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 1صفحة                                                                                             لبحثبا التعريف



 مشكلة البحث -1

بالنظر لما تإكده االتجاهات الحدٌثة فً التعلٌم على ضرورة اعداد المعلم اعداداً تربوٌا جٌدا واعتباره 

دور المعلم الكبٌر على اعتباره قاسم مشترك اعظم فً رأس العملٌة التعلٌمٌة وسر نجاحها,لذلك ٌبرز 

وقائداً لتلك العملٌة,لذا وجب تعبئة الطلبة بالمعارؾ وزٌادة  جمٌع االنظمة التربوٌة باعتباره موجهاً 

خبراتهم كدارسٌن وحسن تؤهٌلهم واعدادهم ما قبل الخدمة لٌعوا عظم مسإولٌتهم كمعلمٌن ناجحٌن فً 

ادهم بشكل تام وضعت المسإولٌة فً ذلك على عاتق المإسسات التعلٌمٌة المستقبل,ولكً ٌتم اعد

والتربوٌة ومن تلك المإسسات كلٌات التربٌة االساسٌة التً عدت الستقطاب الطالب ذوي المواهب 

والقدرات الممٌزة من خرٌجً المدارس الثانوٌة وما ٌعادلها حٌث ٌدرس من خاللها الطلبة الكثٌر من 

سٌة والضرورٌة العدادهم كمعلمٌن كفوئٌن ومن تلك المقررات االحصاء,حٌث ٌدرس المقررات االسا

 اء التربوي كمتطلب اساسً للتخرج الطالب ساعتان دراسٌة فً االحص

 ( 1, ص 1001,  9( )99, ص 2991,  21)                                                       

فً المجال التعلٌمً فقد وجد انه هناك نسبة رسوب عالٌة فً مادة  ومن خالل عمل الباحثتان كتدرٌسٌتان

االحصاء لدى طلبة االقسام االدبٌة مقارنة بالنسب لبقٌة المواد,مما ٌدل على وجود صعوبات فً تدرٌس 

 مادة االحصاء فً كلٌات التربٌة االساسٌة لدى طلبة المرحلة الثانٌة لالقسام االدبٌة .

اذا تستمر هذه النسبة العالٌة للرسوب فً مادة االحصاء ؟ هل سببها اعداد وٌطرح السإال نفسه لم

المناهج التربوٌة ؟ ام طرٌقة التدرٌس التً ٌتبعها المدرس ؟ ام سببها ضعؾ القدرات الرٌاضٌة لدى طلبة 

 االقسام االدبٌة ؟ لذا تحاول الباحثتان الوصول الى اجابات محددة لكل تلك االسئلة . 

ارة الى انه البحث الحالً على الرؼم من اهمٌته فً تحدٌد صعوبات التدرٌس بمادة االحصاء وتجدر االش

فانه االهمٌة النهائٌة للبحث تتبلور فً اكمال النتائج وما ٌترتب علٌها من توصٌات ومقترحات لعلها تسهم 

لذلك تكمن مشكلة  فً عالج بعض جوانب المشكلة او التخفٌؾ من حدٌتها بما فٌها من اٌجابٌات وسلبٌات

 -البحث فً السإال التالً :

ما هً الصعوبات التً تواجه طلبة االقسام االدبٌة فً كلٌات التربٌة االساسٌة,المرحلة الثانٌة,فً مادة 

 االحصاء ؟ 

 

 اهمٌة البحث   -2

 -من كونها :تؤتً اهمٌة الدراسة الحالٌة 

د معلمً المرحلة االبتدائٌة فً تدنً   سنحاول االجابة عن تساإالت الكثٌر من المهتمٌن باعدا  -2

 وضعؾ معدالت طلبة االقسام االدبٌة فً مادة االحصاء .

تقدٌم رإى واضحة عن اسباب الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة فً مادة االحصاء فً االقسام االدبٌة   -1

 وسبل معالجتها .

الخاصة بمادة االحصاء من حٌث  ٌمكن ان تنبه الدراسة الحالٌة على ضرورة تحدٌد المناهج الدراسٌة  -1

الكتب المساعدة واالسالٌب والطرائق التدرٌسٌة واالفادة من التطوٌر الحاصل فً تكنولوجٌا المعرفة 

 فً مجال التربٌة .

 2التعرٌف بالبحث                                                                                صفحة 

التً تجري علٌها الدراسة اال وهً كلٌات التربٌة االساسٌة,تلك الكلٌات التً انشؤت من اهمٌة العٌنة  -9

 خصٌصا العداد معلمً المرحلة االبتدائٌة فً مختلؾ االختصاصات .



فً مجال تقٌٌم تعلٌم وتعلم االحصاء لطلبة االقسام -فً حدود علم الباحثتان-االولى من نوعها -5

 . االدبٌةفً كلٌات التربة االساسٌة 

قد تسفر هذه الدراسة عن نتائج تساعد فً تطوٌر تعلم االحصاء فً كلٌات التربٌة االساسٌة من خالل  -6

 االفادة مما تسفر عنه من نتائج وتوصٌات .

 (119,ص1009, 22 ( )5,ص 1001 ,9)                                                                 

 اهداف البحث  -3

 -الحالً الى : حثبٌرمً ال   

التعرؾ على الصعوبات التً ٌعانٌها طلبة االقسام االدبٌة , المرحلة الثانٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة فً   -2

 مادة االحصاء . 

 . ال ٌوجد فرق ذو  داللة احصائٌة بٌن الطلبة فً الصعوبات تبعاً لمتؽٌر الجنس   -1

  

 حدود البحث -4

 -ٌقتصر البحث الحالً على :

االقسام االدبٌة )الجؽرافٌة,التارٌخ,اللؽة العربٌة,التربٌة الرٌاضٌة,التربٌة الفنٌة( \لمرحلة الثانٌةطلبة ا -2

 جامعة دٌالى . \فً كلٌة التربٌة االساسٌة 

 . 1009 – 1002الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً  \الدراسة الصباحٌة   -1

 

 تحدٌد المصطلحات  -5

 Difficultالصعوبات  -1

تٌازه مزٌدا حكل ما ٌعٌق وٌعرقل تحقٌق هدؾ معٌن ٌتطلب ا " ( بانها2990اهٌم )عرفها ابر -

 (20,ص2990, 2)                                        .  "من الجهود العقلٌة والجسدٌة 

 ( بؤنه " حالة اهتمام وارتباك حقٌقً او اصطناعً ٌتطلب حلها تفكٌراً تؤملٌاً 2991عرفه كود ) -

 

(13 . 1973 , p.12)       

كل ما ٌواجه الطلبة )عٌنة البحث( من عقبات او عوائق تحد من » اما التعرٌؾ االجرائً للصعوبات فهو 

 قدراتهم على انجاز واجباتهم وتكٌفهم ,كما تعكسه استجاباتهم من الفقرات المذكورة فً استبانة البحث.

 

 

 3صفحة                                           التعرٌف بالبحث                                     

 

 Statisticاالحصاء  -2

العلم الذي ٌعمل على استخدام االسلوب العلمً فً  "بانه  (2999عرفه التكرٌتً والعبٌدي) -

 . "طرائق جمع البٌانات وتحلٌلها بهدؾ الحصول على استنتاجات وقراءات مناسبة 



 (20,ص2999, 1)                                                          

علم البٌانات الذي ٌشمل على شرٌحة واسعة من المباديء  "بانه  2009(  عرفه عباس واخرون -

واالسالٌب التً ٌمكن بواسطتها تلخٌص البٌانات فً صٌػ رقمٌة على نحو ٌسهل عملٌة 

 . "معالجتها للوصول الى استنتاجات او احكام محددة  

 (192,ص1009, 6)                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9االطارالنظري والدراسات السابقة                                                               صفحة 

     

 االطار النظري

 مدخل الى صعوبات التعلم  -1

خاصة صعوبات التعلم بانها اعاقة خفٌة محٌرة,فاالشخاص الذٌن ٌعانون من تصؾ ادبٌات التربٌة ال

هذه الصعوبات ٌمتلكون قدرات تخفً جوانب الضعؾ فً ادائهم , بالرؼم من انهم ٌنجحون فً تؤدٌة 



مهارات معقدة جداً رؼم انهم قد ٌخفقون فً اتباع التعلٌمات البسٌطة , وهم ٌبدون عادٌٌن تماماً 

فً مظهرهم اي شًء ٌوحً بانهم مختلفٌن عن االخرٌن , اال ان هإالء ٌعانون من  واذكٌاء ولٌس

صعوبات جمة فً تعلم بعض المهارات التدرٌسٌة ,حٌث بعضهم ٌرتكب اخطاء متكررة وٌواجه 

 صعوبات حقٌقٌة فً تعلم الرٌاضٌات .

لدٌهم تباٌناً فً  والن هإالء ٌنجحون فً تعلم بعض المهارات وٌخفقون فً تعلم مهارات اخرى,فان

القدرات التعلٌمٌة ,وهذا التباٌن ٌوجد بٌن التحصٌل والذكاء , ولذلك ٌشٌر االخصائٌون الى ان 

 (p.1 , 14)المشكلة الرئٌسٌة الممٌزة لصعوبات التعلم هو التفاوت بٌن االداء والقابلٌة .          

 

ات النابعة من داخل الفرد التً ان المقصود بصعوبات التعلم هً مجموعة متؽاٌرة من االضطراب

ٌفترض انها تعود الى خلل وظٌفً طفٌؾ فً الجهاز العصبً المركزي , تتجلى على شكل صعوبات 

 ذات داللة فً اكتساب وتوظٌؾ المهارات اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة والفكرٌة التً تظهر فً حٌاة الفرد .

                                                                                  (16 ,p.5) 

وان صعوبات التعلم مصطلح عام ٌصؾ مجموعة من التالمٌذ فً الفصل الدراسً العادي ٌظهرون 

انخفاضا ً فً التحصٌل الدراسً عن زمالئهم العادٌٌن مع انهم ٌتمتعون بذكاء عادي فوق الوسط , اال 

بالتعلم مثل )الفهم , التفكٌر , االدراك , االنتباه ,  انهم ٌظهرون صعوبة فً بعض العملٌات المتصلة

القراءة , الكتابة , التهجً , النطق , اجراء العملٌات الحسابٌة( او فً المهارات المتصلة بكل من 

العملٌات السابقة وٌستعٌد من حاالت صعوبات التعلم ذو االعاقة العقلٌة والمضطربون انفعالٌاً 

السمع والبصر وذو االعاقات المتعددة ذلك حٌث ان اعاقتهم قد تكون والمصابون بامراض وعٌوب 

 سبباً مباشراً للصعوبات التً ٌعانون منها .

وتعرفها اللجنة القومٌة المشتركة لصعوبات التعلم بانها مصطلح ٌشٌر الى مجموعة ؼٌر متجانسة من 

الى صعوبات فً اكتساب  االضطرابات والتً تعبر عن نفسها من خالل صعوبات نمائٌة دالة تإدي

 واستخدام قدرات االستماع او التحدث او القراءة او الكتابة او االستدالل او القدرات الرٌاضٌة .

ولقد اشار )صومئٌل كٌرك( الى مصطلح صعوبات التعلم حٌث بٌن هناك فئة من االطفال ٌصعب 

هإالء ؼٌر متخلفٌن عقلٌاً كما  علٌهم اكتساب مهارات اللؽة والعلم باسالٌب التدرٌس العادٌة مع ان

التوجد لهم اعاقات بصرٌة او سمعٌة تحول بٌنهم وبٌن اكتسابهم للؽة والتعلم وتظهر عادة فً عدم 

قدرة الشخص على االستماع , التفكٌر , الكالم , القراءة , الكتابة , التهجئة , او حل المسائل 

 (p.2 ,14)                                   الرٌاضٌة .                                      

 

 5صفحة                          االطار النظري والدراسات السابقة                                     

صعوبات التعلم قد ال ٌظهر اال بعد دخول الطفل المدرسة , واظهار الطفل تحصٌالً متؤخراً  وتشخٌص

من اقرانه ممن هم فً نفس العمر والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة  عن متوسط ما هو متوقع

 والصحٌة , حٌث ٌظهر الطفل تؤخراً ملحوظاً فً المهارات الدراسٌة من قراءة او كتابة او حساب .

اذن الشرط االساسً لتشخٌص صعوبة التعلم هو وجود تؤخر مالحظ , مثل الحصول على معدل اقل 

وقع مقارنة بمن هم فً نفس السن , وعدم وجود سبب عضوي او ذهنً لهذا من المعدل الطبٌعً المت

التؤخر )فذوي صعوبات التعلم تكون قدراتهم الذهنٌة طبٌعٌة( وطالما ان الفرد ال توجد لدٌه مشاكل فً 

القراءة والكتابة , فقد ٌكون السبب انه بحاجة لتدرٌب اكثر منهم حتى تصبح قدرته افضل , وربما 



الى مشكلة مدرسٌة , وان لٌست المشاكل المدرسٌة هً المشكلة الوحٌدة ,  بل ان العدٌد من ٌعود ذلك 

 المظاهر السلوكٌة لها دور فً صعوبات التعلم بٌن الطالب والمدرس . 

وان مشاكل اضطراب التعلم هً من المشاكل التً تظل مدى الحٌاة وتحتاج تفهم ومساعدة مستمرة 

بتدائً الى الثانوي وما بعد ذلك من الدراسة , ان هذا الضطراب ٌإدي خالل سنوات الدراسة من اال

الى االعاقة فً الحٌاة وٌكون له تؤثٌر هام لٌس فقط فً الفصل الدراسً والتحصٌل االكادٌمً ولكن 

اٌضاً ٌإثرعلى لعب االطفال وانشطتهم الٌومٌة وكذلك على قدرتهم على عمل صداقات , ولذلك فان 

 عنً اكثر من مجرد تنظٌم برامج دراسٌة تعلٌمٌة بالمإسسة .مساعدة هإالء ت

  -وانه هنالك مجموعة من الممٌزات التً ٌنفرد بها االفراد ذوي الصعوبة التعلٌمٌة ومنها :

 الفشل المدرسً فً مادة دراسٌة او اكثر . -2

 ضعؾ فً الحركات الكبٌرة والصؽٌرة .  -1

 لمدى . اضطراب فً الذاكرة القصٌرة المدى والبعٌدة ا -1

 االندفاعٌة . -9

 ضعؾ التآزر العام . -5

 النشاط الزائد . -6

 اضطراب فً االنتباه . -9

 عدم االستقرار االنفعالً . -2

                                                                                            (12, p.3) 

 اسباب صعوبات التعلم  -2

ة , وذلك لحداثة الموضوع , وللتداخل بٌنه وبٌن االعاقة العقلٌة وبٌن تزال صعوبات التعلم ؼامض التزال

صعوبات التعلم واالضطرابات االنفعالٌة من جهة اخرى , وترتبط اسباب صعوبات التعلم بالعوامل 

  -االربعة التالٌة وهً :
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 اصابة المخ المكتسبة  -2

لقد افترض ان اكثر االسباب المإدٌة لصعوبة التعلم ٌعود الى التلؾ الدماؼً او العجز الوالدي 

والمكتسب قبل وخالل او بعد الوالدة , وتتضمن اسباب ما قبل الوالدة اضافة الى العوامل الجٌنٌة , فترة 

ٌب االم الحامل وبالتالً تإثر على الجنٌن , فالحصبة االلمانٌة تصٌب االم الحمل , واالمراض التً تص

الثالث االشهر االولى من الحمل قد تسبب انواع من الشذوذ المختلفة وبالتالً ٌسبب تلؾ دماؼً فً النمو 

الؽٌر سوي للنظام العصبً للجنٌن بسبب تناول االم الحامل للكحول والمخدرات خالل مرحلة الحمل 

عود االسباب التً تحدث خالل فترة الوالدة الى تلك الظروؾ التً تإثر فً الطفل خالل مرحلة وت

, وتتضمن هذه االسباب : نقص االوكسجٌن , واصابات الوالدة نتٌجة الستخدام االدوات  قصٌرة جداً 

 للوالدة المبكرة والمتعسرة .



ى ارتجاج الدماغ منها السقوط من مكان مرتفع اما اسباب ما بعد الوالدة فتتضمن : الحوادث التً تإدي ال

او تعرض الطفل لحادث , باالضافة الى امراض الطفولة مثل التهاب الدماغ او التهاب السحاٌا والحصبة 

 االلمانٌة التً ٌمكن ان تإثر فً الدماغ واجزاء اخرى من النظام العصبً .

 العوامل الوراثٌة   -1

ذكري بوٌضة انثوٌة وتكوٌن الخلٌة االساسٌة , حٌث ٌرث الشكلً  ٌبدأ النمو منذ ان ٌلقح حٌوان منوي

والعقلً , واشار علماء الوراثة الى ان الوراثة تتحكم فً لون العٌنٌن والشعر والجلد ولون البشرة 

والخصائص الفسٌولوجٌة سواء اكانت سلبٌة ام اٌجابٌة , واهم ما ٌتحدد بالوراثة هو جنس المولود , حٌث 

لك بعض االمراض الوراثٌة التً تنتقل بالوراثة كالضعؾ العقلً , وهذا بدوره ٌإدي الى ثبت ان هنا

 صعوبات عند االطفال مستقبالً . 

 العوامل الكٌمٌائٌة الحٌوٌة   -1

تشٌر الدراسات الى ان الجسم االنسانً ٌفرز مواداً كٌمٌائٌة لكً ٌحدث توازنا داخل الجسم بالكٌمٌاء 

متمثالً بافرازات الؽدد الصماء التً تصب فً الدم مباشرة , فالتهاب الؽدة  الحٌوٌة , وقد ٌكون ذلك

 الدرقٌة ٌإدي ذلك الى صعوبات فً التعلم .

 الحرمان البٌئً والتؽذٌة   -9

اشارت دراسات عدٌدة الى ان نقص التؽذٌة والحرمان الوظٌفً لها عالقة بالخلل الوظٌفً وله تاثٌر كبٌر 

عوبات التعلم , حٌث ان الذٌن عانوا من سوء تؽذٌة شدٌدة لفترة طوٌلة فً على معاناة االطفال ذوي ص

سن مبكرة ٌإدي الى تدنً فً التعلم وخاصة المهارات االكادٌمٌة االساسٌة , وٌصبحون ؼٌر قادرٌن 

على االستفادة من الخبرات المتاحة كما انه توجد عوامل كثٌرة تإثر على صعوبات التعلم منها العوامل 

 لبٌولوجٌة والمعرفٌة واالنفعالٌة , حٌث تاثٌر كل عامل من تلك العوامل حسب نوع صعوبة التعلم .ؼٌر ا

مما سبق ذكره ٌتضح لنا انه من خالل السٌطرة على تلك االسباب وعالجها والوقاٌة منها فً تجاوز 

ؽذٌة السلٌمة للطفل صعوبات التعلم عند االطفال , باالضافة الى توفٌر الرعاٌة الطبٌة للطفل وكذلك الت

 ؼنٌة بالمثٌرات المادٌة وكل ذلك ٌعزز من قدرة الطفل على التعلم وٌنمً امكانٌاته وتزٌد التعلم .

 

                                                                                        (14 , p.2-3) 

 7صفحة                                                   االطار النظري والدراسات السابقة            

 صعوبات تعلم الرٌاضٌات   -3

 -ٌنقسم الرٌاضٌات الى فرعٌن :

 الفرع االول : رٌاضٌات االعداد وٌشمل )الحساب , الجبر ,التحلٌالت العددٌة (  -2

سقاطٌة , الهندسة الفرع الثانً : رٌاضٌات المكان وٌشمل )الهندسة , الطبولوجٌة , الهندسة اال  -1

 االقلٌدسٌة( . وؼالبا ما ٌركز هذا الفرع على العالقات المكانٌة اكثر من التركٌز على االعداد .

وسعى عدد كبٌر من العلماء الى تقدٌم تعرٌؾ واضح للرٌاضٌات , فٌرى )بادٌن( ان تعرٌؾ الرٌاضٌات 

ترادؾ مصطلح الرٌاضٌات مع مصطلح ٌختلؾ باختالؾ المراحل التعلٌمٌة , ففً المرحلة االبتدائٌة ٌ

الحساب , فً حٌن تشتمل الرٌاضٌات فً مرحلة ما بعد االبتدائٌةعلى الجبر والهندسة وحساب المثلثات , 

 . "القدرة على استخدام االستنتاجات التجرٌدٌة والرموز" اما )كول وكول( فٌعرؾ الرٌاضٌات بانها 

اضطراب بنائً للقدرات الرٌاضٌة ناتج عن  "ئً هو( ان العجز الرٌاضً النما2999وٌإكد كوسك )

 . "اختالل هذه المراكز فً المخ 

  -وٌحدد )روك وكونوي( ثالث خصائص لهذا التعرٌؾ هً :



العجز الرٌاضً النمائً : ٌتضمن اضطراباً فً القدرات الرٌاضٌة مع وجود مستوى متوسط او   -2

 اعلى من المتوسط فً القدرة العقلٌة العامة .

د العجز الرٌاضً النمائً من خالل العالقة بٌن القدرة الرٌاضٌة الحالٌة للشخص , والقدرات ٌحد  -1

 الرٌاضٌة المعٌارٌة لالشخاص ممن هم فً مثل سنه .

 ٌختلؾ العجز الرٌاضً النمائً عند االطفال اختالفا واضحا عنه عند الراشدٌن .  -1

 النمائً تنتشر عند االطفال والراشدٌن هً :( ستة انماط فرعٌة للعجز الرٌاضً 2999وقد صنؾ )كوسك 

العجز الرٌاضً النمائً اللفظً : وفٌه تضطرب القدرة على تسمٌة المصطلحات والعالقات   -2

 والرموز الرٌاضٌة .

 العجز الرٌاضً النمائً القرائً : وفٌه تضطرب القدرة على قراءة الرموز واالشارات الرٌاضٌة   -1

 ً : وفٌه ٌجد الطفل صعوبة فً كتابة االعداد والرموز العملٌائٌة. العجز الرٌاضً النمائً الكتاب -1

العجز الرٌاضً النمائً االجرائً :وفٌه ٌجد الطفل صعوبة فً اجراء العملٌات الحسابٌة مثل الجمع  -9

 والطرح والضرب والقسمة .

بة بالؽة فً العجز الرٌاضً النمائً الترتٌبً : وفٌه ٌجد االطفال الذٌن ٌعانون هذا االضطراب صعو -5

وضع االشٌاء وفق ترتٌب معٌن على اساس حجمها او مقدارها , وبالتالً ٌصعب علٌه تحدٌد ما اذا 

كانت احدى المجموعتٌن تحتوي على عدد من العناصر اكبر من او اقل من او ٌساوي عدد العناصر 

 فً المجموعة االخرى .

لقدرة على فهم االفكار الرٌاضٌة والعالقات العجز الرٌاضً النمائً الفكري التكوٌنً : وٌعنً عدم ا -6

 (p.1-4 , 15)                              الخاصة بالحساب العقلً .              

 

 

 

 8االطار النظري والدراسات السابقة                                                              صفحة 

 مالتعل لصعوباتالتطبٌقات التربوٌة  -9

 التدرٌب فعن طرٌق كثرة التدرٌب ٌمكن للطفل ان ٌشعر بسهولة عملٌة التعلٌم . -2

التدرج فً عملٌة التعلم بحٌث ان ٌبدأ الشرح من االسهل الى االصعب فهذا ٌساعد على سرعة   -1

 الفهم .

 استخدام وسائل تعلٌمٌة وممتعة بحٌث تجذب انتباه الطالب . -1

 اسلوب الترهٌب . استخدام اسلوب الترؼٌب وعدم استخدام  -9

االستفادة من خصائص االفراد الذٌن ٌعانون صعوبات تعلم لوضع مناهج متناسبة مع قدراتهم  -5

 وامكانٌاتهم العقلٌة .

ٌمكن اتباع استراتٌجٌات تدرٌسٌة تإدي فً المحصلة النهائٌة الى تفعٌل دورهم ضمن الحصة   -6

 الصفٌة .

اتهم وامكانٌاتهم فً مجاالت القراءة والكتابة ٌمكن اعداد اختبارات تشخٌصٌة للتعرؾ على قدر  -9

  (222,ص1000,  2)                             والحساب .                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9صفحة                       االطار النظري والدراسات السابقة                                        

 لسابقةالدراسات ا

 (1002دراسة عباس ,وفاء عبد الرزاق وازهار برهان ) -2

 )الصعوبات التً تواجه الطلبة الجدد فً معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات فً محافظة دٌالى(

اجرٌت هذه الدراسة فً معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات فً محافظة دٌالى وهدفت الى التعرؾ على اهم 

لبة الجدد فً تلك المعاهد , وهل هناك فرق ذات داللة احصائٌة فً الصعوبات الصعوبات التً تواجه الط

 التً تواجه الطلبة وفقا لمتؽٌر الجنس .

( 160بنٌن( من اصل مجتمع مكون من ) 50بنات و50(مقسمة بالتساوي )200اختٌرت عٌنة حجمها )

 فرداً . 

( صعوبة ٌواجهها الطلبة الجدد فً 12ة من )اعتمدت الباحثتان االستبانة كاداة لبحثهما وتؤلفت االستبان

 المعاهد . 

( وسائل  T-Testاستخدمت الباحثتان )الوسط المرجح , الوزن المئوي , معامل ارتباط بٌرسون ,

 احصائٌة لبحثهما . 

  -وتوصلت الباحثتان الى النتائج التالٌة :



اصالت من المعهد والٌه ان اكثر صعوبة ٌواجهها الطلبة الجدد فً المعاهد هً صعوبة المو  -2

 ( .92966( ووزن مئوي )1996وحصلت على وسط مرجح )

( ووزن 2وان اقل صعوبة لدى الطلبة هً قصر مدة الدوام بالمكتبة وحصلت على وسط مرجح )

 ( .11مئوي )

ستخدام ان الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة هً اكثر من الصعوبات التً تواجهها الطالبات با  -1

        ( 512-515,ص1009, 9ئً .                                                      ) االختبارالتا

 ( 1009دراسة العامري  )-1

 هدفت الدراسة الى التعرؾ على اهم صعوبات تعلم الهندسة التحلٌلٌة الفراؼٌة لدى طلبة الصؾ الحادي    

 عشر العلمً واسبابها شمال ؼزة .   

 تبار التشخٌصً والمقابلة الشخصٌة( كادوات للبحث واستخدم الباحث )اسلوب التكرار واختٌر )االخ   

 والنسبة المئوٌة( كوسائل احصائٌة لبحثه .   

 توصل الباحث من دراسته الى وجود اسباب تإدي الى صعوبات تعلم الهندسة التحلٌلٌة الفراؼٌة تعزى   

 (p.2 , 17)اسباب ناجمة عن مدرس المادة( .             الى )المادة الدراسٌة , الكتاب المدرسً ,    

 (1006دراسة القدسً , احمد محمد مجاهد ) -1

 هدفت الدراسة الى التعرؾ على صعوبات تعلم الرٌاضٌات لدى تالمٌذ المستوى الثامن من التعلٌم    

 االساسً .   

  -قام الباحث بصٌاؼة خمس فرضٌات رئٌسٌة لبحثه وكاالتً :   

 لما كانت صٌاؼة المسؤلة مقدمة فً صورة معادلة او عالقة رٌاضٌة تضائلت صعوبتها .ك -2

 كلما كانت الصٌاؼة اللفظٌة للمسؤلة المطروحة ؼٌر واضحة وجد الطالب صعوبة فً حلها . -1

 11صفحة                     االطار النظري والدراسات السابقة                                        

 كلما كانت اجراءات حل المسؤلة طوٌلة كلما كانت المسؤلة اصعب . -1

 كلما كانت االستراتٌجٌة الموظفة فً حل المسؤلة واضحة كان اداء الطالب عالٌاً . -9

 كلما كان حل المسؤلة ٌتطلب التمكن من عدة مفاهٌم وجد الطالب صعوبة فً حلها .  -5

 ( سنة ممن ٌتابعون دراستهم فً المستوى الثامن  26-21واختٌرت عٌنة عشوائٌة من التالمٌذ باعمار )

 من التعلٌم فً مدٌنة صنعاء . 

( سإاالً لمادتً الجبر والهندسة . واستخدم االختبار التائً 15قام الباحث بناء اختبارٌن ٌتكون كل منهما من )

 واختبار ولكوكسن للمعالجات االحصائٌة . 

جهها التالمٌذ فً اختباري المسائل الرمزٌة واللفظٌة اقل صعوبة توصلت نتائج البحث ان الصعوبات التً ٌوا

  -من المسائل التً واجهتهم فً اختباري المسائل الهندسٌة وكاالتً :

تمكن افراد العٌنة من حل المسائل الرمزٌة من اختباري الجبر والهندسة من حٌث لم ٌتمكنوا من حل  -2

 المسائل المصاؼة فً قالب لفظً .

من حل المسائل ذات الصٌاؼة الواضحة فً الهندسة ولم ٌتمكنوا من حل المسائل ذات  تمكن الطلبة -1

 الصٌاؼة الواضحة فً الجبر .

 ارتفاع مستوى اداء الطلبة فً مسائل الهندسة والجبر والتً تتطلب اجراءات محددة . -1

توظٌؾ  ارتفاع ملحوظ فً مستوى اداء المبحوثٌن فً اختباري )الهندسة والجبر( والذي ٌتطلب -9

 استراتٌجٌات واضحة وسهلة .



 عدم تمكن افراد العٌنة من حل مسائل متضمنة لمفاهٌم متعددة فً اختباري الهندسة والجبر . -5

                                                                               (18 , p.1-19) 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11صفحة                                   اجراءات البحث                                            

  -لتحقٌق اهداؾ البحث فقد اتبعت الباحثتان االجراءات التالٌة :  

 منهجٌة البحث  اوالً : 

الدراسات المسحٌة الذي ٌهتم دراسته بمعالجة الجوانب للمادة  /اعتمدت الباحثتان منهج البحث الوصفً       

والتنظٌمٌة والقانونٌة واالدارٌة الخاصة بالتعلٌم فضال عن معالجة احوال الطلبة والعاملٌن وخصائصهم 

هذا النوع من البحوث االدوات العلمٌة كاالستبانة والمقابلة والمناهج والطرق التدرٌسٌة وؼالبا ما ٌستخدم فً 

 (  290-269, ص 2990والمالحظة . )داود و عبد الرحمن , 

  

 ثانٌاً : عٌنة البحث

( طالب وطالبة اختٌروا باالسلوب 199من اصل ) طالب وطالبة (210تؤلفت عٌنة البحث من )      

/ المرحلة الثانٌة / االقسام االدبٌة )تارٌخ , جؽرافٌة , اللؽة العربٌة العشوائً من طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة 

% من المجتمع االصلً , وكما 11, التربٌة الرٌاضٌة , التربٌة الفنٌة( وللدراسة الصباحٌة فقط وبنسبة 

 -موضحة بالجدول التالً : 

 (1دول )ـج

 ٌبٌن مجموعة عٌنة البحث

  

 عدد الطالب عدد الطالبات  افراد العٌنة عدد  العدد الكلً االقسام االدبٌة



 22 26 19 21 اللؽة العربٌة 

 2 20 22 59 التارٌخ

 9 20 29 56 الجؽرافٌة 

 12 29 12 210 التربٌة الفنٌة 

 25 5 10 62 التربٌة الرٌاضٌة 

 61 52 210 199 المجموع

 

 : اداة البحث ثالثاً 

مع البٌانات استخداماً لتعرٌض المستجٌبٌن الى مثٌرات مختارة تعتبر االستبانة من بٌن اكثر ادوات ج      

 ( 112, ص 1006ومرتبة بعناٌة بقصد جمع البٌانات . )عباس واخرون , 

لذا اختارت الباحثتان االستبانة كاداة لتحقٌق اهداؾ بحثهما والمتمثل بالتعرؾ على صعوبات مادة االحصاء 

 التربٌة االساسٌة .لدى طلبة فروع االقسام االدبٌة بكلٌات 

 

 

 

 12صفحة                                       اجراءات البحث                                         

 رابعا : اجراءات بناء اداة البحث 

  -تتطلب عملٌة بناء اداة البحث ما ٌلً :      

 ٌواجهها الطلبة مكونة من ثالث مجاالت ( اعدت الباحثتان استبانة لمجموعة من الصعوبات التً 2 – 9)

 منها ما ٌتعلق بالمدرس , الطالب , المنهج وطرٌقة التدرٌس وكل مجال شمل على مجموعة من           

 ( وذلك بعد اجراء مقابلة انطباعٌة مع الطلبة حول اهم 25,  21,  22الفقرات على التوالً )          

 ها فً دراسة مادة االحصاء وبعد االطالع على الدراسات والبحوث الصعوبات التً ٌواجهون          

 السابقة والمصادر واالدبٌات التً تإكد على صعوبات التعلم لمواد دراسٌة مختلفة .          

 ( اعتمدت طرٌقة لٌكرت فً بناء اداة البحث حٌث وضعت ثالث عبارات متدرجة لالجابة امام كل 1 – 9)

 بة رئٌسة , صعوبة ثانوٌة , لٌست صعوبة( وعلى المجٌب ان ٌختار البدٌل المناسب فقرة )صعو         

 ( , لٌست صعوبة 1( , صعوبة متوسطة )1واعطٌت االوزان االتٌة لكل عبارة ) صعوبة رئٌسة )         

(2)  . ) 

 ( صدق االداة : 1 – 9)

 ضل صدق لهذه االداة هو الصدق تختلؾ مإشرات الصدق وذلك باختالؾ االداة المستخدمة واف          

 فقرة( على  19الظاهري , لذا قامت الباحثتان بعرض االستبانة بصورتها االولٌة والمكونة من )          

 مجموعة من الخبراءفً مجال االحصاء وطرائق التدرٌس )*( لالطالع على ارائهم ومقترحاتهم           

 فقرات ما ٌخص 9% من اراء الخبراء واستقرت على )21فاق وحصلت االستبانة على نسبة ات          

 فقرات ما ٌخص الصعوبات المتعلقة بالمدرس ,  9الصعوبات المتعلقة بالمنهج وطبٌعة المادة ,           



 فقرة(  16فقرات فٌما ٌتعلق بالطالب( ولذلك استقرت االستبانة بصورتها النهائٌة على ) 20         

 ( 2عد االختبار صادقاً . ملحق ) وبذلك          

 ( ثبات االختبار 9 – 9)

 استخدمت الباحثتان معادلة الفا كرونباخ الستخراج الثبات بعد ان طبق االختبار على عٌنة           

 ( وهو مإشر جٌد لحالة 0992( طالب وطالبة وبلػ معامل الثبات )10استطالعٌة مإلفة من )          

 رار فً النتائج .االستق          

 ( تطبٌق االداة  5 – 9)

 بعد التؤكد من صدق االداة طبقت الباحثتان االستبانة بصٌؽتها النهائٌة على عٌنة البحث االساسٌة          

 ( طالب وطالبة , فرؼت البٌانات فً جداول خاصة لؽرض 210المشمولة فً الدراسة وعددهم )         

 .   معالجتها احصائٌاً          

 
 اسماء الخبراء 

 ا. د    ناظم كاظم جواد         / كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالى / اختبارات قٌاس وتقوٌم . -2

 ا.م.د.   عباس ناجً المشهدانً / كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة / طرائق تدرٌس رٌاضٌات . -1

 ة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة / طرائق تدرٌس الرٌاضٌات .ا.م.د.   منى طه الحٌدري       / كلٌة التربٌ -1

 ابن الهٌثم/ جامعة بؽداد          / طرائق تدرٌس الرٌاضٌات .-ا.م.د    الهام جبار فارس        / كلٌة التربٌة -9

 ات .  ا.م.د.   ؼازي حسن              / كلٌة التربٌة ابن الهٌثم / جامعة بؽداد / طرائق تدرٌس الرٌاضٌ -5

 م.د.   ٌاسر زهٌر الشاوي      /  كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة / طرائق تدرٌس الرٌاضٌات .   -6

 م.د        منذر مبدر               / كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالى / طرائق تدرٌس العلوم .   -9

 

 21صفحة                                               اجراءات البحث                               

 

 خامساً : الوسائل االحصائٌة 

 

 =  الوسط المرجح  -2

 

 (221, ص 2999) البٌاتً ,                                                               

 

 200 × الوزن المئوي =  -1

 (1ً هذا المقٌاس الثالثً )الدرجة القصوى تساوي ف

 (96, ص 2999)الؽرٌب ,                                                                  

 

 االختبار التائً  -1

t =  

                                                                



 (111, ص 2992)عودة ,                                                                  

 ( الستخراج الثبات αمعامل الفا كرونباك )  -9

 ( = αمعامل )

 (299, ص 1009)الكنانً ,                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14صفحة                                          عرض النتائج                                    

للتحقق من الهدؾ االول من البحث الذي ٌتناول الصعوبات التً تواجه طلبة المرحلة الثانٌة فً مادة 

االحصاء . قامت الباحثتان بتحلٌل استجابات افراد العٌنة بعد االنتهاء من تطبٌق العٌنة . وثبتت الصعوبات 

مجال من المجاالت الثالثة باستخدام الوسط المرجح والوزن المئوي كما موضحة فً حسب حدتها لكل 

 ( .1جدول )

 (2دول )ـج

 الوزن المئوي الوسط المرجح العبارات  ت

   الصعوبات المتعلقة بالمنهج وطبٌعة المادة *

 81 2,4 قلة االمثلة الواردة فً المنهج . -1

 79,66 2,39 التمٌٌز بٌن القوانٌن .  -2

 75,66 2,27 التركٌز على المفاهٌم والحفظ دون االهتمام بالمهارات . -3

 75 2,25 كثرة القوانٌن االحصائٌة المستخدمة . -4

 73,3 2,2 فهم مضمون االسئلة االختبارٌة ونمطٌتها . -5

 65 1,95 صعوبة تدوٌن المالحظات . -6

 62,66 1,88 المفاهٌم والعالقات بٌنها .عدم احتواء المنهج على معلومات اثرائٌة توضح  -7

   الصعوبات المتعلقة بالمدرس *

 79 2,37 علو االسئلة التً ٌضعها المدرس على مستوى الطالب . -8

 78,33 2,35 عدم اعادة شرح الموضوع عند مطالبة احد الطالب . -9

 77,66 2,33 الطرٌقة التدرٌسٌة التً ٌستخدمها المدرس اثناء الشرح . -11

 76,66 2,3 عدم التدرج فً عرض المادة )من السهل الى الصعب(عند شرح المدرس. -11

 76,33 2,29 ضعؾ مستوى واداء المدرس فً اٌصال المادة . -12



 76 2,28 فً الكلٌة . نقص عدد المدرسٌن المختصٌن -13

 73,66  2,21 قلة االمثلة التً ٌقدمها اثناء المحاضرة . -14

 67 2,11 الواجبات التً ٌكلؾ بها الطالب مما ٌدعوه للملل .كثرة  -15

 65 1,95 عدم مراعاة االسئلة االختبارٌة التً ٌضعها المدرس للفروق الفردٌة بٌن الطلبة . -16

   الصعوبات المتعلقة بالطالب  *

 77,33 2,32 مصٌرٌة االمتحان الذي ٌترتب علٌه او ٌتعلق به مستقبل الطالب . -17

 75,33 2,26 تراكم المادة على الطالب فال ٌستطٌع تجمٌع المعلومات . -18

 75 2,25 تؤخر الطالب او ؼٌابه عن المحاضرة فٌرى نفسه ضائعا لٌس مستوعب للمادة . -19

 72,66 2,18 الحصول على مصادر اضافٌة مساعدة للمنهج فً المكتبة . -21

 71,66 2,15 ازدحام جدول المحاضرات بالدروس . -21

 71,33 2,14 ضعؾ االلمام بالمفاهٌم االولٌة والمباديء االساسٌة لالحصاء . -22

 71,33 2,11 الرهبة من االختبار . -23

 69,33 2,18 استذكار القوانٌن والتمٌٌز بٌنها اثناء االمتحان . -24

 68,33 2,15 صعوبة القراءة من قبل الطالب . -25

 66,33 1,99 رتباط الطالب بدراسة مواد دراسٌة اخرى .استٌعاب المادة بسبب ا -26

 

 

 15عرض النتائج                                                                         صفحة 

 

اما فٌما ٌتعلق بالهدؾ الثانً والذي ٌنص على الصعوبات التً تواجه الطلبة وفقا لمتؽٌر الجنس . فقد وجدت 

( عند مستوى داللة 2966الجدولٌة والبالؽة ) t(هً اقل من قٌمة 2929المحسوبة البالؽة ) tن قٌمة الباحثتان ا

( وبذلك الٌوجد فرق فً الصعوبات تبعا لمتؽٌر الجنس . وكما موضح فً 222( ودرجة حرٌة )0905)

 ( 1جدول )

 

 

 (3دول )ـج

  tٌبٌن المتوسط الحسابً والتباٌن واختبار 

 

 الجدولٌة T المحسوبةT التباٌن لحسابًالوسط ا n العٌنة

 2929 209999 91969 61 ذكور
 

2966 

 212,59 71,1 58 اناث

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16مناقشة النتائج                                                                                صفحة 

(, ال بد 1الطلبة حسب حدتها ترتٌباً تنازلٌا كما ٌوضحها جدول )بعد ترتٌب نتائج الصعوبات التً ٌواجهها 

  -لنا من تفسٌر تلك النتائج وكما ٌلً :

  ما ٌتعلق بالمنهج وطبٌعة المادة الدراسٌة 

 قلة االمثلة الواردة فً المنهج . -2

( وهً تمثل اعلى صعوبة فٌما 20( ووزن مئوي )199حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

 نهج وطبٌعة المادة .ٌتعلق بالم

وٌرجع السبب فً ذلك الى كثرة مفردات المنهج الدراسً والتاكٌد على اتمام المنهج فً وقت 

 دراسً محدد .

 . التمٌٌز بٌن القوانٌن -1

 (99966( ووزن مئوي )1919حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

ع تحدٌد معطٌات السإال وقد ٌرجع السبب فً ذلك الى ضعؾ القدرة القرائٌة للمسؤلة فال ٌستطٌ

 ,فٌحصل تداخل بٌن القوانٌن االحصائٌة مما ٌإدي الى صعوبة التمٌٌز بٌنها . 

 والحفظ دون االهتمام بالمهارات . التركٌز على المفاهٌم  -1

 (95966( ووزن مئوي )1919حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

 االمثلة الواردة فً المنهج . وٌرجع سبب ذلك الى قلة المرانو التكرارللمهارة نتٌجة قلة

 كثرة القوانٌن االحصائٌة المستخدمة .  -9

 ( 95( ووزن مئوي )1915حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

بسبب طبٌعة المنهج الدراسً فالقانون الواحد قد ٌحتوي على قوانٌن جزئٌة ال ٌستطٌع اٌجاد قانون 

 . ما دون اٌجاد نواتج القوانٌن الفرعٌة لذلك القانون

 فهم مضمون االسئلة االختبارٌة ونمطٌتها .  -5

 (9191( ووزن مئوي )191حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )



وٌرجع سبب ذلك الى صعوبة فهم صٌؽة االسئلة االمتحانٌة من قبل الطلبة وبالتالً الٌستطٌعون 

 االجابة علٌها .

 صعوبة تدوٌن المالحظات .  -6

 (65( ووزن مئوي )2995حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

بسبب انشؽال المدرسٌن فً عرض المادة الدراسٌة دون االلتفات الى مناقشة الطلبة ومعرفة 

 وجهات نظرهم النهم مطالبٌن بانهاء المنهج فً وقت محدد .

 عدم احتواء المنهج على معلومات اثرائٌة توضح المفاهٌم والعالقات بٌنها . -9

 (61966( ووزن مئوي )2922حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

بسبب عدم احتواء المنهج على شرح للمفاهٌم االحصائٌة بحٌث ٌستطٌع الطلبة الرجوع الٌها 

 تساعده فً فهم المادة .

 

 

 

  17صفحة                                  عرض النتائج                                               

  الصعوبات المتعلقة بالمدرس 

 علو االسئلة التً ٌضعها المدرس على مستوى الطالب .  -2

 (99( ووزن مئوي )1919حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح ) 

وذلك بسبب عدم مراعاة للفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وقد ٌكون نتٌجة وضع المدرس السئلة  

 تكون من وجهة نظر المعلم ولٌس المتعلم .

 بة احد الطالب .عدم اعادة شرح الموضوع عند مطال -9

 (92911( ووزن مئوي )1915حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )

 وذلك بسبب عدم وجود الوقت الكافً العادة الشرح وكثرة مفردات المنهج .

 الطرٌقة التدرٌسٌة التً ٌستخدمها المدرس اثناء الشرح . -20

 (99966( ووزن مئوي )1911حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

ب اعتماد المعلم على طرٌقة واحدة فً التدرٌس وال ٌعطً اهمٌة الى الطرق التدرٌسٌة وذلك بسب  

 االخرى التً تإكد على مشاركة الطلبة فً الدرس .

 عدم التدرج فً عرض المادة )من السهل الى الصعب( عند شرح المدرس . -22

 ( 96966( ووزن مئوي )191حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

م توضٌح المدرس للمعلومات االولٌة واالساسٌة للدرس مما ٌإدي الى تكوٌن وذلك بسبب عد 

 فجوة فً استٌعاب الدرس الجدٌد .

 ضعؾ مستوى واداء المدرس فً اٌصال المادة . -21

 (96911( ووزن مئوي )1919حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح ) 

 ق التدرٌسٌة الحدٌثة .وذلك بسبب تقٌد المدرس وعدم تطوٌر نفسه باستخدام الوسائل والطر 

 ن فً الكلٌة .نقص عدد المدرسٌن المختصٌ -21

 (96( ووزن مئوي )1912حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح ) 

 وذلك نتٌجة عدم وجود قسم للتخصص الدقٌق فً الكلٌة . 

 قلة االمثلة التً ٌقدمها اثناء المحاضرة . -29



 (91966( ووزن مئوي )1912حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح ) 

بسبب عدم القدرة على توفٌر وقت اضافً لعرض امثلة اضافٌة الن المنهج مقرر بوقت محدود  

 واحتدام الجدول بالمحاضرة مما ٌإدي الى الى عدم توفر وقت اضافً لعرض امثلة اضافٌة .

 كثرة الواجبات التً ٌكلؾ بها الطالب مما ٌدعوه للملل . -25

 (69ووزن مئوي ) (1902حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

 وذلك بسبب ارتباط الطالب بدراسة اكثر من مادة دراسٌة مم ٌدعوه للملل . 

 عدم مراعاة االسئلة االختبارٌة التً ٌضعها المدرس للفروق الفردٌة بٌن الطلبة . -26

 ( 65( ووزن مئوي )2995حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

ً قد تكون صعبة جدا دون مراعاة االختالفات بسبب وضع المدرس لالسئلة االختبارٌة الت  

 الفردٌة بٌن الطلبة .

 

 22عرض النتائج                                                                       صفحة 

  الصعوبات المتعلقة بالطالب 

 مصٌرٌة االمتحان الذي ٌترتب علٌه او ٌتعلق به مستقبل الطالب . -29

 (99911( ووزن مئوي )1911على وسط مرجح )حصلت هذه الفقرة 

 وذلك بسبب االمتحان المتبع والمحاط بهالة من االرباك من قبل بعض المدرسٌن .

 تراكم المادة على الطالب فال ٌستطٌع تجمٌع المعلومات . -22

 (95911( ووزن مئوي )1916حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

 دراسٌة اخرى ومشاؼل الحٌاة الٌومٌة . وذلك نتٌجة ارتباط الطالب بدراسة مواد

 تؤخر الطالب او ؼٌابه عن المحاضرة فٌرى نفسه ضائعا لٌس مستوعب للمادة . -29

 (95( ووزن مئوي )1915حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

 وذلك بسبب الظروؾ االمنٌة وازدحامات الشارع وقلة وسائل النقل من جهة الى اخرى .  

 ضافٌة مساعدة للمنهج فً المكتبة .الحصول على مصادر ا -10

 (91966( ووزن مئوي )1922حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

 وذلك نتٌجة فقر المكتبة وعدم توفر االمكانات المادٌة لتجهٌز المكتبة بالكتب الحدٌثة .   

 ازدحام جدول المحاضرات بالدروس . -12

 (92966) ( ووزن مئوي1925حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

 وذلك الن الطالب محدد بمقررات دراسٌة ٌجب ان ٌتم دراستها خالل مرحلة واحدة .   

 ضعؾ االلمام بالمفاهٌم االولٌة والمباديء االساسٌة لالحصاء . -11

 (92911( ووزن مئوي )1929حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

 طالب لهذه المادة .وذلك بسبب ضعؾ القاعدة او االساس التً بنى علٌها تعلم ال

 الرهبة من االختبار  -11

 (90911( ووزن مئوي )1922حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

 بسبب ما تترتب علٌه قضاٌا مصٌرٌة متعلقة بمستقبل الطالب .  

 استذكار القوانٌن والتمٌٌز بٌنها اثناء االمتحان . -19

 (69911( ووزن مئوي )1902حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )   

 بسبب الرهبة من االمتحان وتداخل القوانٌن نتٌجة لعدم فهم المتعلم لمعطٌات السإال .  



 صعوبة القراءة من قبل الطالب . -15

 (62911( ووزن مئوي )1905حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

ع بسبب عدم معرفة الطالب لكٌفٌة قراءة المادة مما ٌإدي الى شعوره بصعوبة المادة فال ٌستطٌ

 قراءتها. 

 استٌعاب المادة بسبب ارتباط الطالب بدراسة مواد دراسٌة اخرى . -16

 (66911( ووزن مئوي )2999حصلت هذه الفقرة على وسط مرجح )  

 وذلك نتٌجة القلق الذي ٌصاحب الطالب طول فترة الدراسة .

 

 

 19صفحة                                          التوصٌات والمقترحات                               

 

 التوصٌات

 اعطاء امثلة مختلفة للطلبة للزٌادة من مهارتهم . -2

 اعادة النظر باالسئلة التً ٌضعها المدرس مع مراعاتها للفروق الفردٌة . -1

 تنظٌم جدول المحاضرات بشكل ٌتالئم مع مٌول الطلبة . -1

 الطلبة .تزوٌد المكتبة بالمصادر والمراجع االساسٌة التً ٌحتاجها  -9

 بذل المدرسٌن الكثٌر من الجهود الٌصال المادة العلمٌة للطالب والتنوع فً طرائق التدرٌس . -5

  

 المقترحات

اجراء دراسة مشابهة للتعرؾ على الصعوبات التً تواجه طلبة الدراسات العلٌا / الماجستٌر فً   -2

 مادة االحصاء فً كلٌات التربٌة االساسٌة .

 ى الكفاٌات الالزمة لخرٌجً كلٌات التربٌة االساسٌة .اجراء دراسة للفرق عل  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  21المصادر                                                                         صفحة 

 

 المصادر : 

( , صعوبات الدارسٌن )الطلبة والمشرفٌن( مشروع محو االمٌة 2990ابراهٌم , ٌوسؾ حنا ) -2

 لزامً فً قضاء الحمدانٌة وحلولهم المقترحة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , بؽداد , العراق . اال

األحصاء الوصفً واالستداللً فً التربٌة ( , 2999البٌاتً , عبد الرزاق توفٌق وزكرٌا الخولً ) -1

 , دار الكتب الجامعة المستنصرٌة , بؽداد , العراق .  وعلم النفس

التطبٌقات االحصائٌة واستخدامات ( , 2999اسٌن وحسن محمد عبد العبٌدي )التكرٌتً , ودٌع ٌ -1

 , دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , العراق .الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة 

العوامل المرتبطة بالقلق فً مقررات الرٌاضٌات لدى طالب التخصصات الحربً , طالل سعد ,  -9

 .  مدٌنة المنورة, ال االدبٌة بكلٌة المعلمٌن

, دار الحكمة للطباعة  مناهج البحث التربوي( , 2990داود , عزٌز حنا وانور حسٌن عبد الرحمن ) -5

 العراق . –والنشر , بؽداد 

, دار  مدخل الى مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس( , 1009عباس , محمد خلٌل وأخرون ) -6
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  12صفحة                 المالحق                                                                     

 (1ملحق )

 استبٌان استطالعً

 عزٌزتً الطالبة  –عزٌزي الطالب 

تروم الباحثتان بدراسة لتشخٌص الصعوبات التً تواجهكم فً مادة االحصاء بثالث مجاالت منها ما ٌخص المنهج وطبٌعة 

شارة )    (امام البدٌل الذي تراه مناسب امام المادة ومنها ما ٌخص مدرس المادة ومنها ما ٌخص الطالب , لذا نرجو وضع ا

 كل عبارة من االستبٌان .

 جنس الطالب )         (

 لٌست صعوبة  صعوبة ثانوٌة صعوبة رئٌسة العبارات ت

    الصعوبات المتعلقة بالمنهج وطبٌعة المادة  *

    كثرة القوانٌن االحصائٌة المستخدمة . -2

    صعوبة تدوٌن المالحظات . -1

    عدم احتواء المنهج على معلومات اثرائٌة توضح المفاهٌم والعالقات بٌنها  -1

    التركٌز على المفاهٌم والحفظ دون االهتمام بالمهارات . -9

    التمٌٌز بٌن القوانٌن االحصائٌة . -5

    قلة االمثلة الواردة فً المنهج . 

    ها .فهم مضمون االسئلة االختبارٌة ونمطٌت -9

    الصعوبات المتعلقة بالمدرس *

    علو االسئلة التً ٌضعها المدرس على مستوى الطالب . -8

    قلة االمثلة التً ٌقدمها اثناء المحاضرة . -9

    كثرة الواجبات التً ٌكلؾ بها الطالب مما ٌدعوه للملل. -11

    شرح .الطرٌقة التدرٌسٌة التً ٌستخدمها المدرس اثناء ال -11

    عدم اعادة شرح موضوع معٌن عند مطالبة احد الطالب  -12

    التدرج فً عرض المادة من السهل الى الصعب عند شرح المدرس  -13

    ضعؾ مستوى واداء المدرس فً اٌصال المادة  -14

    ٌن فً الكلٌة .ختصنقص عدد المدرسٌن الم -15

ة التً ٌضعها المدرس للفروق الفردٌة بٌن عدم مراعاة االسئلة االختبارٌ -16
 الطلبة .

   

    الصعوبات المتعلقة بالطالب  *

    مصٌرٌة االمتحان الذي ٌترتب علٌه او ٌتعلق به مستقبل الطالب . -17

    صعوبة القراءة من قبل الطالب . -18

    ضعؾ االلمام بالمفاهٌم االولٌة والمباديء االساسٌة لالحصاء . -19

    الرهبة من االختبار. -21

    استذكار القوانٌن والتمٌٌز بٌنها اثناء االمتحان . -21

    تراكم المادة على الطالب فال ٌستطٌع تجمٌع المعلومات . -22

تاخر الطالب او ؼٌابه عن المحاضرة فٌرى نفسه ضائعا لٌس مستوعب  -23
 للمادة .

   

    الطالب بدراسة مواد دراسٌة اخرى .استٌعاب المادة بسبب ارتباط  -24
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    الحصول على مصادر اضافٌة مساعدة للمنهج فً المكتبة . -25

    ازدحام جدول المحاضرات بالدروس . -26
 


