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 شكر وعرفان

 
بعرررد عنرررا كيرررد وأووفقنرررا للرررتعلم  أوا يمرررانزيرررن قلوبنرررا برررالعلم  أن, األحرررد الصرررمد الشررركر هلل الواحرررد

الرذي كنرت أ بعطرر الزهرر والريحران  أمتنرانبخرال  ا  إبرراهيم عرمران  سرتاذيأ أشكرك أالشيطان
نعرم األ  والمرشردأ وأعطيررت مرن وقترك الك يررر  نجراح هررذه الرسرالةأ وكمرا أتقرردم بالشركر والعرفرران 

 .  إلى السادة عضوي لجنة المناقشةأ الدكتور إبراهيم صليبي والدكتور نبيل المغربي
 

ة هررذه الرسررالة و إبررداء ممحورراتهم و توجيهرراتهم القيمررة ممررا لررديهم مررن علررى تفضررلهم بقبررول مناقشرر
 .خبرات علمية واسعة في هذا المجال

 

كمرررا وأتقرررردم بجزيررررل الشرررركر والعرفرررران ألعضرررراء لجنررررة تحكرررريم أداة الدراسررررة مررررن أسرررراتذة الجامعررررات 
ريررة التربيرررة ورؤسرراء أقسررام والمشرررفين التربرررويين أوجميررع المعلمررين المشرراركين فررري الدراسررة أ ومدي

وكرذلك إلرى جامعرة القردس الترري . ضرواحي القردس التري مكنتنري مرن تطبيررق هرذه الدراسرة /والتعلريم 
 .لها باع طويل في دعم العملية التعليمية
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 لخصالم
 

لمرحلة األساسية الدنيا من في اصعوبات تدريس الرياضيات الحالية التعرف إلى هدفت الدراسة 
عالجت الدراسة موضوعها كواهرة متعددة  .القدس وضواحيهامحافوة وجهة نور المعلمين في 

 . األبعادأ تناولتها األبحاث النورية والميدانيةأ ولم تركز عليها من بعد واحد
 

: علررررى  م ررررة محرررراور وهرررريفقرررررة وزاعررررت ( 15)ذلك طرررروارت الباح ررررة اسررررتبانة تضررررمنت وتحقيقررررا  لرررر
وقررد طباقررت أداة الدراسررة . الفيزيقيررة ئررةالبي محررورو  الوسررائل التعليميررةأ ومحررور المحترروا التعليمرريأ

وبعرد . معلمرا  ومعلمرةأ اختيررت بالطريقرة الطبقيرة العشروائية( 521)على عينة مرن المعلمرين بلغرت 
الدراسرررةأ عولجررت إحصرررائيا  باسررتخدام برنرررامئ الرررزم ا حصرررائية للعلرروم ا جتماعيرررة  جمررع بيانررات

(SPSS .) 

توسط الحسابي األعلى بم يبالمحتوا التعليمي ه ةأن الصعوبات المتعلقبينت نتائئ الدراسة و 
يعمل المعلم على استخدام   : أ تمها محور البيئة الفيزيقيةأ الذي احتلت فيه الفقرة(3..3)
أ جاء بعده (1.5) حسابي بمتوسطأعلى الدرجات  لحوافز للطلبة المبدعين في مادة الرياضياتا

 إعداد الوسيلة التعليميةا عتماد على المعلم في : محور الوسائل التعليمية الذي احتلت فيه الفقرة
 .(1) حسابي بمتوسطأعلى الدرجات 

 :أهمهامن وصياتأ تضوء النتائئ أوصت االدراسة بعدد من الوعلى 

األسبا  الخفية والكامنة وراء صعوبات تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا  دراسة 
 .من التعليم األساسي حتى يمكن تحديد متى وكيف نشأت هذه الصعوبات

ة المحلية للطال    راء البيئة ياستخدام وسائل تعليمية مجسمة وبارزة ومحسوسة من البئ 
 .الصفية

 .طرق تدريس قائمة على المشاركة بين المعلم والمتعلم بحيث يبرز دور الطال   استخدام

عقد دورات تدريبية يتم من خملها تعريف المعلم على استراتيجيات وطرق وأسالي  حدي ة في 
 .تدريس الرياضيات 
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Abstract 

The current study aims at identifying the difficulties of teaching 

mathematics in the basic stage schools from the teachers point of view at 

Jerusalem Governorate. The study has tackled its subject as a multi 

dimensional phenomenon addressed by both theoretical and applied 

researches.  

 

To achieve this end, the researcher developed a 51-item questionnaire; 

divided into three sub-scales as follows: educational content, educational 

aids and the sub-scale of physical environment. The tool of the study was 

conducted on a sample of (123) male and female teachers selected by 

random stratified method. Following collection of data, they were 

statistically processed using statistical package for social sciences 

(SPSS).  

 

Findings have shown that the sub-scale of the difficulties related to the 

educational content is the highest with an average (3.53), followed by the 

sub-scale of physical environment, in which the paragraph of “the teacher 

works on the use of incentives to creators students in mathematics” has 

the highest average (4.1), came after the sub-scale of educational aids 

where the paragraph of “the teacher is working in the educational aids 

preparation” has achieved the highest average (4).  

 

In the light of the current study and its discussion, the researcher 

recommends:  

The necessity of studying the reasons behind the difficulties of teaching 

mathematics in the basic stages in order to determine when and how  

these difficulties have arisen. 
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The demand of using educational aids from the local environment of the 

students to enhance the educational process. 

 

The necessity of using educational methods based on the partnership 

between the teacher and the learner to high lights the role of the student 

in the educational process. 

 

The necessity of having training courses focusing on the definition of 

strategies and modern methods in the teaching mathematics. 
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 الفصل األول  

 مشكلة الدراسة وأهميتها 
 

  المقدمة  1 .1
متعددة  مشكلة فهيأ حل من لها بد   كبيرة لةمشك يعد الدراسي التحصيل مستوا تدني إن

 علماء بها يهتم اجتماعية مشكلة تكون أخرا وتارة وتربوية نفسية مشكلة تارة تكونأ األبعاد

 باهتمام حويت وقد. واآلباء ا جتماعيون واألخصائيون  م المربون ومن األولى بالدرجة النفس

 إعاقة في ياألساس المصدر باعتبارهم هم  وتفكيرهمأنفس  الطلبة و واآلباء التربويين من الك ير

 . المتجددة للحياة والتقدم النمو

 وبين بينها وتحولأ الحدي ة المدرسة تعوق التي المشكمت أهم من التحصيل تدني مشكلة تعد

 لما ا هتمام من حوها المشكلة هذه تنال لكي األوان آن وقدأ األكمل الوجه على رسالتهاأ أداء

 . والمجتمع بالمدرسة خطيرة تضر سلبية آ ار من لها

 حيثأ دراسي تقريبا فصل كل في المشكلة هذه بوجود يقر أن التدريس مارس من كل ويستطيع 

المقرر  المنهئ تحصيل في الزممء بقية مسايرة عن يعجزون الذين التمميذ من مجموعة توجد

زعاج غ ش مصدر إلى المجموعة تلك تتحول ما وك يراأ واستيعابه  في تسب ت قد مماأ وا 

 المدرسة داخل عامة بصفة الدراسة اضطرا  أو الصف داخل التعليمية. العملية اضطرا 

 . (2001أ علي ؛2003أ هريدي)

 تهتم و أ المعرفة عن البحث تهتم بتنمية   طويلة فترة منذ المستخدمة التدريس طرائق كانت

ا  والحفو التلقين تدعم التقليدية الطرق كانت وقدأ لعمليةا الحياة في المدرسي بتوويف التعلم أيض 

 المتعلمين جعل إلى يهدف الذي المصنع بم ابة فهيأ في التعلم والمنافسة ا نفراد وتشجع

 من ألك ر يحتاج يكن لم إمكانياته واستعداداته بكل المجتمع ألن ذلك كلأ واحد ا أسلوب ا يتخذون
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 أصبحأ في استعداداته أ رت والتي المجتمع في وهرت التي اتاألولوي تغيرت وقد اآلن أما. ذلك

 الحالي القرن في التعليم إنأ اليوم العالم يشهدها التي التغيرات مع يتناس  بالمتعلم هتماما 

 والعديدأ المعلومات تكنولوجيا واستخدام الحياة مجا ت في المدرسي التعلم توويف يتوجه نحو

 والتعلم التعليم عمليتي في أك ر وتتعمق تمتد بل والحفو التلقين علىتعتمد    التي األهداف من

 إعادة التعليمية التربوية المؤسسات من مما يتطل أ متجددة تعليمية نوريات على القائم الفعال

 المتسارعة والتقنية التطورات العلمية ومواكبةأ العصرية الحياة بحاجات تفي لكي برامجها تطوير

ا تتطل  تيوال في التغيير اللقاني والجمل ). التعليم وأنواع مراحل كل في جديد نوع من تعليم 

2003) . 

 التي المشكمت وحل والبحث التفكير على قادرين أشخا  تنشئة هو التربية أهداف أحد إن

 كانت ولماأ العقلية المتعلم وقدرات العليا التفكير مهارات بتنمية ا هتمام جاء ومن هناأ تواجههم

ولها المختلفة  التفكير أنماط على الطلبة تدري  في المهمة المجا ت من تعد اهئ الرياضياتمن

 الرياضيات أن تربويات ناقشت التي المؤتمرات من العديدعقد  لذا أذلك في تساعد من  مميزات

 .األهداف تلك تحقيق أجل من وتعليمها الرياضيات أهمية على. توصياتها في تؤكد

  (.2001أ علي) 

 تمكن مدا لمعرفة مختلفة وسائل المعنيون يستخدم الرياضيات في الطلبة مستويات ولتحديد

 فهو الدراسي لتحصيلا لالوسائ تلك من كان حيثأ الرياضية والمهارات المفاهيم الطلبة من

 مادة من معين لمحتوا الطلبة اكتسا  مقدار معرفة خمله يتم من الذي األساس المحك

 أن ومعأ معينة مجموعة داخل الطلبة تحدد مستوا التي األداة كونه عن فضمأ الرياضيات

 وتتدخل تؤ ر أخرا عوامل أن هناك إ أ وتحديده التعليم عملية تشكيل في كبيرا دورا للتحصيل

 . المعرفية العوامل ومنأ والمزاجيةأ كالدافعية  معرفي غير هو ما ومنهاأ معرفي هو ما فيها منها
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 ومن  وغيرها العدديةقدرة والأ المكانيةقدرة والأ ا ستد لية للمقدرة المتضمنة ضيةالريا المقدرة

 األساسية طلبة  المرحلة تحصيل تدني وراء األسبا  بمعرفة الحالية الدراسة اهتمام جاءأ هنا

 (2001أ علي). الرياضيات مادة في الدنيا

 :مشكلة الدراسة 1 .2

التي تواجه المعلمين في تدريس مادة الرياضيات للمرحلة  حدد مشكلة الدراسة حول الصعوباتتت

صعوبات حيث  حوت الباح ة من خمل موقعها الوويفي كمعلمة بأن هناك .األساسية الدنيا 

عدد  ولقد اتضح للباح ة وجود.  تواجه المعلم في الحيلولة بينه وبين إيصال المعلومة للطال 

أساسا  من التأهيل وا عداد الغير كافي لدا المعلمين  من الصعوبات التعليمية والتعلمية تنبع

للتعامل مع تلك الفئات أو تعليمها وقد يرجع هذا أيضا  إلى بيئة التعليم وك افة الفصل الدراسي 

ومستوا تدري  المعلم إلى غير ذلك من عوامل تجعل المعلم غير قادر على التدريس لكل 

يجاد لاءت هذه الدراسة لا جذل. الطم  بنفس الكفاءة والفعالية وقوف على هذه الصعوبات وا 

 .بإذن اهلل الحلول لهذه الصعوبات

 : أسئلة الدراسة  1 .3

 -:الرئيسيين اآلتيين الدراسة يحاولت الدراسة ا جابة على  سؤال

 :الس ال الرئيس األول

في القدس  ماهي صعوبات تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا من  وجهة نور المعلمين

  ؟وضواحيها
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 :الس ال الرئيس الثاني

هل تختلف درجة صعوبات تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا من  وجهة نور المعلمين 

عدد  سنوات الخبرةأ التخص أ المؤهل العلميأ أ العمرأختمف الجنسفي القدس وضواحيها بإ

 ؟الطلبة

 : فرضيات الدراسة 4.1

 يل سؤال الدراسة ال اني إلى فرضيات صفريةعند مستوا الد لة ا حصائيةقامت الباح ة بتحو 

(α≤0.05     ) 

تدريس صعوبات في ( α≤0.05) عند مستوا الد لة   توجد فروق ذات د لة إحصائية .1

 . في القدس وضواحيها تعزا للجنسالدنيا من وجهة نور المعلمين الرياضيات للمرحلة األساسية 

تدريس صعوبات في ( α≤0.05)عند مستوا الد لةروق ذات د لة إحصائية   توجد ف .2

 . للعمر في القدس وضواحيها تعزاالدنيا من وجهة نور المعلمين الرياضيات للمرحلة األساسية 

تدريس صعوبات في ( α≤0.05)عند مستوا الد لة  توجد فروق ذات د لة إحصائية .3

س  وضواحيها تعزا للمؤهل في القد يا من وجهة نور المعلمينالدن الرياضيات للمرحلة األساسية

 . العلمي

تدريس صعوبات في ( α≤0.05)عند مستوا الد لة  توجد فروق ذات د لة إحصائية  .4

في القدس وضواحيها تعزا  الدنيا من وجهة نور المعلمين الرياضيات للمرحلة األساسية

 . للتخص 

تدريس صعوبات في ( α≤0.05)عند مستوا الد لةائية   توجد فروق ذات د لة إحص. 5

لسنوات  في القدس وضواحيها تعزا الدنيا من وجهة نور المعلمين الرياضيات للمرحلة األساسية

 . الخبرة
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تدريس صعوبات في ( α≤0.05)عند مستوا الد لة  توجد فروق ذات د لة إحصائية  .6

لسنوات  في القدس وضواحيها تعزاهة نور المعلمين الدنيا من وجالرياضيات للمرحلة األساسية 

 .الخبرة

 

 : أهداف الدراسة 5. 1

 : إلى الدراسة هذه تهدف

 وجهة من الدنيا المرحلة األساسية طلبة لدا الرياضيات تدريس  صعوبات إلى التعرف .1

  .القدس وضواحيها محافوة في المعلمين نور

 طلبة المرحلة لدا الرياضيات في تحصيلال ني تد ألسبا  النسبي الترتي  إلى لتعرفا .2

 . القدس وضواحيها محافوة في المعلمين نور وجهة من الدنيا األساسية

المعلمين للصعوبات  التي تواجههم  تقديرات بين درجات  الجوهرية الفروق إلى التعرف .3

القدس وضواحيها  محافوة في األساسية المرحلة طلبة لدا الرياضيات في

 . وعدد الطم أ والخبرةأ والتخص  أ العلمي والمؤهلأ والعمرأ الجنس.لمتغيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


