:  أوالا 
في هذه الدراسة وهو الطريقة المناسبة لمثل هذا النوع من اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 .الدراسات 

 :مجتمع الدراسة:  ثانياا 
علوم إنسانية /معلمي ومعلمات الرياضيات للصف الحادي عشر تكون مجتمع الدراسة من

علوم  / طلبة الصف الحادي عشرمعلمًا ومعلمة و ( 51)بمحافظة خان يونس والبالغ عددهم 
وعددهم ( م7015—7017)إنسانية في المدارس الثانوية في محافظة خان يونس للعام الدراسي 

 . هميبين توزيع( 1)طالبا وطالبة والجدول  (5661)
 (1)جدول 

 أعداد طلبة الحادي عشر علوم إنسانية في محافظة خان يونس
 المجموع طالبة طالب المديرية
 7101 1199 595 غرب خان يونس
 1995 129 621 شرق خان يونس

 5661 7050 1651 المجموع
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 :مديرية غرب خان يونس: أوالا 
بعد مراجعة قسم التخطيط عن تلك األعداد وقد تم الحصول على أعداد الطلبة في مديرية الغرب 

فكانت األعداد كما ( م7015—7017)علوم إنسانية للعام الدراسي  /لطلبة الصف الحادي عشر
 :التالي (7)هي موضحة في الجدول رقم 

 (2)جدول 
 مديرية غرب خان يونس –نسانية إطلبة الحادي عشر علوم أعداد 

سل
سل

م
 

 اسم المدرسة

الحادي عشر علوم 
 انسانية

عب
ش

 

 بةطل
 بنات بنين

  160 2 خالد الحسن الثانوية للبنين 1
  721 2 للبنين(ب)هارون الرشيد الثانوية 7
  21 7 جرار القدوة الثانوية للبنين 5
  770 6 عبد القادر الثانوية للبنين 2
  722 1 الحاج محمد التجار ث بنين 9
 121  2 طبريا الثانوية بنات 6
 291  17 فاروق الفرا الثانوية بنات 2
 75  1 جرار القدوة الثانوية بنات 1
 757  1 للبنات( ب)عكا الثانوية  5
 702  9 عبد الرحمن األغا الثانوية للبنات 10

 7101 1199 595 92 المجموع
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 مديرية شرق خان يونس:  ثانياا 
مراجعة قسم التخطيط عن تلك األعداد  وقد تم الحصول على أعداد الطلبة في مديرية الشرق بعد

فكانت األعداد كما ( م7015—7017)علوم إنسانية للعام الدراسي  /لطلبة الصف الحادي عشر
 :التالي  (5)هي موضحة في الجدول رقم 

 (3)جدول 
 مديرية شرق خان يونس –نسانية إطلبة الحادي عشر علوم أعداد 

سل
سل

م
 اسم المدرسة 

الحادي عشر علوم 
 انسانية

عب
ش

 

 بةطل
 بنات بنين

  112 6 القرارة الثانوية للبنين 1
  65 5 بني سهيال الثانوية للبنين 7
  157 9 المتنبي الثانوية للبنين 5
  65 7 العودة الثانوية بنين 2
  65 7 شهداء خزاعة الثانوية للبنين 9
  67 5 عمار بن ياسر الثانوية بنين 6
  21 7 للبنين جنين الثانوية 2
 51  1 المعري الثانوية للبنات 1
 197  2 عيلبون الثانوية للبنات 5
 56  5 شهداء بني سهيال الثانوية للبنات 10
 719  6 الخنساء الثانوية للبنات 11
 115  5 أم المؤمنين الثانوية للبنات 17
 95  7 شهداء خزاعة الثانوية للبنات 15
 52  5 بناتأم سلمة الثانوية  12
 109  5 الثانوية للبناتاألغا إحسان  19

 1995 129 621 21 المجموع
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 :عينة الدراسة:  ثالثاا 

علوم إنسانية في  /معلما ومعلمة من معلمي الصف الحادي عشر( 51)تكونت عينة الدراسة من 
مديريتي غرب وشرق خان يونس حيث تم التواصل مع مشرفي الرياضيات وأقسام التخطيط فيهما 

طالبا وطالبة وتم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية بنسبة  (566)وكتابة كشف بأسمائهم و
م علوم إنسانية في محافظة خان يونس البالغ عدده /من طلبة الصف الحادي عشر% 10
، وحساب هذه النسبة على أعداد الطالب والطالبات في كل من المديريتين مع تقريب (5661)

 .التالي يوضح ذلك(2)والجدول رقم  لهذه األعداد
 (4)جدول 

 حسب النوع والمنطقة التعليميةمن الطلبة توزيع أفراد عينة الدراسة 
 المجموع طالبة طالب المديرية
 710 119 59 غرب خان يونس
 196 11 61 شرق خان يونس

 566 705 165 المجموع

 : والجداول التالية توضح توزيع العينة حسب كل مديرية
 :مديرية غرب خان يونس : أوالا 

مدارس ، وكذلك اختيار مدرستين عشوائيا  2حيث تم اختيار مدرستين للذكور عشوائيا من أصل 
حيث تم حساب األعداد في كل مدرسة على النحو التالى نعطي ،  مدارس 9لإلناث من أصل 

عدد طالب هارون +عدد طالب خالد الحسن = عدد طالب العينة في غرب خان يونس / مثال
عدد = ،عدد طالب مدرسة خالد الحسن في العينة(7)من الجدول 201=721+160=الرشيد 

عدد طالب العينة الكلي × ابق طالب المدرسة مقسومًا على مجموع طالب المدرستين الس
 . ذلك  والجدول التالي يوضحالعينة مدارس وبالمثل لبقية  52=59×(160/201)(=2)جدول
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 (5) لجدو
 مديرية غرب خان يونسفي  من الطلبة عينة الدراسة

 طالبات طالب المدرسة
  91 مدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين

  52 للبنينمدرسة خالد الحسن الثانوية 

 20  مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات
 29  مدرسة عكا الثانوية للبنات

 119 59 المجموع

:مديرية شرق خان يونس:  ثانياا                                                                                                                                                                           
مدارس ، وكذلك اختيار مدرستين عشوائيا  2حيث تم اختيار مدرستين للذكور عشوائيا من أصل 

 .مدارس والجدول التالي يوضح 1اث من أصل لإلن

 (6)جدول 
 في مديرية شرق خان يونس من الطلبة عينة الدراسة

 طالبات طالب المدرسة
  52 القرارة الثانوية للبنين
  52 المتنبي الثانوية للبنين
 56  عيلبون الثانوية للبنات
 97  الخنساء الثانوية للبنات

 11 61 المجموع

 

 :أدوات الدراسة: رابعاا 
للتغلب  اا مقترح اا لقياس معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور  الباحث االستبانة أعد

،حيث تعتبر علوم إنسانية بمحافظة خان يونس /عليها لطلبة الصف الحادي عشر
 .االستبانة هي األداة المناسبة لهذه الدراسة الميدانية
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بمشكلة الدراسة فإن الباحث استعان ببعض هذه وبعد اطالع الباحث على الدراسات المتعلقة 
الدراسات السابقة وخاصة التي يوجد فيها االستبانات ذات العالقة بمشكلة الدراسة من أجل إعداد 

( 7011شبير)، ( 7005عبداهلل)،( 7011األسطل)فقرات هاتين االستبانتين ومن هذه الدراسات 
،وكذلك من ( 7002الفرهود )،( 7006العزيزعبد )، (7009الطيبي)،( 7002واألبرط  القضاة)،

 2سنوات منها  1خالل خبرة الباحث وهو يعمل كمعلم في مديرية التربية والتعليم خان يونس منذ 
سؤال أحد : سنوات في المرحلة الثانوية ، حيث مر بعدة مواقف من الطلبة أنفسهم التي منها

انية ؟ وسؤال طالب آخر ماذا نستفيد من الطلبة لماذا نتعلم الرياضيات في فرع العلوم اإلنس
وطالب آخر لماذا ال يجعلونها أبسط أسهل من ذلك وجعل  الرياضيات في حياتنا العملية ؟

أسئلتها أسهل من ذلك ؟ هذا باإلضافة لتدني مستوى تحصيل الطالب في االختبارات الشهرية 
كل أفضل تم التواصل مع بعض والفصلية وحتى تكون المشكلة قيد الدراسة قريبة من الواقع بش

علوم إنسانية ومناقشتهم وسؤالهم عن  /المعلمين الذين درسوا أو يدرسون الصف الحادي عشر
أهم المعوقات التي تواجه تعلم وتعليم الرياضيات لهذه الفئة من الطالب وعليه تم بناء 

 :االستبانتين وفق الخطوات التالية
معوقات تتعلق بالمنهاج ، )،وهي  انتتكون منها االستبانت يسية التيتم تحديد المجاالت الرئ -1

معوقات تتعلق بالطلبة ،معوقات تتعلق بالمعلم ، معوقات تتعلق باإلدارة المدرسية ومعوقات 
 (تتعلق بالبيئة الصفية والمدرسية

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال  -7
فقرة موزعة على المجاالت الخمسة ( 97)لت إعداد االستبانتين في صورتها األولية التي شم -5

،ثم جعلت استبانتان منفصلتان للطلبة في صورتها األولية ةيوضح االستبان(  1 )رقم  والملحق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                          والمعلمين

 .فقراتها مالءمة عرض االستبانتين على المشرف من أجل اختبار مدى -2
 .تعديل االستبانتين بشكل أولي حسب رؤية المشرف -9
من المحكمين التربويين ،من األساتذة األفاضل من الجامعة  (10)تم عرض االستبانتين على -6

جامعة األقصى وبعض المشرفين التربويين وبعض المعلمين من حملة الماجستير ، اإلسالمية و 
 .أسماء السادة المحكمينيبين  ( 6) والملحق رقم 
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فقرات بالنسبة الستبانة المعلم  2بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف  -2
المجالين األخيرين في مجال واحد فقرة بالنسبة الستبانة الطالب وكذلك تم دمج  17وتم حذف 

وهو المجال المتعلق بمعوقات اإلدارة المدرسية والبيئة الصفية ، وبالتالي أصبحت مجاالت 
االستبانة أربعة ،حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدول 

 :التالي 
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا االستجابة

 1 7 5 2 9 جةالدر 
لالستجابة كبيرة جدا وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة ( 9)اختار الباحث الدرجة 

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح ،وهو يتناسب مع االستجابة لمعرفة %( 100)
 .علوم إنسانية بمحافظة خان يونس /للتغلب عليها لطلبة الصف الحادي عشر

 . ( 5) وملحق رقم ( 7) ملحق رقم الستبانتين ل الصورة النهائية
 :في صورتهما النهائية مكونتين من قسمين  انحيث كانت االستبانت

 .يحتوي على البيانات الشخصية لعينة الدراسة :  القسم االول
( 20)الستبانة المعلمين و( 21)يحتوي على المجاالت والفقرات التي كانت :  القسم الثاني

الستبانة الطلبة ، حيث تناولت هذه الفقرات معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح 
 .علوم إنسانية بمحافظة خان يونس /للتغلب عليها لطلبة الصف الحادي عشر

 صدق اإلستبانة:  خامساا 
 :ق االستبانتين بالطرق اآلتيةتحقق الباحث من صد

 : صدق المحكمين -1
حيث تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة الجامعات المختصين في 
التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ، وبعض المشرفين التربويين ، وكذلك 

ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة ، ومدى بعض المعلمين ، حيث قاموا بإبداء آرائهم 
انتماء الفقرات إلى كل مجال من مجاالت االستبانة األربع ، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ، 
وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها ليصبح عدد فقرات استبانة 

يوضح الخطاب (  9) ، والملحق رقم (20)وعدد فقرات استبانة الطلبة  فقرة( 21)المعلمين 
 .يوضح أسماء السادة المحكمين( 6)الموجه للمحكمين والملحق رقم 
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 :  صدق االتساق الداخلي -7

 استبانة المعلمين :  اوالا 
  50حجمها  عينة الدراسة االستطالعية البالغعلى  انةتم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستب

، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة  وكانت التنتمي لعينة الدراسة استبانة للمعلمين
أن معامالت االرتباط دالة عند (  2)ول من رقم الجد بينيو التابعة له  جالوالدرجة الكلية للم

المحسوبة  rوقيمة   0.09لكل فقرة اقل من  ،حيث إن القيمة االحتمالية( 0.09)مستوى داللة 
  0.561الجدولية والتي تساوي  rاكبر من قيمة 

 (2)جدول 
 الداخلي لفقرات استبانة المعلميناالتساق صدق 

 الفقرة .م
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي :األول  المجال
 0.151 0.237 .عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية  1
 0.000 0.666 .ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر  7
 0.000 0.673 .عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة للطلبة  5
 0.004 0.452 .عدم مراعاة المقرر للخبرات الرياضية السابقة لدى الطلبة  2
 0.018 0.381 .صعوبة محتوى الرياضيات في المنهاج الفلسطيني الجديد  9
 0.044 0.329 .عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة وحاجاتهم 6
 0.000 0.558 .عدم مالءمة الكتاب المقرر للمستوى العقلي للطالب  2
 0.004 0.451 .ندرة وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة  1
 0.000 0.716 .قلة مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين الطلبة  5

10 
، الغالف الخارجي ) عدم األخذ باألسس الفنية عند بناء الكتاب المقرر 

 (.إلخ .... ، الطباعة ، الرسومات واألشكال 
0.697 0.000 

 0.112 0.262 .ضعف مراعاة الكتاب المقرر لتنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة   11

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب: الثاني المجال
 0.024 0.365 .عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية  1
 0.000 0.622 .نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة  7
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 0.010 0.411 .عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم الذاتي  5
 0.007 0.431 .الرياضيات ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة  2
 0.225 0.202 .وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات  9
 0.000 0.605 .عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي تغيب عنها  6

2 
وسائل الترفيه، متابعة ) اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل

 . ( إلخ.....اإلنترنت ، المباريات
0.417 0.009 

 0.000 0.577 .عدم توفر جو دراسي مساعد داخل البيت  1
 0.000 0.711 .عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غير الواضحة في المقرر  5
 0.001 0.521 .تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما  10
 0.366 0.189 .المحيطة بالطالبالظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة  11
 0.000 0.725 .عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب  17
 0.000 0.670 .ضعف تفاعل الطالب في الموقف التعليمي   15
 0.004 0.558 .قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث واإلطالع  12
 0.012 0.493 .والقوانين الرياضية ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد  19

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم:الثالث  المجال
 0.000 0.877 .عدم استخدام المعلم أساليب تدريس متنوعة  1
 0.000 0.894 .عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز  7
 0.000 0.848 .قلة التنويع في أساليب التقويم التي يتبعها المعلم  5
 0.000 0.768 .عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في تدريس مادة الرياضيات 2
 0.000 0.787 .اتباع المعلم الطريقة التقليدية لشرح الدروس الرياضية  9
 0.000 0.802 .عدم متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات البيتية 6
 0.000 0.775 .الدرس قبل البدء بالشرح عدم توضيح الهدف من  2
 0.000 0.816 .عدم إعداد خطط عالجية للطلبة الضعفاء  1
 0.000 0.864 .النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية  5
 0.000 0.776 .تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة  10
 0.000 0.731 .أثناء تدريس الرياضيات شعور المعلم بالضيق في  11
 0.000 0.766 .إرهاق المعلم  باألعمال اإلدارية  17

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية:الرابع  المجال
 0.000 0.822 .عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة   1
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 0.000 0.660 .األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول  7
 0.000 0.835 .عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية  5
 0.000 0.835 .عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف   2
 0.000 0.639 .وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة  9
 0.000 0.613 .عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر  6
 0.000 0.731 .عدم توفر مصادر التعلم المتعلقة بالرياضيات داخل المدرسة   2
 0.000 0.552 .اإلدارة المدرسية المتشددة أو المتسيبة  1
 0.002 0.496 .انعدام االتصال و التواصل بين المدرسة واألسرة  5
 0.000 0.745 .عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول اليومي للطالب  10

يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال 
مع مالحظة الفقرات األولى والحادية عشرمن المجال ( 0.115،0.152)التابعة له تراوحت بين 

 0.702األول والخامسة والحادية عشر من المجال الثاني والتي جاء معامل االرتباط لها 
( 6)من االستبانة ،وبالنظر إلى فقرة  حذفها على الترتيب،وعليه تم0.115، 0.707،  0.767،

 0.561وهو قريب من قيمة ر الجدولية  0.575في المجال األول نجد أن معامل االرتباط لها 
بانة وبسبب أهمية هذه الفقرة فقد إرتأى الباحث بقاءها في االستبانة بذلك تعتبر باقي فقرات االست

 .(22)وعليه أصبح تعداد فقراتها  ذات عالقة قوية مع المقياس ككل وهذا أحد مؤشرات الصدق
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة 

الة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة،حيث إن هذه المعامالت د
وقيمة ر المحسوبة  0.09حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.09عند مستوى داللة 

 :والجدول التالي يوضح ذلك 0.561أكبر من قيمة ر الجدولية والتي تساوي
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(1)جدول  

لفقرات  ةالكليالدرجة مع المعلمين  استبانة مجاالتمن  مجالكل  درجةمعامل االرتباط بين 
 االستبانة

 المجال  م
 استبانة المعلمين

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.01 0.657 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي األول

 0.01 0.630 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب الثاني

 0.01 0.876 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم الثالث

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة  الرابع
 الصفية 

0.860 0.01 

يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت لالستبانة ترتبط بالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطا 
عالية من ، وهذا يؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة ( 0.0.)ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 .صدق االتساق الداخلي
 استبانة الطلبة : ثانياا 

  50علـى عينـة الدراسـة االسـتطالعية البـالغ حجمهـا  ناالتساق الداخلي لفقرات االسـتبياتم حساب 
، وذلـــك بحســـاب معــامالت االرتبـــاط بـــين كــل فقـــرة والدرجـــة الكليـــة مـــن خـــارج عينــة الدراســـة طالبــاً 
 ( 0.09)أن معامالت االرتباط دالـة عنـد مسـتوى داللـة (  5)رقم ول الجد بينيو له  التابع جالللم

الجدوليـة  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.09لكل فقـرة اقـل مـن  حيث إن القيمة االحتمالية
  . 0.561والتي تساوي 
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 (2)جدول 
 بةالداخلي لفقرات استبانة الطلاالتساق صدق 

 الفقرة .م
معامل 
 االرتباط 

 القيمة
 االحتمالية

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي: األول المجال
 0.719 0.068 .عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية 1
 0.001 0.569 .ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر 7
 0.013 0.450 .عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة للطلبة 5
 0.002 0.533 .عدم مراعاة الكتاب المقرر للخبرات الرياضية السابقة لدى الطلبة 2
 0.000 0.688 .صعوبة محتوى الرياضيات في المنهاج الفلسطيني الجديد  9
 0.001 0.578 .عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة وحاجاتهم 6
 0.001 0.588 .العقلي للطالبعدم مالءمة الكتاب المقرر للمستوى  2
 0.012 0.452 .عدم وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة 1
 0.012 0.454 .قلة مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين الطلبة 5
 0.034 0.388 .ضعف مراعاة الكتاب المقرر لتنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة 10

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب: الثاني المجال
 0.001 0.560 .عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية  1
 0.005 0.498 .نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة 7
 0.009 0.468 .عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم الذاتي  5
 0.000 0.638 . ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة الرياضيات 2
 0.001 0.568 .وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات 9
 0.039 0.379 .عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي تغيب عنها 6

2 
، وسائل الترفيه ) اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل       

 ( .إلخ .....، المباريات ، اإلنترنت 
0.443 0.014 

 0.196 0.243 .عدم توفر جو دراسي مساعد داخل البيت  1
 0.001 0.559 .عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غير الواضحة في المقرر 5
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 0.001 0.585 تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما 10
 0.004 0.513 .بالطالبالظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة  11
 0.006 0.491 .عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب   17
 0.000 0.642 .ضعف تفاعل الطالب في الموقف التعليمي  15
 0.001 0.583 .قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث واإلطالع  12
 0.001 0.560 .الرياضية  ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين 19

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم: الثالث  المجال
 0.000 0.605 .تركيز المعلم على أسلوب التلقين في تدريس مادة الرياضيات  1
 0.002 0.543 .عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز  7
 0.002 0.549 .تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة  5
 0.000 0.690 .عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في تدريس مادة الرياضيات 2
 0.008 0.475 .عدم متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات البيتية  9
 0.100 0.306 .النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية 6

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية: الرابع  المجال  
 0.000 0.642 .عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة   1
 0.008 0.476 . األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول  7
 0.000 0.615 .عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية   5
 0.000 0.686 . عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف   2
 0.003 0.525 .وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة  9
 0.000 0.634 .عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر  6
 0.009 0.470 .اإلدارة المدرسية المتشددة أو المتسيبة  2
 0.004 0.507 .والتواصل بين المدرسة واألسرة انعدام االتصال  1
 0.290 0.200 اليومي للطالب.   عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول 5

يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال 
الفقرات األولى من المجال األول والثامنة مع مالحظة ( 0.061،0.650)التابعة له تراوحت بين 

من المجال الثاني والسادسة من المجال الثالث والتاسعة من المجال الرابع والتي جاء معامل 
من االستبانة  حذفها، وعليه تم  على الترتيب 0.700، 0.506،  0.725، 0.061االرتباط لها 
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 مع المقياس ككل وهذا أحد مؤشرات الصدقوبذلك تعتبر باقي فقرات االستبانة ذات عالقة قوية 
 .(56)وعليه أصبح تعداد فقراتها 

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة 
كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة،حيث إن هذه المعامالت دالة 

وقيمة ر المحسوبة  0.09و أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.09عند مستوى داللة 
 :والجدول التالي يوضح ذلك 0.561أكبر من قيمة ر الجدولية والتي تساوي

 

 (20)جدول 
لفقرات  ةالكليالدرجة مع الطلبة  استبانة مجاالتمن  مجالكل  درجةمعامل االرتباط بين 

 االستبانة

 المجال م
 الطالباستبانة 
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 0.01 0.612 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي األول

 0.01 0.860 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب الثاني

 0.01 0.621 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم الثالث

 0.01 0.846 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية  الرابع

يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت لالستبانة ترتبط بالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطًا 
، وهذا يؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من ( 0001)ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 .االتساق الداخليصدق 

 :ثبات االستبانة  : سادساا 
نفس عند تطبيق االستبانة على  ويعرف الباحث الثبات إجرائيا بأنه إعطاء نفس النتائج تقريباً 

 . مرة أخرىالمجموعة 
وتم التأكد من ثبات االستبانة بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين ، وهما 

 .مل ألفا كرونباخالتجزئة النصفية ومعا
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تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
لكــل مجــال وقــد  تــم تصــحيح معــامالت االرتبــاط  األســئلة الزوجيــة ومعــدل األســئلة الفرديــة معــدل 

( Spearman-Brown Coefficient)باســتخدام معامـــل ارتبــاط ســـبيرمان  بــراون للتصـــحيح 
 : حسب المعادلة  التالية

=   معامل الثبات 
1

2

ر

وقد بين درجات األفراد على نصفي االستبانة حيث ر معامل االرتباط ر

مما يطمئن الباحث  ةاالستبيان لمجاالت نسبياً  عالأن هناك معامل ثبات ( 11)بين جدول رقم 
 .ثقة استخدام االستبانة بكل  إلى

(11)جدول   
 الستبانة المعلمين والطلبة طريقة التجزئة النصفيةبمعامل الثبات  

 المجال م
 استبانة المعلمين استبانة الطالب

 الثباتمعامل  الثباتمعامل 

 0.8475 0.9156 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي االول
 0.8274 0.8616 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب الثاني
 0.8990 0.8409 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم الثالث

 الرابع
معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية 

 والبيئة الصفية
0.9276 0.8898 

 0.8503 0.9136 المجاالتجميع 

وللمعلمين  0.5156مل الثبات الكلي بالنسبة الستبانة الطالب ايتضح من الجدول السابق أن مع
وهذا يدل على أن االستبانتين تتمتعان بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى  0.1905

 .تطبيقها على عينة الدراسة
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ  . Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -

أن معامالت الثبات ( 17)دول رقم لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين ج
 . مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل ثقة
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 (12)جدول 
 الستبانة المعلمين والطلبة لفا كرونباخأطريقة بمعامل الثبات  

 المجال م
 معامل ألفا كرونباخ

استبانة 
 الطالب

استبانة 
 المعلمين

 0.8607 0.9302 المتعلقة بالكتاب المدرسيمعوقات تعلم الرياضيات  االول
 0.8472 0.8830 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب الثاني
 0.9168 0.8927 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم الثالث
معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة  الرابع

 الصفية 
0.9401 0.9014 

 0.8892 0.9396 المجاالتجميع  

 0.1157وللمعلمين 0.5556يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي الستبانة الطلبة
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة 

 .الدراسة
 المقابلة:  لثةاألداة الثا

 /معلمي ومعلمات الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر عينة منقام الباحث بإجراء مقابلة مع 
على استجابات المعلمين على فقرات االستبانة ، وألن المقابالت تزودنا  يقف علوم إنسانية ، حتى

باستجابات أعمق لتطوير األفكار،وساعدتنا على الوقوف على هذه المعوقات بصورة أكبر لذلك 
ن الباحث يعتقد أن المقابلة تساعد في الكشف عن الحقائق إ،حيث  ةان استخدامها لفائدة عظيمك

ألنهم مهتمين بالكالم أكثر من الكتابة  ،التي ال يمكن الحصول عليها من خالل االستبانة كتابة
 .على الورق

 :وقد قام الباحث بإعداد أسئلة المقابلة متبعا الخطوات التالية
ومن ثم (  2 )أسئلة مقترحة باالتفاق مع المشرف وهي موضحة في ملحق رقم  5تم وضع  -1

 .تم عرضها على بعض المحكمين وبعض المدرسين
على أخذ عينة من استجابات الطلبة والمعلمين على االستبانات و مع المحكمين  تم االتفاق -7

وذلك لزيادة  ئلة على المقابلةأس 2إعادة صياغة الفقرات األكثر تكرارا على صورة أسئلة فتم زيادة 
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مدة المقابلة ومحاولة تحديد هذه المعوقات بصورة أكبر،أيضا لتقوية استجابات المعلمين والطلبة 
 ( .  2)الحظ ملحق رقم  على فقرات االستبانتين ومالحظة مدى الترابط بينها وبين المقابالت

ارس عينة الدراسة إلجراء المقابلة تم اختيار الزمان والمكان المناسبين لكل مدرسة من مد -5
 .بحيث ال يتدخل فيها أحد 

معلمين من ال (10)تم اختيار العينة التي سيتم إجراء المقابلة معها عشوائيا وعددها  -2
أو اإلشارة إليها  معلمات موزعين على مديريتي  شرق وغرب خان يونس مع عدم ذكر األسماءالو 

، وذلك ألن بعض من المعلمين والمعلمات رفضوا إجراء مقابلة معهم ،  مختصرة بصورة
 .والنشغال بعضهم بأمور أخرى وعدم وجود الوقت المناسب إلجراء هذه المقابالت

 :ثبات المقابلة
عينة استطالعية إثنين من المعلمين ك، قام الباحث بإجراء المقابلة على  للتحقق من ثبات المقابلة

وهم ال ينتمون لعينة ( علوم إنسانية 17+  11)المرحلة الثانوية  معلميمن  ان المعلم بحيث كان
 Cohen) وقد كانت نتائج المقابلة للمعلمين اإلثنين متشابهة وهذا ما يدل على الثبات الدراسة ، 

et al., 2010: p151)،  وقد قام الباحث باستثناء هذين المعلمين من عينة الدراسة لتحاشي
 .م استجابات متحيزةتقدي

:صدق المقابلة  
تم التأكد من صدق المقابلة من خالل صدق المحكمين حيث تم عرضها على هيئة المحكمين 

ذلك أن نتائج المقابلة تم مقارنتها بنتائج التطبيق األولى لالستبانة  باإلضافة إلى(  6 )ملحق رقم 
صدق االستبانة فهذا مؤشر على حيث كانت االستجابات متشابهة، وحيث أنه تم التحقق من 

( convergent validity) صدق المقابلة أيضا وهذا النوع من الصدق يسمى الصدق التقاربي 
 .بأداة تم التحقق من صدقهامقارنة نتائج المقابلة طريق عن  والذي يتم

 ( 190:Cohen et al., 2010 .) 
 :تم إجراء المقابالت مع أفراد العينة حيث راعى الباحث أثناء إجرائها ما يلي  -9

 9ص إلى1 والمعلمات من ص ، 9سإلى  1قام بإعطاء رموز للمعلمين من س. 
 تقديم الباحث نفسه ، وبيان مدى أهمية الدراسة والمقابلة. 
  الذي تتم مقابلتهالتأكيد على سرية البيانات والمعلومات لطمأنة المعلم والمعلمة. 
  تحديد كيفية اإلجابة على أسئلة المقابلة. 
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وبعد ذلك قام الباحث بتوثيق وتدوين وتسجيل اإلجابة لكل معلم ومعلمة وذلك للوصول إلى  -6
 .أفضل النتائج الممكنة

وفي النهاية تم تفريغ ما جاء في المقابالت حتى نصل إلى األسباب الكامنة وراء معوقات تعلم 
 .علوم إنسانية ووضع التصور المقترح للتغلب عليها /ضيات لطلبة الصف الحادي عشرالريا

 :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة : سابعا
 . بالصورة النهائية  إعداد االستبانتين وأسئلة المقابلةتم  -1
حصل الباحث على كتاب موجه من عمادة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية إلى وزارة  -7

وذلك لتسهيل مهمة الباحث في توزيع االستبانات على طالب وطالبات  التربية والتعليم العالي،
جراء المقابلة مع المعلمين  /الصف الحادي عشر علوم إنسانية في محافظة خان يونس ، وا 
 .يوضح ذلك(  2 )والمعلمات وملحق رقم 

،قام الباحث (  1 )م بعد حصول الباحث على التسهيالت من قبل الوزارة ملحق رق -5
 في محافظة رفح للتأكد من صدق االستبانة وثباتهااستبانة على العينة االستطالعية ( 60)بتوزيع

 (51)و استبانة على عينة الطلبة( 566)بعد التأكد من الصدق والثبات قام الباحث بتوزيع  -2
من قبل مديرية غرب يوضحان التسهيالت (  10)والملحق رقم (  5)، والملحق رقم  لمعلمينل

 .وشرق خان يونس
بعدها تم جمع االستبانتين من أفراد العينة ، حيث تم استبعاد االستبانة التي لم يتم اإلجابة  -9

عن أحد فقراتها أو لم يتم استرجاعها حيث كانت العينة النهائية التي استوفت الشروط هي 
 .للمعلمين والمعلمات( 51)للطلبة ،و استبانة( 560)
تم ترقيم وترميز االستبانتين ، كما تم توزيع البيانات حسب االصول ومعالجتها إحصائيا  -6

 .وذلك من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة
 .تم إجراء المقابلة مع عينة المعلمين والمعلمات ومعالجتها وتفريغها -2

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  ثامناا 
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليـل البيانـات التـي تـم تجميعهـا ، فقـد تـم اسـتخدام العديـد مـن األسـاليب 

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة
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Social Science ( SPSS)   وفيمـا يلـي مجموعـة مـن األسـاليب اإلحصـائية المسـتخدمة فـي
 :البياناتتحليل 

دخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، حســب مقيــاس ليكــرت الخماســي ، ولتحديــد  -1 تــم ترميــز وا 
ــدنيا والعليــا) طــول فتــرة مقيــاس ليكــرت الخماســي  المســتخدم فــي محــاور الدراســة ، تــم ( الحــدود ال

، ثــم تقســيمه علــى عــدد فتــرات المقيــاس الخمســة للحصــول علــى طــول (2=1-9) حســاب المــدى
وهـي الواحـد )، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمـة فـي المقيـاس  ( 0.1=2/9)أي الفقرة 

يوضح أطوال الفترات ( 15)وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم ( الصحيح
 (13)جدول                               :كما يلي

 مقياس ليكرت الخماسي
المتوسط 
 الحسابي

1-1.25 
1.10-
7.95 

7.60-
5.55 

5.20-
2.15 

2.70-9.0 

بدرجة منخفضة  درجة الموافقة
 جداا 

 بدرجة كبيرة جداا  بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة منخفضة

 
التكـــــرارات والنســـــب المئويـــــة للتعـــــرف علـــــى الصـــــفات الشخصـــــية لمفـــــردات الدراســـــة وتحديـــــد  -7

 التي تتضمنها أداة الدراسةاستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية 
وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة   Meanالمتوســط الحســابي  -5

 .عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية
للتعرف علـى مـدى انحـراف اسـتجابات أفـراد   (Standard Deviation)االنحراف المعياري  -2

عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور مـن المحـاور الرئيسـية عـن متوسـطها الدراسة لكل عبارة من 
الحسابي ، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفـراد الدراسـة لكـل عبـارة 
من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحـاور الرئيسـية ، فكلمـا اقتربـت قيمتـه مـن الصـفر كلمـا 

إذا كــان االنحــراف المعيــاري واحــد صــحيحا ) نخفــض تشــتتها بــين المقيــاس تركــزت االســتجابات وا
 .( فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها

 للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  -2
 تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر -5



81 
 

 
 

 الفصل اخلامس

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها 
  والمقترحاتالتوصيات 

 

 

 

 

 
 

 

 



82 
 

 الفصل الخامس

 وتفسيرها نتائج الدراسة

 :مقدمة 

وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة  يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،
 واستعراض أبرز نتائج االستبانتين التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقرات كل منهما ،

لدى طلبة  عليها الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلبمعوقات تعلم ) علىبهدف التعرف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /                                                                                                                            الصف الحادي عشر

والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على ،( علوم إنسانية في محافظة خان يونس
الجنس ، سنوات الخبرة ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانات 

، للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم (spss)الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
 .ابالت التي تم إجراؤهاوكذلك نتائج المق عرضها وتحليلها في هذا الفصل

من خالل تحليل استبانات المعلمين والطلبة  يعرض الباحث نتائج الدراسة التي توصل إليها
وكذلك من خالل المقابالت التي تمت مع بعض المعلمين والمعلمات وذلك للوقوف بشكل دقيق 

التعرف على هذه علوم إنسانية، بغية / على أهم المعوقات التي تواجه طلبة الصف الحادي عشر
المعوقات ووضع التصور المقترح للتغلب عليها، وسوف يقدم الباحث فيما يلي عرضا لهذه 

 .النتائج وتحليلها

 السؤال األول  إجابة .1

التي تواج  طلبة الصف  تعلم الرياضيات ما معوقات:"والذي ينص على 
 "نسانية من وجهة نظر المعلمين ؟إعلوم  /الحادي عشر

والوزن النسبي ودرجة كل  هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية عنولإلجابة 
من مجاالت استبانة المعلمين وتم كتابة أهم وأكبر هذه  فقرة وترتيبها لكل مجال على حده

مقابلتهم  تالمعوقات وبيان أسباب ذلك باإلضافة إلى وضع رأي المعلمين والمعلمات الذين تم
 :ضح ذلك في التاليورأي الباحث ويت
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 المعوقات المتعلقة بالكتاب المدرسي :األول المجال

 حساب المتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي والجدول التالي يوضح ذلكتم 
 (14)جدول 

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي 

 الفقرات م
سط 

متو
ال

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

 

وى 
ست

الم
 

يب
ترت

ال
 

2 
 72.11 0.790 3.61 .ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر 

بدرجة 

 كبيرة
1 

8 

عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة 
 .للطلبة

2.84 1.027 56.84 
بدرجة 

 منخفضة
7 

3 

عدم مراعاة المقرر للخبرات الرياضية السابقة لدى 
 .الطلبة 

2.95 0.769 58.95 
بدرجة 

 متوسطة
6 

4 

صعوبة محتوى الرياضيات في المنهاج الفلسطيني 
 .الجديد 

3.42 1.081 68.42 
بدرجة 

 كبيرة
4 

5 

عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة 
 .وحاجاتهم

3.58 0.722 71.58 
بدرجة 

 كبيرة
2 

6 

 67.89 0.855 3.39 .عدم مالءمة الكتاب المقرر للمستوى العقلي للطالب 
بدرجة 

 متوسطة
4 

7 
 64.74 1.101 3.24 .ندرة وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة 

بدرجة 

 متوسطة
5 

2 

قلة مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين 
 .الطلبة 

3.47 1.006 69.47 
بدرجة 

 كبيرة
3 

9 

) عدم األخذ باألسس الفنية عند بناء الكتاب المقرر 
.. ،الطباعة ، الرسومات واألشكال  ،الغالف الخارجي 

 (.إلخ 
2.39 1.175 47.89 

بدرجة 

 منخفضة
8 



84 
 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

 

وى 
ست

الم
 

يب
ترت

ال
 

 جميع الفقرات 
3.21 0.538 64.21 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط ( 7.55،5.61)المجال تراوحت بين أن متوسطات إجابات المعلمين عن فقرات هذا 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات ( 5.71)عام للمجال قدره 
والتي ( 1)الفقرة :أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا  بدرجة متوسطة ،ويتضح أيضا

ومستوى %( 27.11)سبي قدره بوزن ن"  ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر" تنص على 
عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات " التي تنص على ( 9)بدرجة كبيرة وتليها الفقرة 
ومستوى بدرجة كبيرة وأن أدنى فقرتين %( 21.91)بوزن نسبي قدره "  لميول الطلبة وحاجاتهم 
اب المقرر بطريقة عرض دروس الكت" التي تنص على ( 7)الفقرة : لمعوقات هذا المجال كانتا

( 5)ومستوى بدرجة منخفضة وتليها الفقرة %( 96.12)بوزن نسبي قدره "   غير مناسبة للطلبة
، الغالف الخارجي ) عدم األخذ باألسس الفنية عند بناء الكتاب المقرر " التي تنص على 

رجة ومستوى بد%( 22.15)بوزن نسبي قدره (" إلخ .... ، الطباعة ، الرسومات واألشكال 
 .منخفضة

ضعف الترابط بين وحدات الكتاب " التي تنص على (  1)يعزو الباحث حصول الفقرة رقم 
على أعلى وزن نسبي إلى أنه بالفعل يتفق مع ما يالحظه الباحث من خالل تدريسه " المقرر
وكذلك من خالل المناقشات التي تحدث بين المعلمين يوجد مواضيع كثيرة في الكتاب  للمادة ،

مقرر كل موضوع منفصل عن اآلخر وال يمتد إليه بصلة مع زيادة في عدد الصفحات ال
ليس له معنى ويتفق هذا مع ما توصلت إليه ( حشو زائد)والمواضيع التي ال لزوم لها في المقرر

 (7001)ودراسة الحجيلي( 7011)، ودراسة عبد الحميد ( 1555)نتائج كل من دراسة الحوامدة
 . جود معوقات متعلقة بالكتاب المدرسيالذين أكدوا على و 

عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول " التي تنص على ( 9)أيضا حصول الفقرة رقم
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يرى الباحث من خالل خبرته في تدريس هذه  على ثاني أعلى وزن نسبي ،"  الطلبة وحاجاتهم
عدم عرضه لألمثلة بصورة :المادة أن األنشطة في الكتاب ال تراعي ميول الطلبة من خالل 

مبسطة ، قلة الترابط بين األمثلة واألسئلة لكل موضوع ،عدم انتقاله من السهل إلى الصعب في 
وأخيرا قلة مراعاته ألساسيات الرياضيات التي مرت عليه في مراحل  عرض مواضيع المقرر،

ودراسة ( 7001)ي تعليمه المختلفة ويتفق هذا مع ما توصلت إليه نتائج كل من دراسة الشام
الذين أكدوا على عدم توافر الكتاب ( 7011)ودراسة عبد المجيد( 7002)القضاة واألبرط 

 . المدرسي وكثافة المقررات الدراسية
  المعوقات المتعلقة بالطالب:  الثاني المجال

 :حساب المتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي والجدول التالي يوضح ذلكتم 

 (15)جدول 
 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

 
يب

ترت
ال

 

 7 بدرجة كبيرة 79.47 0.822 3.97 .عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية  1

كبيرة بدرجة 83.16 0.679 4.16 .نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة  2  5 

 3 بدرجة كبيرة 83.68 0.834 4.18 .عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم الذاتي  3

4 
ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة 

 .الرياضيات 
 6 بدرجة كبيرة 80.00 0.805 4.00

5 
عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي 

 .تغيب عنها 
 10 بدرجة كبيرة 77.89 0.798 3.89

6 

اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي 
 مثل  

وسائل الترفيه، متابعة اإلنترنت ، ) 

4.50 0.726 90.00 
بدرجة كبيرة 

 جدا
1 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

 
يب

ترت
ال

 

 (.إلخ.....المباريات

 12 بدرجة كبيرة 74.21 0.732 3.71 .عدم توفر جو دراسي مساعد داخل البيت  2

1 
عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غير 

 .في المقرر الواضحة 
 9 بدرجة كبيرة 78.42 0.850 3.92

2 
تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو 

 .كليهما 
 13 بدرجة كبيرة 74.05 0.812 3.70

11 
عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب 

. 
 8 بدرجة كبيرة 78.95 0.868 3.95

 11 بدرجة كبيرة 74.74 0.724 3.74 .ضعف تفاعل الطالب في الموقف التعليمي   11

12 
قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث 

 .البحث واإلطالع 
 3 بدرجة كبيرة 83.68 0.766 4.18

13 
ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد 

 .والقوانين الرياضية 
4.37 0.786 87.37 

بدرجة كبيرة 
 جدا

2 

كبيرةبدرجة  80.42 0.388 4.02 جميع الفقرات    

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط ( 5.20،2.90)أن متوسطات إجابات المعلمين عن فقرات هذا المجال تراوحت بين 

وبدرجة كبيرة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات بدرجة ( 2.07)عام للمجال قدره 
" التي تنص على( 6)الفقرة : أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا ، ويتضح أيضا كبيرة

، وسائل الترفيه، متابعة اإلنترنت ) اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل 
التي ( 15)ومستوى بدرحة كبيرة جدا وتليها الفقرة %( 50)بوزن نسبي قدره  ("إلخ.....المباريات

بوزن نسبي قدره " ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين الرياضية" تنص على
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( 5)الفقرة : ومستوى بدرجة كبيرة جدا وأن أدنى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا%( 12.52)
بوزن نسبي قدره "  تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما" والتي تنص على

عدم توفر جو دراسي " التي تنص على( 2)بيرة وتليها الفقرة ومستوى بدرجة ك%(  22.09)
 .ومستوى بدرجة كبيرة%( 22.71)بوزن نسبي قدره " مساعد داخل البيت 

اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله " التي تنص على ( 6)ويعزو الباحث حصول الفقرة رقم 
على أعلى وزن نسبي " (إلخ.....وسائل الترفيه ، متابعة اإلنترنت ، المباريات) الدراسي مثل 

وهي تعتبر من أهم وأكبر المعوقات بسبب انتشار هذه األمور بشكل كبير في المجتمع الذي 
انعكس بدوره على الطلبة وليس له تأثير على تعلم الرياضيات فحسب بل على جميع المواد 

 .الدراسية وأكبر من ذلك على مشوار الطالب التعليمي ككل 
ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد " التي تنص على  (15)فقرة رقم وكذلك حصول ال
على ثاني أعلى وزن نسبي وهذا يوافق الواقع الموجود من خالل خبرة المعلم " والقوانين الرياضية 

نسانية وهو ال يعرف عملية علوم إ /في التدريس حيث يصل الطالب إلى الصف الحادي عشر
بية وجدول الضرب وبشكل عام أساسيات الرياضيات ، وكذلك عداد الصحيحة والنسجمع األ

 القوانين البسيطة مثل قوانين المساحات لألشكال الهندسية ، وحل معادلة جبريا بمتغير واحد
إلخ من هذه القواعد والقوانين التي تعيق تقدمه في دراسة مادة الرياضيات ، ويتفق هذا ........ 

( 7001)ودراسة الشامي( 7002)دراسة القضاة واألبرط مع ما توصلت إليه نتائج كل من 
الذين أكدوا على انعدام الخلفية العلمية لطلبة المرحلة الثانوية في ( 7011)ودراسة عبد المجيد

 .مادة الرياضيات واالتجاهات السالبة للطالب نحو مادة الرياضيات
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 المعوقات المتعلقة بالمعلم:  الثالث المجال

 :المتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي والجدول التالي يوضح ذلكحساب تم  

 (16)جدول 
 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم 

 الفقرات م
سط 

متو
ال

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

 
ب 

رتي
الت

 

1 

 62.11 1.060 3.11 .عدم استخدام المعلم أساليب تدريس متنوعة 

 

بدرجة 
 متوسطة

3 

2 
 55.26 1.149 2.76 .عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز 

بدرجة 
 متوسطة

10 

3 
 54.21 1.137 2.71 .قلة التنويع في أساليب التقويم التي يتبعها المعلم

بدرجة 
 متوسطة

11 

4 
عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في تدريس مادة 

 .الرياضيات
3.26 1.107 65.26 

بدرجة 
 متوسطة

2 

5 
 67.37 1.195 3.37 .اتباع المعلم الطريقة التقليدية لشرح الدروس الرياضية 

بدرجة 
 متوسطة

1 

6 
عدم متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات 

 .البيتية
2.97 1.197 59.47 

بدرجة 
 متوسطة

5 

2 
 58.95 1.207 2.95 عدم توضيح الهدف من الدرس قبل البدء بالشرح 

بدرجة 
 متوسطة

6 

 8بدرجة  55.79 1.298 2.79 .عدم إعداد خطط عالجية للطلبة الضعفاء  1
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

 
ب 

رتي
الت

 

 متوسطة

2 
 56.84 1.386 2.84 .النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية 

بدرجة 
 متوسطة

7 

11 
 55.79 0.963 2.79 .تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة 

بدرجة 
 متوسطة

8 

11 
 49.47 1.370 2.47 .شعور المعلم بالضيق في أثناء تدريس الرياضيات 

بدرجة 
 منخفضة

12 

12 
 60.53 1.150 3.03 .إرهاق المعلم  باألعمال اإلدارية 

بدرجة 
 متوسطة

4 

 جميع الفقرات 
2.92 0.915 58.42 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلييتضح من الجدول السابق وفقا 
ومتوسط ( 7.22،5.52)أن متوسطات إجابات المعلمين عن فقرات هذا المجال تراوحت بين 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات ( 7.57)عام للمجال قدره 
التي تنص ( 9) الفقرة : بدرجة متوسطة ، ويتضح أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا 

%( 62.52)بوزن نسبي قدره "  لمعلم الطريقة التقليدية لشرح الدروس الرياضيةاتباع ا" على 
عدم استخدام المعلم للوسائل " التي تنص على ( 2)ومستوى بدرجة متوسطة وتليها الفقرة 

ومستوى بدرجة متوسطة ، %( 69.76)بوزن نسبي قدره "  التعليمية في تدريس مادة الرياضيات
شعور المعلم " التي تنص على( 11)الفقرة : هذا المجال كانتا  وأن أدنى فقرتين لمعوقات

ومستوى بدرجة منخفضة %( 25.22)بوزن نسبي قدره  "بالضيق في أثناء تدريس الرياضيات 
بوزن نسبي "  قلة التنويع في أساليب التقويم التي يتبعها المعلم" التي تنص على ( 5)تليها الفقرة 

 .متوسطةومستوى بدرجة %( 92.71)قدره 
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اتباع المعلم الطريقة التقليدية لشرح الدروس " والتي تنص على( 9)ويعزو الباحث حصول الفقرة
أعلى وزن نسبي إلى أن كثير من المعلمين ليومنا هذا يتبعون الطريقة التقليدية في " الرياضية 

العديد اعي،و شرح دروس المقرر رغم التقدم التكنولوجي ،وجود اإلنترنت ومواقع التواصل االجتم
إلخ من مظاهر هذا التقدم ، أما  .......وجود السبورة الذكية  سبة ،من برامج الرياضيات المحو 

عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في " والتي تنص على ( 2)بالنسبة إلى حصول الفقرة رقم 
أوال قلة :إلى  على ثاني أعلى وزن نسبي يرجع ذلك في رأي الباحث"  تدريس مادة الرياضيات

الدورات و ورشات العمل التي تعطى للمدرسين ، ندرة  وجود وتوفر هذه الوسائل بالشكل 
 المطلوب في المدارس،عدم تفاؤل المتعلمين من استخدامها أثناء شرح دروس المقرر 

( 7011)جيد وعبد الم(  7002)ويتفق هذا مع ما توصلت إليه نتائج كل من دراسة دعدوع
الذين أكدوا على عدم تقديم المعلم المواضيع الرياضية بالشكل الذي  (7001)الشامي ودراسة 

يستوعبه الطالب وكذلك ضعف الكفاءة المهنية للمعلمين وضعف خلفيتهم في مجال التقويم 
 .التربوي وأساليبه وكذلك ضعف برامج التدريب للمعلمين أثناء الخدمة

 المعوقات المتعلقة بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية :  الرابع المجال
 :حساب المتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي والجدول التالي يوضح ذلكتم 

 (12)جدول 
 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

1 
 64.74 1.051 3.24 .عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة  

بدرجة 
 4 متوسطة

 1 بدرجة كبيرة 73.16 1.097 3.66 .األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول  2

 60.53 1.284 3.03 .عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية  3
بدرجة 
 8 متوسطة

4 
 63.68 1.111 3.18 .عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف  

بدرجة 
 متوسطة

6 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

 58.95 1.138 2.95 .وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة  5
بدرجة 
 متوسطة

9 

 52.11 1.028 2.61 .عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر  6
بدرجة 
 متوسطة

10 

 63.16 1.079 3.16 عدم توفر مصادر التعلم المتعلقة بالرياضيات داخل المدرسة   2
بدرجة 
 متوسطة

7 

 64.74 1.101 3.24 .اإلدارة المدرسية المتشددة أو المتسيبة  1
بدرجة 
 4 متوسطة

 3 بدرجة كبيرة 69.47 1.179 3.47 .انعدام االتصال و التواصل بين المدرسة واألسرة  2

11 
مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول اليومي عدم 

 .للطالب 
 1 بدرجة كبيرة 73.16 1.047 3.66

 جميع الفقرات 
3.22 0.771 64.37 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط ( 7.61،  5.66)المجال تراوحت بين أن متوسطات إجابات المعلمين عن فقرات هذا 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات ( 5.77)عام للمجال قدره 
والتي ( 7)الفقرة : أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا  بدرجة متوسطة ، ويتضح أيضا أن

عدم مالءمة " التي تنص على( 10)رة والفق" األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول" تنص على
واللتين كانتا بنفس الوزن النسبي الذي "  توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول اليومي للطالب

انعدام االتصال " التي تنص على( 5)ونفس المستوى بدرجة كبيرة وتليهما الفقرة %( 25.16)قدره
أن أدنى  بنفس المستوى ،%( 65.22)بوزن نسبي قدره "  و التواصل بين المدرسة واألسرة
عدم كفاية الحصص األسبوعية " التي تنص على( 6)الفقرة :فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا

( 9)ومستوى بدرجة متوسطة وتليها الفقرة %( 97.11)بوزن نسبي قدره " المخصصة للمقرر
ره ي قدبوزن نسب "وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة" والتي تنص على
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 .ومستوى بدرجة متوسطة%( 91.59)
"  األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول" والتي تنص على( 7)ويعزو الباحث حصول الفقرة رقم 

أعلى وزن نسبي ألنها تعتبر من أهم وأكبر المعوقات أيضا ألن تكدس الطلبة داخل الفصول 
فهم واالستيعاب لدى المتعلمين ويخلق يؤثر على أداء المعلم بصورة أو بأخرى ويؤثر على قدرة ال

جو من عدم التكيف بين المعلمين والمتعلمين ، ويؤثر على البيئة التعليمية بشكل عام ، أيضا 
عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل " والتي تنص على ( 10)حصول الفقرة رقم 

أهم المعوقات والسبب في ثاني أعلى وزن نسبي ألنها فعال تعتبر من "  الجدول اليومي للطالب
ذلك أنه من خالل عملي في التدريس عندما تكون حصص الرياضيات في نهاية الدوام اليومي 

تجد الطلبة في حالة من الخمول والكسل ، ينتظرون ساعة ( الحصة الخامسة أو السادسة)
ا بالجهد المغادرة شرود الذهن والعقل خارج الدرس الذي يتم شرحه ، وكذلك شعور المعلم أيض

( 7001)ويتفق هذا مع ما توصلت إليه نتائج كل من الشامي والتعب في هذه الحصص ، 
الذين أكدوا على ازدحام القاعات ( 7011)ودراسة عبد المجيد ( 7002)والقضاة واألبرط 

التي أكدت وجود الرياضيات في الحصص األخيرة من ( 7002)الدراسية بالطلبة ودراسة الفرهود 
 .قاتأهم المعو 

 :وبعد تحليل نتائج فقرات كل مجال من المجاالت نعود لنص السؤال األول
علوم إنسانية من وجهة  / طلبة الصف الحادي عشر تواج  التيتعلم الرياضيات ما معوقات 

 نظر المعلمين؟
من مجاالت  ترتيب لكل مجالوإلجمال النتائج قام الباحث بحساب المتوسطات والنسب المئوية وال

 .االستبانة والجدول التالي يوضح ذلك 
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 (11)جدول 
 مجتمعة من وجهة نظر المعلمين مجاالت االستبانةتحليل 

 المجال م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

يب
ترت

ال
 

يب
ترت

ال
 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب  االول
 64.21 0.538 3.21 .المدرسي 

بدرجة 
 متوسطة

3 

 .معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب  الثاني
4.02 0.388 80.42 

بدرجة 
 كبيرة

1 

 .معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم  الثالث
2.92 0.915 58.42 

بدرجة 
 متوسطة

4 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة  الرابع
 64.37 0.771 3.22 .المدرسية والبيئة الصفية 

بدرجة 
 متوسطة

2 

 المجاالتجميع  
3.37 0.509 67.45 

بدرجة 
 متوسطة

 

بمتوسط ( بدرجة متوسطة)يتضح من الجدول السابق حصول استبانة المعلمين ككل على مستوى
وجاءت قيم المتوسط الحسابي لهذه المجاالت ( 62.29)ووزن نسبي قدره ( 5.52)حسابي 

"  معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب" و أن المجال الثاني( 7.57، 2.07)محصورة بين 
ومستوى بدرجة كبيرة وأن المجال %( 10.27)قد حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

حصل على المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره  " معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم" الثالث
 .سطةومستوى بدرجة متو %( 91.27)

على "  معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب" ويعزو الباحث إلى حصول المجال الثاني
أعلى وزن نسبي ذلك بسبب أن المتعلم أصبح في عصرنا الحالي محور العملية التعليمية ، وأنه 

سياسية يوجد معوقات كثيرة لتعلم الطالب في هذه المرحلة التي منها األمور االقتصادية واألمور ال
ويتفق هذا  أضف إلى ذلك المعوقات التي تم التطرق إليها في هذا المجال واألسرية واالجتماعية



24 
 

، دراسة الشامي (7011)، دراسة عبد المجيد (7002) مع نتائج كل من دراسة القضاة واألبرط
 الذين أكدوا على وجود معوقات ومشكالت في تعلم (1555)، وأخيرا دراسة الحوامدة (7001)

الرياضيات تتعلق بالطالب والتي كان أبرزها ضعف خلفية الطالب الرياضية واتجاهاته السالبة 
 .نحو مادة الرياضيات 

 إجابة السؤال األول طبقاا للمقابالت

 9س........1حيث تم اإلشارة إلى المعلمين بالرموز من سقام الباحث بإجراء المقابالت 
 :ابة على أسئلة المقابلة من قبلهم على النحو التالي وتم اإلج 9ص........1والمعلمات من ص

هل هنا  معوقات تواج  طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية في تعلم مقرر :السؤال األول 
 الرياضيات؟

عدم الدافعية لتعلم مبحث الرياضيات عند الطالب ،  : على النحو التالي 1سفكانت إجابة 
األساسية ، عدم الترابط بين الصف العاشر والحادي عشر في والضعف الشديد في المهارات 

المقرر أي ال يوجد ترابط بين مراحل التعليم ،يفتقد إلى اهمية الرياضيات بمعنى أنه هارب من 
النظرة السلبية من :  فكانت إجابته كالتالي 2سأما ،الرياضيات بصفته موجود في القسم األدبي

دم توفر المواد األساسية لدى الطالب ،صعوبة الموضوعات قبل الطالب لمادة الرياضيات ،ع
التي يتناولها الكتاب المدرسي ، هروبه من القسم العلمي بسبب الرياضيات فيتفاجأ بوجودها في 

 فكانت إجابته وصول الطالب في الحادي عشر ضعيف في الرياضيات ، 3سأما .القسم االدبي
سابية االساسية والمفاهيم الرياضية،وجود قناعة نقص أساسيات الرياضيات مثل العمليات الح

فكانت  4أما س. نفسية أن الرياضيات مادة صعبة ويتعامل معنا كمدرسين على هذا األساس
) ال يوجد عند الطلبة أساسيات للرياضيات ، ذهابه إلى القسم األدبي:اإلجابة على النحو التالي 

عدم وجود متابعة من قبل األهل وتحفيز على  هروبا من مادة الرياضيات ،( العلوم اإلنسانية
ضعف :فكانت اإلجابة على النحو التالي  5، أما سالتعلم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص 

كبير في تأسيس الرياضيات ،عدم وجود ميول لمادة الرياضيات،ال يوجد متابعة لما يتم دراسته 
 داخل الفصل،وعدم متابعة األسرة للطالب بدرجة كبيرة
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أساسيات الرياضيات غير موجودة عند الطالبات ،هروبهم :  فكانت اإلجابة على النحو 1أما ص
للتخلص من الرياضيات،يوجد صعوبة في المقرر الجديد  (العلوم اإلنسانية)على القسم األدبي

بالنسبة للطالبات يوجد مفاجأة في وجود الرياضيات في الفرع األدبي ،  2وقالت ص. للرياضيات
ات الرياضيات في مراحل تعليمهم المختلفة ضعيفة بشكل كبير،عدم وجود ميول أساسي

فكانت اإلجابة على النحو  3ص، أما (العلوم اإلنسانية)للرياضيات من قبل طلبة الفرع األدبي 
ضعف التحصيل التراكمي في السنوات السابقة،عدم وجود دافعية لدى الطالبات لتعلم :التالي 

فكانت اإلجابة  4صاألسلوب الذي يتبعه المعلم في شرح الدروس ، وأما الرياضيات ، وكذلك 
تراكم الرياضيات لديهم سيئ ،عدم استفادتهم من بعض الدروس بالنسبة  :على النحو التالي 

فكانت اإلجابة على النحو  5صلطالب األدبي ، ضعف التعامل مع األجهزة الحديثة،وأخيرا 
 فيرع أدبي ال أريد رياضيات ، ضعف التحصيل التراكمي ميول الطلبة أنا طالب ف:التالي 

مراحل تعليم الطالب المختلفة وخاصة في المرحلة االبتدائية ، األسرة وتعليمها والظروف 
وتعليقا على إجابة السؤال األول نرى أنه يوجد معوقات باتفاق . االجتماعية واالقتصادية السائدة

علوم إنسانية أبرزها وأهمها عدم وجود  /الحادي عشر الجميع في تعلم مقرر الرياضيات للصف
أساسيات للرياضيات عند الطلبة ،وكذلك عدم وجود ميول نحو تعلم الرياضيات أنا بصفتي معلم 

 .للمادة أتفق معهم في هذا الرأي

 ما أسبابها من وجهة نظر  وما مدى انتشارها؟: السؤال الثاني 
اآللي سبب رئيسي في تدني التحصيل ، ( الترفيع)ح التنجي: على النحو التالي  1سفأجاب 

الطالب يفتقد ألساسيات تعلم الرياضيات في المراحل االبتدائية فالتراكمات أصابت الطالب بحالة 
من الوهن والضعف الشديد في تقبل تعلم الرياضيات،ناهيك عن وضع األسرة المحيطة بالطالب 

 لم الرياضيات ،اضف إلى ذلك تكدس المناهج ،التي توليه أهمية في التعلم وبشكل خاص تع
 2س الفصول المزدحمة بالطالب ، عدم استخدام طرائق جديدة مع الطالب من قبل المعلم ، أما

عدم توفر مدرسين ذو كفاءة في المراحل الدنيا ،قلة استخدام الوسائل :أهم األسباب : فقال 
فكانت  3سوهي منتشرة بصورة كبيرة ، أما  التعليمية مما يؤدي إلى تجريد المادة وصعوبتها،

المستوى المتدني في االصل ،عدم رسوب الطالب إال مرة واحدة حتى : إجابته على النحو التالي 
وهذا اإلهمال منتشر بصورة كبيرة في  ساسية،رة متابعة ابنائهم في المراحل األالعاشر إهمال األس
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ألن الطالب يعتبرون مادة الرياضيات  4س، وقال  قطاع واسع من طلبة الحادي عشر أدبي
، بعض الطالب يتخوفون من مادة الرياضيات فهذا يكون  صعبة ومجردة وتحتاج إلى تفكير
فكانت إجابته على النحو  5س ، أما بين الطلبة%20-60معوق أمامهم ، منتشرة ما نسبته 

لمية وباألخص مادة السبب الرئيسي أن الطالب األدبي ذهنه هارب من المواد الع:  التالي
الرياضيات،أضف إلى ذلك أن المفاهيم والبناء الرياضي لديهم غير كاف وغير متطور حيث 
 .أنهم تناولوه على نطاق ضيق في مراحل تعليمهم المختلفة ، وانتشار هذه المعوقات بشكل كبير

وباألخص عدم اهتمام األسرة بالتعليم في المراحل األولى :  على الصورة 1صوكانت إجابة 
المرحلة االبتدائية،التعليم الذي يوجه مدرسي الصفوف األول والثاني والثالث يجب أن يوجه 
معلمين أكفاء جدا ، عدم اهتمام الطالبات بقيمة التعليم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص 

عدم تأسيس في المرحلة االبتدائية في أساسيات الرياضيات  2صمنتشرة بصورة كبيرة،وقالت 
عدم  5، وأجابت ص سبب اختالف المعلمة ،كذلك االهل واألسرة ، والبيئة المحيطة بالطالبب

 متابعة الطلبة لما يطلب منهم من واجبات بيتية أنشطة ،عدم اهتمام األسرة لمتابعة تعلم أبنائهم ،
وجود خبرة صادمة لدى بعض الطالبات ، وهي منتشرة بشكل كبير لدى طالبات الصف الحادي 

الترفيع اآللي ،اعتبار مادة الرياضيات غير : أسبابها : فقالت  4ص، أمل  علوم إنسانية /عشر
،الظروف المادية لألسرة صعبة ، وهي منتشرة بصورة كبيرة، وأخيرا (عدم وجود ميول لها)أساسية 
قناعات  إن طرائق التدريس في المراحل الدنيا لمادة الرياضيات أحد هذه األسباب ، 5صقالت 
التالميذ أن الرياضيات مادة صعبة ال يمكن تقبلها ، المقرر وكثافته يعتبر أحد أسباب هذه  بعض

على إجابات هذا السؤال فإني أتفق معهم  تعليقاالمعوقات ، وهذه المعوقات منتشرة بصورة كبيرة، 
 في أسباب انتشار هذه المعوقات التي أهمها الترفيع اآللي حتى الصف العاشر مما يخلق لدى
الطلبة االهمال واالتكال ، وكذلك الضعف الشديد الذي يتلقاه من تعليم في المرحلة االبتدائية ألن 
ذا كان هذا األمر ضعيف من البداية فالبتالي ما سيأتي بعده سيكون ضعيفا  الرياضيات تراكمي وا 

 .يسو أكفاء فيهاوهذا األمر سببه عدم اهتمام األسرة بالتعليم في المراحل األولى وتعيين مدرسين ل

 ما هي طرق العالج المقترحة؟:  السؤال الثالث
إعادة النظر في المقررات الدراسية وخصوصا الرياضيات نظرا :في عدة خطوات 1لخصها س

للفجوة الكبيرة في مبحث الرياضيات للحادي عشر والثاني عشر حيث ال توجد عالقة بين 
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عداد غرف صفية مناسبة من حيث  المرحلتين التهوية واألثاث واإلضاءة وتقليل أعداد ، وا 
، و إعادة النظر في الترفيع اآللي ،وأخيرا إدخال التكنولوجيا في مجال تدريس  الطالب داخلها
التركيز على أساسيات تعلم الرياضيات في . ما لها من تأثير إيجابي على الطلبةلالرياضيات 

تعديل المنهاج أو المادة الدراسية :  قائال 2س وأجاب. المراحل التمهيدية لمرحلة الثانوية العامة
ثرائها بالوسائل وطرق التدريس الحديثة ، التوجه لحوسبة  بما يتوافق مع مستويات الطلبة ، وا 

حصص ال تكفي لعرض المادة ، أما  5المواد التعليمية ، زيادة الحصص المقررة للمادة ألن 
م األسرة بأبنائهم الضعفاء ،تغيير سياسة يجب اهتما: فكانت إجابته على النحو التالي 3س

وضع معلمين أكثر خبرة ودراية للتعامل مع هذه الشريحة من الطالب  التعليم في نسب الرسوب ،
 4سويتم ذلك من خالل برامج للتقوية ينفذها المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة ، وكانت إجابة 

لب في مادة الرياضيات وتكون مشتركة بين العمل على إيجاد طرق لتأسيس الطا: على الصورة 
المدرسة واألهل والقائمين على التعليم،عمل دروس معالجة إضافية للطالب الضعفاء في مادة 
الرياضيات وعملية تغذية مباشرة أوال بأول ، العمل على ترغيب الطالب في مادة الرياضيات 

إن المعالجة تتم :  فقال 5س، أما  هابحيث يعلم أنه بحاجتها في حياته اليومية وال يستغنى عن
تطبيق خطط للمعالجة وتبدأ بأولى خطواتها وهي اختبار تشخيصي للطالب للوقوف :من خالل

على مكامن الضعف ،التخفيف من عبء المعلم من الحصص األسبوعية حتى يستطيع متابعة 
لطلبة حيث ال يقرءون وال تطبيق هذه الخطط ، أن يتم قدر اإلمكان معالجة القراءة والكتابة لدى ا

 .يكتبون إال بنسب قليلة
اهتمام الوزارة بالمراحل األساسية في التعليم وتعيين معلمين أكفاء فيها :  فقالت 1صأما 

ومتابعتهم بدقة ، محاسبة المدرسين الذين يدرسون دروس خصوصية في البيوت ، أن يجتهد كل 
ها ومحاولة توصيل المعلومات بأبسط الطرق مع مدرس في ترغيبهم لمادة الرياضيات وبيان أهميت

إعطاء حصص معالجة الرياضيات ،رفع : قائلة  2صمتابعة ذلك من قبل األسرة ، أجابت 
ل الحث على أهمية الرياضيات لهن في توظيفها في حياتهم العملية معنويات الطالبات من خال

لبيتي فيما بينهن ومناقشة حاضرا ومستقبال،عمل مجموعات من الطالبات لمتابعة الواجب ا
: على النحو التالي  3صاألسئلة الصعبة وذلك لضيق الوقت مع المعلمة ، وكانت إجابة 

التركيز على خبرات الرياضيات الموجودة في المرحلة األساسية مثل إجراء عمليات حسابية 
ام بعض إلخ ،استخدام التكنولوجيا في التعليم مثل عمل دروس محوسبة ، استخد.........
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 4ص،تحفيز الطالبات على تعلم الرياضيات وتوضيح الفائدة من تعلمه ، أما .إلخ.......البرامج
عمل اختبارات تشخيصية ومعالجتها أوال بأول لعدم وجود نتائج مسبقة عن الطلبة ، : فقالت 

 5صت توضيح أهمية الرياضيات ألنهم سيحتاجونها في الجامعة وفي حياتهم العملية ، أخيرا قال
العالج يتم من خالل التركيز على الطالب في مادة الرياضيات في المراحل الدنيا تخفيف كثافة : 

المواد الدراسية وباألخص الرياضيات ، تعيين معلمين أكفاء للمراحل الدنيا من قبل الوزارة نعمل 
 .خطط عالجية جاهزة للتطبيق على الفئة الضعيفة من الطلبة

عمل : أتفق مع اإلجابات التي قالت إن المعالجة تتم من خالل /تعليق على إجابات هذا السؤال 
علوم إنسانية في أساسيات الرياضيات،محاولة التخفيف  /دروس  تقوية لطلبة الصف الحادي 

تخفيف االزدحام داخل الفصول قدر  من كثافة المنهاج ورفع بعض الدروس التي ليس لها أهمية،
ان ، متابعة األهل للطالب من بداية مراحل تعليمه ، وأخيرا أن تعين الوزارة معلمين أكفاء اإلمك

 . في المراحل الدنيا وتتم متابعتهم بدقة

هنا  معوقات أخرى من خالل إجابات الطلبة والمعلمين على االستبانات التي تم 
 :توزيعها نود أخذ رأي  فيها من أهمها

  فكانت تعتبر معوق ؟ ياضية في المواقف الحياتية عدم ربط المعلومات الر هل 
معوق ليس على نطاق واسع،أسبابه عدم استطاعة الطالب الربط بين :  كاآلتي 1سإجابة 

ويكون التغلب عليها من خالل  الحقائق مع الواقع ولكن ليس لجميع أفكار ودروس المقرر،
تعتبر معوق ، ألنها :  2سملية،وقال أنشطة عملية أثناء الشرح لتطبيقها وربطها في الحياة الع

ها من قبل المعلم مع وجود بعض ؤ في المقرر حتى إن وجدت يتم إلغا غير متوفرة بشكل كبير
ليس معوق كبير ،ألنه ليس كل :  على الصورة 3سالدروس التي يمكن تطبيقها ،وكانت إجابة 

يجب إعادة صياغة  موضوع في الرياضيات يمكن ربطه في المواقف الحياتية،وحله في أنه
المقرر بطريقة مناسبة ومنهجية ألن معظم مواضيع المقرر عبارة عن حشوه في الكتاب لزيادة 

معوق بصورة متوسطة ألن الطالب يعتبر أن المقرر ليس : قائال  4سعدد الصفحات ، وأجاب 
ووضع أمثلة  له عالقة بالحياة اليومية فال يهتم فيها،بعالجه يجب ربط المقرر بالحياة اليومية

توضح ذلك ، وضع خطة من قبل القائمين على التعليم بتغذية المقرر بما يناسب الطالب في 
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معوق ليس على نطاق واسع ،ألنه يوجد بعض :  في معرض إجابته 5سعمله في حياته ،وقال 
أجزاء من المقرر يتم االستفادة منها في الحياة العملية ،ألنهم يتعاملون مع المادة بطريقة مجردة 
،ويمكن معالجتها في التدرج من السهل إلى الصعب في تدريس المقرر مع التركيز عليه مع عدم 

معوق على نطاق واسع ، ألن :  هذا السؤال قائلة على 1صاالستهتار باألسئلة السهلة ،وأجابت 
الطلبة يعتبرون الرياضيات مادة غير مهمة في الحياة العملية ، وللتغلب عليها يجب محاولة ربط 
كل جزء من أجزاء المقرر في موقف من الحياة العملية قدر اإلمكان،تشجيع الطالب على حبهم 

مجرد وجاف إال علم بشكل عام ألن الرياضيات  معوق: قائلة  2صلمادة الرياضيات ، وأجابت 
ال يعتبر معوق ألن :  3صبعض الدروس مثل الرياضيات المالية التباديل والتوافيق ، وقالت 

مادة الرياضيات ليست تطبيقية بشكل عام ويوجد بعض الدروس القليلة التي ممكن أن يستفاد 
فيه  شكل كبير،يوجد جزء من المقرروق بال يعتبر مع: على الصورة  4صمنها، وكانت إجابة 

فائدة للطالب في حياته العملية ألنه يتعلق بالرياضيات المالية التي يحتاجونها في حياتهم ، 
معوق إال بعض الدروس وخاصة الرياضيات المالية ،بسبب تجرد : قائلة  5صوأخيرا أجابت 

ر الدراسي بالحياة العملية محاولة ربط موضوعات المقر :مادة الرياضيات ،ومعالجته من خالل 
قدر اإلمكان ، إعادة صياغة الكتاب المدرسي بصورة أبسط وأكثر تشويقا للطلبة،عدم تكرار 

 .بعض الوحدات التي تم دراستها سابقا
تعليق على إجابات المعلمين والمعلمات هو أنه يعتبر معوق بدرجة متوسطة بشكل عام بسبب 

دة الرياضيات إال بعض الدروس ، ويتم التغلب عليها من كثرة دروس المقرر ، وبسبب تجرد ما
إعادة صياغة المنهج بصورة أيسر وأسهل أكثر تشويقا للطلبة ومحاولة ربط موضوعات / خالل 

 .المقرر بالواقع قدر اإلمكان أثناء شرحها

  مثل وسائل ترفي  ،مباريات  ب بأمور تعيق تحصيل  الدراسييهتم الطالهل الفقرة
 .تعتبر معوق؟ الخ......

معوق على نطاق واسع ،ما أسبابه من وجهة نظرك ؟ ألن الطالب يولي :  قائال 1سأجاب  
بكثير من اهتمامه بتحصيله العلمي والدراسي ويكون االنترنت  اهتماما أكبر وسائل الترفيه

عليه كيف يمكن التغلب . والمباريات أهم عند الطالب في الغالب من النجاح في المادة الدراسية
على قدر مناسب وتكون األهمية الكبرى  الترفيه ؟ توجيه الطلبة لالستفادة من االنترنت ووسائل
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وتقديم النصيحة  ااألسرة مطالبة بمتابعة أبنائهو  للعلم وخصوصا الرياضيات ألنها أساس العلوم ،
غال المجتمع تعتبر من أهم المعوقات النش: على الصورة  2سوالتوجيه الدائم لهم، وكانت إجابة 

بأكمله في هذه القضايا مما ينعكس على الطلبة ، وللتغلب عليها يمكن أن يوظف الطالب  
االنترنت في قضايا بحثية في مادة الرياضيات يتم توجيهه إليها مباشرة من قبل المعلم،وكذلك 

عينة زيادة متابعة األهل ألبنائهم يقلل من هذه الظاهرة ويتم ذلك من خالل تخصيص ساعات م
وحله  معوق كبير في غياب رقابة األهل ،:  3س،  وقال  لمتابعة االنترنت ومشاهدة المباريات

في أنه يجب أن يهتم األهل بالنشاط الخارجي للطالب وعدم ترك الحرية المطلقة له للتعامل مع 
 معوق بشكل كبير ، بسبب االنفتاح الموجود على شبكات:  قائال  4سهذه الوسائل ، وأجاب 

وعدم متابعة األهل ألبنائهم ، واالهتمام بالمباريات أو  االنترنت والتواصل االجتماعي ،
الخ مما يؤثر على تعلمهم ، ولعالجه نحتاج إلى عملية توعية من  .................المسلسالت 

إعطاء إرشادات للطالب في : قبل األهل أوال ومن قبل الجهات المعنية بالتعليم من حيث 
ام االنترنت قي أشياء مفيدة له ولتعليمه ، عقد ندوات ودورات وورش عمل للبحث عن استخد

معوق على نطاق : على الصورة  5ساآلثار االيجابية والسلبية لالنترنت،وكانت إجابة 
واسع،الهتمامهم باألمور األخرى وعدم متابعة المادة العلمية وعدم إعطاء نفس االهمية و والوزن 

تعامل الطالب يمن هذه الناحية ،وتتم المعالجة من خالل أن  ابعة األسرة ألبنائهوكذلك عدم متا،
مع هذه األمور ولكن ليس على حساب دراسته أو المواد العلمية،عرض بعض دروس المقرر 

 1صعلى االنترنت لالستفادة منها وهو من هذه الناحية توظيف إيجابي لها ، وأجابت المعلمة 
حرمان األهل ألوالدهم من أمور  نتشاره بشكل كبير وبصورة غير صحيحة،معوق كبير ال: قائلة 

متابعة األسرة : كثيرة فنجد أن الطالب يتجه إلى وسائل الترفيه واالنترنت ، وللتغلب عليه يجب 
للطلبة ،الحث على استخدامه وتوظيفه في األمور المهمة والنافعة المتعلقة بالمقررات الدراسية 

ضيات ، إمكانية توظيف االنترنت في أمور متعلقة بالرياضيات من خالل وبشكل خاص الريا
معوق كبير جدا ويتم عالجه من : قائلة  2صوضع دروس توضيحية وحلول أسئلة ،أجابت 

 خالل متابعة مشتركة بين األسرة والمدرسة ،ممكن أن  توظف االنترنت في تعلم الرياضيات ،
إيجابية يستفيد منها الطلبة ، استخدام الوازع الديني الحث على استخدام االنترنت في أمور 
وأخيرا إعطاء دروس من قبل التوجيه السياسي ألمور  والتربوي لمحاولة الحد من هذه الظاهرة ،

يمكن التغلب عليها بمساعدة األهل والتقليل  معوق بصورة كبيرة ، : 3صمهمة مثلها ، وقالت 
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هي : على الصورة  4صم الرياضيات ، وكانت إجابة من استخدامها وتوظيفها فيما يفيد تعل
وللمعالجة تم توظيف االنترنت في عمل موقع  معوق لكل المواد وهو منتشر بصورة كبيرة ،

خاص لمادة الرياضيات للصف العاشر للتعامل مع الطالب وسيتم تنفيذه للفرع األدبي إن شاء 
ديو والتلفاز ،استخدام السبورة الذكية في تعلم اهلل ،الحث على متابعة البرامج التعليمية على الرا

:  5صمقرر الرياضيات ، استخدام برنامج بور بوينت في دروس الرياضيات ، وأخيرا أجابت 
معوق ،ألسباب كثيرة منها ما يرجع لألسرة بشكل أكبر وللطالب نفسه ،البيئة االجتماعية وأقران 

عالجته من خالل زيادة المتابعة من قبل األسرة الطالب  والظروف االقتصادية لها أثر كبير ، م
دارة المدرسة،كذلك متابعة بين مربي الفصل والمرشد التربوي ، أخيرا توظيف االنترنت في  وا 

 .الدراسة نفسها
هذا المعوق يعتبر من أكبر المعوقات وأهمها على اإلطالق /  التعليق على هذه اإلجابات

انعكس بدوره على الطلبة وكذلك عدم متابعة األسرة  النتشاره بشكل عام في المجتمع الذي
ألبنائهم بالشكل المطلوب والظروف الصعبة التي يعيشها الطالب ويتم معالجته من خالل 

المتابعة المشتركة من قبل األسرة والمدرسة ، أن يوظف االنترنت في تعلم الطلبة في جميع /
إعطاء دروس الوعظ الديني والتربوي للحد  المواد وخاصة الرياضيات وهو توظيف إيجابي لها ،

 .منها قدر اإلمكان

  ؟ مارأي  ؟ معوق عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيزهل 
ليس بالمعوق الكبير ،ألن الطالب في الحادي عشر ال يدرك ما معنى التعزيز :قائال  1أجاب س

التعزيز المتنوعة لعل اهلل يغير بالسلب أو باإليجاب ،ولكن يجب على المعلم استخدام أساليب 
أحد المعوقات ،عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز يضيف جمودا للمادة :  7، وقال س الحال

 77، ضغط العمل الموجود بالنسبة لمدرس الرياضيات عندما يكون جدوله ممتلئ بالحصص 
ود النظرة السلبية من حصة فهذا ال يساعد على استخدام هذه األساليب بصورة كبيرة ،كذلك وج

توعية المعلم لهذا الجانب ، عمل : ، يمكن حلها من خالل  قبل المعلم لطالب الفرع األدبي
: على الصورة  5، وكانت إجابة س ورشات توضح أهمية أسلوب التعزيز ونتائجه على الطلبة
مهم طالب موجود في الفصل معظ 29يعتبر معوق،ألنه يصعب على المعلم متابعة وتعزيز 

يجب تقليل عدد الطالب داخل الفصل ،وجود : متدني المستوى وللتغلب على هذا المعوق 
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شريحة ضعيفة جدا من الطالب ال مكان لها في المدرسة النظامية،رفع األعمال اإلدارية أو 
معوق بصورة متوسطة،ألن الطالب الضعيف :  2بعضها عن المعلم ليتفرغ للطالب ، وأجاب س

إلى تعزيز ودفعة لألمام ، أن المعلم يرى طالب فرع العلوم اإلنسانية ضعفاء في  يحتاج باستمرار
والمعالجة تتم من خالل  التحصيل العلمي مما يعمل على وجود الركود والخمول عند المعلم،

وضع خطط لعملية تحفيز الطالب الضعفاء ، التنوع في عملية التعزيز،توعية المعلم بكيفية 
معوق بصورة متوسطة،ألن الطالب الضعيف يحتاج :  9، وقال س عامل معهتعزيز الطالب والت

باستمرار إلى تعزيز ودفعة لألمام ، أن المعلم يرى طالب فرع العلوم اإلنسانية ضعفاء في 
والمعالجة تتم من خالل  التحصيل العلمي مما يعمل على وجود الركود والخمول عند المعلم،

الضعفاء ، التنوع في عملية التعزيز،توعية المعلم بكيفية وضع خطط لعملية تحفيز الطالب 
معوق على نطاق متوسط،أسبابه : قائلة  1وأجابت المعلمة ص. تعزيز الطالب والتعامل معه

الضغوطات الموجودة على المعلم ، ممكن أن يستغل وقت التعزيز في ضياع وقت الدرس ألنه 
،محاولة التعزيز في (تكيف بينهما)علم والطالب محدود،عالجه في وجود العالقة الطيبة بين الم

معوق على نطاق متوسط ،يتم من خالل اتباع أسلوب :  7األوقات المناسبة ، وأجابت ص
تعزيز مناسب لهم من طبيعة المجتمع مثل إعطاء العالمات على سؤال تفوق أو يحل سؤال في 

استخدامه في األوقات المناسبة وقت قصير يلزمه سرعة ودقة،يمكن أن يكون هناك تعزيز لفظي و 
 2معوق موجود يمكن التغلب عليه حسب طبيعة المعلم ، وكانت إجابة ص:  5، وقالت ص
ليس معوق بشكل عام ،وسببه لضيق الوقت وضغط الشغل والعمل،وأخيرا قالت : على الصورة 

ادة مجردة معوق على نطاق ضيق،أسبابه شعور المعلم أثناء تدريسه لمادة الرياضيات كم:  9ص
حيث يشكل صعوبة لطالب فرع العلوم اإلنسانية ،الكثافة الصفية للطلبة داخل غرفة الصف ، 
المعالجة من خالل تخفيف كثافة وازدحام الصفوف عمل ورشات عمل للمعلمين يتم فيها توضيح 

 .كيفية التعامل مع طالب  الفرع األدبي

توسط بسبب االعباء اإلدارية على هو أنه معوق على نطاق م/تعليق على هذه اإلجابات
المعلم،وازدحام الفصول داخل الغرفة الصفية ضف على ذلك أن الطالب ضعفاء بشكل عام من 

محاولة تخفيف كثافة الفصول / األصل وهذا ال يساعد المعلم على تنفيذها ، وتعالج من خالل 
التقليل من عبء المعلم  ، وأخيرا هيتهرشات عمل توضح أهمية التعزيز وماوازدحامها ،وعمل و 

 .من قبل إدارة المدرسة 
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  معوق ؟ لخطط عالجية للطلبة الضعفاء إعدادهعدم هل الفقرة 
معوق ليس على نطاق واسع ،ألنها تكون منقولة وليست من إبداع المعلم : قائال  1سأجاب  
حتى الخطط العالجية العامة فيها كثير من االمور البعيدة عن الواقع وال (.إلرضاء المسؤول)

الحل يكون هنا من قبل الطالب نفسه بوجود الدافعية للتغيير نحو األفضل ومحاولة .تناسبه 
لخطط المرجو منها تحسن المستوى وبالتالي زيادة التحصيل ، تخفيف نصاب التكيف مع تلك ا

برامج عالجية من قبل الوزارة للطالب ضعاف المستوى وتخصيص  المعلم من الحصص ،
أحد المعوقات ، ويرجع لضيق الوقت الالزم :  2سمدرسين ذو كفاءة وتقديم الحوافز لهم ، وقال 

تخفيف نصاب المعلم ،تخصيص : يتم من خالل  عليه تغلبلتنفيذ هذه الخطط العالجية ، ولل
لعدم استجابة  معوق،: قائال  3سحصص عالجية أسبوعيا من قبل إدارة المدرسة ، وأجاب 

طالب،وألن عدد الطالب لهذه الخطط لعدم وجود مقومات ودافعية لمادة الرياضيات من قبل ال
تقليل نصاب المعلم من :وللتغلب عليه ، ةكبير  على معلم المرحلة الثانويةة الحصص المقرر 

:  4سالحصص بحيث ال يزيد عن عشرين حصة ، التخلص من الطالب المعدمين ، وقال 
معوق بصورة كبيرة ،أسبابه عدم التحضير عند المدرس ، عدم إلمام المدرس بالمادة التعليمية ، 

: وتتم المعالجة من خالل عدم تحفيز المعلم وتقديم الخدمات الكافية حتى يقوم بهذه الخطط ، 
عمل للمعلم للتعرف على كيفية إعداد الخطط العالجية ، توفير اإلمكانات الالزمة  ورشاتبالقيام 

للمدرس مثل تخفيف العبء الدراسي ،تحفيز من قبل اإلدارة المدرسية وتكريم المعلم باستمرار 
وقت ولوجود العبء الكبير لضيق ال معوق كبير ،: على الصورة  5سلرفع شأنه ،وكانت إجابة 

على المعلم في جدول الحصص األسبوعي ،عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بها كذلك الوزارة 
ويتضح ذلك من خالل عدم تخصيص حصص لها وعمل برنامج معين لها ، والعالج المقترح 

را تشجيع يكون باالهتمام بفكرة المعالجة ومتابعتها،تخفيف العبء في الجدول عن المعلم ،وأخي
معوق على نطاق : 1صالطالب على االهتمام بها وتوضيح مدى أهميتها ، وأجابت المعلمة 

،عالجها من خالل عمل الوزارة (آلية تنفيذها)سببه ضيق الوقت لعمل هذه الخطط  متوسط،
دورات خاصة لمعلمي الرياضيات الفرع األدبي تبين كيفية عمل هذه الخطط العالجية وكيفية 

معها ، وكذلك معالجة موضوع الدروس الخصوصية وذلك بعمل مركز يتم فيه تعليم التعامل 
معوق على نطاق ضيق :  2صالطلبة من قبل معلمين أكفاء ومتابعتهم من قبل الوزارة ، وقالت 

،لضيق الوقت للخطط العالجية ألنها حسب وجهة نظر المعلمة كانت في الحصة السادسة وهذا 
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،ولعالجه هو أن تستغل المعلمة بعض الحصص في إعطائها بعض  ال يتناسب مع الطالبات
،  ولة إدخال الطالبات المتفوقات في هذه الحصصاالمعالجات للطالبات في الرياضيات ومح

يعتبر معوق نسبيا سببه لضيق الوقت ولكبر المنهج ، : على الصورة  3صوكانت إجابة 
 يوجد التزامات أخرى للمعلمين ، معوق بشكل كبير ،سببه ضيق الوقت ،: قائلة  4صوأجابت 

عدم استجابة الطالب والطالبات لها ، والتغلب عليها يجب أن نعمل خطة عالجية لمدة شهر ثم 
ضيق الوقت أعباء المعلم اإلدارية وازدحام :معوق ، أسبابه :  5ص، وأخيرا قالت  نبدأ بالمقرر

 إضافة حصة للمادة ،: ي وقلة الحصص المقررة للمادة ، المعالجة من خالل جدوله األسبوع

.  التعاون بين إدارة المدرسة ومعلم الرياضيات لتطبيق الخطط العالجية تخفيف أعباء المعلم ،
كثرة األعباء : بالقول أن هذه الفقرة معوق بدرجة متوسطة ، أسبابه  أعلق على هذه اإلجابات

علم ،ازدحام الحصص وضيق الوقت ، عدم إعطائها أهمية من قبل إدارة اإلدارية على الم
المعلم من  عن تخفيفالالمدرسة أيضا عدم إلمام بعض المعلمين بها ، وتتم المعالجة من خالل 
و أخيرا عمل ورشات  األعباء اإلدارية والحصص ، والتعاون بين إدارة المدرسة والمعلمين ،

 . ه الخططللمعلمين توضح كيفية عمل هذ

  معوق؟ي للرياضيات داخل الجدول اليومي توقيت الحصص األسبوع مالءمةعدم هل 
معوق رئيسي ، أسبابه مساواة مادة الرياضيات مع باقي المواد من حيث : قائال  1سأجاب 

توزيع الجدول ، تفضيل الوزارة حصص الفتوة والرياضة على الرياضيات وجعلها في بداية الدوام 
ولعالج هذا المعوق يجب أن تكون حصص الرياضيات كحد ، ، شرود الذهن  عند الطالب فيها

وال  يقرؤونعلوم إنسانية أميين ال  /معظم طالب الحادي عشر:مالحظة.أقصى للحصة الرابعة
كبر المعوقات في نهاية اليوم الدراسي وهي الحالة التي أمن :  2س، وقال  يكتبون  بصورة جيدة
الملل والتعب وكذلك المعلم ، ومساواة المادة مع المواد األخرى  في بحالة من  يكون فيها الطالب
،  يكمن حلها في أن تكون حصص الرياضيات كحد أقصى الحصة الرابعةو ، توزيع الجدول 
معوق،ألنه ال يعقل أن تكون الحصة الخامسة أو السادسة : على الصورة  3سكانت إجابة 

باعد الحصص بمعنى السبت رياضيات ليويضطر واضع الجدول  رياضيات للطالب األدبي،
ترغم المدرسة على المساواة  ،-------رالثالثاء وقت كبي --------تكون الحصة التالية 

 5بين المواد الدراسية عند وضع الجدول،العالج صعب لهذا المعوق ألن نصاب الرياضيات 
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أيام، وال يعقل أن يتميز معلمي الرياضيات عن غيرهم في إعطاء  6حصص موزعة على 
إلدارة في عمل معوق بدرجة كبيرة ، أسبابها يوجد خلل في ا:  4سالحصص األخيرة ، وأجاب 

الجدول ، تعارض مقرر الرياضيات مع مواد أخرى ، معارضة بعض المدرسين أن تكون 
همالها باعتبارها مادة كالرياضيات وتتم  حصصهم األخيرة وبالذات الرياضة والتربية الفنية وا 

محاولة جعل المعلم حصة الرياضيات مشوقة بغض النظر عن توقيتها ، :المعالجة من خالل 
حصة الرياضيات في الحصص األولى قدر المستطاع ، الخروج من مكان الحصة الصفية جعل 

لوجود المساواة قدر  معوق كبير ، : 5سإلى مكان آخر لتغيير األماكن على الطلبة ، وقال 
وللمعالجة محاولة قدر اإلمكان إعطاء حصص  اإلمكان بين المدرسين من قبل إدارة المدرسة،

 1صاطه،ممكن أن تكون كحد أقصى الحصة الرابعة ، وأجابت المعلمة للطالب وهو بكامل نش
ظروف بعض  أن توزيع الحصص بالتساوي مع المواد األخرى،: معوق كبير،أسبابه : قائلة 

المعلمين الخاصة التي تمنعهم من أن تكون الحصص في آخر الدوام اليومي ، عالجه وضع 
أن تعطى ألحد الصفوف ذات المستوى  حصص الرياضيات في وسط الدوام اليومي ،يمكن

يعتبر معوق كبير جدا ،بسبب وجود مساواة  :   2صاألعلى في نهاية الدوام اليومي، وقالت 
ووجود مادة أخرى تحتاج إلى نفس وضع الرياضيات ،  الجدول األسبوعي بين المعلمات ،

اإلدارة ،جعل حصة عدم وضع المواد الصعبة في يوم واحد مثل الرياضيات و : وللتغلب عليه 
معوق والتغلب عليه نجعل : بقولها  3صالرياضيات كحد أقصى الحصة الرابعة، وأجابت 

معوق ألن الطالبات في : قائلة  4صحصتين قبل الفسحة ، حصة واحدة بعد الفسحة ، وأجابت 
الحصة السادسة يصيبهن نوع من الكسل والخمول ، معالجته في جعل حصص الرياضيات كحد 

المساواة بين المواد : أسبابه  معوق كبير ،: بقولها  5صالحصة الرابعة ، وأخيرا أجابت أقصى 
األخرى في وضع الجدول من قبل إدارة المدرسة،وجود مواد أخرى صعبة تكون في نفس اليوم 
،المعالجة من خالل محاولة وضع حصص الرياضيات كحد أقصى الحصة الرابعة في الجدول 

أن هذا ب وأخيرا نعلق على اإلجابات المتعلقة بهذه الفقرة،مكن معالجتها،لكن بشكل عام ال ي
المعوق يعتبر كبير بسبب مساواة الرياضيات بالمواد األخرى في توزيع الحصص ، وشعور 
الطلبة بالكسل والخمول فيها ، ومعالجتها صعب بالمطلق ولكن يمكن جعل حصص الرياضيات 

تغيير أماكن تواجد الطلبة إن أمكن عند إعطاء هذه وكذلك  كحد أقصى الحصة الرابعة ،
 .الحصص
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 السؤال الثاني  إجابة .7
التووي تواجوو  طلبووة الصووف تعلووم الرياضوويات مووا معوقووات :"والووذي يوونص علووى 

  "؟ نسانية من وجهة نظر الطلبةإعلوم  /الحادي عشر
النسبي ودرجة كل والوزن  هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية عنولإلجابة 

وتم كتابة أهم وأكبر هذه المعوقات  الطلبة من مجاالت استبانة فقرة وترتيبها لكل مجال على حده
وبيان أسباب ذلك باإلضافة إلى وضع رأي المعلمين والمعلمات الذين تم مقابلتهم ورأي الباحث 

 :ويتضح ذلك في التالي

 المعوقات المتعلقة بالكتاب المدرسي:  األولالمجال 
 :واالنحراف المعياري والوزن النسبي والجدول التالي يوضح ذلك حساب المتوسطاتتم  

 (12)جدول 
 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

1 
 68.50 1.154 3.43 .الترابط بين وحدات الكتاب المقررضعف 

بدرجة 
 كبيرة

1 

بدرجة  55.94 1.135 2.80 .عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة للطلبة 2
 متوسطة

8 

3 
عدم مراعاة الكتاب المقرر للخبرات الرياضية السابقة لدى 

 .الطلبة
بدرجة  48.94 1.234 2.45

 منخفضة
9 

بدرجة  57.67 1.234 2.88 .محتوى الرياضيات في المنهاج الفلسطيني الجديد صعوبة  4
 متوسطة

7 

5 

عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة 
 .وحاجاتهم

3.26 1.277 65.17 
بدرجة 
 متوسطة

2 

بدرجة  62.11 1.185 3.11 .عدم مالءمة الكتاب المقرر للمستوى العقلي للطالب 6
 متوسطة

3 

2 
بدرجة  57.83 1.148 2.89 .عدم وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة

 متوسطة
6 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

بدرجة  58.00 1.274 2.90 .قلة مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين الطلبة 1
 متوسطة

5 

2 

ضعف مراعاة الكتاب المقرر لتنمية روح اإلبداع واالبتكار 
 .لدى الطلبة

بدرجة  62.17 1.227 3.11
 متوسطة

3 

 جميع الفقرات 
3.09 1.218 61.89 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط عام ( 7.29، 5.25)عن فقرات هذا المجال تراوحت بين  الطلبة أن متوسطات إجابات

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات بدرجة ( 5.05)للمجال قدره 
والتي تنص ( 1)الفقرة : أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا متوسطة ، ويتضح أيضا

ومستوى بدرجة %( 61.90)بوزن نسبي قدره " المقررضعف الترابط بين وحدات الكتاب " على
عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة " التي تنص على( 9)كبيرة وتليها الفقرة 

ومستوى بدرجة متوسطة،وأن أدنى فقرتين لمعوقات %( 69.12)بوزن نسبي قدره " وحاجاتهم 
عدم مراعاة الكتاب المقرر للخبرات الرياضية  "التي تنص على ( 5)الفقرة : هذا المجال كانتا 

( 7)ومستوى بدرجة منخفضة وتليها الفقرة %( 21.52)بوزن نسبي قدره  "السابقة لدى الطلبة 
بوزن نسبي قدره "  عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة للطلبة" والتي تنص على 

 .ومستوى بدرجة متوسطة%( 99.52)
ضعف الترابط بين وحدات الكتاب " التي تنص على (  1)فقرة رقم يعزو الباحث حصول ال

بصورة متوسطة ويتفق مع ما يالحظه  اً على أعلى وزن نسبي إلى أنه بالفعل يعتبر معوق" المقرر
وكذلك من خالل المناقشات التي تحدث بين المعلمين حيث  الباحث من خالل تدريسه للمادة ،
مقرر كل موضوع منفصل عن اآلخر وال يمتد إليه بصلة مع يوجد مواضيع كثيرة في الكتاب ال

ليس له معنى أما ( حشو زائد)زيادة في عدد الصفح والمواضيع التي ال لزوم لها في المقرر
عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة " التي تنص على( 9)بالنسبة للفقرة رقم
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الدروس المقررة في  يعتبر معوق بصورة متوسطة ألنأنه بنفس الوزن النسبي حيث " وحاجاتهم 
ال تراعي ما يريده الطلبة وذلك من خالل وضع أمثلة مناسبة لكل موضوع تكون في فعال الكتاب 

مستوى الطالب وكذلك بالنسبة لألسئلة ومحاولة ربط بعض األمثلة بالواقع الذي يعيشه الطالب ، 
لرياضيات في موضوعات المقرر الذي بدوره ينعكس وعدم التطرق لما تم دراسته من أساسيات ل

 .على ميول الطلبة وحاجاتهم بالنسبة للرياضيات
ودراسة القضاة ( 7001)ودراسة الشامي ( 7011)وهذا يتفق مع دراسة كل من عبد المجيد 

الذين أكدوا على وجود معوقات في هذا المجال التي منها عدم توافر الكتاب  (7002)واألبرط
 . وكثافة المقررات الدراسية المدرسي
معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب:  الثانيالمجال   

 :حساب المتوسطات الوزن النسبي واالنحراف المعياري والجدول التالي يوضح ذلكتم  
 (21)جدول 

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

1 
 60.06 1.456 3.00 .عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية 

بدرجة 
 متوسطة

12 

2 
 68.28 1.193 3.41 .نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة

بدرجة 
 كبيرة

4 

3 
 60.39 1.234 3.02 .عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم الذاتي 

بدرجة 
 متوسطة

9 

4 
 60.44 1.388 3.02 .ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة الرياضيات 

بدرجة 
 متوسطة

9 

 2بدرجة  69.39 1.208 3.47 .وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات 5
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
يب 

ترت
ال

 

 كبيرة

6 
عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي تغيب 

 .عنها
3.16 1.300 63.22 

بدرجة 
 متوسطة

8 

2 
) الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل        اهتمام

 ( .إلخ .....، المباريات ، اإلنترنت ، وسائل الترفيه 
3.61 1.445 72.11 

بدرجة 
 كبيرة

1 

1 
عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غير الواضحة في 

 .المقرر 
3.31 1.128 66.11 

بدرجة 
 متوسطة

6 

2 
 53.50 1.300 2.68 الوالدين أو كليهماتدني المستوى التعليمي ألحد 

بدرجة 
 متوسطة

13 

11 
الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة 

 .بالطالب 
3.43 1.256 68.50 

بدرجة 
 كبيرة

3 

11 
 53.28 1.319 2.66 .عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب  

بدرجة 
 متوسطة

14 

12 
 60.33 1.196 3.02 .الموقف التعليمي ضعف تفاعل الطالب في 

بدرجة 
 متوسطة

9 

13 
قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث 

 .واإلطالع 
3.26 1.330 65.17 

بدرجة 
 متوسطة

7 

14 
ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين الرياضية 

. 
3.36 1.142 67.11 

بدرجة 
 متوسطة

5 

 جميع الفقرات 
3.17 0.696 63.42 

بدرجة 
 متوسطة
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 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط عام ( 2066، 3061)عن فقرات هذا المجال تراوحت بين  الطلبةأن متوسطات إجابات 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات بدرجة ( 3017)للمجال قدره 
التي تنص ( 2)الفقرة :  أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتامتوسطة ، ويتضح أيضا 

المباريات ، اإلنترنت ، وسائل الترفيه ) اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل " على
والتي تنص ( 9)ومستوى بدرجة كبيرة وتليها الفقرة %( 27.11)نسبي قدره بوزن " (إلخ .....، 

%( 65.55)بوزن نسبي قدره  " وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات" على
والتي تنص ( 11)الفقرة: ومستوى بدرجة كبيرة ، وأن أدنى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا

ومستوى %( 95.71)بوزن نسبي قدره  " حصيل الدراسي للطالبعدم متابعة األسرة الت" على
تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو "  التي تنص على( 5)بدرجة متوسطة وتليها الفقرة 

 .ومستوى بدرجة متوسطة%( 95.90)بوزن نسبي قدره  " كليهما
بأمور تعيق تحصيله اهتمام الطالب " التي تنص على ( 2)ويعزو الباحث حصول الفقرة رقم 

على أعلى وزن نسبي " (إلخ.....وسائل الترفيه ، متابعة اإلنترنت ، المباريات) الدراسي مثل 
وهي تعتبر من أهم وأكبر المعوقات بسبب انتشار هذه األمور بشكل كبير في المجتمع الذي 

على تعلم وليس له تأثير حيث نراه نحن كمدرسين واقعا موجودا انعكس بدوره على الطلبة 
الرياضيات فحسب بل على جميع المواد الدراسية وأكبر من ذلك على مشوار الطالب التعليمي 

أما بالنسبة للفقرة رقم يؤكده الطالب نفسه من خالل إجابته على فقرات االستبانه  ككل ، وهذا ما
ى ثاني عل "وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات " " والتي تنص على( 10)

أعلى وزن نسبي أنه بالفعل اتجاهات الطالب نحو الرياضيات سلبية وذلك ألنه هارب من القسم 
وأن التحصيل  ، نسانيةفيجد الرياضيات في فرع العلوم اإل، العلمي بسبب صعوبة الرياضيات 

دراسة و  (7011) دراسة عبد المجيد ما اتفق معالتراكمي لديه في الرياضيات ضعيف ،وهذا 
الذين أكدوا على وجود معوقات في هذا  (7001)ودراسة الشامي( 7002)قضاة واألبرط ال

المجال أهمها االتجاهات السالبة للطلبة نحو تعلم الرياضيات وكذلك ضعف خلفيته العلمية في 
 . الرياضيات
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 المعوقات المتعلقة بالمعلم:  الثالث المجال
 :المعياري والجدول التالي يوضح ذلك حساب المتوسطات الوزن النسبي واالنحرافتم 

 (82)جدول 

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
ب  

رتي
الت

 

بدرجة  64.89 1.293 3.24 .تركيز المعلم على أسلوب التلقين في تدريس مادة الرياضيات 1
 متوسطة

1 

بدرجة  55.22 1.233 2.76 .استخدام المعلم ألساليب التعزيز  عدم 2
 متوسطة

4 

3 
 56.72 1.273 2.84 .تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة 

بدرجة 
 متوسطة

2 

4 
عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في تدريس مادة 

 .الرياضيات 
2.84 1.309 56.89 

بدرجة 
 متوسطة

2 

5 
متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات عدم 

 .البيتية 
2.62 1.322 52.33 

بدرجة 
 متوسطة

5 

 جميع الفقرات 
2.86 0.864 57.21 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط عام ( 7.67، 5.72) عن فقرات هذا المجال تراوحت بين الطلبةأن متوسطات إجابات 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات بدرجة ( 7.16)للمجال قدره 
التي تنص ( 1)الفقرة : متوسطة ، ويتضح أيضا أن أعلى الفقرات لمعوقات هذا المجال كانتا

بوزن نسبي قدره " ن في تدريس مادة الرياضياتتركيز المعلم على أسلوب التلقي" على
تدني مستوى التكيف " التي تنص على( 5)ومستوى بدرجة متوسطة وتليها الفقرتين %( 62.15)

ومستوى بدرجة متوسطة %( 96.27)بوزن نسبي قدره   "بين معلمي الرياضيات والطلبة



112 
 

"  مية في تدريس مادة الرياضياتعدم استخدام المعلم للوسائل التعلي" التي تنص على ( 2)والفقرة
ومستوى بدرجة متوسطة  وأن أدنى الفقرات لمعوقات هذا المجال %( 96.15)بوزن نسبي قدره 

عدم متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات " التي تنص على( 9)كانت الفقرة 
 %(.97.55)بوزن نسبي قدره  "البيتية

تركيز المعلم على أسلوب التلقين في  " والتي تنص على ( 1)م الفقرة رقويعزو الباحث حصول 
تعتبر من المعوقات المهمة ألن المعلم  فعالً على أعلى وزن نسبي أنه " تدريس مادة الرياضيات 

وجعل نفسه إنسان مرسل والطالب  بالفعل يعتمد على أسلوب اإللقاء في شرح دروس المقرر،
رأيه في بعض المواضيع التي تتطلب ذلك ، أما بالنسبة  مستقبل حيث ال يسمح الطالب بإبداء

ثاني أعلى "  تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة" التي تنص على( 5)للفقرة رقم
وزن نسبي حيث يعتبر معوق على نطاق متوسط وذلك بسبب وجود النظرة السلبية من قبل 

ه في مادة الرياضيات ،وكذلك نظرة الطالب السلبية المعلم نحو طالب فرع العلوم اإلنسانية ومستوا
نحو مادة الرياضيات ومعلمها ، فأدى كل ذلك إلى عدم وجود هذا التكيف بين المعلم والطالب 

( 7001)ودراسة الشامي( 7002)دعدوعودراسة  (7011)وهذا يتفق مع دراسة عبد المجيد
دام المعلم ألساليب جديدة في خيث أكدوا على عدم استخ (7002)ودراسة األبرط والقضاة

 .التدريس قلة مراعاته للفروق الفردية بين الطالب وضعف برامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة

 المعوقات المتعلقة بالبيئة الصفية واإلدارة المدرسية : الرابع المجال

 :حساب المتوسطات الوزن النسبي واالنحراف المعياري والجدول التالي يوضح ذلكتم  
 (22)جدول 

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

يب
ترت

ال
 

1 
 59.06 1.424 2.95 .عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة  

بدرجة 
 متوسطة

5 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

وى
ست

الم
 

يب
ترت

ال
 

2 
 65.00 1.275 3.25 . األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول 

بدرجة 
 متوسطة

1 

3 
 57.28 1.379 2.86 .عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية  

بدرجة 
 متوسطة

7 

4 
 57.44 1.408 2.87 . عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف  

بدرجة 
 متوسطة

6 

5 
 63.61 1.326 3.18 .بعيدة عن مساكن الطلبة وجود المدرسة في أماكن 

بدرجة 
 متوسطة

2 

6 
 53.83 1.270 2.69 .عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر 

بدرجة 
 متوسطة

8 

2 
 60.50 1.351 3.03 .اإلدارة المدرسية المتشددة أو المتسيبة 

بدرجة 
 متوسطة

3 

1 
 59.39 1.336 2.97 .انعدام االتصال والتواصل بين المدرسة واألسرة 

بدرجة 
 متوسطة

4 

 جميع الفقرات 
2.98 0.771 59.51 

بدرجة 
 متوسطة

 

 :يتضح من الجدول السابق وفقا للمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للفقرات ما يلي
ومتوسط عام (  7.65، 5.79)عن فقرات هذا المجال تراوحت بين الطلبةأن متوسطات إجابات 

وبدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هذا المجال كانت فقراته معوقات بدرجة ( 7.51)للمجال قدره 
والتي تنص ( 7)الفقرة : أن أعلى فقرتين لمعوقات هذا المجال كانتا  متوسطة ، ويتضح أيضا

ومستوى بدرجة %( 69.00)بوزن نسبي قدره  "الفصول األعداد الكبيرة للطلبة داخل" على 
 " وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة" التي تنص على( 9)متوسطة وتليها الفقرة 
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ومستوى بدرجة متوسطة وأن أدنى فقرتين لمعوقات هذا المجال %( 95.61)بوزن نسبي قدره 
بوزن نسبي  "اءة المناسبة في الغرفة الصفيةعدم توفر اإلض" التي تنص على( 5)الفقرة : كانتا 
عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة " التي تنص على( 2)تليها الفقرة %( 92.71)قدره 

 %(.92.22)بوزن نسبي قدره  " الصف
"  األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول" والتي تنص على ( 7)ويعزو الباحث حصول الفقرة رقم

نها تعتبر من أهم وأكبر المعوقات أيضا ألن تكدس الطلبة داخل الفصول أل،  أعلى وزن نسبي
يؤثر على أداء المعلم بصورة أو بأخرى ويؤثر على قدرة الفهم واالستيعاب لدى المتعلمين ويخلق 
جو من عدم التكيف بين المعلمين والمتعلمين ، ويؤثر على البيئة التعليمية بشكل عام ، وهذا 

ودراسة عبد المجيد ( 7002)والقضاة واألبرط ( 7001)من الشامي  يتفق مع دراسة كل
الذين أكدوا على أن االزدحام داخل القاعات الدراسية من أهم المعوقات التي تتعلق  (7011)

وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن " والتي تنص على ( 9)أما بالنسبة للفقرة رقم ، بالبيئة الصفية
على ثاني أعلى وزن نسبي فاعتبر ذلك معوق على نطاق ضيق وحصولها " مساكن الطلبة 

وذلك ألن المدارس أصبحت متواجدة وقريبة ومناسبة لجميع الطالب إال بعض الحاالت الخاصة 
 .هنا وهناك

 :وبعد تحليل نتائج فقرات كل مجال من المجاالت نعود لنص السؤال الثاني
علوم إنسانية من وجهة  /ف الحادي عشرطلبة الصتواج   التيتعلم الرياضيات معوقات  ما

 نظر الطلبة ؟ 
وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب المتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل مجال من مجاالت 

 االستبانة والجدول التالي يوضح ذلك 
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 (23)جدول 

 مجتمعة من وجهة نظر الطلبة مجاالت االستبانةتحليل 

 المجال م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

يب
ترت

ال
 

يب
ترت

ال
 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب  االول
 المدرسي

بدرجة  59.82 0.620 2.99
 متوسطة

2 

بدرجة  63.42 0.696 3.17 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب الثاني
 متوسطة

1 

بدرجة  57.21 0.864 2.86 بالمعلممعوقات تعلم الرياضيات المتعلقة  الثالث
 متوسطة

4 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة  الرابع
 المدرسية والبيئة الصفية 

بدرجة  59.51 0.771 2.98
 متوسطة

3 

بدرجة  60.76 0.549 3.04 المجاالتجميع  
 متوسطة

 

بمتوسط ( متوسطةبدرجة )يتضح من الجدول السابق حصول استبانة الطلبة ككل على مستوى
وجاءت قيم المتوسط الحسابي لهذه المجاالت ( %60076)ووزن نسبي قدره ( 3004)حسابي 

معوقات تعلم الرياضيات " يتضح من الجدول السابق أن مجالو ( 2086 ،3017)محصورة بين 
ومستوى بدرجة %( 65.27)كان في المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  المتعلقة بالطالب

بوزن نسبي  " معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم"  وكان في المرتبة األخيرة مجالمتوسطة 
 .بنفس المستوى %(92.71)قدره 

على "  معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب" ويعزو الباحث إلى حصول المجال الثاني 
ملية التعليمية ، وأنه أعلى وزن نسبي ذلك بسبب أن المتعلم أصبح في عصرنا الحالي محور الع

يوجد معوقات كثيرة لتعلم الطالب في هذه المرحلة التي منها األمور االقتصادية واألمور السياسية 
وهذا يتفق مع  ،  هذا ما أكدته نتائج تحليل فقرات هذا المجال كما مر سابقا واألسرية واالجتماعية
، ودراسة (2008)، دراسة الشامي (2011)، دراسة عبد المجيد (2007) دراسة القضاة واألبرط

 (.1223)، وأخيرا دراسة الحوامدة (2008)الحجيلي
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 السؤال الثالث إجابة  -3

علوم إنسانية  /الحادي عشر الصف هل تختلف المعوقات التي تواج  طلبة:"والذي ينص على 
 "؟في تعلم الرياضيات من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الجنس

الفروق بين إجابات أفراد العينة حول المعوقات التي تواجه  اللةلدمان وتني  اختبارتم استخدام 
علوم إنسانية باختالف جنس المعلم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم والنتائج  /طلبة الحادي عشر

 ( 72)مبينة في جدول رقم 

 (24) جدول
حول المعوقات التي تواج  طلبة  المعلمينالفروق بين إجابات  لداللةمان وتني  اختبار 

 الحادي عشر علوم إنسانية باختالف جنس المعلم
 العدد النوع المجال

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 Uقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 ذكر معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي
20 21.38 427.50 

142.5 0.270 

 أنثى
18 17.42 313.50 

 ذكر تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالبمعوقات 
20 20.40 408.00 

162.0 0.598 

 أنثى
18 18.50 333.00 

 ذكر معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم
20 20.90 418.00 

152.0 0.412 

 أنثى
18 17.94 323.00 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية 
 والبيئة الصفية

 ذكر
20 21.88 437.50 

132.5 0.164 

 أنثى
18 16.86 303.50 

 المجاالتجميع 
 ذكر

20 21.68 433.50 
136.5 0.203 

 أنثى
18 17.08 307.50 

المعوقات التي تواجه بين إجابات أفراد العينة حول الختبار الفروق  مان وتنيتم استخدام اختبار 
أن القيمة  توضحمبينة الوالنتائج المعلم علوم إنسانية باختالف جنس  /الحادي عشرالصف طلبة 

على  عدم وجود  مما يدل 0.09وهي أكبر من   2.0.. االحتمالية لجميع المحاور تساوي
علوم إنسانية  /المعوقات التي تواجه طلبة الحادي عشربين إجابات أفراد العينة حول فروق 

 .المعلمباختالف جنس 
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علوم  /مين والمعلمات اتفقوا على وجود معوقات لدى طلبة الصف الحادي عشرأي أن المعل
 (.7011)إنسانية في تعلم مبحث الرياضيات، ويتفق هذا مع دراسة عبد المجيد

 من خالل إجابتهم عن سؤال المقابلة  السؤال هذا أما بالنسبة للمقابلة فقد أجاب المقابلون عن
معوقات تواج  طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية في هل هنا  :األول الذي ينص على
 تعلم مقرر الرياضيات؟

عدم الدافعية لتعلم مبحث الرياضيات عند الطالب ،  : على النحو التالي 1سفكانت إجابة 
والضعف الشديد في المهارات األساسية ، عدم الترابط بين الصف العاشر والحادي عشر في 

همية الرياضيات بمعنى أنه هارب من أيفتقد إلى  بين مراحل التعليم ،المقرر أي ال يوجد ترابط 
النظرة السلبية من :  فكانت إجابته كالتالي 2سأما  ،الرياضيات بصفته موجود في القسم األدبي

قبل الطالب لمادة الرياضيات ،عدم توفر المواد األساسية لدى الطالب ،صعوبة الموضوعات 
درسي ، هروبه من القسم العلمي بسبب الرياضيات فيتفاجأ بوجودها في التي يتناولها الكتاب الم

 فكانت إجابته وصول الطالب في الحادي عشر ضعيف في الرياضيات ، 3سأما .القسم االدبي
وجود قناعة  نقص أساسيات الرياضيات مثل العمليات الحسابية االساسية والمفاهيم الرياضية،

فكانت  4أما س. يتعامل معنا كمدرسين على هذا األساسنفسية أن الرياضيات مادة صعبة و 
  ال يوجد عند الطلبة أساسيات للرياضيات ، ذهابه إلى القسم األدبي:اإلجابة على النحو التالي 

هروبا من مادة الرياضيات ، عدم وجود متابعة من قبل األهل وتحفيز على ( العلوم اإلنسانية) 
ضعف :فكانت اإلجابة على النحو التالي  5، أما سالتعلم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص 

كبير في تأسيس الرياضيات ،عدم وجود ميول لمادة الرياضيات،ال يوجد متابعة لما يتم دراسته 
 .الفصل،وعدم متابعة األسرة للطالب بدرجة كبيرة داخل

أساسيات الرياضيات غير موجودة عند الطالبات ،هروبهم :  فكانت اإلجابة على النحو 1أما ص
للتخلص من الرياضيات،يوجد صعوبة في المقرر الجديد  (العلوم اإلنسانية)على القسم األدبي

اجأة في وجود الرياضيات في الفرع األدبي ، بالنسبة للطالبات يوجد مف 2وقالت ص. للرياضيات
أساسيات الرياضيات في مراحل تعليمهم المختلفة ضعيفة بشكل كبير،عدم وجود ميول 

فكانت اإلجابة على النحو  3ص، أما (العلوم اإلنسانية)للرياضيات من قبل طلبة الفرع األدبي 
د دافعية لدى الطالبات لتعلم ضعف التحصيل التراكمي في السنوات السابقة،عدم وجو :التالي 
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فكانت اإلجابة  4صالرياضيات ، وكذلك األسلوب الذي يتبعه المعلم في شرح الدروس ، وأما 
تراكم الرياضيات لديهم سيئ ،عدم استفادتهم من بعض الدروس بالنسبة  :على النحو التالي 

جابة على النحو فكانت اإل 5صلطالب األدبي ، ضعف التعامل مع األجهزة الحديثة،وأخيرا 
 فيميول الطلبة أنا طالب فرع أدبي ال أريد رياضيات ، ضعف التحصيل التراكمي :التالي 

مراحل تعليم الطالب المختلفة وخاصة في المرحلة االبتدائية ، األسرة وتعليمها والظروف 
نه يوجد نرى أفي المقابلة السؤال هذا وتعليقا على إجابة . االجتماعية واالقتصادية السائدة

علوم إنسانية أبرزها  /معوقات باتفاق الجميع في تعلم مقرر الرياضيات للصف الحادي عشر
وأهمها عدم وجود أساسيات للرياضيات عند الطلبة ،وكذلك عدم وجود ميول نحو تعلم 

، وهذا يؤكد نتائج االستبانة حيث ق معهم في هذا الرأيالرياضيات أنا بصفتي معلم للمادة أتف
عدم وجود فروق بين متوسطات درجات المعلمين ومتوسط درجات المعلمات ويعزو يالحظ 

أن المعلمين والمعلمات يتعلمون المناهج نفسها أثناء دراستهم الجامعية : الباحث ذلك إلى 
ويتلقون نفس الدورات التدريبية أثناء الخدمة ، كذلك البيئة المدرسية التي يدرس فيها المعلمون 

، وأيضا أن منهاج الرياضيات موحد عند الذكور  تختلف من حيث التجهيزاتوالمعلمات ال 
واإلناث في الكتب والمواد التدريبية ، وأخيرا أن المعلمين والمعلمات يعانون من نفس الظروف 

، النصاب الكبير  من حيث ضغط العمل ومشاكله مثل تدني الرواتب ، األعمال الكتابية المرهقة
 .من الحصص
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 السؤال الرابع  إجابة -2

 ر شالحادي عالصف  هل تختلف المعوقات التي تواج  طلبة:"والذي ينص على 
 "؟ الجنستعزى إلى متغير  من وجهة نظر الطلبة في تعلم الرياضيات علوم إنسانية

الفروق بين إجابات أفراد العينة حول المعوقات التي تواجه طلبة  لداللة tتم استخدام اختبار 
 ( 79)علوم إنسانية باختالف جنس الطالب والنتائج مبينة في جدول رقم  /الحادي عشر

 (25)جدول 
 /حول المعوقات التي تواج  طلبة الحادي عشر الطلبةالفروق بين إجابات  لداللة   tاختبار 

 علوم إنسانية باختالف جنس الطالب

 العدد النوع المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 t قيمة المعياري

القيمة 
 االحتمالية

 0.595 3.124 165 ذكر معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي
3.816 0.000 

 0.621 2.878 195 أنثى

 0.587 3.300 165 ذكر معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب
3.265 0.001 

 0.761 3.062 195 أنثى

 0.817 3.012 165 ذكر معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم
3.098 0.002 

 0.884 2.732 195 أنثى

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة 
 الصفية

 0.713 3.080 165 ذكر
2.382 0.018 

 0.809 2.887 195 أنثى

 3.16z6 0.498 165 ذكر المجاالتجميع 
4.150 0.000 

 أنثى
195 2.930 0.568 

 tوهي أكبر من قيمة   4.150المحسوبة لجميع المحاور تساوي  tان قيمة  يتبين من الجدول
وهي  0.000كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي    1.52الجدولية والتي تساوي 

مما يدل على  وجود فروق بين إجابات أفراد العينة حول المعوقات التي تواجه  0.01أقل من 
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أيضا نالحظ  والفروق لصالح الطالب، علوم إنسانية باختالف جنس الطالب /طلبة الحادي عشر
 .وق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسط درجات الطلبةوجود فر 

 الطالبات ، الرياضيات عند الطالب بصورة أكبرمنيعزو الباحث السبب في وجود معوقات تعلم 
أقل التزاما بالدراسة في جميع المراحل وباألخص في المرحلة الثانوية ،فهي فترة  الطالبألن 

قراراته المتعلقة بدراسته بمفرده فيهمل في  الطالب فيتخذباالستقاللية  اً النضج التي تمنحهم شعور 
 الطالبويفاجأ ، ويصبح مشغواًل بما يدور حوله من أمور سياسية واقتصادية واجتماعية، دراسته
أكثر من اإلناث اللواتي يلزمن البيت للدراسة ولديهن في الفرع األدبي مادة الرياضيات  بوجود

 . عتبرن أقل انشغااًل من الطالب بما يدور حولهن، ويحب التنافس وروح المسؤولية
 السؤال الخامس  إجابة -5

علوم  / الحادي عشر الصف المعوقات التي تواج  طلبةهل تختلف :"والذي ينص على 
 11-6،متوسطة  5-1قصيرة ) "؟ تعزى إلى متغير الخبرة إنسانية من وجهة نظر المعلمين

 (.فما فوق 11،طويلة 
الفروق بين إجابات أفراد العينة حول المعوقات التي  لداللة كروسكال واالستم استخدام اختبار 

علوم إنسانية باختالف سنوات الخبرة للمعلم والنتائج مبينة في جدول  /تواجه طلبة الحادي عشر
                                              (76)رقم 

 (26) جدول
حول المعوقات التي تواج  طلبة  المعلمينالفروق بين إجابات  لداللةكروسكال واالس  اختبار

 علوم إنسانية باختالف سنوات الخبرة للمعلم /الحادي عشر

 العدد الخبرة المجال
متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

القيمة 

 االحتمالية

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة  
 بالكتاب المدرسي

سنوات 1-5  13 17.8 

0.552 0.759 
سنوات .6-1  16 20.9 

سنوات فما فوق .1  9 19.4 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة 
 بالطالب

سنوات 1-5  13 17.7 

سنوات .6-1 0.416 1.754  16 22.3 

سنوات فما فوق .1  9 17.2 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة  
 بالمعلم

سنوات 1-5  13 23.6 

سنوات .6-1 0.193 3.294  16 18.6 
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 العدد الخبرة المجال
متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

القيمة 

 االحتمالية

سنوات فما فوق .1  9 15.1 

معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة 
 المدرسية والبيئة الصفية

سنوات 1-5  13 19.5 

سنوات .6-1 0.963 0.076  16 19.1 

سنوات فما فوق .1  9 20.3 

 المجاالتجميع 

سنوات 1-5  13 20.8 

1.369 0.504 
سنوات .6-1  16 20.6 

سنوات فما فوق .1  9 15.7 

 5022 تساوي  0005ومستوى داللة "  2"الجدولية عند درجة حرية  كاي تربيعقيمة 

المعوقات التي حول بين إجابات أفراد العينة الختبار الفروق  كروسكال واالستم استخدام اختبار 
مبينة في الوالنتائج  علوم إنسانية باختالف سنوات الخبرة للمعلم /تواجه طلبة الحادي عشر

  10362لجميع المحاور مجتمعة تساوي  المحسوبةكاي تربيع أن قيمة  توضحالسابق جدول ال
كما أن القيمة االحتمالية لجميع   5022الجدولية والتي تساوي كاي تربيع  وهي أقل من قيمة 
عدم وجود فروق بين إجابات أفراد  علىمما يدل  0005من  وهي أكبر 00504المحاور تساوي  

علوم إنسانية باختالف سنوات الخبرة  /العينة حول المعوقات التي تواجه طلبة الحادي عشر
 (.7011)مع دراسة عبد المجيد ،وتتفق هذه النتيجةللمعلم 

تواجه طلبة الحادي المعوقات التي حول بين إجابات أفراد العينة عدم وجود فروق يعزو الباحث 
بغض النظر لى كون المعلمين والمعلمات إ علوم إنسانية باختالف سنوات خبرة المعلم/ عشر 

عن اختالف خبرتهم سواء الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة يتعاملون مع نفس النوعية من الطلبة 
والتي بدورها  تقريبا ، ونفس البيئة األسرية والمجتمعية في المدارس الثانوية ،وهم في نفس العمر

تعاني هذه البيئة من نفس المشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كذلك فإن أفراد العينة من 
 .المعلمين والمعلمات يقومون بتدريس نفس منهاج الرياضيات 
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 السؤال السادس إجابة  -6
لصف لطلبة ا الرياضياتالتصور المقترح للتغلب على معوقات تعلم  ما:"والذي ينص على 

 "علوم إنسانية؟ /الحادي عشر
في تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف  من خالل نتائج الدراسة وجد الباحث أن هناك معوقات

علوم إنسانية، وهذه المعوقات منتشرة بصورة كبيرة مما استلزم وضع تصور / الحادي عشر 
ببعض المدرسين الذين يدرسون مادة  مقترح للتغلب على بعض هذه المعوقات واستعان الباحث

الرياضيات للصف الحادي عشر والثاني عشر علوم إنسانية ، حيث قام بعرض نتائج هذه 
الدراسة عليهم والتوضيح لهم أهم وأكبر هذه المعوقات والباحث بصدد إعداد تصور للتغلب على 

هذا التصور للتغلب على بعضها وتم مناقشة السبل والطرق الممكنة وطرح األفكار لكيفية عمل 
هذه المعوقات ، أضف إلى ذلك آراء المعلمين والمعلمات الذين تم مقابلتهم واالستفادة من 

 (.2)إجاباتهم عن السؤال الثالث ،الحظ ملحق رقم
يشتمل التصور على مقترحات للتغلب على أهم وأبرز هذه المعوقات انتشارا وتنوعت هذه 

 .سلوكية وبين مقترحات ال تتم إال بإشراك الجميع للتغلب عليها المقترحات بين دروس لها أهداف

 لرياضيات عند الطلبةل ةساسيات العاماألضعف  /المعوق األول  
للصف الحادي  محتوى منهاج الرياضياتل يضاف ويتم التغلب عليه بوضع تصور مقترح خاص

 علوم إنسانية/ عشر
 المعوقأهداف التصور المقترح للتغلب على هذا / أوال 

 (15)أن يجد الطالب ناتج جمع عددين صحيحين ملحق  -1

 (.15)أن يجد الطالب ناتج طرح عددين صحيحين ملحق  -7

 (.12)أن يجد ناتج جمع كسور اعتيادية متحدة المقام ملحق  -5

 (.19)أن يجد ناتج جمع كسور اعتيادية مختلفة المقام ملحق  -2

 (.16)ة ملحقأن يجد ناتج ضرب أعداد صحيحة معطا -9

 (.12)يحل الطالب معادلة خطية من الدرجة األولى بمتغير واحد ملحق  -6
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 :محتوى التصور المقترح/ ثانيا 

  (المادة العلمية)المضمون 

حيث تم مراعاة أن تكون فقراته مناسبة وقريبة من الطالب وسهلة وفي نفس الوقت مهمة لتعلم 
من خمسة دروس تتمحور حول أساسيات  الرياضيات في الفصلين الدراسيين ، وتتكون

 ( . 15)إلى (  15)الرياضيات وهي موضحة في المالحق من 

 طرق التدريس المتبعة 

تقوم على الجمع بين طرائق التدريس ، فأحيانا يتم اتباع طريقة المناقشة الجماعية ،وأحيانا طريقة 
يها تقسيم الطلبة في الحصة اإللقاء ، وكذلك يمكن األخذ بطريقة التعلم التعاوني حيث يتم ف

 -متوسط -مرتفع) الدراسية إلى مجموعات غير متجانسة بمعنى مستويات مختلفة في التحصيل 
طالب ،ويتم المناقشة والحوار بين المجموعات  6-5بحيث تشمل كل مجموعة على ( ضعيف

 .أثناء حل األنشطة المتنوعة

 األنشطة المستخدمة 

يقوم بها الطالب أثناء الحصة الدراسية بحيث تكون مرتبطة تتنوع األنشطة لتشمل أنشطة 
باألهداف والمحتوى ،وأن تتيح الفرصة لجميع الطلبة بالمشاركة ،وكذلك أن تسهم في تحقيق 

 .األهداف المرجوة 

 التقويم 
البد أن يكون هذا التصور قائما على تقويم مستمر إذا أريد النجاح لهذا التصور ، بحيث يتم في 

متقاربة وذلك لمساعدة كل من الطالب والمعلم وعمل تعديل مناسب وفقا لطبيعة المتعلم ، فترات 
فهو وسيلة للتعرف على مدى استجابة الطالب لعملية التعلم ، فيراجع طريقته ويعدل منها بما 

 .يتفق مع حاجات الطالب
تعلمية في الحصة الدراسية ويتم التقويم من خالل التقويم البنائي وذلك أثناء العملية التعليمية ال

وفي نهايتها بحيث يتضمن جمع بيانات وتشخيص الضعف والقوة بهدف تعديل مسار عملية 
التعلم ،أيضا من خالل التقويم النهائي ، ويتم بعد االنتهاء من تنفيذ التصور المقترح  وذلك 
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حقيق األهداف لمعرفة مدى التغير الذي حدث بعد تطبيق هذه التصور وحتى يتم التأكد من ت
 (.17)ملحق رقم خطوات تطبيق التصور المقترح الحظالمطلوبة ، 

األكثر أهمية هو اهتمام الطلبة بوسائل ترفي  تعيق تعلم  مثل /  المعوق الثاني
 .إلخ.......................... االنترنت ، المباريات ،

 :هذا يمكن التعامل معه من خالل الخطوات التالية 

منتشر بشكل كبير في المجتمع،يمكن توظيفه بما يفيد مادة الرياضيات من خالل بما أنه ( 1
 .استخدام الحاسوب في تدريس المادة وبعض البرامج التي يمكن توظيفها في تدريس هذه المادة

التواصل بين األسرة والمدرسة من أجل الوصول إلى أنسب وأفضل الطرق لعالج هذه ( 7
 .الظاهرة

تعاد عن هذه األمور ويتم ذلك من خالل الخطب في المساجد والندوات الحث على االب( 5
والبرامج اإلذاعية للوقوف على  االجتماعية والنفسية التي تنعقد في المدرسة بين الحين واآلخر

 .منافعها ومضارها

محاولة توفير معامل الحاسوب في المدارس من قبل مديريات التربية والتعليم لتوظيفها في ( 2
 .الرياضيات وتعلم المواد األخرى تعلم

 فهو معوق كبير ومهم طبقا لنتائج الدراسةازدحام الفصول /  المعوق الثالث
وللتغلب علي  يتطلب العمل الجاد من الجميع كل حسب مقدرت  والخطوات التالية 

 :توضح ذل  

للتخفيف من هذه مطالبة وزارة التربية والتعليم بمحاولة توفير المباني المدرسية الالزمة ( 1
 .الظاهرة حسب الحاجة 

المجتمع مطالب بالمساعدة في هذه الجهود وذلك من خالل التبرعات المالية والعينية تبرع ( 7
 ...بقطعة أرض مثال
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 .قيام مديريات التعليم في المناطق المختلفة بالتوزيع العادل للطلبة على المدارس( 5

 . في المراحل المختلفةتغيير سياسة التعليم في نسب الرسوب ( 2

 وضع حصص الرياضيات في نهاية الدوام اليومي /المعوق الرابع 

أنا من وجهة نظري كباحث ومعلم للمرحلة الثانوية ال يمكن التغلب عليه بالمطلق ولكن يمكن 
 :إعطاء بعض المقترحات عليه

 .محاولة أن تكون حصة الرياضيات كحد أقصى الحصة الرابعة( 1

 .تجتمع مادة الرياضيات ومادة أخرى صعبة في نفس اليومأن ال ( 7

إذا كان البد من إعطائها فليحاول المعلم أو المعلمة تغيير أماكن تواجد الطلبة من صف ( 5
 .آلخر للتغلب على الكسل والخمول الذي يصيبهم

  الترفيع اآللي الذي ذكره المعلمون في المقابلة /المعوق الخامس أخيراا 

 :على هذا المعوق من خالل يتم التغلب

 .عقد دراسات استشرافية لها عالقة باقتصاديات التعليم لحل مشكلة الترفيع اآللي  -
عقد امتحان مستوى يركز على المهارات األساسية في الرياضيات مع وجود نسبة نجاح  -

 مقبولة تربويا ، والطالب الذين لم يحصلوا على الحد األدنى يتم وضعهم تحت برنامج محو
 .أمية ألساسيات الرياضيات

تكليف طالب التربية العملي بحصص مسائية للطالب الذين لم يحصلوا على نسبة النجاح  -
 .في أساسيات الرياضيات

 .يجب متابعة األهل ألبنائهم بالصورة المطلوبة في المراحل األولى لتعليمهم -

رة التربية والتعليم ، ومن هذا المنطلق فإن األمر يتطلب جهدا من الجميع متمثال في وزا
الجامعات ، المنظمات األهلية ،االسرة ،الطلبة أنفسهم ،لعل وعسى أن يتغير الحال إلى األفضل 

 .واألحسن للجميع بإذن اهلل
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وعليه تم اإلجابة على هذا السؤال من أسئلة الدراسة الخاص بالتصور المقترح والذي نصه ما 
علوم / الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر التصور المقترح للتغلب على معوقات تعلم

 إنسانية؟

 :ملخص نتائج الدراسة 
 :عدد من النتائج يجملها الباحث فيما يأتي توصلت الدراسة الحالية إلى

علوم إنسانية وذلك استنادا / يوجد معوقات في تعلم الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر . 1
 .التي تم اجراؤها مع المعلمين والمعلماتالستجابات فقرات االستبانة والمقابلة 

 .أن هذه المعوقات منتشرة على نطاق واسع وتأكد ذلك من خالل مقابلة المعلمين والمعلمات. 7
 :هذه المعوقات تتوزع طبقا للمجاالت حسب أهميتها وحجمها في الواقع الميداني إلى. 5

 ت في هذا المجال أنه يوجد معوقات تتعلق بالكتاب المدرسي ،حيث كان أهم هذه المعوقا
ضعف في الترابط بين وحدات الكتاب المقرر ، وأن األنشطة في كتب الرياضيات 

 .المقرر ال تراعي ميول الطلبة وحاجاتهم
  اهتمام الطالب بأمور : معوقات تتعلق بالطالب ،حيث كان أهمها في هذا المجال هي

إلخ أضف ......... ،المباريات  تعيق تحصيله الدراسي مثل االنترنت ، وسائل الترفيه
إلى ذلك أنه يوجد ضعف في مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين الرياضية ، وأخيرا 

 .وجود اتجاهات سلبية لدى الطلبة نحو تعلم الرياضيات 
  معوقات تتعلق بالمعلم ، كان أهمها اتباع المعلم الطريقة التقليدية لشرح دروس

م استخدامه للوسائل التعليمية في تدريس مادة الرياضيات ،وأخيرا الرياضيات ،وكذلك عد
 .أن المعلم يركز على أسلوب التلقين في تدريس مادة الرياضيات

  معوقات تتعلق باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية ، حيث تبين أن أهم هذه المعوقات
الرياضيات األعداد الكبيرة لطالب داخل الفصول ، ثم عدم مالءمة توقيت حصص 

 .داخل الجدول اليومي للطالب
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  : توصيات الدراسة

من نتائج ، يقدم الباحث بعض التوصيات التي تؤدي إلى  في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة
علوم / المساهمة في التغلب على معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر

 :إنسانية وتتمثل هذه التوصيات في 

االهتمام بهذه المعوقات التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة وأخذها على محمل  ضرورة -1
 .الجد وعدم االستهتار بها

دراسة ومتابعة نظم التعليم الثانوية الحديثة وهذا مطالب به وزارة التربية والتعليم في شطري  -7
 .الوطن

ات التشخيصية للوقوف على ضرورة تركيز المعلمين في بداية العام على إعطاء االختبار  -5
 .مواطن الضعف لدى الطلبة مما يسهل مهمته في استكمال شرح دروس المقرر

 .متابعة ميدانية متواصلة من قبل المشرفين التربويين للمعلمين في المرحلة الثانوية  -2

تنظيم دورات و ورش عمل مكثفة لمعلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية بصفة عامة  -9
د على وجه الخصوص وتدريبهم على استخدام طرق وأساليب غير تقليدية في تعليم والجد

 .الرياضيات

ضرورة زيادة التفاعل والتواصل بين األسرة والمدرسة حتى يتم التغلب على هذه المعوقات  -6
 .قدر المستطاع

ة جديدة إجراء دراسات تقويمية في منهج الرياضيات لفرع العلوم اإلنسانية وصياغته بصور  -2
 .ومحاولة تخفيفه قدر اإلمكان ، واالهتمام به من حيث الكيف وليس الكم

ضرورة األخذ بآراء المعلمين عند القيام بتعديل المناهج من قبل القائمين عليها ألن المعلم له  -1
 .رؤيته الخاصة من خالل خبرته 

 .الطلبة التأكيد على تعلم أساسيات الرياضيات في المراحل األولى لتعلم -5
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تحفيز المعلم ماديا والتقليل من نصابه في الحصص حتى يتسنى له توفير الوقت الالزم  -10
 .لمتابعة الطالب بالشكل المطلوب

 .التقليل من ازدحام الطالب داخل الفصول ويرجع ذلك لقدرات كل منطقة تعليمية -11

هارة رياضية في المواقف التدرج في األمثلة المعطاة بعد كل مفهوم رياضي جديد أو م -17
 .الصفية ،مع إشراك الطلبة في حلها ومناقشتها قدر اإلمكان

 بقضية الجامعات أو العالي التعليم وزارة في كانت سواء العليا التعليمية القيادة بين التنسيق -15
 .الحديثة والتطورات التغيرات تواكب بطريقة التعليم لعملية المستمر والتطوير التحسين

 :مقترحات الدراسة

 .إجراء دراسة مشابهة لمعوقات تعلم الرياضيات للصف الثاني عشر علوم إنسانية -1

إجراء مسابقات في الرياضيات على مستوى المناطق التعليمية لطلبة الصف الحادي عشر  -7
 .لفائزينلبفرعيه ،وتقديم الجوائز 

 .ي المرحلة االبتدائية واإلعداديةإجراء دراسات للوقوف على معوقات تدريس الرياضيات ف -5

 .العمل على حث معلمي الرياضيات الجدد باالستفادة من خبرات نظرائهم القدامى في مجال التدريس -2

 .تقدير معلمي الرياضيات المتميزين والمبدعين بالحوافز المادية واألدبية -9

لتعلم الرياضيات واتجاهاتهم تتناول مدى حاجة طلبة فرع العلوم اإلنسانية إجراء دراسات  -6
 .نحوها

  



122 
 

 العربية المراجع: أوالا 

  دار : بيروت،  10،ج لسان العرب ( .ه1210.)ابن منظور،أبو الفضل جمال الدين
 .صادر

 معيقات استخدام الوسائل التعليمية التي تواج  مدرسي (. 1551)أبو حسان،خالد أحمد
رسالة ماجستير . واالجتماعيات في محافظة الخليلالمدارس الحكومية في تعليم العلوم 

 .غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين
  مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها في الصفوف (.1555)أبو سل ،محمد عبد الكريم

 .دار الفرقان للنشر :مانعَ  .األولى للمرحلة االبتدائية 
 الجزء .الشاملة العام،الخطة التعليم األول الفلسطيني اجالمنه(. 1551) ، لغد ،إبراهيم أبو 

 . اهلل رامين ، فلسط العام ، التقرير األول
 عوامل تدني مستوى طلبة مرحلة االعدادية في .(7005. )أبو ناموس ،حسن محمد سالمة

 ، رسالة ماجستير غير منشورة .حل مسائل الرياضيات اللفظية في دولة االمارات العربية
 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

  األخطاء الجبرية الشائعة عند حل مسائل التفاضل (.7010)آدم ،بشرى الفاضل إبراهيم
 .إيماس الحديثة للطباعة والنشر: الخرطوم .والتكامل وعالقتها بالتحصيل الدراسي 

  لدى تالمذة العوامل المؤدية الى تدني التحصيل في الرياضيات (.7010)األسطل ، كمال
رسالة ماجستير غير  . المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 .،غزة كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، منشورة
  صعوبات تعلم الرياضيات عند طلبة (. 7006)األشقر، أيمن محمود وعبد ، ياسين سلمان

ائع المؤتمر العلمي األول بكلية وق .الصف الحادي عشر أدبي في محافظة غزة 
المجلد  ، جامعة األقصى غزة ،( التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج والتطلعات)التربية
 .955-967 ص، األول

  الطبعة الرابعة ،  .البحث التربوي عناصره ، مناهج ،أدوات (.7007)األغا، إحسان خليل
 .الجامعة اإلسالمية ،غزة

  أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة  (.م7010)اهلل ،حسام بركات ، زياد،وحرز
 .الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم

التعليم المدرسي .لمؤتمر التربوي األول لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل بعنوانا
 .72-1، ص الخليل .المستقبل استجابة الحاضر واستشراف. في فلسطين
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  تقويم فعالية منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف الحادي عشر  (.7001)بريكة ،نجالء
 .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .الفرع األدبي 

  لتقويم المعوقات التي تواج  معلمي الرياضيات في تطبيق ا(.7005)البالدي،حمدي هنيدي
رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية،جامعة  .المستمر للتالميذ في المرحلة االبتدائية 

 .أم القرى،السعودية
  عوامل ضعف مستوى التحصيل الدراسي لطلبة الثانوية (.7010)البنا ،محمد

و ماي 6-9المنعقد في .إلى أين؟..المؤتمر التربوي ،الثانوية العامة في مدارسنا.العامة
 . م ،مديرية التربية والتعليم ،غرب غزة 7010

 النوعية في إعداد مقررات الرياضيات في الجامعة المفتوحة  معايير.(7002)البيك، محمود
ورقة  جامعة القدس المفتوحة رام اهلل ،. بحث مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني.

في جامعة القدس المفتوحة  ، في فلسطينعمل مقدمة لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي 
 . 9/2/7009-5في الفترة  من 

 ، جمعية بنيان للتدريب والتقييم  .سمات وخصائص مرحلة المراهقة  .(7007) فلاير ثابت
 .والدراسات المجتمعية،غزة 

  تقويم أداء طلبة الصف األول الثانوي في حل المسألة في .،(7001)جنيد،محمد الجنيد
 .25-15، ص5، جامعة عدن،العدد مجلة كلية التربية. الرياضيات

 العربية بالمملكة الرياضيات معلمي استخدام واقع.  (7005)الحجيلي ،محمد عبد العزيز 
دراسات عربية في  .نظرهم من وجهة توظيفها ومعوقات البنائية النظرية السعودية لمبادئ

 .106-29ص ، 2،العدد  5،المجلد  النفسالتربية وعلم 
 ، أثر التدريس بنماذج أساليب التعلم في تحصيل (. 7002)خولة مصطفى علي  الحرباوي

رسالة دكتوراه غير منشورة،كلية  .طالبات المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهن نحو الرياضيات 
 . التربية ، جامعة بغداد

  ل العوامل المرتبطة بانخفاض التحصي(. 1552)الحليبي، عبد الطيف ،والرياشي ،حمزة
الدراسي لطالب الرياضيات بكلية المعلمين باإلحساء كما يقررها أعضاء هيئة التدريس 

 .60-19ص، 97،العدد  رسالة الخليج العربي .والطالب
 ، تصور مقترح لتشخيص أسباب تدني التحصيل . ( 7009)حماد ،خليل ، والهباش ، أسامة

بحث مقدم  . زة وسبل معالجتهاالدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في محافظة غ
، الطفل الفلسطيني تحديات الواقع وطموحات المستقبل  إلى المؤتمر التربوي الثاني

 . 225-220ص، غزة-الجامعة اإلسالمية
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  دراسة  نحو غزة مدينة في اإلعدادية المرحلة طالب ميول(. 1551)الحمضيات ،محمود
 كلية منشورة ، غير ماجستير رسالة .بتنميتها معلميهم اهتمام ومدى الرياضيات مادة

    غزة شمس ، عين جامعة مع بالتنسيق األقصى ، التربية ، جامعة
  المؤتمر . تطويره وتنويع مساراته -الثانوي –التعليم ما بعد األساسي (. 7010)حمود ،رفقية

 .م7010، مسقط ،سلطنة عمان،مارس  السابع لوزراء التربية والتعليم العرب
  م الرياضيات في المرحلة الثانوية من وجهة يمعيقات تعلم وتعل(. 1555)الحوامدة ،أحمد

 .رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك ،اربد،األردن .نظر المعلمين والطلبة
 استخدام الحاسوب في  تدريس الرياضيات في المدارس . (7011)داوود ،عبد الحميد أحمد

مجلة الدراسات  .االتجاهات والمعوقات -الجمهورية اليمنية - الثانوية في محافظة عمران
 .720-772، ص 57العدد  االجتماعية

 لتعليم قبل الجامعي في سيناء لالعوامل المعيقة .  (7002) دعدوع ،عبد الحميد أحمد
 .جامعة المنصورة طالب دكتوراه كلية التربية بالمنصورة ، (.دراسة ميدانية)

  إعداد وحدة دراسية مقترحة لتعليم المنطق لطلبة الصف (. 7002)رزقدياب ، سهيل
مجلة الجامعة االسالمية . ، وقياس أثرها على تحصيلهم في الرياضيات  الخامس االبتدائي
 .762-755، ص 7العدد ، 17، غزة ، المجلد 

  اه نحو أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي واالتج.( م7002)الردادي ، حنين سالم
رسالة ماجستير غير . الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 .كلية التربية ، جامعة طيبة ،منشورة 
  المسألة  حل في الشائعة األخطاء لعالج مقترح برنامج(. 7002)رصرص ،حسن رشاد

كلية . منشورة غير ماجستير رسالة. بغزة األدبي الثانوي األول الصف طلبة لدى الرياضية
 .غزة. الجامعة اإلسالمية.التربية 

 اجتماعي وفق نظرية اريكسون -النمو النفسي(.7009)اهلل  الزهراني ، نجمة بنت عبد
وعالقت  بالتوافق والتحصيل الدراسي لعينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة 

 .كلية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى  .الطائف 
  لطالب . وتنميته اإلنساني السلوك فهم ...النفس علم كتاب تقويم(. 1555)زيدان، محمد سعيد

مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ، كلية الصف الثالث الثانوي األدبي،
 .700-165، ص61العدد، ،جامعة عين شمسالتربية

  مقرر دراسي في الرياضيات  .( 7001)سالمة ،أحمد محمد وأبو الليل ،أحمد مهدي
المدرسية معد في ضوء المعايير المهنية لتنمية المتطلبات الرياضية للتدريس لدى الطالب 
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دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية في المناهج وطرق  .المعلمين 
 – 21ص، ، الجزء األول 152كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ،  التدريس ،القاهرة

17. 
 ظاهرة تدني مستوى تحصيل طالب المرحلة الثانوية في .  (7001)الشامي ،صالح محمد

 د،العد مجلة الدراسات االجتماعية(. محافظة صعدة )مادة الرياضيات  بالجمهورية اليمنية 
 .116-159، ص 72

 ة حل المشكالت في عالج صعوبات التعلم لدى طلب ةستراتيجيإأثر (. 7011)شبير، عماد
 .كلية التربية ، جامعة األزهر ، غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  .الصف الثامن األساسي

  المعوقات التي تواج  معلمي تكنولوجيا المعلومات للصف (. 7015)شتيوي، أنس عبداهلل
 األول الثانوي لدى تدريسهم للمنهاج المقرر في المدارس الحكومية في محافظة نابلس

 .ير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطينرسالة ماجستير غ.
  اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو الرياضيات وعالقتها (. 7005)الشرع ،إبراهيم

، 5،العدد  16،المجلد  مجلة المنارة. بمستوى تحصيلهم ، وجنسهم ، ومستواهم الدراسي 
 .162-179ص

 طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات .( م7001)محمد  إسماعيل ، الصادق 
 .، دار الفكر العربي الطبعة األولى ،عمان ، األردن.

  على  -دراسة ميدانية -األسباب التي تعزى إليها صعوبات التعلم(. 7005)الصالح،غسان
-11، ص 1،العدد 15،المجلدمجلة جامعة دمشق. عينة من طلبة مدارس مدينة دمشق

99. 
 المعوقات التي يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلميهم في (. 7009)الطيبي ، منال محمد

رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة .  تعلم وتعليم مبحث الحاسوب في محافظة نابلس
 .النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين

  مهارات دراسة الرياضي ات التي تمي ز الطلبة مرتفعي التحصيل عن (. 7015)العابد ، عدنان
مجلة جامعة النجاح . متدن ي التحصيل في الرياضي ات وفق التحليل التمييزي لهاالطلبة 

  .7706-7121، ص10، العدد72المجلد ،(العلوم االنسانية)لألبحاث 
  أثر تدريب طلبة المرحلة الثانوية على استراتيجيات حل (. 7005)عابد، جمال محمود

غير منشورة ،  ،رسالة ماجستير .المسألة الرياضية على التحصيل في محافظة نابلس 
 .نابلس ، جامعة النجاح الوطنية
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  تقويم كتب الفيزياء المدرسية للمرحلة (. 7000)عبد الخالق، عصام والعملة ، محمود سالم
مجلة . األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظات فلسطين الشمالية 

 .755-705، ص7دد، الع1،المجلدالجامعة اإلسالمية بغزة
  ( 7015،  06ابريل ، ) روجع بتاريخ .  نظام الثانوي العامة الجديد. ابراهيم ، عبد الرازق

 . http.//results-natiga.org/t-2829.html. من موقع 
  مقرر منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي ( .  7017) محمد ، عبد السالم

،  71، أغسطس ) روجع بتاريخ  .العلمي واألدبي في النظام الجديد 2112/2113
 .http.//nsrya.ba7r.org/t1775-topic .  من موقع (  7017

 معوقات تدريس الرياضيات للبنين والبنات في الصف (.7009)عبد العزيز ، أسامة إسماعيل
 .26-1، ص1،العلوم التربوية،السنة األولى ،العدد مجلة جامعة طيبة. الثاني المتوسط

 لدى  الرياضية المفاهيم تعلم صعوبات لعالج مقترح برنامج. (7005)عبد الغني،هيثم علي
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية .  طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة شمال غزة

 .التربية ، جامعة األزهر ،غزة
 معيقات استخدام الطرق الحديثة من وجهة نظر (. 7011)العبد الكريم، راشد بن حسين

تربوية العلوم ال ،مجلة جامعة المل  سعودمعلمي المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ، 
 .210-551، ص 7،العدد 75،المجلد  والدراسات اإلسالمية

 صعوبات تعلم الهندسة التحليلية الفراغية ووضع تصور مقترح (. 7005)عبد اهلل ، أحمد
كلية التربية  ، رسالة ماجستير غير منشورة .لعالجها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي

 .،غزة ، الجامعة اإلسالمية
  ، مشكالت تدريس مادة الرياضيات في المرحلة  . (7011)عبد اهلل محمودعبد المجيد

 .65-52، ص72العدد ، دراسات تربويةمجلة ال  . الثانوية بمحلية الدويم
 صعوبات حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى  .(7011)العبودي ، أحمد حمزة عبد

كلية  اإلنسانيةمجلة العلوم  . تالمذة الصف الخامس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم
 .575 - 512ص ، 1 العدد ، العراقالتربية، جامعة بابل ، 

  عمان دار الشرق للنشر والتوزيع . القياس والتقويم التربوي(. 1511)عبيدات ،سليمان ،. 
 ظاهرة التأخر الدراسي في الرياضيات لدى الطلبة الذين (. 7009)العزام ، إيمان صدقي

 .بحث غير منشور ،الجامعة العربية المفتوحة،األردن.  السادس األساسيأنهوا الصف 
  فة للنشر والتوزيعادار الثق :مان عَ  .تربية الموهوبين والمتفوقين .( 7000)العزة ،سعيد. 
  اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي ،أصولها وتطبيقاتها(.7001)عطوي ، جودت عزت .

 .العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار: مانعَ  الطبعة األولى ،

http://results-natiga.org/t-2829.html
http://nsrya.ba7r.org/t1775-topic#2884
http://nsrya.ba7r.org/t1775-topic#2884
http://nsrya.ba7r.org/t1775-topic#2884
http://nsrya.ba7r.org/t1775-topic
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 ، مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات باستخدام ( . 7002)ونبهان ،سعد  عزو ، عفانة
بحث مقدم إلى . اختبار تيمس واالتجاه نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

، غزة-الجامعة اإلسالمية.التربية في فلسطين ومتغيرات العصر.المؤتمر التربوي األول 
 .72-1ص

 العادات الدراسية وعالقتها بالتحصيل لدى طالب  ( .7006) ، على بن عبداهلل  العفنان
-105، ص 72، العدد  رسالة التربية وعلم النفس .المرحلة الثانوية في مدينة الرياض 

121. 
 ، دار المسيرة ، عمان .مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها (.7000)إبراهيم محمد عقيالن

 .للنشر والتوزيع
 مجلة مركز البحوث  .المعوقات التي تواجه تدريس الحاسوب(.1559)العمري ، أكرم محمود

 .117-16، ص 1، العددالتربوية الجديدة ، قطر
 ،تخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر معلمي معيقات اس(. 7007)أحمد جميل  عودة

رسالة ماجستير  .الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس
 .غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ، فلسطين

 ، التعليم الثانوي في البالد العربية .( 1552)رمضان  محمد والقذافي ، الفالوقي. 
 .المكتب الجامعي الحديث:  يةاإلسكندر 

 ، الجمعية السعودية .تدريس الرياضيات الواقع والمأمول(. 7002)صالح يوسف الفرهود
 .، كلية التربية ،جامعة الملك سعود ، الرياض(جستن)للعلوم التربوية والنفسية

 ، تحديد معوقات استخدام لدراسة وصفية . ( 7006)ناصر حسن ناصر  القحطاني
 . الوجدانية في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلميناألهداف 

 .جامعة أم القرى  ، كلية التربية ، رسالة ماجستير منشورة
 ، برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم  (.7011)هشام بركات  قرشم، أحمد عفت وحسين

مجلة . ات التعليم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في ضوء مستحدثات تقني
،  955-901ص  ، 7،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 72م جامعة المل  سعود ،

 .الرياض
 معيقات تعلم الرياضيات للمرحلة الثانوية في .  (7002)القضاة ،أحمد ، واألبرط ،محمد

 1،العدد 7، المجلد  المجلة العلمية كلية التربية . مدينة ذمار باليمن كما يراها الطلبة
 .295-272ص، جامعة أسيوط،  الجزء األول،
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 دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل (. 1551)الكرش ، محمد أحمد
بدولة قطر كما يراها المعلمون العلمي للطالب في مادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية 

 . 115-19، ص12،العدد مركز البحوث التربوية.والطالب
  روجع بتاريخ ) . المرحلة الثانوية ) تصنيف الصف العاشر (.  7005) ،عبد اهلل ، اللوامة

 .  http.//shoukry.mam9.com/t13-topic.من موقع(  7005، 19، سبتمبر) 
 تالميذ لدى الرياضيات علُّمت صعوبات (.7005)المجيدل، عبد اهلل و اليافعي ، فاطمة عبداهلل 

 دراسة . معلمات الرياضيات نظر وجهة من ظفار في األساسي من التعليم األولى الحلقة
 .122-159، ص2+5، العدد  79،المجلد مجلة جامعة دمشق، .ميدانية

 ،بمادة الرياضيات للطلبة التحصيلي المستوى بين العالقة (.7002)عبداهلل  المجيدل 
 ، 43 العدد ، العربية اتحاد الجامعات مجلة .الفني للتعليم الداخلية والكفاية العام وتحصيلهم

 .األردن ، عمان 
 ، تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غير تقليدية.( 7009)حنفي إسماعيل محمد  محمد .

 .رشدالالرياض ،مكتبة 
 ، الناشر عالم الكتب:  القاهرة .  المدرسة والتمدرس.( 1551)محمد  مرسي. 
 دار الراية للنشر  :مان عَ . أساليب تدريس الرياضيات (. 7001)مريزق،هشام ودرويش،جعفر

 .والتوزيع
 ، الرياض،جامعة الملك  .طرق تدريس الرياضيات  (.م1515)عبد اهلل عثمان  المغيرة

 .سعود ،عمادة شئون المكتبات
 ، الكمبيوتر في العملية دور . الرياضيات تعليم في قرارات(. 1559)محمد أمين المفتي

العدد  ،1المجلد  ، معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ، مجلة العلوم التربوية التعليمية ،
 .القاهرة ، 1

  قضايا في تعليم وتعلم الرياضيات مع إشارة خاصة للعالم ( .1552)مينا ، فايز مراد
 .يةمكتبة األنجلو المصر  :القاهرة  الطبعة الثانية ، .العربي

 ، المؤتمر العلمي  . بدائل معاصرة لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات.( 7002)فايز مراد  مينا
القاهرة  الرياضيات للجميع ، .السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 .17 -9ص  ، يوليو 11 -12جامعة عين شمس ، -،دار الضيافة 
 ، الجمعية المصرية  . للجميع األسباب والمتطلباتالرياضيات . ( 7002)فايز مراد  مينا

 .  7002يوليو ،  المؤتمر العلمي السابع ، لتربويات الرياضيات 

http://shoukry.mam9.com/t13-topic
http://shoukry.mam9.com/t13-topic
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 والمدارس . الخطة الدراسية بمدارس التعليم العام(.7015)وزارة التربية والتعليم اإلماراتية
 من( 7015، 11يونيو ،)روجع بتاريخ  .الخاصة ، التي تطبق مناهج الوزارة

 .www.moe.gov.ae.موقع
  العلمي  12-11خطة التعليم الثانوي للصفين . وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 .2115والعلوم اإلنسانية،
  األهداف العامة . 2112 -2111الخطة الخمسية .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 .للتعليم
  اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي (.2111)الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم العالي .

 .دليل المعلم لمبحث الرياضيات الصف الحادي عشر علوم إنسانية 
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 االستبانة في صورتها األولية ( 2) ملحق رقم 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 غزة–الجامعة االسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس

 .نسانيةفرع العلوم اإل –صف الحادي عشر الرياضيات لل ة /  تي  معلم/ عزيزي 

 -:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

مع أصدق دعواتي لكم بالتوفيق والسداد ، ونظرا لخبرتكم في مجال تدريس الرياضيات فان الباحث يقوم بإعداد دراسة 

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها لطلبة الصف الحادي " -: بعنوان

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في "  خان يونسبمحافظة انسانية  عشر علوم

 .المناهج وطرق التدريس

 :األخذ بعين االعتبار بعض المالحظات التاليةوالباحث يرغب منكم التكرم باإلجابة  عن اسئلة االستبانة مع 

ى نتائج دقيقة حول االجابة على فقرات االستبانة بكل صدق وموضوعية للوصول ال -1

 .موضوع الدراسة

في محل امانة وثقة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  المعلومات التي تدون -2

 .المتعلقة بهذه الدراسة

امام كل فقرة  من فقرات هذه االستبانة تحت درجة الحكم التي ( X)ارجو وضع عالمة   -3

 .تعبر عن رأيك مع اعطاء حكم واحد لكل فقرة

 :مثال
كبيرة  الفقرة

 جدا
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
     × توظيف معلومات الرياضيات في مواقف حياتية للطالب

   أي أن درجة توفر توظيف معلومات الرياضيات في مواقف حياتية للطالب كبيرة جدا        
 -: معلومات عامة

 .انثى □                  ذكر □:                       الجنس

 .غير ذلك □    ماجستير        □بكالوريوس           □:                       المؤهل األكاديمي

 .فما فوق 20 □            20-6 □                  5-2 □    :                عدد سنوات الخبرة 

 .مدرستين □مدرسة واحدة         □:      عدد المدارس التي يدرس بها

 عبد هللا يونس الهباش: الباحث                                                                                                 

 غزة–الجامعة اإلسالمية                                                                                    
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 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

 الدراسي المعوقات التي تواجه الطلبة التي تتعلق بالمنهاج: المجال األول 

      يوظف المعلومات الرياضية في صورة مواقف حياتية  .1

      تترابط وحدات الكتاب المقرر فيما بينها   .7

      الكتاب المقرر يعرض الدروس بطريقة مناسبة وواضحة   .5

      المقرر يراعي الخبرة السابقة في مادة الرياضيات الكتاب  .2

      تساعد الدروس المقررة على زيادة الثروة الرياضية للطلبة  .9

      صعوبة المحتوى في المنهاج الفلسطيني الجديد للرياضيات  .6

      تراعي األنشطة المتعلقة بمادة الرياضيات لميول الطلبة وحاجاتهم  .2

      المقرر مع النضج العقلى للطالبيتالءم الكتاب   .1

      الكتاب المقرر غني بتدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة  .5

      تراعي دروس الكتاب المقرر الفروق الفردية بين الطالب  .10

      الكتاب المقرر يعرض الدروس بطريقة مشوقة  .11

      الكتاب المقرر ينمي روح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب  .17

       



140 
 

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

 جه الطلبة والتي تتعلق بالطالباالمعوقات التي تو:المجال الثاني

      يهتم الطالب بالواجبات البيتية  .15

      ينسى الطالب المعلومات الرياضية الجديدة   .12

      يتقبل الطالب فكرة التعلم الذاتي  .19

      الطالب بتحصيله في مادة الرياضياتيهتم   .16

      توجد اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات  .12

      يستطيع الطالب متابعة الحصص التي تغيب عنها  .11

      يهتم الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي   .15

      يتوفر لدى الطالب جو دراسي مساعد داخل البيت  .70

      الستكشاف التطبيقات والتعامل معها يتيح للطلبة فرص  .71

      تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما  .77

      الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة بالطالب  .75

      متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب  .72

      المقررضعف التفاعل بين المعلم والمتعلم في أثناء شرح دروس   .79

      قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث واإلطالع  .76
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      ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين الرياضية  .72

      عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط الغير واضحة في المقرر  .71

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

 جه الطلبة والتي تتعلق بالمعلماالمعوقات التي تو:  الثالثالمجال 

      يستخدم المعلم أساليب تدريس متنوعة  .75

      المعلم يعزز أعمال الطلبة  .50

      ينوع المعلم في أساليب التقويم في مادة الرياضيات  .51

      يستخدم المعلم وسائل تعليمية متنوعة في تدريس مادة الرياضيات  .57

      استخدام أسلوب الحفظ المتبع في تدريس مادة الرياضيات  .55

      طريقة شرح المعلم لدروس الرياضيات مشوقة وممتعة  .52

      يتابع المعلم حلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات البيتية  .59

      المعلم يوضح الهدف من الدرس المقرر  .56

      يعد المعلم خطط عالجية للطلبة الضعفاء  .52

      النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية  .51

55.  
سوء التكيف بين المعلمين والطلبة يؤدي إلى ضعف في 

 الرياضيات
     

      عدم األخذ باألسس الفنية عند بناء المنهاج الدراسي  .20
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      شعور المعلم بالضيق في أثناء تدريس الرياضيات  .21

      األعمال اإلداريةإرهاق المعلم لكثرة   .27

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

 جه الطلبة والتي تتعلق بالبيئة المدرسية والصفيةاالمعوقات التي تو:  المجال الرابع

      توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة  .25

      يوجد اكتظاظ في أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد  .22

      المناسبة في الغرفة الصفية وجود اإلضاءة  .29

      وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف  .26

      وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة  .22

 المدرسيةجه الطلبة والتي تتعلق باإلدارة االمعوقات التي تو:  المجال الخامس

      الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر كافية  .21

      مصادر التعلم المتعلقة بالرياضيات داخل المدرسةتوفر   .25

      السياسة العامة للمدرسة إما متشددة أو متسيبة  .90

      انعدام االتصال و التواصل بين المدرسة واألسرة  .91

97.  
عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول اليومي 

 للطالب
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  (8)ملحق رقم 

 استبانة المعلمين في صورتها النهائية 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 استبانة معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية من وجهة نظر المعلمين

 غزة–الجامعة االسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس

 .فرع العلوم اإلنسانية –صف الحادي عشر الرياضيات لل ة /  تي  معلم/ عزيزي 

 -:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب " -:االستبانة التي بين يديك وضعت للتعرف على
قوم وهي عنوان دراسة ي"  خان يونسبمحافظة عليها لطلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية 

 .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريسالباحث بإعدادها 
 :األخذ بعين االعتبار بعض المالحظات التاليةعن أسئلة االستبانة مع عليه يرغب الباحث منكم التكرم باإلجابة و

 فقرة والمقسمة إلى أربعة مجاالت48البالغ عددها  فقرات االستبانةجميع اإلجابة على  -1

 .بكل صدق وموضوعية للوصول الى نتائج دقيقة حول موضوع الدراسة
في محل أمانة وثقة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  المعلومات التي تعطى -2

 .المتعلقة بهذه الدراسة

نة تحت درجة الحكم التي أمام كل فقرة  من فقرات هذه االستبا( X)أرجو وضع عالمة   -3

 :مثال/ تعبر عن رأيك مع إعطاء حكم واحد لكل فقرة
كبيرة  الفقرة

 جدا
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
     × عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية

   للطالب كبيرة جدا عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية أي أن درجة        

 -: معلومات عامة 

 .أنثى □                  ذكر □:                       الجنس
 .غير ذلك □    ماجستير        □بكالوريوس            □:                      المؤهل األكاديمي 

 .20فوق  □             20-6 □                   5-2 □    :                عدد سنوات الخبرة 

 .مدرستين □مدرسة واحدة         □:      عدد المدارس التي يدرس بها

 الباحث                                                                                                               

 عبد هللا يونس الهباش                                                                                             

 غزة–الجامعة اإلسالمية                                                                                       
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 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 ليلةق متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي: المجال األول 

      .عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية   .1

      .ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر   .7

      . عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة للطلبة   .5

      . عدم مراعاة المقرر للخبرات الرياضية السابقة لدى الطلبة   .2

      .صعوبة محتوى الرياضيات في المنهاج الفلسطيني الجديد   .9

      .عدم مراعاة األنشطة في كتاب الرياضيات لميول الطلبة وحاجاتهم  .6

      .عدم مالءمة الكتاب المقرر للمستوى العقلي للطالب   .2

      . ندرة وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة   .1

      .قلة مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين الطلبة   .5

10.  
الغالف ) عدم األخذ باألسس الفنية عند بناء الكتاب المقرر 

 (.إلخ .... ، الطباعة ، الرسومات واألشكال ، الخارجي 
     

11.  
ضعف مراعاة الكتاب المقرر لتنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى  

 .الطلبة 
     

  معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب: المجال الثاني

      .عدم اهتمام الطالب بالواجبات البيتية   .17

      . نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة   .15

      .الذاتي عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم   .12
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 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلم: المجال الثالث 

      .عدم استخدام المعلم أساليب تدريس متنوعة   .72

      .عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز   .71

      .ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة الرياضيات   .19

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

      .وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات   .16

      .عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي تغيب عنها   .12

11.  
وسائل الترفيه، ) تعيق تحصيله الدراسي مثلاهتمام الطالب بأمور 

      (  .إلخ.....متابعة اإلنترنت ، المباريات

      .عدم توفر جو دراسي مساعد داخل البيت   .15

      .عزوف الطلبة عن السؤال عن النقاط غير الواضحة في المقرر   .70

      .تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما   .71

77.  
األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة الظروف 
 .بالطالب

     

      .عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب   .75

      .ضعف تفاعل الطالب في الموقف التعليمي    .72

      .قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث واإلطالع   .79

      .والقوانين الرياضية ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد   .76
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      .قلة التنويع في أساليب التقويم التي يتبعها المعلم   .75

      للوسائل التعليمية في تدريس مادة الرياضياتعدم استخدام المعلم   .50

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة

      .اتباع المعلم الطريقة التقليدية لشرح الدروس الرياضية   .51

      .عدم متابعة المعلم لحلول الطلبة ألوراق العمل والواجبات البيتية  .57

      .قبل البدء بالشرح عدم توضيح الهدف من الدرس   .55

      .عدم إعداد خطط عالجية للطلبة الضعفاء   .52

      .النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية   .59

      .تدني مستوى التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة   .56

      .شعور المعلم بالضيق في أثناء تدريس الرياضيات   .52

      .باألعمال اإلدارية  إرهاق المعلم   .51

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية: المجال الرابع 

      .عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة    .55

      .األعداد الكبيرة للطلبة داخل الفصول   .20

      .عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية   .21
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      .عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف    .27

      .وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة   .25

      .عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر   .22

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة

      .عدم توفر مصادر التعلم المتعلقة بالرياضيات داخل المدرسة    .29

      .اإلدارة المدرسية المتشددة أو المتسيبة   .26

      .انعدام االتصال و التواصل بين المدرسة واألسرة   .22

عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول اليومي   .21
 .للطالب 
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 ( 3) ملحق رقم 

 استبانة الطلبة في صورتها النهائية 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 استبانة معوقات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر علوم إنسانية من وجهة نظر الطلبة

 غزة–الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس

 .اإلنسانيةفرع العلوم  –حادي عشر ة الصف ال/ تي  طالب / عزيزي 
 -:السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات  وبعد 

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها " -:وضعت للتعرف على االستبانة التي بين يديك
وذلك وهي عنوان دراسة يقوم الباحث بإعدادها " بمحافظة خان يونس  إنسانيةلطلبة الصف الحادي عشر علوم 

 .استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس
 -:االستبانة مع مراعاة ما يلي  أسئلةوالباحث يرغب منكم التكرم باإلجابة  عن 

بكل صدق  فقرة والمقسمة إلى أربعة مجاالت  20البالغ عددها فقرات االستبانة جميع على اإلجابة -1
 .نتائج دقيقة حول موضوع الدراسة إلىوموضوعية للوصول 

وثقة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي المتعلقة بهذه  أمانةفي محل  تعطيها المعلومات التي -7
 .الدراسة

كل فقرة  من فقرات هذه االستبانة تحت درجة الحكم التي تعبر عن رأيك  أمام( X)وضع عالمة   أرجو -5
 :مثال/  حكم واحد لكل فقرة إعطاءمع 

كبيرة  الفقرة
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

     × عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية
 كبيرة جدا المواقف الحياتيةعدم ربط المعلومات الرياضية في  أي أن درجة        

 -:معلومات عامة 
 .أنثى □ذكر                   □:                       الجنس 

 الباحث                                                                                       

 .عبد هللا يونس الهباش
 غزة-الجامعة اإلسالمية  
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 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 كبيرة

متوسط
 ة

 قليلة
قليلة 
 جدا

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالكتاب المدرسي: المجال األول 

      .عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية  .1

      .ضعف الترابط بين وحدات الكتاب المقرر   .2

0.  
عرض دروس الكتاب المقرر بطريقة غير مناسبة 

 .للطلبة
     

4.  
المقرر للخبرات الرياضية السابقة الكتاب عدم مراعاة 
 .لدى الطلبة

     

5.  
في المنهاج الفلسطيني الرياضيات محتوى صعوبة 
 .الجديد 

     

6.  
الرياضيات لميول الطلبة في كتاب عدم مراعاة األنشطة 

 .وحاجاتهم
     

      .العقلي للطالبللمستوى عدم مالءمة الكتاب المقرر   .7

      .عدم وجود تدريبات للفئة المتفوقة من الطلبة  .8

9.  
مراعاة دروس الكتاب المقرر للفروق الفردية بين  قلة

 .الطلبة
     

1..  
تنمية روح اإلبداع ل الكتاب المقرر ضعف مراعاة

 .واالبتكار لدى الطلبة
     

 معوقات تعلم الرياضيات المتعلقة بالطالب: المجال الثاني

      . الطالب بالواجبات البيتيةعدم اهتمام   .11

      .نسيان الطالب للمعلومات الرياضية الجديدة   .12
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      . عدم تقبل الطالب لفكرة التعلم الذاتي  .10

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

      . ضعف اهتمام الطالب بتحصيله في مادة الرياضيات  .14

      .الطالب نحو تعلم الرياضياتوجود اتجاهات سلبية لدى   .15

16.  
عدم مقدرة الطالب على متابعة الحصص التي تغيب 

 .عنها
     

17.  
مثل        اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي 

 ( .إلخ .....، المباريات ، اإلنترنت ، وسائل الترفيه ) 
     

      . عدم توفر جو دراسي مساعد داخل البيت  .18

19.  
 في الواضحة غير النقاط عن السؤال عن الطلبة عزوف
 .المقرر

     

      تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو كليهما  ..2

21.  
الظروف األمنية واالقتصادية والسياسية الصعبة 

 . المحيطة بالطالب
     

      . عدم متابعة األسرة التحصيل الدراسي للطالب   .22

      .التعليمي  الطالب في الموقفتفاعل ضعف   .20

24.  
قلة اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات من حيث البحث 

 . واإلطالع
     

25.  
ضعف مستوى الطلبة العام في القواعد والقوانين 

 .الرياضية 
    

 
 
 
 

 تعلم الرياضيات المتعلقة بالمعلممعوقات : المجال الثالث 
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26.  
  في تدريس مادة تلقينتركيز المعلم على أسلوب ال

 . الرياضيات
     

 الفقرة م
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جدا

      . عدم استخدام المعلم ألساليب التعزيز  .27

      . التكيف بين معلمي الرياضيات والطلبة تدني مستوى  .28

29.  
عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية في تدريس مادة 

 . الرياضيات
     

0..  
لحلول الطلبة ألوراق العمل عدم متابعة المعلم 
 . والواجبات البيتية

     

      .النظرة السلبية للمعلم باتجاه طالب فرع العلوم اإلنسانية  .01

  تعلم الرياضيات المتعلقة باإلدارة المدرسية والبيئة الصفية  معوقات: المجال الرابع 

      . عدم توفر بيئة مدرسية مريحة للطلبة   .02

      .  الكبيرة للطلبة داخل الفصولاألعداد   .00

      . عدم توفر اإلضاءة المناسبة في الغرفة الصفية   .04

      .  عدم وجود أثاث مناسب ومريح داخل غرفة الصف   .05

      . وجود المدرسة في أماكن بعيدة عن مساكن الطلبة  .06

      . عدم كفاية الحصص األسبوعية المخصصة للمقرر  .07

      . المتسيبة أو المتشددة المدرسية اإلدارة  .08
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      . واألسرة المدرسة بين التواصل و االتصال انعدام  .09

4..  
 .  عدم مالءمة توقيت حصص الرياضيات داخل الجدول

 اليومي للطالب
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 ( 4)ملحق رقم 

 مقابلة 

 .علوم إنسانية /مقابلة لمعلمي مقرر الرياضيات للصف الحادي عشر

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور مقترح للتغلب عليها لطلبة " لبحث بعنوان 

 . "الصف الحادي عشر علوم إنسانية بمحافظة خان يونس 

 .-مناهج وطرق تدريس  -وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير 

 -: أسئلة المقابلة

ر علوم إنسانية في تعلم مقرر هل هناك معوقات تواجه طلبة الصف الحادي عش -1

 الرياضيات؟

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

 هة نظرك وما مدى انتشارها؟ما أسبابها من وج -2

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

 ما هي طرق العالج المقترحة؟ -3

------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 األسئلة اإلضافية التي تم إضافتها هل تعتبر هذه الفقرات معوقات

 .هل عدم ربط المعلومات الرياضية في المواقف الحياتية تعتبر معوق؟
--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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وسائل الترفيه، متابعة اإلنترنت ، ) هل الفقرة اهتمام الطالب بأمور تعيق تحصيله الدراسي مثل 
 .تعتبر معوق؟ ( إلخ.....المباريات

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 .ام المعلم ألساليب التعزيز؟ما رأيك؟ هل عدم استخد
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 .هل الفقرة عدم إعداده خطط عالجية للطلبة الضعفاء معوق؟ 
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 .األسبوعي للرياضيات داخل الجدول اليومي للطالب معوق؟ هل عدم مالءمة توقيت الحصص 
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

  

                                                                          

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                  

 باشعبد هللا يونس اله

 غزة-الجامعة اإلسالمية
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 ()ملحق رقم

 رسالة إلى السادة المحكمين

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 غزة–الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم لمناهج وطرق التدريس

 .حفظه هللا/.............................................................................السيد 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

معوقات تعلم الرياضيات ووضع تصور : " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

الصف الحادي عشر علوم إنسانية لطلبة مقترح للتغلب عليها 

وإلغراض هذه الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة موجهة إلى "  يونسبمحافظة خان 

ولثقة الباحث في سداد وصواب رأيكم  معلمي الرياضيات للصف الحادي عشر علوم إنسانية

 -:،فإنه يأمل من سيادتكم التكرم بتحكيم استبانة البحث موضوع الدراسة من حيث 

 .سالمة صياغة الفقرات .2

 .لمناسبة كل فقرة للمجا .8

 .حذف أو إضافة ما ترونه مناسبا  .3

 وهللا ولي التوفيق

                                                                                                                 

 الباحث 

 عبدا هلل يونس الهباش

 غزة-الجامعة اإلسالمية 
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 (6)ملحق رقم 

 أسماء السادة المحكمين

رياضيات ، الجامعة  دكتوراه في مناهج وطرق التدريس،  إبراهيم حامد األسطل/الدكتور .1
 .اإلسالمية ،غزة

عزو إسماعيل عفانة نائب عميد كلية التربية وأستاذ المناهج وطرق / األستاذ الدكتور .7
 .التدريس رياضيات ،الجامعة اإلسالمية ، غزة

تدريس رياضيات ،موجه رياضيات بوكالة يحيى ماضي ،دكتوراه في مناهج وطرق / الدكتور .5
 .الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين

، دكتوراه مناهج وطرق تدريس رياضيات ،جامعة األقصى ،خان خالد خميس السر/ الدكتور .2
 .يونس

، دكتوراه مناهج وطرق تدريس رياضيات ،جامعة األقصى ،خان  منير أحمد/ الدكتور .9
 .يونس

، دكتوراه مناهج وطرق تدريس رياضيات ، مدير مدرسة  نمحمود أحمد حمدا/ الدكتور .6
 .أحمد عبد العزيز اإلعدادية لالجئين الفلسطينيين

 .، دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم ، الجامعة اإلسالمية ،غزة فتحية اللولو/ الدكتورة .2
 ،ماجستير مناهج وطرق تدريس رياضيات ،موجه رياضيات بمديرية التربية سهيل شبير. أ .1

 .والتعليم خان يونس
 .، موجه رياضيات بمديرية التربية والتعليم  شرق خان يونس محمد الفرا. أ .5
، ماجستير مناهج وطرق تدريس رياضيات ،معلم في مدرسة هارون الرشيد  حسني العتال.أ .10

 .الثانوية للبنين
، ماجستير مناهج وطرق تدريس رياضيات ،معلم في مدرسة هارون الرشيد  مراد األغا. أ .11

 .الثانوية للبنين
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 (7)ملحق رقم 

 ن الذين تم مناقشتهم في وضع التصور المقترحوالمعلم

، معلم مرحلة ثانوية ثاني عشر علوم باإلضافة إلى ثاني عشر علوم إنسانية،  سالم صالح. أ
 .يونس مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، خان

علوم +، معلم مرحلة ثانوية ثاني عشر علوم إنسانية باإلضافة إلى حادي عشر علوم بشيرالفرا. أ
 .يونس إنسانية، ، مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، خان

حادي عشر علوم إنسانية، مدرسة + ، معلم مرحلة ثانوية ثاني عشر علوم إنسانية  رائد لقان. أ
 .اإلسراء الثانوية للبنين، خان يونس

 مدرسة الجنان الثانوية للبنين ، ،ية،معلم مرحلة ثانوية حادي عشر علوم إنسانمحمود الخطيب. أ
 .خان يونس

  



158 
 

 (2)ملحق رقم 
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 (9)ملحق رقم 
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 (   20)  ملحق 
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 (  22)  ملحق  رقم  
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 (12)ملحق رقم 

 خطوات تطبيق التصور المقترح

يقوم المعلم بتهيئة الطلبة لتطبيق هذه الدروس قبل البدء بالمنهاج ، فيوضح لهم أهميته ،  -
 .ودوافع التطرق إليه ، ومدى الفائدة التي ستعود عليهم من وراء تطبيقه

الهدف الذي يراد تحقيقه في كل حصة من حصص هذا التصور يقوم المعلم بتوضيح  -
 .المقترح

بعد ذلك يقوم المعلم بعرض النشاط الموجود في الدرس األول مثاًل ، وذلك من خالل مناقشة  -
األمثلة مع الطالب وحل التدريبات والتمارين المعطاة بحيث يكون هناك تقييم أوال بأول لسير 

 .هذه العملية
تقويم نهائي لهذا التصور من خالل امتحان قصير يعطى على كل درس من وبعد ذلك يوجد  -

 .هذه الدروس

ليك اآلن هذه الدروس موضحة في المالحق من   (.12)إلى ( 15)وا 
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 (13)ملحق رقم 

 .جمع وطرح األعداد الصحيحة/ الدرس األول 

 .في اإلشارة ( متشابهين ،مختلفين)يجمع عددين صحيحين ( 1/  األهداف

 .في اإلشارة ( متشابهين ،مختلفين)يطرح عددين صحيحين ( 7           

 .عند جمع أي عددين صحيحين لهما اإلشارة نفسها نضع اإلشارة ثم نجمع العددين * /قاعدة 

عند جمع أي عددين صحيحين مختلفي اإلشارة نضع إشارة العدد األكبر ثم نكتب ناتج طرح * 
 .األصغر من األكبر

 . ب( = ب -) -،  (  ب -+ )أ =  ب   -أ :  عددان صحيحان فإن  أ ، بإذا كان * 

 :مما يأتي  جد ناتج كل/ ( 1)مثال 

 (1-(+)2-( )د (         9-+)7( ج       7(+6-( )ب     1+5( أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل/ ( 1)تدريب 

 (1-( +)2-( )د (    6-+)2(ج     6(+5-( )ب      1+5(ا

 :مما يأتي ناتج كلجد / (2)مثال

  6-(5-( )د       1-(9-( )ج (    2-)-2( ب      6-5( أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل /(2)تدريب 

  2-(2-( )د      1-(2-( )ج (     1-)- 2( ب        1-17( أ

 :جد ناتج ما يلي /واجب بيتي

  1-6+5( ج            5+9+2(ب          2+2( أ

  12-11( و            5-(17-()ه(       5-)-5(د
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(- 4)  

15 

 (14)ملحق رقم

 .جمع وطرح الكسور االعتيادية: الدرس الثاني 

 .يجمع كسور اعتيادية متحدة المقام( 1 :األهداف 

 .يطرح كسور اعتيادية متحدة المقام( 7           

نقوم بجمع ( أي لها نفس المقام)عند جمع أو طرح الكسور االعتيادية متحدة المقام  :القاعدة 
 .البسط لكل من الكسرين ونضع الناتج ويبقى المقام كما هو دون تغيير

 :مما يأتي  جد ناتج كل/ ( 1)مثال 

 (             +ج(         +              ب(              +               أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل/ ( 1)تدريب 

 (             +ج       (        +       ب(              +                أ

 :مما يأتي جد ناتج كل/ (2)مثال

 -     (ج      -(        ب                  -(             أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل /(2)تدريب 

 -      -    (ج    -  (       ب   -  (              أ

 :جد ناتج ما يلي /واجب بيتي 

  -+               (ج+                     (ب    (              +أ

  -            (و+   +       +               ( ه             -         -(        د

  

- 1  

11 

  4 

11 

2 

6 

1 

6 

1 

3 

1 

3 

- 3  

12 

 5 

12 

2 

7 

3 

7 

2 

5 

1 

5 

2 

2 

7 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

8 

5 

8 

5 

7 

2 

7 

7 

 أ

4 

 أ

  3 

14

1 

  6 

14 

3 

3 

5 

3 

  4 

6 

  1 

6 

3 

7 

2 

7 

1 

7 

2 

8 

1 

8 

3 

8 

1 

 ب

2 

 ب

2 

 ب

7 

15 
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 (15)ملحق رقم 

 .جمع وطرح الكسور االعتيادية مختلفتي المقام: الثالث الدرس 

 .يجمع كسور اعتيادية مختلفتي المقام( 1: ألهداف ا

 .يطرح كسور اعتيادية مختلفتي المقام( 7           

 :،       كسرين اعتياديين فإن ،   إذا كان       :  القاعدة

 

           +   +=    =    =                    = 

 .الطرح      وبطريقة مماثلة تتم عملية الطرح مع تغيير إشارة الجمع     إلى إشارة 

 :  ما يأتيم جد ناتج كل( / 1)مثال 

 -(        ج   (        +ب          +     (      أ

 : جد ناتج كل مما يأتي( / 1)تدريب 

 -(        ج   (      +  ب   (           +     أ

 : جد ناتج كل مما يأتي( / 2)مثال 

 - (         ب    (           +  أ

 : جد ناتج كل مما يأتي( / 2)تدريب 

 -   (         ب     +   ( أ

 :جد ناتج كل ما يلي / واجب بيتي 

 -   (         ب     +      ( أ

ج

 د ـ

 أ

 ب

 (ب× جـ  (  +  )د× أ )

 د× ب 

  (مقام األول× بسط الثاني )+  (مقام الثاني× بسط األول  )

 حاصل ضرب المقامين 

ج

 د ـ

 أ

 ب

- + 

1 

2 

1 

3 

1 

4

3 

1 

3 

1 

5 

1 

6 

1 

2 

1 

3 

1 

5 

1 

2 

1 

4 

1 

3 

2 

5 

4 

2 

4 

7 

2 

5 

2 

3 

5 

6 

5 

8 

3 

7 

7 

5 

3 

4 

1 

4 

5 

2 
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 (16)ملحق رقم 

 ضرب األعداد الصحيحة :الدرس الرابع 

 يجد ناتج ضرب أعداد صحيحة معطاة :الهدف 

  :لقاعدة ا

  حاصل ضرب أي عددين صحيحين متشابهين في اإلشارة هو عدد صحيح موجب. 
 حاصل ضرب أي عددين صحيحين مختلفين في اإلشارة هو عدد صحيح سالب. 

 : قاعدة اإلشارات لعملية ضرب األعداد الصحيحة هي : * تذكر أن

   )+(  ×  )+(      )+( =   )+( ×(-( =   )-  ) ×( =  )+(-(          )- ) ×(-)+(  = ) 

 :مما يأتي  جد ناتج كل /( 1)مثال 

  (5-)×1(  ه      1-×(5-)( د         6× (2-)( ج       2×2(  ب     9×5(   أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل  /( 1)تدريب 

  (2-)×1( ه      (2-)×(2-)( د        5×(9-)( ج       7×1(   ب     5×2(   أ

   (5-)×(11-)(  و

 :     مما يأتي  جد ناتج كل /( 2)مثال 

   (5-)×(7-)×(7-)( ج     5×(5-)×(2-)(   ب    7×5×2 ( أ

 :  مما يأتي  جد ناتج كل  /( 2)تدريب 

    (1-)×(7-)×(9-)( د        2×(5-)×(7-)( ج       5×5×1-(   ب    7×7×1(   أ

 :مما يأتي  جد ناتج كل /واجب بيتي 

  5×(7-)× (1-)(  د       (7-)×(2-)×(1-)( ج    (2-)×(17-)(   ب    (6-)×2(   أ

 1×5×7( ه
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 (12)ملحق رقم 

 حل معادلة خطية جبريا من الدرجة األولى بمتغير واحد في ح :الدرس الخامس 

 .يحل الطالب معادلة خطية من الدرجة األولى وبمتغير واحد :الهدف 

 .حل المعادلة معناه إيجاد قيمة المجهول فيها :القاعدة 

 :من المعادالت التالية في ح  جد مجموعة حل كل /( 1)مثال 

     17=1+س7(د       1=س7-1(ج        1-=9+س(ب         11= س5( أ
  15+س =1+س5( و    2=2+س(ه

 :جد مجموعة حل كل من المعادالت التالية في ح   /(1)تدريب 
 س  5 -1=19( د          2=س -1( ج    11=1+س(ب       17=س2( أ
  15+س -= 5+س( ه

 :من المعادالت التالية في ح  جد مجموعة حل كل /( 2)مثال 
  5=ص +فأوجد حل المعادلة س     9=إذا كانت س (   أ
  12=ص+س -فأوجد حل المعادلة  1 -=إذا كانت ص( ب

 :من المعادالت التالية في ح  جد مجموعة حل كل /( 2)تدريب
     12=س+فأوجد حل المعادلة ص   5=إذا كانت س    (أ
  15=ص+فأوجد حل المعادلة س 6=إذا كانت ص ( ب

 :من المعادالت التالية في ح  جد مجموعة حل كل   /واجب بيتي 
 6= 5+س 5 (  ا

     2+س7( =1-س)2( ب

 19-=ص+فأوجد حل المعادلة  س   2=إذا كانت س(  ج

 

 



168 
 

Abstract 

This study aimed to discover the obstacles of learning math, and to put 
apreview to overcome such obstacles for grade 11 human sciences 
stream in khan younis,the problem of the study is specified by 
discovering these obstacles and to put a preview to overcome it,to 
achieve that the study sought to answer some questions as mentioned. 
The researcher used in his study the descriptive anylitical method which 
is represented in tow questionnaires for the teachers and the students 
.The validity and reliability of these tow questionnaires are approved by 
suitable ways. The sample of the study is consists of(366) students 
and(38) teachers. After that they were analyzed statistically using (spss) 
programme to pinpoint the major obstacles of maths, learning for grade 
11 human sciences stream . Then the researcher interviews some math 
teachers for grade11 human sciences stream to recognize the obstacles 
and a clearer way. The study tools are implemented in the second 
semester of 2012/2013.            
The results were as follow :There are some obstscles in maths, learning 
for grade 11 human sciences stream .The most highlighted obstacles 
are related to the questionnaire fields. The first field belongs to the 
textbook .The units of the textbook are weakly related to each other, 
also it does not care about students needs and interests. The next field 
is related to the students and the obstacles are; the students are 
interested in some other things which may affect their achievement like 
internet, football matches , entertainment ………etc,Besides,there is 
ageneral weakness  in memorizing the mathematical rules.Finally 
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students have negative attitudes towards maths learning . Another field 
is related to the teacher in which the obstacles are : the teachers use 
the traditional methods in presenting maths lessons.They don’t use the 
educational aids in their lessons, and they use lecturning rather than 
discussion .The last field is related to classroom environment and school 
administration,It is clear that the most important obstacles are the over 
crowded classrooms and the inapprobraite lessons programme for the 
students . 
According to the previous  results mentioned through this study the 
researcher has many recommendations, these obstacles shouldn’t  be 
ignored , math syllabus human sciences stream are to be reconsidered , 
and diagnostic tests should be provided to pinooint the weakness points 
in order to remedy them .In addition you should make sure that students 
have to learn maths basics since the elementary . 
Allso teachers should be stimulated differently . Finally communication 
should be clear with the school, family, community and the  ministry of 
higher education these obstacles. 
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