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ييدف البحث الى التعرف عمى )مدى وعي معممات الرياضيات لمصف 

لمنظومة ميارات التعميم الفعال وصعوبات تعمم السادس االبتدائي 
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 ما مدى ممارسة معممات الرياضيات لميارات التعميم الفعال. -1
ن ( بي5...ىل ىناك فرق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -2

استجابات المعممات في مدى ممارستيم لميارات التعميم الفعال تعزى 
 لممؤىل العممي.

( بين 5...ىل ىناك فرق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -3
استجابات المعممات في مدى ممارستيم لميارات التعميم الفعال تعزى 
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Abstract: 

The research aims to identify the extent of mathematics 

teachers’ awareness of the elementary stage of the 

effective teaching skills system and the difficulties of 

learning mathematics in light of some variables to 

achieve the goal of the research, the following questions 

and hypotheses were put forward: 

-What is the extent of mathematics teachers' awareness 

of effective teaching skills? 

-Are there statistically significant differences (0,05) 

between teachers' responses in their extent awareness of 

effective teaching skills that attributable to academic 

qualification? 

-Are there statistically significant differences ( 0,05)  

between teachers' responses in their extent awareness of 

effective teaching skills that attributable to years of 

service? 

-What are the difficulties in learning mathematics for the 

sixth grade of primary school? 

The research was limited to math teachers for the sixth 

grade of elementary schools affiliated with the education 

of first karkh, because females are the predominant class 

of mathematics teachers for the academic year (2020-

2021) the research sample consisted of 77 teachers 

distributed by 35 with a bachelor’s degree and 42 with a 

diploma, the research tools consisted of two 

questionnaires, the first questionnaire containing two 

parts, the first for teacher skills and the second for 

learner skills and an open questionnaire to identify 

mathematics learning difficulties for the teacher and the 

learner from the preparation of the researcher   
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 المشكمة

ان التعميم بمفيومو العام يتضمن غايات اسمى من تحصيل المعارف والميارات اال          
وىي تربية وأعداد الفرد لالندماج في الحياة اليومية , فالتعميم ىي عممية ابداع لممعرفة تعمل 
عمى احداث تغيرات منظمة مقصودة في البنى المعرفية لممتعمم ولما كان الفرد ىو محور 

ة التعميمية والتربوية والتي من أىم أولوياتيا ىو نمو الفرد الشامل من اجل أعداده العممي
ليكون مواطنا صالحا لنفسو ولمجتمعو  وفي ظل التداخل بين التعميم والتعمم تبرز االنشطة 
المنوطة بالمعمم الفاعل والتعميم الفعال القائم عمى أساس التفاعل بين المعمم والمتعمم حيث أن 

ات المعمم تسيم في ترسيخ اثار عقمية وفكرية لدى المتعممين تعمل عمى اثارة الدافعية ميار 
 لمتعمم والتي ليا دور كبير في نجاح عممية التعميم والتعمم.

أن أي ضعف في المرحمة االبتدائية والتي تعتبر مرحمة اساسية النتقال اثر التعمم 
الية نظرا لزيادة كم ونوع المفاىيم دون معالجة يكون من الصعب معالجتو في مراحل ت

والميارات في المراحل التالية ,أن تدريس الرياضيات يتطمب ميارات اساسية ينبغي ان 
يمارسيا المعمم ويتمكن منيا, منيا ما يتعمق بأىداف تدريس الرياضيات وكيفية االعداد 

 (.12, 2.11لمدروس من حيث التخطيط والتنفيذ والتقويم ) البموي , 
صعوبات تعمم الرياضيات والتي تتمثل في االخطاء الرياضية التي يقع فييا  ان

المتعممين والتي تتطمب من المعمم االنتباه الى ىذه االخطاء ومحاولة عالجيا بصورة مستمرة 
وذلك بسبب البنية اليرمية لمرياضيات واي تراكم ليذه االخطاء يؤدي الى الفشل في التعمم 

لدى المتعمم وسبب لمنفور من المادة وايضا تنعكس عمى مواد تعميمية  وبالتالي تصبح صعوبة
اخرى نظرا لوجود الرياضيات في مواد عممية اخرى ومن خبرة الباحثة الطويمة في مجال 
التدريس ترى ان اغمب المعممين ينظرون الى التعميم نظرة ضيقة عمى اساس نقل المعرفة 

ناك ضرورة لمبحث عن مدى وعي معممي الرياضيات الصماء من الكتب المقررة ولذلك كان ى
بميارات التعميم الفعال االساسية من اجل االرتقاء بمستوى االداء التعميمي والذي ينعكس 
ايجابا عمى مستوى المتعممين والتعرف عمى االخطاء الرياضية والتي تمثل صعوبات تعمم من 

 المادة ونحو التعميم بصورة عامة .اجل عالجيا وبالتالي زيادة الدافعية واالتجاه نحو 
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 اهمية البحث
ان تعميم وتعمم الرياضيات يواجو العديد  من االتجاىات السمبية وعزوفا من قبل          

المتعممين وتدنيا في التحصيل وقصورا في نقل المعرفة الرياضية ويوصي المجمس الوطني 
( بتطوير بيئة تعمم الرياضيات وان يعزز ...NCTM( )2لمعممي الرياضيات المدرسية )

الفيم بشكل فعال ومن الضروري ان يكون المعممين مدركين لمصعوبات التي تواجو المتعممين 
 (  182, 6..2في تعمم الرياضيات . )ابو فخر,

أن المرحمة االبتدائية تمثل مرحمة تعميم اساس تقوم عمى أساس تمبية حاجات المتعمم 
من خالل التربية والتعميم والتي تسيم في اكتسابو قدرا مناسبا من المعارف االساسية 

والميارات والقيم واالتجاىات من اجل مواصمة التعميم والحياة , ويعتبر المعمم حجر االساس 
في العممية التعميمية ويقف عميو نجاحيا الى حد كبير لذلك تيتم الدول والييئات والمؤسسات 

المعمم قبل الخدمة واثناءىا وتقويم أداءه فجودة التعميم تتوقف عمى جودة أداء التربوية بأعداد 
 : االتيالمعمم وبذلك تظير أىمية الدراسة من خالل 

وضع قائمة بالميارات االساسية لمتعميم الفعال لمادة الرياضيات والتي يظير من خالليا  -
 التفاعل المتبادل بين المعمم والمتعمم .

من ذوي االختصاص التعرف عمى ىذه الميارات كمعيار لتقيم اداء  تساعد المشرفين -
 معممي المرحمة االبتدائية لتعميم مادة الرياضيات .

أعداد وتحديد ميارات اساسية لمتعميم الفعال لمادة الرياضيات لخدمة مؤسسات أعداد  -
 المعممين في تخصص الرياضيات في برامج اعداد معمم الرياضيات .

تقويم واقعي لمدى وعي معممي الرياضيات بالميارات االساسية من خالل  تقدم الدراسة -
التعرف عمى مدى ممارستيم ليذه الميارات كونيا تيتم بمادة ميمة وىي الرياضيات 
ولكون شريحة كبيرة من المتعممين تعاني من صعوبات في تعمميا التعرف عمى االخطاء 

ميم اساس ىذلك الصعوبات التي يواجييا الرياضية والتي تمثل صعوبات تعمم لمرحمة تع
 المتعمم اثناء عرض مادة الدرس.

الحصول عمى اداة تقويمية والتأكد من صدقيا وثباتيا وصالحيتيا لقياس مستوى ميارات  - 
 التعميم الفعال لدى معممي الرياضيات .
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 اهداف البحث
 ييدف البحث الحالي الى االجابة عن االسئمة االتية :

 مامدى وعي )ممارسة (  معممات الرياضيات بميارات التعميم الفعال.  -
( بين استجابات المعممات  5...ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -

 في مدى وعييم بميارات التعميم الفعال تعزى لممؤىل العممي.
بين استجابات (   5...ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -

المعممات في مدى وعييم بميارات التعميم الفعال تعزى لسنوات الخدمة وماىي صعوبات تعمم 
 الرياضيات لمصف السادس االبتدائي . 

 حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى معممات الرياضيات لممدارس االبتدائية  الالئي يدرسن 

لتربية الكرخ االولى لمعام الدراسي  \العامة الصف )السادس(  االبتدائي التابعة لممديرية 
(2.2.- 2.21. ) 

 تحديد المصطمحات 
يشير الى ادراك االنسان لذاتو وما يحيط بو ادراكًا (  لغوًيا  :8911الوعي عرفه ) بدوي, 

 مباشرًا وىو اساس كل معرفة .
يئتو (:وىو يشير الى ادراك االنسان لنفسو وب Longman Dictionary, 1989عرفه ) 

 (2.2, 2.17المحيطة                   ) الفضمي , 
 (  :إجرائياوتعرف الباحثة مدى الوعي ) 

مدى ممارسة المعممين لميارات التعميم الفعال والتي تظير من خالل  استجابة أفراد  وىو 
العينة عمى فقرات اداة الدراسة وتقاس في تعرف الفرق بين الفقرات التي حصمت عمى اعمى 

 .   ترتيب والفقرات التي حصمت عمى اقل ترتيب
 المنظومة وعرفها كل من :

وىي جممة من العناصر المترابطة بروابط معينة اذا تغير احد ىذه الروابط تغيرت الروابط   -
        (                                                                                21, 1984االخرى .)احمد ,
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ىي بناء  يتكون من عدة عناصر لكل عنصر وظيفة محددة يؤدييا وترتبط ىذه  -
العناصر بعالقات مترابطة حيث يؤدي ىذا البناء وظيفة محددة ولو سمات تميزه عن 

 (376,  ...2غيره في المحيط الخارجي . )ممحم ,
كما يقوم عمى ىي بنية ذات تكامل وترابط بين مكوناتيا وعناصرىا ترابطا وظيفيا مح -

 (      41,  4..2اساس من التفاعل الحيوي بين مكوناتيا.   ) وطفة والشياب , 
 وتعرفها الباحثة اجرائيا: 

وىي مجموعة من العناصر المترابطة ذات التفاعل المتبادل والمتضمنة مجموعة من 
التقويم(   –فيذ التن –االدوار الخاصة بالمعمم والمتضمنة ميارات تعميمية من حيث ) التخطيط 

 وميارات لممتعمم والتي تسيم بدورىا في الوصول الى التعميم الفعال .
 وعرفها كل من : ةالمهار 

 ( 149,  1993وىي قدرة عقمية تمكن الفرد من اداء عمل ما بدرجة متقنة . ) الخوالدة ,   
لخبرة ىي نشاط  معقد معين يتطمب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنظمة وا -

 (277, 2.13)عبد العزيز ,   طة التي الى ىدف محدد.     المضبو 
وىي النشاط المنظم المقصود الذي يقوم بو المعمم والمتعمم من  :إجرائيا وتعرفها الباحثة

استعمال ميارات التعميم الفعال داخل الصف الدراسي والقائمة عمى اساس التفاعل المتبادل 
 بين المعمم والمتعمم لتحقيق اىداف تعميم الرياضيات 

 التعميم الفعال
لمدرس وبراعتو في خمق االثارة وىو التدريس الذي يقوم عمى اساس  بعدين وىما ميارة ا -

العقمية والفكرية لدى الطمبة وتؤثر ايجابيا في نوع التعميم والطاقة االيجابية بين المدرس 
 ( 2.5, ...2والطمبة ) ابراىيم , 

وىو مجموع النشاطات واالجراءات التي يقوم بيا المدرس في البيئة المدرسية عن قصد  -
جال التدريس دون اىدار الوقت والطاقة) عفانة بيدف الوصول الى نتائج مرضية في م

 ( 17, 7..2ونائمة , 
استراتيجيات  وباستخداموىو قدرة المعمم عمى التصرف بطريقة مقصودة ومخطط ليا  -

تعميم تتناسب والموقف التعميمي وبحسب االىداف المرسومة من اجل حدوث تفاعل 
 (29, 7..2صفي بينو وبين المتعمم ) الياشمي والدليمي , 
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:وىو عممية تفاعل متبادل بين المعمم والمتعمم عمى اساس ان لكل منيما دور  وتعرفه الباحثة
ف التعمم بما يقوم بو المعمم من )تخطيط وتنفيذ وتقويم(  محدد )ميارات (يقوم بيا لتحقيق اىدا

لمادة الدرس وما يقوم بو المتعمم من االستجابة الفاعمة التي تكسبو العديد من الميارات والتي 
 تصل بو الى تعمم فعال .
 صعوبات تعمم الرياضيات

-(Lurner, 1997) 
                                                                       ء العمميات الحسابية المرتبطة بيا (وىو اضطراب القدرة عمى تعمم المفاىيم الرياضية واجرا) 
 ( .8, 6..2حافظ , ) 

 (2..2, )الزيات
)ىو مصطمح يعبر عن عسر او صعوبة في فيم واستخدام المفاىيم والحقائق الرياضية والفيم 

, 2..2عمى اجراء العمميات الحسابية( .) الزيات ,  الحسابي واالستدالل العددي او القدرة
549 ) 

 (0222القريطي , )  -
) وىو اضطراب في القدرة عمى تعمم المفاىيم الرياضية والعجز عن فيم واجراء العمميات  -

 ( 439, 5..2الحسابية االساسية االربعة وتسجيل الحمول ( ) القريطي , 
 وتعرفه الباحثة  -

وىو العائق الذي يحد من قدرة المتعمم عمى استيعاب المفاىيم والتعميمات والحقائق الرياضية 
 او اجراء العمميات الحسابية الالزمة لحل مسألة رياضية 

 الخمفية النظرية والدراسات السابقة 
 التعميم الفعال   :المحور االول

مم في عممية التعمم فال يكون متمقي ىو ذلك النمط من التعميم الذي يفعل دور المتع        
سمبي لممعمومات بل مشاركا وباحثا عن المعمومة بشتى الوسائل الممكنة ,  وىو نمط من 
التعمم الذي يعتمد عمى النشاط والمشاركة االيجابية لممتعمم والتي يقوم من خالليا بالبحث 

الفروض واالنتاج والتي  مستخدما مجموعة من االنشطة والعمميات العممية كالمالحظة ووضع
 (    18, 2.11تساعده لموصول الى المعمومة وتحت اشراف المعمم. ) البموي , 
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 مواصفات التعميم الفعال
استثارة خبرات المتعممين السابقة بأسموب يتسم بالبساطة الن التعقيد يقمل من فرص  -

 تعمم واثارة دافعيو .التعمم واالنطالق منيا لمتعميم الجديد قائما عمى اساس تعزيز الم
مع طريقة التدريس واسموب المعمم   يتالءماالقتصاد في الوقت والجيد والذي ينبغي ان  -

من طريقة كي يتالفى عيوب طرائق  بأكثرفي ضوء االىداف المحددة وان يستعين 
 التدريس التقميدية لكي يحقق تعميم ناجح وفعال .

المتعممين وتشويقيم لمدرس بشتى الوسائل ان يكرس المعمم جيده ووقتو في جذب انتباه  -
لتحقيق اىداف التعمم  هتعمم وتوجيو نشاط المتعمم ومجيودويتضمن العديد من مصادر ال

وان يبقى لمتعمم اثر لدى المتعمم مبنيا عمى اساس الفيم ومستمرا وقابال لمتطبيق في 
 مواقف اخرى ليكون اكثر فاعمية  .

 : التعميم الفعال تتضمن ( ان سمات0222ويرى )ابو مموح, 
التعميمية التعممية والتحسين المستمر في اساليب  لألنشطةالتخطيط والتحميل المستمر  -

 التدريس واالنشطة التربوية .
اعتماد التقويم الذاتي لممعمم من اجل تحسين االداء ومعرفة مدى تحقيق االىداف  -

 المحددة لممادة التعميمية .
ن الفعال بين المتعممين انفسيم من جية ومع المعمم من جية االعتماد عمى الية التعاو  -

 اخرى .
تحقيق الترابط والتكامل بين  التخطيط لمموقف التعميمي  وبين تنفيذه داخل الصف  -

 (5, 4..2الدراسي    ) ابو مموح , 
 االحداث التدريسية لمتعميم الفعال  استراتيجية

 : المقدمة وتتضمن -1
 تنشيط االنتباه في ضوء االىداف المحددة  -
 اثارة االىتمام والدافعية نحو تعمم مادة الدرس الجديد  -
 تقديم نظرة عامة تمييدية لمدرس -

 :  المتن ويتضمن -2
 استدعاء المعرفة السابقة المتصمة بمادة الدرس الجديد  -
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 تركيز االنتباه لمعالجة المعمومات واالمثمة   -
 :  التطبيق ويتضمن -3

 دام استراتيجيات تعميمية استخ -
 (62,  2.14التغذية الراجعة التقويمية       ) مصطفى ,  -

 ادوار المعمم الفعال 
يعد المعمم احد المكونات االساسية في العممية التعميمية وىو حجر الزاوية في تطويرىا      

وره مقتصرا ويتوقف ىذا االثر عمى مدى كفايتو ووعيو , لقد تطورت ميام المعمم فمم يعد د
عمى تمقين المعارف لممتعممين بل اصيح يتعداه الى خمق اجواء مناسبة لمتعمم خاصة في 

 مجال اثارة الدافعية نحو التعمم فأصبح بذلك المعمم ىو الموجو والمرشد .
% من التأثير في تكوين المتعمم في حين تشترك العناصر االخرى .6ان دور المدرس يمثل 

% وليس ىناك من يقوم مقامو ميما استخدمت من وسائل .4ية بنسية في العممية التعميم
ومن  ( 32, ...2تربوية ومصادر معرفة فأن اثر المدرس يفوق أثرىا جميعا .) عدس , 

 : اهم ادوار المعمم
مساعدة التالميذ عمى اختيار المعرفة المناسبة وتدريبيم عمى كيفية استخدام المعرفة  -

 درات الالزمة لالستفادة منيا .وتزويدىم بالميارات والق
تشكيل تفكير المتعممين وتعويدىم عمى التفكير العممي وكيفية الحصول عمى المعمومات  -

 وطريقة استخداميا وتقويم اداء المتعممين من حيث المعارف المكتسبة .
تنفيذ السياسة التربوية من خالل دراسة االىداف التعميمية وجودة تنفيذ المناىج وتنظيم  -

لنشاطات الصفي وغير الصفية المرتبطة بيا وحفظ النظام وضبط الفصل . ) قطامي , ا
2..9  ,16.  ) 

 : (ان من ادوار المعمم الفعال 8999)عدس , ويرى 
التخطيط الجيد : فالتخطيط ىو عممية رصد لموسائل واالمكانات ثم تصميم اطار  -1

 التعميمية في غرفة الصف .عمل في ضوء ذلك ليعين المعمم في مواجية المواقف 
االدارة الصفية الناجحة : يحتاج المعمم لكي يتم تعميمو بشكل فعال الى معرفة  -2

السميمة وبذلك يحاول تفادي  الوجيةاالساليب الالزمة في االدارة الصفية وتوجيييا 
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واستخدام وقوع المشكالت او يحول دون وقوعيا ويضع قواعد واجراءات لمسموك 
 ط الصف وادارتو بنجاح .بمحددة في ضاستراتيجيات 

يحفزىم لمقيام بالتعمم  الدافعية لمتعمم والتحصيل الدراسي : يحتاج المتعممين الى ما -3
لدى المتعممين من دافعية ومحاولة تقويتيا  فعمى المدرس الفعال الكشف عن مدى ما

 (396, 1999والحفاظ عمى استمراريتيا .) عدس ,
 مهارات التعميم الفعال 

 مهارة التخطيط  -8
وىي عممية عقمية منظمة ىادفة تؤدي الى بموغ االىداف المرسومة بفعالية وىي من المكونات 

 اليامة لعممية التعميم وتتضمن :
 التخطيط الطويل االمد  -

 وىو التخطيط لسير العممية التعميمية في ضوء االىداف العامة لممقرر الدراسي .
 التخطيط المتوسط االمد  -

تحديد االىداف المراد انجازىا خالل فصل دراسي او خالل شير واحد وتوزع ىذه وتتضمن 
 االىداف عمى مدى اربعة اسابيع .

 التخطيط قصير االمد  -
 وىي خطط قصيرة يحتاجيا المعمم في عممو اليومي وتتضمن :

االنشطة -حقائق (  –تعميمات  –محتوى الدرس ) مفاىيم  -االىداف السموكية  -1
 الواجبات المنزلية  -اساليب التقويم  -عميمية والوسائل الت

 مهارة التنفيذ  -0
وىي ميارة تبدأ بالتييئة الذىنية وتنتيي بالتعامل المؤثر والفعال بين المعمم وطمبتو والتي    

 تمكن المعمم من ادارة الصف بحكمة وفاعمية .
و منظمة وىي ميارة تتضمن عممية تشخيص وعالج ووقاية وىي عمميمهارة التقويم : -

تقدير التحصيل الدراسي لكل متعمم   -لتحديد مدى تحقيق االىداف التربوية وتتضمن 
وتشخيص صعوبات التعمم كذلك تقدير الفعالية التربوية لكل من المنيج وادوات واساليب 

 (         4,  .2.1التعميم . ) الشيراني , 
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 صعوبات تعمم الرياضيات :المحور الثاني
تعد الرياضيات من المواد الدراسية الميمة التي يعاني المتعممين من صعوبة في              

تعمميا مما يترتب عميو الخوف من المادة وتجنب دراستيا , فالرياضيات ىي لغة رمزية 
عالمية وىي لغة اساسية لكثير من انماط تواصل وتعايش االنسان من حيث التفكير 

وادراك العالقات الكمية والمعرفية , ان صعوبات تعمم الرياضيات تمثل واالستدالل الرياضي 
بالمقارنة مع  متأخراكثر صعوبات التعمم شيوعا وانتشارا مع ان االىتمام بيذه الصعوبة جاء 

 ( .26, 1993صعوبات القراءة والكتابة . ) توفيق , 
 المظاهر السموكية لذوي صعوبات تعمم الرياضيات 

المفظية والمغوية : وتتضمن الصعوبة في تحديد المصطمحات الرياضية الصعوبات  -1
لفظيا او في حالة عرضيا شفييا اي صعوبة في فيم او استيعاب االرقام وقراءة 

 الرموز الرياضية  واجراء العمميات الحسابية وتطبيق القوانين والنظريات.
 قوانين الرياضية .الصعوبات الكتابية : وتتضمن الصعوبة في كتابة الرموز وال -2

الصعوبات الحياتية : وتتضمن التعامل مع الموضوعات الرياضية الحقيقية مثل التعامل  -3
 ( 429, 9..2مع النقود او المسائل ذات العالقة بالحياة اليومية . ) بطرس , 

 تحديد صعوبات تعمم الرياضيات من الناحية العممية 
ورة عامة وتعمم الرياضيات بصورة خاصة ظيرت تعريفات عدة تناولت صعوبات التعمم بص

 والتي تتضمن عناصر مشتركة ومنيا :
قاموس التربية يتضمن صعوبات التعمم تتمثل بنسبة االجابات الخاطئة التي يجيب عمييا  -

 (Terry &Thomas ,1997, 201االفراد في اختبار معين ) 
لتعمم عمى ان وتتفق مجموعة من اراء الباحثين والمتخصصين في مجال صعوبات ا -

% من المتعممين الى حل اسئمة 25الصعوبة تقاس بالعائق الذي يحول دون توصل 
 ( 18, 4..2االختبار التشخيصي بشكل صحيح ) العكة , 

 اسباب صعوبات تعمم الرياضيات
ان صعوبات التعمم تختمف من مرحمة دراسية الى اخرى وىي بذلك تنتقل من           

 مرحمة الى اخرى ومن العوامل المتعمقة بالمتعمم :
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صعوبة اكتساب المتعممين لممفاىيم والعالقات والقوانين الرياضية وانحسار ممارستيا  -1
درة عمى التمثيل وتوظيفيا لتصبح جزء من المعالجة العقمية اليومية وضعف الق

 المعرفي لممعمومة .
تتطمب جيدا  انصراف اىتمام المتعممين الى المجاالت االكاديمية السيمة التي ال -2

عقميا وعدم االىتمام بممارسة االنشطة العقمية التي تعالج المسافات واالشكال 
( وىنا يظير دور المعمم في  422, 6..2والعالقات الكمية والعددية .) ممحم , 

قيام بالتصدي ليذه الصعوبات وترى الباحثة ان ىناك مجموعة من االجراءات ال
 ومنيا :

خضوع المتعممين الختبارات معيارية المرجع لمدى محدد من المادة الدراسية لمقارنة اداء  -
 اقرانو داخل الصف الدراسي . بإداءالمتعمم 

متعممين وتحديد نسبة اجراء المعمم اختبارات تشخيصية بصورة مستمرة لتحديد اداء ال -
الخطأ وبالتالي معالجة ىذه االخطاء بصورة مستمرة وتقديم التغذية الراجعة وبذلك تتم 

 معالجة اخطاء المتعمم والوصول الى التعمم ذو المعنى .
استعمال اختبارات محكية المرجع وىي اداة فاعمة في يد المعمم لمتأكد من تحقيق  -

المعمم وتأكيد المعمم عمى مبدأ انتقال اثر التعمم لكون االىداف التي يتم وضعيا من قبل 
المعرفة الرياضية تتضمن معرفة مترابطة وبذلك يسيم في تقميل عممية الحفظ  التي يمجأ 

 يستطيع فيميا  المتعمم الييا في المعمومات التي ال
 الدراسات السابقة  -

 المحور االول 
 دراسات حول التعميم الفعال  

 (0221الجبوري , دراسة ) 
ىدفت الدراسة الى التعرف الى ميارات التدريس الفعال لدى معممي المغة العربية       

المؤىل  –ومعمماتيا في صفوف التربية الخاصة وعالقتيا ببعض المتغيرات ) الجنس 
( معمما ومعممة من معممي المغة العربية في صفوف 76العممي(, تكونت عينة البحث من )

( فقرة 54الخاصة في محافظة نينوى وكانت اداة البحث ىي استبانة اشتممت عمى )التربية 
موزعة عمى خمس مجاالت وكانت النتائج تظير قمة استخدام معممي المغة العربية لموسائل 
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التعميمية فيما لم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات عينة 
دريس الفعال تعزى لمتغير) الجنس (واظيرت فروق ذات داللة البحث الستخدام ميارات الت

 احصائية لمتغير )المؤىل العممي( لصالح ذوي شيادة البكموريوس .
 (0288دراسة ) ابراهيم وعبد الكريم , 

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى ميارات التدريس الفعال لمدرسي المرحمة االعدادية         
المؤىل العممي (  –سنوات الخدمة  –ومدرساتيا وعالقتيا ببعض المتغيرات وىي ) الجنس 

( مدرسا ومدرسة من مدرسي المرحمة االعدادية في محافظة 63تألفت عينة البحث من )
( فقرة موزعة عمى ثمان مجاالت من ميارات 85ن استبانة شممت )نينوى , اعد الباحثا

التدريس الفعال أظيرت النتائج ان مدرسي المرحمة االعدادية يمارسون ميارة عرض المادة 
الدراسية بشكل جيد واظيرت قمة استخدام الوسائل التعميمية فضال عن قمة استخدام القراءات 

درسي ولم تكشف عن فروق ذات داللة احصائية تعزى الخارجية المتعمقة بمادة الكتاب الم
لمتغير )الجنس( ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير )االختصاص العممي( وعدم 

 وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير) سنوات الخدمة (.
 (0283دراسة )الكريطي , 

ريخ في المرحمة ىدفت الدراسة الى تعرف مستوى اتقان مدرسي ومدرسات التا
المتوسطة لميارات التدريس الفعال , اجريت الدراسة في محافظة بابل وكانت اداة البحث 

( ميارة معتمدا الباحث عمى المالحظة كأداة تقويم وبمغ حجم العينة 25استبانة تتألف من )
( مدرس ومدرسة واسفرت نتائج البحث عمى ان مدرسي ومدرسات المرحمة المتوسطة .6)

( ميارة وتشير النتيجة الى ضعف مستوى اتقانيم لميارات 25( ميارة من اصل )11ون )يتقن
 التدريس الفعال .

 دراسات حول صعوبات تعمم الرياضيات: المحور الثاني
 (0229دراسة )المجيدل واليافعي , 

ىدفت الدراسة الى التعرف الى العوامل المؤثرة في ظيور صعوبات تعمم الرياضيات 
ذ الحمقة االولى من التعميم االساسي في سمطنة عمان من وجية نظر معممات لدى تالمي

الرياضيات وسبل تجاوزىا وكذلك مدى تأثير مستوى تأىيل وتدريب المعممات في التعامل مع 
ىذه الفئات من التالميذ اختار الباحثان المنيج الوصفي التحميمي المتمثل في االطالع عمى 
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( معممة 183يات التي تواجو التالميذ وقد شممت عينة البحث )واقع صعوبات تعمم الرياض
( وفقا لمقياس ليكرت .4من معممات الرياضيات وكانت اداة الدراسة استبانة مكونة من )

الخماسي وكانت النتائج وجود عوامل مدرسية تسببت في نشوء صعوبات تعمم الرياضيات 
توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى  وقمة تعاون اولياء االمور مع معممي المدرسة وال

 لمتغير سنوات الخدمة او مستوى التأىيل في تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات .
 (0288دراسة ) الثبيتي , 

ىدفت الدراسة الى تحديد صعوبات حل المشكالت الرياضية المفظية لدى تمميذات الصف 
ت لممرحمة االبتدائية في المممكة الرابع االبتدائي من وجية نظر معممات ومشرفات الرياضيا

( 135العربية السعودية اختارت البحثة المنيج الوصفي وطبقت الدراسة عمى عينة عددىا ) 
( مدرسة من المدارس الحكومية 135معممة ومشرفة لمادة الرياضيات لممرحمة االبتدائية في )

المشكمة المفظية ترجع وكانت اداة البحث استبانة مؤلفة من محورين االول ىو صعوبات حل 
لعوامل ذاتية والثاني يرجع لطبيعة المشكمة المفظية واسفرت النتائج عن صعوبات في قراءة 
وفيم المشكمة المفظية وصعوبات تمثيل وترجمة المشكمة المفظية وصعوبة في التخطيط وتنفيذ 

 الحل لممشكمة المفظية وصعوبة التأكد من صحة الحل .
 (0280دراسة )سامية , 

ىدفت الدراسة الى تميز ذوي صعوبات تعمم الرياضيات واالجابة عمى االسئمة االتية : مدى 
االساسية ومدى اختالف توزيع ىذه  مفاىيملساب ذوي صعوبات تعمم الرياضيات اكت

الصعوبات بين التالميذ ومعرفة الفروق بين الجنسين لمصف الرابع االبتدائي في الجزائر 
وتطبيق مجموعة من االدوات عمى عينة الدراسة وىي اختبار المفاىيم االساسية واختبار 

ظيرت النتائج ان الذكاء المصور الحمد زكي صالح واختبار تحصيمي في مادة الرياضيات, ا
صعوبة تعمم الرياضيات ترجع الى ضعف في اكتساب المفاىيم الرياضية االساسية وكذلك 

 يوجد اختالف في توزيع الصعوبات بين تالميذ الصف الرابع االبتدائي .
 منهج البحث واجراءاته

في  االبتدائيتألف مجتمع البحث من معممات الرياضيات لمصف السادس               
االولى لكون الشريحة االكثر انتشارا في تدريس  /لمدارس التابعة لممديرية العامة لتربية الكرخا

(  385الرياضيات في المدارس االبتدائية كانت من ) االناث ( حيث بمغ مجتمع البحث  )
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%( من المجتمع  .2معممة رياضيات  تدرس سادس ابتدائي  وتم اختيار العينة  بنسبة )
( معممة  باستثناء العدد المخصص لحساب الخواص 77بمغ عدد افراد العينة )االصمي حيث 
البحث ولتحقيق اىداف البحث تم تحديد عينة البحث تبعا لمتغير ) الخدمة   ألداةالسايكومترية 

 ( االتي :1والمؤىل العممي ( وكما ىو مبين في الجدول   ) 
 عدد سنوات الخدمة ( –لمؤهل العممي ) ا(توزيع افراد عينة البحث تبعا لمتغير8جدول ) 

 العدد   عدد سنوات الخدمة  العدد المؤىل العممي  العدد الجنس 
 

 اناث
 

77 
 
 
 

      

 
 بكموريوس

 
35 

 1- 1.     18 

11- 2. 
  

26 

 
 دبموم 

 
42 

21- 3.  14 

 19 سنة .3اكثر من 

 
 أداة البحث

بعد االطالع عمى االدبيات الخاصة بالتدريس الفعال و مضامين التعاريف التي تناولت        
التدريس الفعال والعديد من االستبيانات والمقاييس ذات العالقة تم اعداد اداة البحث حيث تمثمت 

ة ( فقرة موزع.5في استبانة من اعداد الباحثة وقت تضمنت االستبانة  في صورتيا االولية )
( مجاالت تمثل ميارات المعمم والمتعمم في التعميم الفعال واصبحت االداة بصيغتيا  4عمى ) 

( مجاالت لميارات المعمم تضمن المجال االول 3( فقرة موزعة كاالتي )45النيائية من )
( فقرة بينما ضم  14( فقرات والمجال الثاني ) التنفيذ ( وقد تضمن )9)التخطيط ( وقد تضمن ) 

( فقرة  اما المجال الرابع فيو خاص بميارات المتعمم في 11جال الثالث ) التقويم ( وتضمن )الم
( فقرة كان اليدف منيا عرض مجموعة من الميارات لجعل المتعمم  11التعميم الفعال وتضمن )

اكثر فاعمية واستجابة لمادة الرياضيات ومن خالل بيان رأي المعمم في ىذه الميارات حيث تمت 
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الاوافق ( وكانت درجات  –محايد  –جابة عمى ىذه الفقرات من خالل ثالث بدائل ) موافق اال
 ( عمى الترتيب .1-2-3االستجابة عمى شكل )

  األداةصدق 
اعتمدت الباحثة ىنا عمى الصدق الظاىري الستخراج صدق االستبانة, من خالل تقدير     

مدى تمثيل فقرات االستبانة لمسمة المراد قياسيا حيث ان من متطمبات المقياس الجيد تقييم 
, 1988درجة صالحية  وصدق الفقرة من خالل التوافق بين تقديرات المحكمين ) عودة , 

االستبانة عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال طرائق ( حيث تم عرض 157
تدريس الرياضيات والعموم النفسية والتربوية وعمى عدد من معممي الرياضيات وتم حذف 

( فقرة .5بعض الفقرات واعادة صياغة البعض االخر بعد كانت االستبانة تتكون من )
 % (                                                                                  83فقرة  وبنسبة اتفاق ) ( 45لتصبح االستبانة بصيغتيا النيائية تتكون من )

 ثبات االداة 
تم استخراج معامل الثبات ألداة البحث  بأخذ عينة من غير عينة البحث وبأستعمال معامل) 

يان يستجيب الفرد لعبارات االستبيان الف كرونباخ( ويفضل ىذا المعامل  لكون اداة البحث استب
( وىي قيمة  .8..( ,ان معامل الثبات )165,  ...2عمى مقياس ثالثي متدرج  ) عالم , 

 جيدة  .
 الوسائل االحصائية 

 معامل )الفا كرونباخ ( لحساب معامل الثبات لالستبانة  -1
, ...2) عالم ,   الوسط المرجح الستخراج الرتبة لكل فقرة من فقرات االستبانة . -2

165) 
اختبار تحميل التباين االحادي الستخراج داللة الفروق بين افراد العينة تبعا لمتغير  -3

 (3.8, 5..2سنوات الخدمة    )عالم , 
ومربع كاي الستخراج داللة الفروق بين افراد العينة تبعا لمتغير المؤىل العممي )ابو دقة  -4

 (62, 2.12وصافي ,
 وتفسيرها عرض النتائج 

 سيتم عرض النتائج ومناقشتيا من خالل االجابة عمى اسئمة البحث :
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ما مدى وعي معممي المرحمة االبتدائية بميارات التعميم الفعال سيتم عرض نتائج ىذا السؤال   -1
( وتمت مناقشة  2عمى ضوء المجاالت المتضمنة في اداة البحث وكما ىو موضح في جدول )

عمى اعمى ترتيب والتي حصمت عمى اقل ترتيب في كل مجال من  الفقرتين التي حصمت
 المجاالت بحسب االوساط المرجحة لكل فقرة :

 (فقرات المجال االول  ) التخطيط ( مرتبة حسب الوسط المرجح0جدول  ) 
 الفقرات        ت

 المجال االول     
 ) التخطيط (     

      امارسيا            
الوسط  

 المرجح

 
احيانا            دائما         الرتبة

 نادرا
     77   اضع خطة سنوية لممادة 1

- 
    

- 
        3     1 

 6     2.76     7  4  66   اضع خطة يومية لكل موضوع دراسي 2
احدد فقرات الخطة عمى ضوء الوقت  3

 المخصص لمحصة
  5.  27  -     2.64     7 

 3     2.89     -               8  69  لمدرساستعد مسبقا  4
 5     2.79     -   16   61   احمل محتوى موضوع الدرس 5
 9     2.51     4   29   44   اضع اىداف تعميمية  عامة  لممادة الدراسية 6
 8     2.59     2   27   48   اصيغ االىداف العامة بعبارات سموكية  7
الدرس واريطو بخبرات المتعمم اىيء موضوع  8

 الحياتية
  66   1.   1     2.84     4 

اىيء موضوع الدرس واربطو بمعمومات  9
 رياضية سابقة

  76   1   -     2.97     2 

يتضح من الجدول ان الفقرة  )اضع خطة سنوية ( قد حصمت عمى المرتبة االولى بوسط        
المعممين يعطون اىمية كبيرة لمخطة السنوية لكون وضع الخطة  ( وىذا يدل عمى ان 3مرجح بمغ ) 

السنوية من اولويات عمل المعمم في بداية كل سنة  يطالب بيا من قبل مدير المدرسة كذلك من قبل 
من الفقرات االساسية لمتعميم الفعال واحتمت الفقرة )اضع اىداف  المشرف االختصاص وىي تعتبر

( وبذلك يظير قمة اىتمام المعممين في ىذه الميارة 2.51ة بوسط مرجح )تعميمية ( المرتبة االخير 
التي تمثل  والتي تعد من الركائز االساسية لمتعميم بصورة عامة والتعميم الفعال بصورة  خاصة او

اىداف عامة تتعمق بالميارات التي يتوقع من المتعمم ان يتمكن من القيام بيا بعد المرور بخبرة 
 تعميمية .
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 (فقرات المجال الثاني ) التنفيذ ( مرتبة حسب الوسط المرجح3ول ) جد
 الفقرات             ت

 المجال الثاني          
 ) التنفيذ (          

الوسط  امارسها            
 المرجح

 
 دائما            احيانا      نادرا           الرتبة

 2   0.12 -    80   12   التزم بالخطة السنوية 8
 5   0.52 -   02   25   انوع في طريقة عرض الدروس 0
 3   0.90 -   1   58   اعرض الموضوع باسموب مشوق 3
احدد الهدف من استعمال الوسيمة  2

 التعميمية
  21   89   - 0.52   1 

اساعد المتعممين في اعداد وسائل  2
 تعميمية متنوعة

  21   08   - 0.50   1 

اوضف عرض الدرس بصورة جيدة  1
 عمى السبورة

  58   1   - 0.90   3 

اراعي دقة المعمومات المعروضة من  5
 مصادر متعددة

  21   08   - 0.50   1 

 0    0.91 -   8   51   اراعي الفروق الفردية بين المتعممين 1
اشجع المتعممين عمى المشاركة في  9

 الدرس
  58   1   - 0.90   3 

 1   0.50 -   08   21   اطرح اسئمة تثير التفكير لدى المتعمم 82
 2   0.92 -   5   52   اخمق روح المنافسة داخل الصف 88
 9   0.15 0   08   22   اهتم بتنمية المهارات الرياضية 80
اشخص صعوبات التعمم بصورة  83

 مستمرة
  22   30   8 0.22   82 

عرض موضوع  اجعل الصف هادئا عند 82
 الدرس

  55   -   -   3   8 

 
( ان الفقرة )اجعل الصف ىادئا عند عرض موضوع الدرس( حصمت عمى 3يتضح من الجدول )

من اجل  الناجحة( وىذا يدل عمى وعي المعمم ضرورة ادارة الصف 3المرتبة االولى بوسط مرجح )
استثمار الوقت المخصص لمحصة عمى اكمل وجو وخمق جو مناسب لعرض موضوع الدرس في 

( وىذا 2.67حين جاءت الفقرة ) اىتم بتنمية الميارات الرياضية ( بالمرتبة االخيرة بوسط مرجح ) 
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والتي يدل عمى ضعف االىتمام بالميارات الرياضية التي تمثل االساس في تعميم الرياضيات وتعمميا 
تتضمن الميارات الحسابية وميارات التفكير وغيرىا الكثير من الميارات التي يجب عمى المعمم 

 (. NCTM, 2000االىتمام بيا )
  ( فقرات المجال الثالث ) التقويم ( مرتبة حسب الوسط المرجح 2جدول )                 

 الفقرات   ت
 المجال الثالث )التقويم (

الوسط  امارسها        
 المرجح

 الرتبة 
 دائما     احيانا   نادرا    

استخدم التقويم التمهيدي قبل شرح موضوع  8
 جديد 

  35   
39 

  8   0.21 2 

    01   استخدم التقويم البنائي  اثناء عرض الدرس 0
28 

  1    0.02   1 

   00   اقدم تغذية راجعة فورية اثناء عرض الدرس 3
29 

  1   0.02   5 

احدد واجبات بيتية عند االنتهاء من عرض  2
 موضوع الدرس

  89   
21 

  80   0.29   9 

   81   انوع في وسائل التقويم  2
29  

  82   0.82   1 

   01   اضع صياغة واضحة السئمة االختبار 1
22 

  1   0.02   1 

اطرح اسئمة ذات عالقة بالموضوعات  5
 الرياضية

  08   
22 

  81   0.21   82 

اعطي الدرجة لالختبار بناء عمى مستوى  1
 االجابة 

  22   
02 

  0   0.10   8 

   25   اقدم تغذية راجعة السئمة االختبار 9
09 

  8   0.29   0 

   35   احمل اجابات الطمبة عمى اسئمة االختبار 82
32 

  1   0.22   2 

   21   اعيد اوراق االمتحان في وقت محدد 88
09 

  0   0.25   3 
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بناء عمى مستوى االجابة (  ( ان الفقرة ) اعطي الدرجة لالختبار4يتضح من الجدول ) 
(  وىذا ىو النمط السائد في المدارس من 2.62حصمت عمى المرتبة االولى بوسط مرجح ) 

الدرجات توزيع الدرجات عمى اسئمة االختبار وبالتالي عند التصحيح يكون ىناك مدى من 
يقوم المعمم باعطائيا تبعا لمستوى االجابة , اما الفقرة )اطرح اسئمة ذات عالقة بالموضوعات 

( وىذا يظير قمة وعي المعممين  6..2الرياضية ( احتمت المرتبة االخيرة بوسط مرجح ) 
باىمية الموضوعات الرياضية وضرورة وضع اسئمة تالئم ىذه الموضوعات من حيث تدرج 

حسب مستويات )المعرفة والفيم والتطبيق( واالنطالق نحو المستويات االعمى التي  االسئمة
تساعد عمى تنمية ميارات التفكير ووضع االىمية االسئمة في ضوء االىمية النسبية لكل 
موضوع من خالل استعمال جدول المواصفات لعمل اختبارات منظمة تخضع لمعايير القياس 

مية التعميم عممية منظمة لتحقيق االىداف التي وضع االختبار من والتقويم والتي تجعل من عم
 اجميا .

 (فقرات مهارات المتعمم في التعميم الفعال2جدول   ) 
موافق      محايد      غير  الفقرات  ت

 موافق
الوسط 
 المرجح

 الرتبة 

   8   39   35   يسأل ويشارك في موضوع الدرس 8
0.21 

  2 

   1   28    01   يتعاون مع زمالئه في حل الواجبات  0
0.02 

  1 

يستعمل خطوات في حل المسألة  3
 المفظية

  00   29   1   
0.02 

  5 

ينقل الخبرة السابقة الى مواضيع  2
 رياضية جديدة

  89   21   80   
0.29 

  9 

ينقل اثر تعمم الرياضيات الى المواد  2
 الدراسية االخرى 

  81   29   82   
0.82 

  1  

ينقل اثر تعمم الرياضيات  الى الحياة  1
 اليومية

  01   22   1   
0.02 

  1 

يسهم في اعداد وسائل تعميمية  5
 رياضية 

  08   22   81   
0.21 

  82 
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   0   02   22   يتنافس مع اقرانه داخل الصف  1
0.10 

  8 

   8   09   25   يحل الواجبات البيتية  9
0.29 

  0 

   1   32   35   يتعمم اخطائه الرياضية  82
0.22 

  2 

   0   09   21   يهتم بترتيب دفتر الرياضيات 88
0.25 

  3 

 
( ان الفقرة )يتنافس مع اقرانو داخل الصف ( احتمت المرتبة  5يتضح كم الجدول )       

( وىي تمثل الفكرة السائدة لدى المعمم والقطاع التربوي بصورة 2.62االولى بوسط مرجح ) 
عامة ان نشاط المتعمم ومشاركتو الصفية والتنافس مع اقرانو من الصفات الميمة لمتفوق 

مم والتي تعتبر صفة ميمة من صفات التعمم الفعال , بنما احتمت الفقرة )يسيم والنجاح لممتع
( وىذا يظير قمة  6..2في اعداد وسائل تعميمية رياضية ( المرتبة االخيرة بوسط مرجح  ) 

االىتمام بالوسائل التعميمية والتي تعتبر من االدوات الفاعمة لعممية التعمم والوصول الى 
محسوسة اقرب الى ذىن  بأدواتالرياضية المجردة  المفاىيممن خالل ربط التمكن من التعمم 

 المتعمم والتي تمثل عنصر من عناصر التعميم الفعال .
ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين استجابات المعممين في مدى وعييم بميارات  -2

 التعميم الفعال تعزى لممؤىل العممي
 ىو موضح في الجدول االتي : سيتم عرض نتائج ىذا السؤال وكما
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البحث عمى فقرات   المحسوبة والجدولية لتكرارات استجابات عينة( 0( قيمة )كا1جدول )     
 مهارات المعمم مجال التخطيط                              المجاالت  الواردة في اداة البحث تبعا لمتغير المؤهل العممي

 امارسها                 المؤهل العممي     ت
 دائما          احيانا             نادرا  

 
 0قيمة كا

 المحسوبة

 0.38   2                5   01    سبكالوريو    8
   2   82   05   دبموم  

 8.30   2             9   01   بكالوريوس   0
 2   81   01   دبموم  

 0.12   2   81   89   بكالوريوس   3
 2   05   82   دبموم  

 2.11   8   88   03   بكالوريوس   2
 2   82   01   دبموم  

 2   8   88   03   بكالوريوس   2
 2   01   81   دبموم  

 1.95   3   83   89   بكالوريوس   1
 2   02   85   دبموم  

 0.09   8   81   81   بكالوريوس    5
 2   02   85   دبموم  

 8.22   2   88   02   سبكالوريو    1
 2   81   02   دبموم  

 8.52   2   81    89   بكموريوس 9
 .   13   29   دبموم
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 مهارات المعمم مجال) التنفيذ (
 امارسيا                      المؤىل العممي    ت

دائما             احيانا                      
 نادرا

 2قيمة كا 

 المحسوبة

     بكالوريوس    1
24 

  11   .     1..2 

 .   18   24   دبموم   
 3.26   .   15   .2   بكالوريوس   2

 .   .2   22   دبموم  
 1.72   .   8   27   بكالوريوس   3

 .   16   26   دبموم  
 8.89   .   13   22   بكالوريوس    4

 .   21   21   دبموم  
 61..   .   19   16   بكالوريوس   5

 .   19   23   دبموم  
 1.29   .   8    27   بكالوريوس   6

 .   15   27   دبموم  
 2.52   .   12   23   بكالوريوس   7

 .   22   .2 دبموم  
 1.32   .   8   27   بكالوريوس   8

 .   13   29   دبموم  
 99..   .   8   27   بكالوريوس   9

 .   14   28   دبموم    
 .4.2   .   11   24   بكموريوس .1

 .   23   19   دبموم  
 75..   .   .1   25   بكالوريوس   11
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 .   16   26   دبموم  
 2.64   .   16   19   بكالوريوس   12

 .  21   21   دبموم  
 54..   .   17   18   بكالوريوس   13

 .   24   17   دبموم  
 2.59   .   6   29   بكالوريوس   14

 .   14   28   دبموم   
                               

 (  مهارات المعمم مجال  ) التقويم
ا مارسها                                                        الموهل العممي ت

 دائما            احيانا              نادرا     0قيمة كا
 2.88   2   89   81   بكالوريوس   8

 2   08   08   دبموم  
 8.29   2   08   82   بكالوريوس   0

 8   01   83   دبموم  
 0.22   2   80   03   بكالوريوس   3

 3   03   81   دبموم  
 0.19   2   1   05   بكالوريوس   2

 2   85   02   دبموم  
 3.92   2   81   89   بكالوريوس   2

 8   01   83   دبموم  
 2.22   2   2   32   بكالوريوس   1

 2   82   05   دبموم  
 2.01   2   88   02   بكالوريوس   5

 2   82   01    دبموم  
 2.92   2   80   03   بكالوريوس   1
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 2   89   03   دبموم  
 2.31   3   88   08   بكالوريوس   9

 2   02   85   دبموم  
 2.12   8   88   03   بكالوريوس   82

 2   02  81   دبموم  
 3.12   0   81   85   بكالوريوس   88

 2   01   81   دبموم  
                             

 مجال مهارات المتعمم                                 
 امارسها                           المؤهل العممي    ت

دائما                  احيانا                          
 نادرا

قيمة   
  0كا

 المحسوبة

 2.222   2   03    80   بكالوريوس   8
 2   05   82   دبموم   

 0.32   3   02 80   بكالوريوس   0
 0   38   9   دبموم  

 1.28   1   89   82   بكالوريوس   3
 2   33   9   دبموم  

 1.89   2   81   80   بكالوريوس   2
 2   30   2   دبموم  

 8.11   2   02   82   بكالوريوس   2
 2   32   5   دبموم  

 2.82   8   02   82   بكالوريوس   1
 0   01   80   دبموم  

 0.98   9   08   2   بكالوريوس   5
 2   05   82   دبموم  
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 2.22   8   89   82   بكالوريوس   1
 8   00   89   دبموم     

 8.25 8   85   85   بكالوريوس   9
 2   02   81   دبموم  

 8.52   2   81   80   بكالوريوس   82
  3   00   85   دبموم  

 2.92   0   81   85   بكالوريوس   88
 8    03   81   دبموم  

 ( 2( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  5.99الجدولية) ( 2قيمة )كا     
( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مدى وعي معممي الرياضيات 6يوضح الجدول ) 

الفقرات االتية كانت لصالح  ىما عدلميارات التعميم الفعال تعزى لمتغير ) المؤىل العممي ( 
 : سالبكالوريو لصالح حممة شيادة 

( 2( من ميارات المعمم ) اضع اىداف تعميمية ( حيث كانت   قيمة )كا 6الفقرة )    -

( ويعود السبب الى كون  5.99( وىي اعمى من القيمة الجدولية )  6.97المحسوبة  ) 
  سالبكالوريو المعممين لشيادة  بإكمالالدراسة  الجامعية التي حصل عمييا المعممين اما كانت 

شيادة دبموم تم الحصول عمييا قديما او التعين عمى شيادة حديثا بعد حصوليم عل 
حديثا وفي الحالتين تم اطالع المعممين عل مبادىء القياس والتقويم والتي  سالبكالوريو 

التعميمية والتي جرى التركيز عمييا في السنوات  االخيرة لمتعميم  باألىدافتتضمن االىتمام 
 الجامعي الخاص بكميات التربية .

 ( لميارات المتعمم الفعال ) ينقل اثر التعمم الى مواضيع رياضية اخرى (  4قرة ) والف
( وىي اعمى من القيمة الجدولية )  6.19المحسوبة )  ( 2حيث كانت قيمة ) كا

(   ان االىتمام في االطالع عمى مناىج الرياضيات  الحديثة والتي تم القيام  5.99
ة ضمن خطوات اعداد حممة الشيادة )بتحميل محتوى (الموضوعات  الرياضي

الجامعية لكميات التربية واالستفادة من المعرفة السابقة من اجل تعمم المعرفة الجديدة 
والذي يعتبر عنصر اساسي في تعميم الرياضيات وتعمميا لكون بنية الرياضيات 
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مييا ىرمية بحيث يبنى التعمم الجديد عل التعمم السابق وىذه المفاىيم تم التركيز ع
 حديثا وبيان اىميتيا الكبيرة . 

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين ممارسة معممي الرياضيات لميارات التعميم   -3
( ,  .3, اكثر من  .3-21,  .2 -11,  .1-1الفعال تعزى لمتغير ) الخدمة ( ) 

( وىي اقل من  12..وباستخدام اختبار تحميل التباين االحادي بمغت القيم الفائية المحسوبة ) 
( وبذلك يظير عدم وجود فرق داللة  5...( عند مستوى داللة ) 2.68القيمة الجدولية ) 

لخدمة وكم ىو مبين في جدول ) لمدى وعي  المعممين لميارات التعميم الفعال تعزى لمتغير ا
7 )                                               
نتائج تحميل اختبار التباين االحادي لعينة البحث تبعا لمتغير عدد سنوات   ( 5جدول   ) 

  الخدمة
مجموع  درجات الحرية مصدر التباين 

 المربعات
متوسط 
 المربعات

 القيمة الفائية                
 الجدولية    المحسوبة  

 0.11    2.80    88.29     03.891    3       بين المجموعات 
داخل 

 المجموعات
    53    1122.1   90.29   

 1115.99    51    الكمي
  

ويرجع السبب الى عدم وجود فروق تعود لمتغير الخدمة الى االعتماد عل نمط التعميم 
التقميدي الذي ييمل التحطيط واالىتمام بوضع االىداف واالىتمام بتنمية الميارات الرياضية 

انتقال اثر التعمم الى غيرىا من الميارات ذات االىمية الكبيرة والتي وكذلك التركيز عمى 
 ركزت عمييا نظريات التعميم والتعمم وطرائق التدريس الحديثة .

 ماهي صعوبات تعمم الرياضيات لمصف السادس االبتدائي -
تمت االجابة عمى ىذا السؤال من خالل استبانة مفتوحة حول صعوبات تعمم الرياضيات      

ن وجية نظر المعممين  حيث تم توزيع ىذه االستبانة عمى افر اد العينة والتي تضمنت ذكر م
اىم االخطاء الرياضية التي يواجييا المتعممين في درس الرياضيات والصعوبات التي يواجييا 

 المعمم في تدريس الرياضيات وتضمنت استجابات المعممين عمى اساس محورين :
 اجييا المعمم في تدريس الرياضياتمحور الصعوبات التي يو  -
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 محور االخطاء والصعوبات التي تواجو المتعمم في تعمم مادة الرياضيات -
 صعوبات تعميم الرياضيات لممعمم 

 يواجو المعمم  العديد من الصعوبات في تدريس الرياضيات ويمكن اجماليا باالتي :
اسوة بمناىج الصف الرابع  تحديثواقتصار منيج الرياضيات عل المنيج القديم وعدم  -

مع منيج المرحمة المتوسطة الجديد و قمة الوقت المخصص  يتالءماالبتدائي نزوال لكي 
 لمحصة  بالمقارنة مع تنوع المواضيع وتشعبيا 

صعوبة المواضيع المعروضة وقد تصل االرقام الى المميارات فما الجدوى منيا لمطالب  -
 م مع عمر المتعمم يتالئ ومستوى المواضيع الرياضية ال

 دور المعمم في المدرسة  إلكمال ألبنائيمعدم متابعة اولياء االمور  -
عدم حفظ جدول الضرب من قبل المتعممين واعتمادىم عمى الحفظ االعمى لممفاىيم  -

 الرياضية 
 كبيرة بإعدادالصفوف  اكتظاظ -
 التفكير لدى المتعممتساعد عمى تنمية  كثرة التمارين المكررة ذات نفس الفكرة والتي ال -

 الصعوبات واالخطاء الرياضية التي تواجه المتعمم 
 ضرب االعداد الطبيعية المكونة من ثالثة ارقام  -
 عممية القسمة اذا كان المقسوم عمية اكثر من رقمين  -
 الحل المسائل المفظية التي تتضمن الضرب والقسمة عمى االعداد الطبيعية والنسبية -
 وضعف عدد طبيعي وحل مسألة لفظية تتضمن جذر تربيعي او التميز بين مربع عدد -

 تكعيبي 
 التميز بين خصائص االشكال الرباعية وحل مسائل لفظية تتضمن االشكال الرباعية  -
 العمميات عمى الكسور االعتيادية والعشرية وحل مسائل النسبة والتقسيم التناسبي -
 التميز بين المساحات والحجوم لالشكال اليندسية  -
 لقيمة التقريبية لمجذور التربيعية والتكعيبيةا -
 التميز بين وحدات القياس والتحويل بين وحدات القياس   -

 االستنتاجات
 بناء عمى نتائج البحث يمكن التوصل الى بعض االستنتاجات :
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يختمف وعي معممي الرياضيات لمصف السادس االبتدائي من حممة شيادة  ال -
 ممة شيادة الدبموم الن الطابع التقميدي عمى التدريس ىوبنسبة كبيرة عن ح سالبكالوريو 

الغالب لسيولة عرض الدرس بدون بذل مجيود في تنويع طرائق عرض مادة الدرس  
 من ضمن مواد الدراسة الجامعية . ألنيا سالبكالوريو والتي يتمكن منيا حممة شيادة 

والتي تعتبر الموجو الرئيس عدم االىتمام بتحديد االىداف العامة واالىداف السموكية  -
لممعمم من اجل الوصول الى غاية عرض الدرس وىي الوصول الى تعميم مثمر بصورة 

 منظمة وذو جدوى لممتعمم
عدم اىتمام معمم الرياضيات بالميارات الرياضية من ميارات حسابية وميارات تفكير  -

 وغيرىا والتي ىي عصب مادة الرياضيات 
مي يقدم لممشرف من متطمبات واجب المعمم امام مدير دفتر الخطة لممعمم ىو شك -

بصورة  وىمية الكبيرة اذا ما تم استعمالالمدرسة والمشرف االختصاص دون النظر الى اال
 صحيحة لمتخطيط لعرض الدرس

 التوصيات
 السنوي. مالتقيي ضوئواعتماد  ميارات التعميم الفعال كمعيار انجاز لممعمم يقيم عمى  -
قوم بيا االعداد والتدريب وكذلك االشراف يجب ان تقوم عمى اساس عممي الدورات التي ي -

التقويم (  -التنفيذ -ميارات المعمم والتي يجب ان يتقنيا في مجال )التخطيط  عمى يركز
 وان يركز المعمم عمى الميارات الرياضية لما ليا من دور كبير تعمم الرياضيات.

االستفادة من صعوبات تعمم الرياضيات من اجل استخدام التعميم العالجي عمى اساس  -
 لممتعمم المالئمةتصويب االخطاء وتقديم التغذية الراجعة 

االىتمام بمشاركة المتعممين باعداد وسائل تعميمية تساعد عمى نقل التعميم المجرد الى  -
رياضيات الى المواد التعميمية االخرى والى تعميم محسوس واالنتباه الى انتقال اثر التعمم لم

الحياة اليومية من اجل جعل الطالب يحس بجدوى دراسة الرياضيات كذلك االستفادة منيا 
 في فيم المادة المعروض .

 المصادر قائمة 
 ( 2ابراىيم , فاضل خميل... ) المصادر االولية واهميتها في اكتساب الطمبة لممهارات التاريخية

 االفاق , العدد الثالث, مجمة 
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 ( 2.11ابراىيم , فاضل وداليا عبد الكريم ) مدى ممارسة معممي المرحمة االعدادية ومدرساتها
 1العدد  -11, مجمة ابحاث كمية التربية االساسية  المجمد  لمبادىء التدريس الفعال

 ( تطبيقات عممية في البحث ال2.12ابو دقة , سناء ابراىيم وسمير خالد صافي ) تربوي والنفسي
 منشورات الجامعة االسالمية في غزة spssبأستخدام 

 ( 6..2ابو فخر, غسان عبد الحي )دمشق, منشورات  صعوبات تعمم الرياضيات وعالجها ,
 جامعة دمشق

  ( مركز القطان لمبحث والتطوير التبوي , غزة , التدريس الفعال  4..2ابو مموح , يوسف ) 
Website, http: \\\ www. Almualem .net \index .html 

 (  1984احمد ,خميل  )دار الحداثة , لبنان المفاهيم االساسية في عمم االجتماع , 
  ( 2.11البموي , ىاني عبداهلل ) مدى تطبيق معممي الرياضيات لمهارات تدريس الرياضيات

 رة , المممكة العربية السعودية , رسالة ماجستير منشو المطور لممرحمة االبتدائية 
  ( 2.11الثبيتي , فوزية عبد الرحمن  ) تحديد صعوبات حل المشكالت الرياضية المفظية لدة

,  تمميذات الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معممات ومشرفات الرياضيات بمدينة الطائف
 رسالة ماجستير منشورة 

  ( 6..2الجبوري , فتحي طو  ) العربية ومعمماتها مهارات التعميم الفعال لدى معممي المغة
 4, العدد  3, مجمة ابحاث التربية  االساسية , المجمد وعالقتها ببعض المتغيرات 

 ( 6..2حافظ ,نبيل بد الفتاح )مكتبة زىراء الشرق لمنشر  صعوبات التعمم والتعميم العالجي ,
 والتوزيع , مصر

  ( 1993الخوالدة , محمد  )تربية والتعميم , اليمن , وزارة ال طرق التدريس العامة 
  ( 2..2الزيات , فتحي مصطفى )دار النشر لمجامعات  المتفوقين عقميا ذو صعوبات التعمم , 
 ( 2.1الشيراني , عبد العزيز صالح.  ) التدريس الفعال مفهومه وخصائصة ومهاراته ودور

مة المممكة بحث مقدم برنامج الماجستير في المناىج وطرق التدريس العا المعمم والمشرف التربوي,
 العربية السعودية

 ( صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االساسية لممعاقين 4..2العكة , منال رشدي )
 غزة , رسالة ماجستير منشورة -  بصريا بمركز النور

 ( 2.17الفضمي , ياسمين حداد  ) مستوى ثقافة الوعي بحقوق الطفل لدى معممات رياض
 –, مجمة كمية التربية ت  في ضوء ثقافة االمم المتحدة لحقوق الطفلاالطفال في دولة الكوي

 41جامعة عين شمس العدد 
  ( سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم 5..2القريطي , امين عبد المطمب )  دار ,

 الفكر العربي لمنشر والتوزيع , مصر 
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  ( 7..2الياشمي , عبد الرحمن والدليمي طو عمي )عمان  يات حديثة في فن التدريساستراتيج ,
 , دار الشروق لمطباعة والنشر

 ( , 9..2المجيدل , عبداهلل وفاطمة اليافعي ) صعوبات تعمم الرياضيات  لدى تالميذ الحمقة
, دراسة ميدانية , مجمة  االولى من التعميم االساسي في ظفار من وجهه نظر معممات الرياضيات

 (4+ 3عدد )ال -25 –جامعة دمشق , المجمد 
  ( 9..2بطرس , بطرس حافظ )دار المسيرة لمطباعة  تدريس االطفال ذوي صعوبات التعمم ,

 والنشر والتوزيع , االردن 
 ( 1993توفيق , زكريا احمد ) صعوبات التعمم لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية في سمطنة

 , دراسة مسحية , مجمة كمة التربية جامعة الزقازيق عمان
 ( 2.12سامية , سايح )رسالة ماجستير  صعوبات تعمم الرياضيات في مرحمة التعميم االبتدائي ,

 منشورة , الجزائر
 ( 2.13عبد العزيز, سعد  )دار الثقافة لمنشر والتوزيع  , االردن تعميم التفكير ومهاراته , 
  ( 1999عدس , محي الدين )دار الفرقان لمنشر والتوزيع , عمان  اساسيات البحث التربوي , 
 ------------------  (2... )مكتبة الشباب , االردن  المدخل الى عمم النفس , 
  ( 7..2عفانة , عزو ونائمة الخزندار  )دار المسيرة لمنشر  التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ,

 والتوزيع , االردن 
  ( 2عالم , صالح الدين محمود... )القياس والتقويم التربوي والنفسي  وتوجهاته المعاصرة  ,

 دار الفكر العربي لمطباعة والنشر , القاىرة
 ( 1998عودة , احمد )دار االمل لمنشر والتوزيع , االردن  التقويم في العممية التدريسية , 

 ( 9..2قطامي , يوسف )ردن, دار الفكر لمنشر والتوزيع , اال مبادىء عمم النفس التربوي 
  ( 2.14مصطفى , عفاف عثمان  )دار الوفاء لمطباعة والنشر ,  استراتيجيات التدريس الفعال ,

 االسكندرية 
  ( 2ممحم , سامي... )دار المسيرة االردن  مناهج البحث في التربية وعمم النفس , 
  ( 6..2ممحم  , سامي محمد  )دار المسيرة لمنشر والتوزيع , االردن صعوبات التعمم , 

  ( 4..2وطفة , عمي سعدون وعمي الشياب  )مجد لممؤسسات  عمم االجتماع المدرسي ,
 Terry G.P & Thomas J.P (1997) internationalالجامعية لمدراسات ,لبنان 

dictionary of education. Nikolas publishing, New York 
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