مقال الجائزة.
صعوبات التعمم في مادة الرياضيات.

إعداد :مشال هادي مدفر بشي حذيش.
نجران مدرسة الذرفة الستوسطة.

مقدمة :شغل مهضهع صعهبات التعمم اىتسام الباحثين لفتخات طهيمة ،لسا لحلك من أثرخ عمر الطمبرة
وأوليرا األمره والسجتسر ،،قدرج برختت الحاجرة إلر االىتسرام سرسيا بفئرة صرعهبات الرتعمم قر بجايرة

الدتيشات من الدخن العذخين ،حيث كانت األقكا األساسية تجو بهضهح حهل قئة من األطفال الحين
ال يعانهن تخمفا عدميا ،أو اضطخابا انفعاليا.

وال يكرا يخمرره درم مررن أ درام التعمرريم األساسر قر مجا سرشا وقر مرجا ذ العررالم مرن تمسيررح أو
يتحدن قر الخياضريات مرم جيره السعمرم وحرخل األوليرا و طبرة الطفرل نفدرو قر أن يحدر
أكثخ ال
ّ
كغيخه من األتخاب نتائج تدعجه وتدعج أىمو.
إن تذخيص وحرل السذرك ت التر يعران مشيرا الطر ب قر تعمرم الخياضريات مرن الزرخو ات

والسيرام السدرتسخة لسعمرم الخياضررياتض اربعب الطر ب يعررانهن مرن مذرك ت ثانهيررة بيشسرا يهجرج روررخون
ليررم مذررك ت مدررتسخة تسثررل عهائر وطيرخة لمررتعممض قفر معتررم قرررهل الخياضرريات التر تزررم عذرخين

طالب ررا أو أكث ررخ ،م ررن السحتس ررل أن يج ررج السعم ررم طالب ررا واح ررجا عمر ر األ ررل ل ررو مذ رركمة وطير رخة قر ر تعم ررم
الخياضرريات وعجيررج مررن الطر ب ايو رخين لررجييم مذررك ت ثانهيررة مدررتسخة وعمر معمررم الخياضرريات تدرر،
مدؤولية تحجيج صعهبات التعمم السحجو ة الخاصرة التر

تداعج ق حل ىحه السذك ت.

رج يجرجىا الطالرخ ويتخرح اتجر اخ ات التر

رج

إن ىحا الشهع من الط ب يعانهن من صعهبة ق تعّمم الحداب تتفا م تج يجيا م ،تدجميم ق

عسميرة
مدتهيات الج اسة ،قتخاىم ق الدرشة الخابعرة وليرم مرن العسرخ عذرخ سرشهات يعجردون عرن إنجرات ّ
حدابية بديطة كالتعخف عم حاصل عج ين ،أو السدا نة بين سين.
ّ
وص ررعهبات الحد رراب والخياض رريات ت ررؤثخ قر ر اتنج ررات السج سر ر  ،كس ررا يك ررهن لي ررا تر ر ثيخ قر ر األنذ ررطة
الحياتية ،وواصة االستجالل الخياض  ،وأىسيتيا تكسن ق أنيا لغة مدية عالسيرة لكرل الثداقرات ،وىر

ميسررة لجعررل الفررخ يفكررخ ،وأن يدررجل مررا يررخ  ،وأن يترررل مرر ،ايو رخين باألقكررا الستعمدررة بالع ررات
الكسية.
1

مقال الجائزة.
وتشبرر ،أىسيررة الخياضرريات مررن كهنيررا مررن أىررم األنذررطة التج يدررية الت ر تدررجم لجسيرر ،الستعمسررين والت ر

تسكشيم االسرتجالل وحرل السذرك ت ،مدرتخجمين السعخقرة والدهاعرج والدرهانين الخياضرية وأسراليخ التفكيرخ

الخياضياي ،وتعسيم ىحه السعخقة عم مختمف الشذاطات الحياتية اليهمية.

وكسا ىه معخوف تخبهيا قإن صرعهبات الرتعمم ال يسكرن ؤيتيرا أو م حتتيرا كسرا ىره الحرال

قر اتعا رات الجدرجية والعدميرة ،لرحا قدرج عخقرت تخبهيرا باتعا رة الخفيرة ،بدربخ مرة وعر الهالرجين
والسعمسين والستخررين بيحه التاىخة ،أو مة وع الطمبة بدج اتيم وإمكاناتيم.

والخياضرريات باعتبا ىررا نذرراطا قكخيررا تدرراىم مررن جيررة قر تشسيررة ررج ات االسررتجالل والتجخيررج والج ررة قر
التعبيخ لج الستعمم ،ومن جيرة أورخ قر تهسري ،مجراالت معا قرو وميا اترو الحدرابية واليشجسرية التر

ليرا امترجا اتيا قر محيطررو االجتسراع والحزرا ي ،قإنيررا تعرج مرن السرها الج اسررية السيسرة ،ولرحلك قررإن
مذرركمة ص صررعهبات ال رتعمم ق ر الخياضرريات ص تعررج مررن السذررك ت الخئيدررية اليامررة الت ر تذررغل اىتسررام
السخبين والباحثين ق السجال الديكهلهج ق و تشا الحاضخ.

ويسكشش ررا الد ررهل إن الخياض رريات كسي ررجان معخقر ر  ،ل ررم تش ررل حتي ررا م ررن االىتس ررام والبح ررث قر ر السج ررال

الدرريكهلهج  ،بالسدا نررة مرر ،بررا

السيررا ين السعخايررة األوررخ  ،كررالد اخ ة مررث  ،إال ق ر

السعخاية الت تخكد عم السعالجة الحىشية لمسعمهمات.

ررل الج اسررات

ولسا كانت الخياضيات من السباحث الت تحتر باىتسرام برال مرن الطمبرة والسعمسرين ،ألىسيرة

تطبيداتي ررا ،وطبيع ررة اس ررتجالالتيا التر ر تد ررس لمطال ررخ باس ررتشتاج أك ررخث م ررن نتيج ررة ل ررشفذ السد ررجمات

السعطاة ،وألن البشية السعخاية ليا مشية بالسها ف الت يسكن أن تحفد التفكيخ ،كان مرن الزرخو ي أن
يدررهم معمسهىررا باس رتخاتيجيات واصررة لتعميسيررا لررحوي صررعهبات الررتعمم وذل رك لتحييررج األسررباب األوررخ

السؤثخة ق عجدىم عن تعمسيا.

قالخياض رريات م ررا ة ذات إط ررا قك ررخي تعتس ررج عمر ر البحر رث واكتذ رراف الدر رهانين ق ررإذا م ررا أحد ررن

تج يديا قإنو يسكن أن يشس الدرج ات العدميرة لرج السرتعمم ويهجيرو نحره األصرالة والسخونرة ،وذلرك ألن

طبيعتيا االستجاللية تدس لمطمبة استشتاج أكخث مرن نتيجرة برشفذ السدرجمات السعطراة ،البشيرة السعخايرة
ليا مشية بالسها ف السذكمة الت يسكن أن تحفد تفكيخ الطمبة ليزعها حمهال متعج ة ومتشهعرة وججيرجة،
وىحه ق مجسهعيا جهىخ العسمية اتبجاعية.

مفهوم صعوبات التعمم في الرياضيات :يذريخ فتحيي الزييات إلر مررطم "  dyscalculiaصرعهبات

تعمم الخياضياتص  :وىه مرطم يعبخ عن صعهبات ق استخجام وقيم السفاليم والحدرائ الخياضرية،
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والفيم الحداب واالسرتجالل العرج ي والخياضر  ،وإجر اخ ومعالجرة العسميرات الحدرابية والخياضرية ،وىرحه

مقال الجائزة.
الر ررعهبات تعب ررخ ع ررن نفد رريا م ررن ور ر ل العج ررد ع ررن اس ررتيعاب السف رراليم الخياض ررية وص ررعهبة إجر ر اخ

العسميات الحدابية.

ويعخقررو إسييساع ا ايم ي

ب نررو :عررجم ررج ة التمسيررح عم ر الهصررهل إل ر مدررته الشجرراح بالشدرربة لسررا ة

الخياضيات ،وذلك بالشدبة لكل مفيهم أو ميا ة أساسية عم حجه من السفاليم والسيا ات التر يكيدريا

الس ُّعج ليحا الغخض ،ويخ الباحث أن مدته الشجاح ال يعبخ عن صرعهبات قر
االوتبا التذخير ُ
الخياضيات.

وتذيخ بيانات السركز القومي لإلحراءات التربوية في الواليات الستحدة ايمريكية :أن واحج مرن كرل

 4.5م ررن األمخيك رران الب ررالغين ،أو  % 22م ررشيم أي األمخيك رران ،ال يسكش ررو إجر ر اخ العسمي ررات الحد ررابية
البدرريطة الستعمدررة بالسيررا ات األساسررية لمخياضرريات ،بيشسررا الها رر ،لررجيشا صالررهطن العخب ر ص بررالطب ،أكثررخ

م اخ ة مسا ىه لج الهاليات الستحجة األمخيكية ،لكن م اخ ترو ال يترحو يا أحرج ،وال يبرال بيرا أحرج ،بدربخ

طياب البيانات واتحرا ات ،وعجم االىتسرام أصر عمر السدرته الخسرس بيرحه التراىخة وترجاعياتيا،
وايثا الت تتخكيا عم عجم تدجم السجتس ،وتهجياتو العمسية والبحثية.

وصعهبات التعمم ق ما ة الخياضيات ،ى صعهبة تعمم إنسائية واصة ق الحداب تتيخ ق صه ة

عررجم الدررج ة عم ر التعامررل مرر ،األ ررام و تختيبيررا حدررخ األكبررخ أو األصررغخ وقيررم الكسيررات بررجون عررج،
مسا يؤ ي إل مذك ت ق تعمم الحدائ الستعمدة باأل ام ووطهات حل السدرائل الحدرابية ،قر حرين

يخ البعب انو اضطخاب وال بالتفكيخ السشطد الخياض .

أعراض صعوبات تعمم مادة الرياضيات ،وهي كالتالي-:

 .1اضطخاب ق سيخ التعمم وعجم س سة ويدخ عسمية التعمم.

 .2اعتسا الطفل الجائم عم ايوخين وعجم ثدتو بشفدو نتيجة كثخة اعتسا ه عم ايوخين.
 .3البط ق اكتداب السعمهمة من أعخاض صعهبات التعمم.

 .4ضرعف مدرته الررتسكن مرن السيررا ات ،أو السعمهمرات السحررج ة كسرا يكذررف عشرو سررمه التمسيرح قر
تفاع تو م ،مج سيو وأ خانو كسا يشعكذ ق

جات االوتبا ات والتج يبات.

 .5مة االىتسام بالسج سة ،الغياب الستكخ  ،تذتت االنتباه ،ضعف الحاكخة ،اضطخاب السحا ثة ،كثخة
الذجا والدمه العجوان .

أشهر أنواع الرعوبات الحدابية ،وهي كالتالي:

 الفذا التام في الحداب :وىحا يعش ان كل السيا ات الخياضية ميخ سميسة.
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مقال الجائزة.
 نقييج ئزئييي فييي السهييارات الحدييابية :أي ىبررهج جدئ ر بكررل السيررا ات الحدررابية بررشفذ الج جررة
يحرررل الطالررخ عم ر نتررائج مشخفزررة بالشدرربة لمشتررائج السته عررة مررن جيمررو )نفررذ العسررخ ويجررخ

اتشا ة ىشا إل ان ىحا الهض ،ىه السشتذخ بكثخة وبره ة واضحة بين الرعهبات الث ث.

 فذييا مدييم م ي السهييارات الحدييابية :بحيررث يكررهن الددررم ايوررخ مررن السي را ات سررميسا وواليررا مررن
العيهب.

وم ررن السؤك ررج ان مث ررل ى ررحا يحت رراج إلر ر العشاي ررة والعر ر ج أكث ررخ قر ر م ررا ى رره عمي ررو قر ر الح ررالتين

الدابدتين.

ويسك ترشيف صعوبات تعمم الرياضيات إلى ثسان فئات هيي :السذرك ت الحدرية ،العيرهب العدميرة،
السذررك ت االنفعالي ررة ،ند ررص الجاقوي ررة ،العي ررهب الثدااي ررة ،السذ ررك ت االجتساعي ررة ،مذ ررك ت الدرر اخ ة،

ومذك ت اول الشتام التخبهي.

العواما السؤدية إلى صعوبات التعمم الخاصة بالرياضيات ،وهي كالتالي:

 .1إصييييابات الم :يفترخض بعرب العمسرا أن إصرابة السر أحرج أسرباب صرعهبات الحدراب ،حيرث أن
ىشا مخاكد معيشة قر مر اتندران مدرئهلة عرن إجر اخ العسميرات الحدرابية وأن أي ومرل قر ىرحه

األج اد سهف يؤ ي إل ضعف ق السيا ات الخياضية.

 .2اضطرابات إدراك العالميات السكانيية :تذريخ الج اسرات والبحرهث التر أجخيرت قر مجرال صرعهبات

تعمررم الخياضرريات إلر أن الت ميررح ذوي الرررعهبات لررجييم اضررطخابات ممسهسررة قر إ ا الع ررات

السكانية ،ومن السدمم بو أن الت ميح يتعمسرهن المعرخ باألشريا التر يسكرن أن تترجاول مر ،بعزريا

البعب ،وىحه األنذطة تشسر لرج الت ميرح اتحدراذ برالفخاح والحجرم والسدراقة ،أمرا الت ميرح ذوي
صعهبات التعمم يفتدخون إل مثل ىحه الخبخات ،وعرا ة يرتم اكتدراب مفراليم الع رات السكانيرة أو

عمر األ ررل العجيررج مشيررا قر عسررخ مررا بررل السج سررة ،ولكررن بالشدرربة لمت ميررح ذوي صررعهبات الررتعمم

قغالبا ما يكتدبهن تعمم الخياضيات بدبخ ا تباكيم واضطخابيم وعجم تسييدىم بين السفاليم.

 .3اضطرابات أو مريور فيي اسيتراتيجيات تعميم الرياضييات :تذريخ الج اسرات والبحرهث التر أجخيرت

قر ىررحا السجررال إلر أن الت ميررح ذوي صررعهبات الررتعمم مالبررا ال يدررتخجمهن اسررتخاتيجيات مهجيررة
ب ررالتفكيخ ،و بس ررا تك ررهن ى ررحه االس ررتخاتيجيات عذر رهائية أو مي ررخ م ئس ررة ،ويتر ررف ىر رؤال الت مي ررح
ب ررالبط والت ررخ قر ر اش ررتداس واوتي ررا االس ررتخاتيجيات الس ئس ررة ،وواص ررة تم ررك الستعمد ررة باس ررتخجاع

السعمهمات والحدائ الخياضية.
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مقال الجائزة.
 .4اضطرابات أو مذكالت الذاكرة :إن الط ب الحين يعانهن من رره أو اضرطخابات قر عسميرات
ال ررحاكخة أو نت ررام تجيي ررد ومعالج ررة السعمهم ررات ررج يفيس ررهن حد ررائ الشت ررام الع ررج ي والدهاع ررج التر ر

تحكسررو ،لكررشيم يجررجون صررعهبات ق ر اسررتخجاع عررج مررن ىررحه الحدررائ بالدررخعة ،أو الكفررا ة ،أو
الفاعمية السطمهبة ،وتعج الحاكخة البرخية من أكثخ العسميات السعخاية أىسية بالشدبة لكبا الط ب

ق تعمم اليشجسة ب نهاعيا.

 .5اضيطرابات فييي اادراك اليرييري ومطابقيية ايشييكال بعزييها بييع

 :يررخ العجيرج مررن البرراحثين أن

الت ميررح ذوي صررعهبات تعمررم الخياضرريات يكتدرربهن صررعهبات مررن األنذررطة الت ر تتطمررخ الدررج ات
الحخكيررة البر رخية ،والدررج ات ات اكيررة البر رخية ،ويبررجو ىررحا مررن و ر ل عررجم ررج ة بعررب ى رؤال

األطف ررال عمر ر ع ررج األش رريا قر ر سمد ررمة م ررن األش رريا السر رره ة ع ررن طخير ر اتش ررا ة إليي ررا بدهل ررو

) 1،2،3،4،5حي رث يتعررين أن يررتعمم ى رؤال الت ميررح ىررحه األعررجا بالتختيررخ عم ر أشرريا حكيكيررة
محدهسة ،والسدك أي مدك األشيا ى ميا ة مبتكخة تدهم عم الشسه ات اك .

 .6أن ات ا البرررخي يررؤثخ عم ر األ ا الخياض ر لمت ميررح الرررغا ذوي صررعهبات الررتعمم ،واعتبررخ
أن العجررد قر أ ا السيررام الحدررابية يشررتج مررن ندررص قر التشترريم البرررخي ،كسررا أن األطفررال ذوي
صعهبات التعمم ق الحداب يتيرخ عمرييم صرعهبة قر تسييرد األ رام ذات االتجاىرات الستعاكدرة

مثل) 8 ، 7) 2 ، 6حيث يكتخ أو يد أخ الخ م ) 6عم أنو ) 2وبالعكذ.

 .7أن الت ميرح ذوي صررعهبات الررتعمم يعررانهن مررن صررعهبات قر الع ررات السكانيررة مثررل أعمر وأسررفل
ويسرين ويدرا  ،كسرا يسرخ ىرؤال األطفرال برررعهبات قر قيرم الع رات الحجسيرة وقر تعمرم مفرراليم

األعجا بج ة وىحه العشاصخ تعج مدئهلة عن صعهبات الحداب.

 .8إن سرربخ الرررعهبات الت ر يهاجييررا الت ميررح ق ر الحدرراب تخجرر ،إل ر صررعهبات الررحاكخة وأن عررجم
الدج ة عم تحكخ السعمهمات يدبخ صعهبات ق حل السذك ت.

 .9أن صعهبات الحداب تخج ،إل الرعهبة ق قيم الخمهت ،قالعجيج مرن الت ميرح ال يفيسرهن معشر
كمسة تائج.
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أن ضررعف الررحاكخة ق ر األ ررام يررؤ ي إل ر ضررعف عررام ق ر الحدرراب ،ويخجرر ،ذلررك إل ر عررجة

عهامررل مشيررا :عررجم االىتسررام بالحدرراب ،وعررجم الثدررة بررالشفذ ،وضررعف قطررخي ق ر تررحكخ األ ررام،

ويتي ررخ ى ررحا الز ررعف بهض ررهح قر ر ع ررجم الد ررج ة عمر ر اس ررتخجاع سمد ررمة م ررن األع ررجا اس ررتخجاعا

صررحيحا ،ايحررحف بعزرريا أو يبررجل أماكشيررا ،مسررا يتختررخ عميررو معانرراة الطفررل مررن صررعهبة تعمررم

الحداب.
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مقال الجائزة.
.11

ضعف االسام بأساسيات السعرفة الرياضية :من مفاليم ومررطمحات و مرهت ياضرية وعرجم

ت ررهقخ السعخق ررة الد ررابدة أو الستطمب ررات الد ررابدة ،كس ررا أن ع ررجم تر رهاقخ السعخق ررة الد ررابدة والستطمب ررات
الدابدة والخبرخات الس ئسرة واألنذرطة التر تعرالج السهاضري ،السختمفرة قر الخياضريات وتدرجميا قر

اله ررت السشاسررخ يررؤ ي إل ر صررعهبات تعمررم الخياضرريات ،ألن مررن السفتررخض أن تعمررم الخياضرريات
عسمية تخاكسية وتتابوية.

.12

ضييعف أو سييوء ااعييداد الدييابا لييتعمم الرياضيييات :يعرران الت ميررح ذوي صررعهبات تعمررم

الخياضيات من عجم الدج ة عم إكسال الهاجبات الحدابية السهكمة إلييم ،وذلرك يخجر ،إلر ضرعف

وعجم معخقتيم وإلساميم بالحدائ األساسية لمسعخقة الخياضية.

.13

مميييا الرياضييييات:

يسث ررل مر ر الخياض رريات متغير ر اخ انفعالي ررا يشذر ر ع ررن

قع ررل الف ررخ تج رراه

الخياضرريات ،و بسررا يخجرر ،مشذ ر الدم ر إل ر الخررهف مررن الفذررل السج س ر  ،وقدررج الفررخ تدررجيخ الررحات
الررحي يتسثررل ق ر تدررجيخه لحاتررو أو تدررجيخ ايو رخين لررو .و ررج يدررف م ر الخياضرريات أمررام أ ا بعررب
الت ميح لحل السذك ت الخياضرية أو السدرائل الحدرابية ،كسرا يرؤ ي إلر اضرطخاب وصرعهبة حرل
السذك ت الخياضية الت تشتج عشيا صعهبات ق تعمم الخياضيات.

.14

اليال تساثيا بي

نريفي السي  :إن قيرم أسرباب صرعهبات الحدراب لرج الت ميرح يتطمرخ عمر

األ ل معخقة عامة بربعب األقكرا والدزرايا السحيطرة بعرجم التساثرل الرحىش  ،وإن وجره اضرطخاب

قر الشرررف الذررسال يررؤ ي إلر

ررره قر حررل السذررك ت بيشسررا يررؤ ي االضررطخاب قر الشرررف

األيسن لمس إل عيهب الدج ة عم التعامل م ،األ ام.

.15

المغة وصعوبات مراءة وفهم السذكالت الرياضية :إن صعهبة الخياضيات يسكن أن تشذ مرن

صررعهبة تفدرريخ التمسيررح لمسفرراليم أو األلفررا الخياضررية أو الحدررابية السدررخو ة .قدررج يكتدررخ التمسيررح
الرعهبات نتيجة تجاول العجيج من السفاليم الخياضية أو عرجم تسييرده بيشيرا مثرل )

-،

كسرا

أن العجي ررج م ررن أنس رراج ص ررعهبات الخياض رريات تخج رر ،إلر ر ع ررجم قي ررم التمسي ررح لمر رريامات المفتي ررة
لمسذررك ت التر تدررهم عمر اسررتخجام بعررب السفرراليم الخياضررية ،ولررحلك تهجررج ا تباطررات هيررة بررين
صعهبات الد اخ ة وواصة الفيم الدخائ  ،وصعهبات حل السدائل أو السذك ت الخياضرية .كسرا أن

الت مي ررح ال ررحين يع ررانهن م ررن ص ررعهبات قي ررم التخاكي ررخ المغهي ررة يعكد ررهن ص ررعهبات ممسهس ررة قر ر

بع
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الخياضيات.

صعوبات تعمم مادة الرياضيات م الوامع الس يداني لمسهشية ،تيم رصيد بعي

توائه الطالب ،وهي كالتالي-:

الريعوبات التيي

مقال الجائزة.
أوالً :الفروق الفردية ب
إل ت ميحه عم أنيم مختمفهن ق

التالم ذ :وىحه السذكمة يجخ أن يهلييا السعمم جل عشايتو ،ايجخ أن يشتخ

يشاسخ مدته كل مشيم.

ج اتيم .وأنيم ليدها عم مدرته واحرج ،ايدرجم ليرم مرن التعمريم مرا

ثانيا :سوء التسه د م مبا السعمم وعدم التوف ا في السقدمة لمدرس (والتسه د غ ر السقدمة).
ً
سريم الججيرج بذرهس واىتسرام ،و رج يكرهن
فالتسه د :يييئ برو أذىران الت ميرح ليكهنرها مدرتعجين لتمدر

ىحا التسييج نكتة وفيفة مخيحة يبتدم ليا الت ميح .وتذخح صجو ىم بل برج الرج ذ ،عمر أال يتجراوت

التسييج عا ة قيدة واحجة.

أما السقدمة :فهي التي تتقدم السوضوع ،وتكون بإحدى الوسائا التالية-:
 .1عخض صه جحابة أو رة مذه ة ليا صمة بالسهضهع.
 .2عخض و صة شيدة ومهجدة لمسهضهع.

 .3بط السهضهع بحياتيم السويذية ليذعخوا أن ليم ايو مرمحة وقائجة ايدبمهن عميو بذهس واىتسام.
 .4بطرخح عررجة أسررئمة عررن الررج ذ الدرراب بدرررج االنتدرال التررج يج إلر الررج ذ الججيررج ،وبررحلك تعتبررخ
السدجمة حمدة اترال تخبط وتذج الج ذ الججيج بالج ذ الدجيم.

ثال ًثا :ضيعف الربيية والحيافز ليتعمم الرياضييات ليدى بعي
تعمرم بعرب السهاضري ،،وإذا نجر السعمرم قر

الطيالب :وذلرك تحداسريم بعرجم جرجو

رخ قر حرل ىررحه
برط السرشيج بها ر ،الحيراة ،قإنررو يرشج كثي ا

الرعهبة

ابعيا :ومي صييعوبات الييتعمم ازدحييام ئييدول السعميم وتحس مييه بالسزيييد مي اي ييياء :لكر يدررهم السعمررم
رً
بهاجبو عم أكسل وجو يجخ عميشا تفخيغو كميا ليحا العسل ون إشغالو ب ي عسل روخ ليذ لو ع رة
بعسمررو كسررخب مرر ،ضررخو ة تخفرريب نررراب السعمررم وبالتررال تيررا ة عررج السعمسررين الستخررررين ق ر

السا ة ،وعجم إسشا تج يذ ما ة الخياضيات لغيخ الستخرص.

خامدا :وم الرعوبات عدم تشاسب الحرج مع طول السقرر الدراسي:
ً
سا سا :ومن الرعهبات السهجه ة ق بعب كتخ الخياضيات التسا ين السهجه ة عدخ بعب الج وذ

معدجة وال تحتهي عم إج اخ ات حياتية.

االسيتشتائات :يسكي التوصيا لييع

االسييتشتائات التيي ميد تدياهم فييي التغميب عميى صيعوبات تعمييم

مادة الرياضيات ،وذلكفي ضوء الشتائج التي تم التوصا ال ها فان الياحثة تدتشتج التالي:
 .1تررجن مدررته الطمبررة ق ر عسميررة تشترريم السعمهمررات وىررحا مررا يررخ باالوتبررا االنسررهذج الخبرراع
السعمهمات .
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مقال الجائزة.
 .2تختيخ وتشدي الكتاب وأسمهب عرخض السفراليم تررؤثخ قر تحرريل الت ميرح قر الخياضريات وعرجم
اندجام السا ة بالكتاب م ،تخطيط السشريج السخسرهم لتحدي أىجاف التخبية.

 .3وجه عج من الطمبة الرف الثان متهسط يعانهن صعهبات تعمم الخياضيات.
التوصيات :يسك التوصا لييع

التوصييات التيي ميد تدياهم فيي التغميب عميى صيعوبات تعميم ميادة

الرياضيات ،وهي كالتالي-:
 .1الكذف عرن الطمبرة الرحين يعرانهن مرن صرعهبات الرتعمم االكا يسيرة قر السخحمرة الستهسرطة ليتدرش
وض ،بخنامج مشاسخ ليم.

 .2قت

و يات لمسج سين ق ىرحه الس اخحرل وترج يبيم عمر البرخامج الع جيرة لكر يتعراممها مر ،الطمبرة

ذوي صعهبات التعمم االكا يسية بذكل صحي .

 .3ضررخو ة م اخعررات قر السشرراىج الج اسررية ليررحه الفئررة ألنيررم طمبررة عررا يين و ررج يكهنرها مررن الستفرره ين،
ولكن بدبخ ىحه الرعهبات ج يتجن مدتهاىم الج اس

 .4أن يعررا الشتررخ قر نتررام معمررم الرررف وأن يثررخي السعمسررهن وبر اختيم برراالط ع عمر الحررجيث مررن
الشتخيات التخبهية.

 .5وأن تعي ررج و ات ة التخبي ررة الشت ررخ قر ر الكت رراب السج سر ر السد ررخ وإع ررا ة تختيب ررو وتشد رريدو قر ر ض رره
الشتخيات الحجيثة واستعسال الحاسهب.

 .6إع ررا ة تر ررسيم الس ررا ة التعميسي ررة بس ررا ويتفر ر اس ررتخاتيجيات التغيي ررخ قر ر السف رراليم و بطي ررا ب ررالعمهم
األوخ .

السقترحات :يسك التوصا ليع

السقترحات التي ميد تدياهم فيي التغميب عميى صيعوبات تعميم ميادة

الرياضيات ،وهي كالتالي-:
 .1اعتس ررا السف رراليم اليشجس ررية البد رريطة والسجسهع ررات والع ررات الخياض ررية ك س رراذ لج اس ررة األع ررجا
باالعتسا عم السحدهسات ثم االنتدال إل السجخ ق مشرياج الخياضريات لمرف األول باعتبرا

األساذ لعمم الخياضيات عشج الت ميح.

 .2إعجا بخامج معيشة تديم ق السجا ذ لتداعج الطالخ عم التخمص من ىحه الرعهبات.
 .3إعررجا السج سررات والسج سررين لكيفيررة التعامررل مرر ،ىررحه الفئررة مررن الطمبررة ،وذلررك بإ والررو بالررجو ات
8

التج يبة.

 .4تعجيل السشاىج الج اسية وأوح بشتخ االعتبا ىحه الفئة من الت ميح.

مقال الجائزة.
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