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صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف املصادر
يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي
صعوبات التعلم يف مدينة الطائف
عبدهللا عوض هللا الثمالي*

امللخص_ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف املصادر في املرحلة االبتدائية في العمليات األربع
(الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات
تعلم مهارات الرياضيات في العمليات األربع وفق متغير سنوات الخبرة للمعلمين (خمس سنوات أو أقل 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فما فوق) .واستخدم
ً
ً ً
الباحث مقياسا ذاتيا لتقدير درجة صعوبات التعلم وفق قياس ليكرت الخماس ي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )60معلما ،واتبعت الدراسة املنهج
الوصفي .وأشارت النتائج إلى أن درجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات على أبعاد املقياس كانت جميعها مرتفعة ،حيث بلغ متوسطها
الحسابي ( ،)4.06وقد احتل بعد القسمة الترتيب األول ،بمتوسط حسابي مقداره ( )4.38وبدرجة مرتفعة جدا ،يليه بعد الضرب في الترتيب الثاني
بمتوسط حسابي مقداره ( )3.99وبدرجة مرتفعة ،يليه بعد الطرح بمتوسط حسابي مقداره ( )3.98وبدرجة مرتفعة ،ثم في املرتبة الرابعة بعد الجمع
بمتوسط حسابي مقداره ( )3.89وبدرجة مرتفعة ،ولم تختلف تقديرات معلمي صعوبات التعلم لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالب ذوي
صعوبات التعلم باختالف سنوات الخبرة لديهم.
الكلمات املفتاحية :صعوبات تعلم الرياضيات ،التعليم االبتدائي ،معلمو صعوبات التعلم.

*وزارة التعليم ،اململكة العربية السعودية.
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صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف املصادرفي املرحلة االبتدائية من
وجهة نظرمعلمي صعوبات التعلم
 .1ما درجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف املصادر في املرحلة
االبتدائية في العمليات األربع (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) من وجهة
نظر معلمي صعوبات التعلم في مدينة الطائف؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات تقديرات معلمي صعوبات التعلم ملهارات الرياضيات في العمليات
األربع (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) لدى طالب غرف املصادر تعزى
ملتغير سنوات الخبرة (خمس سنوات أو أقل 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فما
فوق)؟
ب .أهداف الدراسة
تتلخص أهداف الدراسة بالتعرف على درجة صعوبات تعلم الرياضيات
لدى طالب غرف املصادر في املرحلة االبتدائية في العمليات األربع (الجمع،
الطرح ،الضرب ،القسمة) من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم والكشف
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات تعلم مهارات
الرياضيات في العمليات األربع (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) وفق متغير
سنوات الخبرة (خمس سنوات أو أقل 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فما فوق).
ج .أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من جانبين هما:
 .1الجانب النظري :حيث يعد تدريس الرياضيات واملشكالت التي يواجهها
املعلمون في تدريسها نتيجة صعوبات التعلم لدى بعض الطالب وما يشهده
العالم العربي من عزوف الطالب عن دراسة الرياضيات السواعي [ ،]6من
أهم العوامل التي تزيد من أهمية الدراسة الحالية ،وكذلك يشكل تطور
مناهج الرياضيات في القرن الحادي والعشرين واختالف طبيعة أهداف
ً
ً
ً
التدريس لها ،حيث أصبحت تطبيقاتها واستخداماتها أمرا تكيفيا ملحا لكل
طالب ،مما يجعل هناك أهمية الكتشاف صعوبات تعلم الرياضيات في
املرحلة األساسية خاصة في العمليات األربع ملا لها من عالقة في تطور تعلم
ً
الطالب الحقا.
 .2الجانب التطبيقي :تستمد الدراسة الحالية أهميتها التطبيقية من كونها
محاولة للكشف عن صعوبات تعلم الرياضيات في املهارات األساسية
للصفوف االبتدائية ،حيث تسعى إلى التعرف على درجة انتشارها في املدارس
العادية ،بحيث توضح هذه املشكلة أمام املختصين من معلمين ومشرفين
للقيام بمعالجتها بطريقة مناسبة ،كما أنها تلفت نظر املعلمين واملشرفين إلى
هذه الصعوبات وتطوير حساسيتهم لها كمشكلة مما قد يرفع كفاءتهم للعمل
على عالجها.
حدود الدراسة :يمكن تلخيص محددات الدراسة الحالية بما يلي:
 -1حدود مكانية وزمانية وبشرية :حيث تتحدد نتائج الدراسة الحالية
بتقديرات معلمي صعوبات التعلم في مدارس التعليم االبتدائي في محافظة
الطائف للعام الدراس ي 2020 /2019م.
 -2حدود موضوعية :حيث تتحدد نتائج الدراسة باألداة املستخدمة والتي
تكشف عن تقدير املعلمين للصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم مهارات
الرياضيات ومدى دقة إجاباتهم على األداة املستخدمة.

 .1املقدمة
تعد الرياضيات العنصر األساس ي في ثورة املعلومات والتكنولوجيا التي
يعيشها العالم اآلن ،فهي باإلضافة إلى كونها عنصر هام في التعامالت اليومية
ً
ً
في كافة املجاالت العلمية واالقتصادية واملالية ،أصبحت مكونا أساسيا من
مكونات الثقافة في أي مجتمع وال يمكن االستغناء عنها [.]1
وتواجه كافة املجتمعات مشكالت في تعلم وتعليم الرياضيات ،بشكل
واضح وألسباب عديدة ومختلفة ،ومن بين أهم األسباب التي تسبب هذه
املشكلة صعوبات التعلم التي يعاني منها بعض فئات الطلبة ،والتي تحتاج إلى
تطوير بيئة تعلم مناسبة لتعلم مفاهيم الرياضيات وتحويلها إلى مفاهيم
مبسطة وواقعية وملموسة لكي يتمكن الطلبة الذين يعانون من صعوبات
التعلم من التغلب عليها خاصة في الصفوف االبتدائية األولى ،لذا تعد
صعوبات تعلم الرياضيات لدى بعض الطالب من أخطر املشاكل التي
يواجهها املعلمين [.]2
ً
ُ
وع ّرفت صعوبات التعلم رسميا بموجب القانون العام ( 230/91عام
 )1969الخاص باألطفال ذوي صعوبات التعلم ،وقد حدد هذا القانون
ً
ً
مصطلح صعوبات التعلم يطلق على الطالب الذي يظهر تباينا شديدا بين
األداء املتوقع والتحصيل في واحدة أو أكثر من املجاالت النمائية املتعلقة
بالتعبير الشفوي والتعبير الكتابي والفهم املبني على االستماع والفهم القرائي
ومهارات القراءة األساسية والعمليات الرياضية واالستدالل الرياض ي
والتهجئة [.]3
وتشير تقديرات نسبة انتشار صعوبات التعلم لدى الطالب في املدرسة
األساسية إلى نسب متباينة ،تختلف باختالف املحكات واملقاييس
املستخدمة ،وتتراوح من ( )%30-10في املرحلة االبتدائية ،حيث تعد حالة
ً
صعوبات التعلم من أكثر فئات التربية الخاصة انتشارا [.]4
 .2مشكلة الدراسة
تعد املرحلة االبتدائية مرحلة هامة في حياة الطالب الدراسية ،ويتوقف
عليها اكتسابه للمهارات املعرفية والخبرات الالزمة لنموه الالحق في كافة
املجاالت العقلية واالجتماعية والجسمية واالنفعالية ،مما يجعل تعرضه
ً
ً
لصعوبات التعلم في الرياضيات أثرا سلبيا على مستقبله إذا لم يتم كشفه
ومعالجته في الوقت املناسب ،ويمتد تأثيره إلى املراحل الدراسة الالحقة ،حيث
تعد صعوبات تعلم الرياضيات في املرحلة االبتدائية ،مشكلة تكيفية ألن
ً
املهارات األكاديمية في مجال الحساب والرياضيات األساسيةً ،
جزءا أساسيا
من مهارات السلوك التكيفي الروسان [ ،]5مما يجعل صعوبات الرياضيات
ً
ً
عائقا حقيقيا أمام تعلم الطالب في املستقبل ،لذا جاءت الدراسة الحالية
للكشف عن درجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف املصادر في
املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين ووفق تقديراتهم ملا له من أهمية في
تطوير البرامج العالجية املناسبة لهم وتحسين بيئة التعليم بما يناسبهم،
وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة التالية:
أ .أسئلة الدراسة
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تنشأ عن وجود خلل في الجهاز العصبي املركزي إال أنها ال تعود إلى إعاقات
حسية أو بدنية أو تخلف عقلي أو حرمان بيئي أو ثقافي [.]9
خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم :ويظهر األطفال ذوي صعوبات
التعلم مجموعة واسعة من أصناف السلوك وصفتها كثير من املصطلحات
ووضعت بها قوائم طويلة من الصفات والسمات التي تظهر بعضها أو جميعها
على الطفل الذي يعاني من صعوبات تعلمية ،وفيما يلي تلخيص للصفات
التي تظهر لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم [:]4
 .1الخصائص النمائية املرتبطة بالعمليات النفسية األساسية :وتتمثل في
مشكالت اإلدراك الحس ي ومشكالت التذكر والتنظيم واضطرابات اإلصغاء
وصعوبات الذاكرة والتفكير وصعوبات في فهم التعليمات وصعوبات في التآزر
الحس ي–الحركي والعضالت الدقيقة أو املهارات الحركية الدقيقة وضعف في
التوازن الحركي العام واضطرابات عصبية -مركبة وصعوبات اإلدراك
البصري والسمعي.
 .2الخصائص االكاديمية املرتبطة بالصعوبات الخاصة بالقراءة والكتابة
والحساب وتتمثل في البطء الشديد في إتمام املهمات االكاديمية وصعوبات
القراءة والكتابة وصعوبات تعلم الحساب وفي النطق واللغة وتدني التحصيل
األكاديمي.
تشخيص صعوبات التعلم :يستخدم في تشخيص صعوبات التعلم محكات
أساسية تتضمن ما يلي:
ً
 .1محك التباعد أو التباين :حيث يظهر الطالب ذوي صعوبات التعلم تباعدا
في واحد من املحكين التاليين أو كليهما [:]4
أ .التفاوت في النمو :وهو تباعد واضح في نمو العديد من السلوكات النفسية
كاالنتباه ،والتمييز واللغة ،والقدرة البصرية الحركية ،والذاكرة ،وإدراك
العالقات ،وهذا النوع من التفاوت من املمكن مالحظته عند الطفل قبل
ً
ً
شديدا ،ففي هذه الحالة من التفاوت ينمو
وخصوصا إذا كان
دخوله املدرسة
ً
الطفل بشكل عادي في بعض الوظائف مثل اللغة مثال ،ولكنه يتأخر في
ً
وظائف أخرى كاملش ي مثال إلرتباطه بقدرات حركية.
ب .كما قد يشير التفاوت بين التحصيل األكاديمي واألداء املتوقع إلى أن
ً
ً
الطفل ذو الصعوبة التعليمية قد يكون طبيعيا وعاديا في القدرات العقلية
(ضمن املتوسط) باإلضافة إلى أن أدائه األكاديمي في مادة الحساب والكتابة
ً
مثال يقع ضمن املتوسط الطبيعي ولكنه يعاني من صعوبة شديدة في مادة
القراءة ،هنا نقول أن الطفل يعاني من تفاوت بين تحصيله األكاديمي أو
التعليمي وأدائه املتوقع .فاألداء املتوقع أن يكون ضمن املتوسط في مادة
القراءة ألن قدراته الطبيعية وهي الذكاء طبيعية أي ضمن املتوسط.
ويستخدم للتحقق من هذا املحك اختبارات التحصيل واختبارات االستعداد
االكاديمي والذكاء.
ج .محك اإلستبعاد :تستبعد تعريفات صعوبات التعلم الصعوبات التعلمية
التي يمكن تفسيرها بتخلف عقلي عام ،أم إعاقة سمعية أو بصرية ،أو
اضطراب انفعالي ،أو نقص فرص التعلم أو الحرمان البيئي ،والسبب في
ً
ً
استبعاد هذه الحاالت قد يكون واضحا ،فالطفل األصم مثال ال يطور لغة
بشكل طبيعي ،مع أن قدرته البصرية ،والعقلية قد تكون عادية ،والحقيقة
ً
أن هناك تباعدا بين تعلم اللغة وأنواع التحصيل األخرى يمكن تفسيرها
ً
بحالة الصمم ،وفي هذه الحالة يحتاج الطفل إلى برنامج تربوي للصم بدال من

د .مصطلحات الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية املصطلحات التالية:
 -1صعوبات التعلم :تعرف اللجنة الوطنية االمريكية صعوبات التعلم بأنها
مجموعة غير متجانسة من االضطرابات مثل صعوبات اكتساب واستخدام
قدرات االستماع والكالم والقراءة والرياضيات ،ويفترض أن تنشأ هذه
االضطرابات عن خلل في الجهاز العصبي املركزي ،مما يؤثر على تحصيل
ً
أكاديميا في مجاالت القراءة والكتابة والحساب والتفكيرَ .
وتعرف اللجنة
الفرد
الوطنية االستشارية لألطفال املعوقين في الواليات املتحدة ( )NASHCالطلبة
ذوي صعوبات التعلم بأنهم األطفال الذين تظهر لديهم اضطرابات في واحدة
أو أكثر من العمليات النفسية األساسية والتي تتضمن فهم واستعمال اللغة
املكتوبة أو اللغة املنطوقة ،وتظهر آثارها في اضطرابات التفكير والسمع
والكالم والقراءة والتهجئة والرياضيات وال تعود إلى أي إعاقة من اإلعاقات
سواء عقلية أو سمعية أو بصرية أو نفسية ولكنها قد تعود إلى اختالالت
وظيفية في الدماغ.
ً
َ
ويعرف الطلبة ذوي صعوبات التعلم إجرائيا لغايات الدراسة الحالية بأنهم
الطلبة املصنفين وفق تعليمات وزارة التعليم في مدينة الطائف في اململكة
العربية السعودية.
ً
 -2صعوبات تعلم الرياضيات :ويقصد بها إجرائيا صعوبات التعلم األكاديمية
الخاصة بإجراء العمليات األساسية األربعة (الجمع والطرح والضرب
والقسمة) على األعداد الحقيقية واملتضمنة في مناهج الرياضيات في املرحلة
االبتدائية .ويمكن تعريفها إجرائيا لغايات الدراسة الحالية بأنها صعوبات
إجراء العمليات األربعة بنجاح ودقة وضمن السرعة املطلوبة في املنهاج.
 -3التعليم االبتدائي :هو التعليم املوحد الذي يقدم لجميع الطلبة في اململكة
العربية السعودية ومدته ستة سنوات ويعنى بتقديم املعارف واملهارات
واالتجاهات االساسية والضرورية للتكيف مع ظروف حياتهم في املستقبل.
 -4معلمو صعوبات التعلم :ويمكن تعريف معلمي صعوبات التعلم إجرائيا
لغاية الدراسة الحالية بأنهم معلمون مؤهلون في مجال التربية الخاصة
وصعوبات التعلم ويعملون في هذا املجال في مدارس وزارة التعليم االبتدائية
في محافظة الطائف.
 -5طالب غرف املصادر  :وهم الطالب املصنفون على أنهم من ذوي صعوبات
التعلم ويتلقون خدمات غرف املصادر في مدارس وزارة التعليم اإلبتدائية.
 .3اإلطارالنظري
ظهر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة على يد كيرك [ ]7حيث وصف به
مجموعة من الطالب لديهم خصائص معينة تعيقهم عن التعلم ،وقد عرف
هذا املصطلح بأنه يعبر عن اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات
األساسية النفسية ذات العالقة بتعلم املهارات األكاديمية األساسية ،وأشار
إلى أنها تأتي نتيجة لوجود اضطرابات وظيفية في الدماغ وال تعود إلى تخلف
عقلي أو حرمان حس ي أو عوامل ثقافية .أما جيري [ ]8فقد َ
عرف صعوبات
التعلم في الرياضيات على أنها صعوبة دائمة في تعلم أو فهم مفاهيم األعداد
وقواعدها أو صعوبة القدرة على إجراء العمليات الحسابية.
وتتكون صعوبات التعلم لدى طالب املرحلة االبتدائية عندما يظهر تباين
واضح بين مستوى أدائهم الفعلي في املهارات األكاديمية األساسية ومستوى
أدائهم املتوقع والذي يظهر في اختبارات الذكاء ،ورغم أن هذه الصعوبات قد
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برنامج صعوبات تعلم ،ويستلزم محك االستبعاد تطبيق االختبارات التالية
[:]10
أ .قياس للقدرة العقلية الستبعاد اإلعاقة العقلية.
ب .مقاييس االضطراب السلوكي للتأكد من خلو الطفل من أية إعاقات او
اضطرابات انفعالية.
ج .مقاييس القدرة البصرية والقدرة السمعية للتأكد من سالمة البصر
والسمع لدى الطفل.
 .3محك التربية الخاصة :وتعد الحاجة إلى طريقة خاصة للتعلم بسبب وجود
بعض اإلضطرابات النمائية التي تمنع أو تعيق قدرة الطفل على التعلم تعتبر
ً
ً
محكا مهما في تشخيص كافة فئات التربية الخاصة على الرغم من إهماله
ً
غالبا ،وألن األطفال ذوي صعوبات التعلم هم أولئك األطفال الذين يحتاجون
ً
لطرق خاصة في التعلم تصمم خصيصا ملعالجة مشاكلهم ،لذا يجب التمييز
ً
ً
بين طفل ذو صعوبات تعلم والطفل اآلخر املحروم تربويا أو املتأخر دراسيا
والذي من املمكن أن يستفيد من برامج التعلم العادي عند تكثيفها أو
تقديمها بشكل يناسب نوع مشكلته [.]10
تصنيفات صعوبات التعلم:
تصنف جمعية الطب النفس ي األمريكية [ ]11صعوبات التعلم في ثالثة
مجاالت هي :صعوبة تعلم الرياضيات ،وصعوبات تعلم الكتابة ،وصعوبات
تعلم القراءة .ويعاني األطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات من صعوبة في
أداء املهام الرياضية ،وصعوبة في فهم املفاهيم الرياضية وانخفاض املهارات
اإلدراكية مثل قراءة اإلشارات الحسابية ،أو قصور فى مهارات االنتباه .أما
الراشدون الذين يعانون من صعوبات في تعلم الرياضيات فإنهم غير قادرين
على إجراء املقارنات الرياضية بين األشياء ،كما يعانون صعوبة في أداء
العمليات الرياضية البسيطة .وأضاف هيمل وهيمس [ ]12أن األطفال
والراشدين الذين يعانون من صعوبات تعلم فى الرياضيات ،يظهرون صعوبة
في فهم األعداد ،وفهم املفاهيم املكانية ،وصعوبة إجراء العلميات الرياضية
(الجمع والطرح ،عدم القدرة على تذكر حقائق الرياضيات) ،وصعوبة في حل
املسائل الرياضية املكتوبة في شكل جمل.
َ
وتصنف صعوبات التعلم إلى مجموعتين من الصعوبات ،األولى يطلق عليها
صعوبات التعلم النمائية أو النفسية ،وهي صعوبات تتعلق بنمو القدرات
النفسية املسؤولة عن التوافق الشخص ي واالجتماعي وتشمل صعوبات
االنتباه واالدراك والتفكير والتذكر وحل املشكلة وصعوبات التعلم األكاديمية
التي تتضمن صعوبات تعلم القراءة والكتابة والحساب واستخدام اللغة،
ويعد تصنيف قانون الحكومة االتحادية في الواليات املتحدة لصعوبات
التعلم حسب مراحل النمو التي تحدث في مستوى ما قبل املدرسة وما
بعدها ،وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف صعوبات التعلم إلى مجموعتين [:]10
 .1صعوبات تعلم نمائية :والتي أشير إليها في تعريف الحكومة االتحادية
بالعمليات النفسية األساسية ،وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات
املسئولة عن التوافق الدراس ي للطالب وتوافقه الشخص ي واالجتماعي واملنهي.
وتنقسم صعوبات التعلم النمائية إلى صعوبات تعلم نمائية أولية (ذاكرة –
انتباه  -إدراك) ،وصعوبات تعلم نمائية ثانوية (تفكير  -لغة شفهية).
 .2صعوبات تعلم أكاديمية :وترتبط بشكل أساس ي بصعوبات التعلم النمائية
كما تم توضيحه اعاله إذ يمكن القول أنها نتيجة للقصور في عمليات االنتباه
واإلدراك والتذكر والتفكير ،وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب
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وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية وعدم قدرة الطالب على تعلم
تلك املواد يؤثر على اكتسابه التعلم في املراحل التالية.
أسباب صعوبات تعلم الرياضيات :يمكن تلخيص أسباب صعوبات تعلم
الرياضيات بما يلي:
 .1القصور النفس ي :حيث قد تعود إلى عدم قدرة على الفهم او االنتباه أو
ضعف الذاكرة واالدراك السمعي او البصري ،كما قد تعود الى انفعاالت
نفسية كالخوف والقلق وغيرها [.]13
 .2مشاكل بيئية :مثل عدم تناسب املنهج التعليمي أو املعلم مع األسلوب
التعلمي للطالب [.]13
 .3قصور في وظائف العمليات املعرفية كالتفكير واالستدالل واالستقراء
والتصنيف واملقارنة [.]14
وتتمثل صعوبات التعلم في الرياضيات في املرحلة االبتدائية في مظهرين
أساسيين هما [:]4
 .1صعوبات إجراء العمليات الحسابية (الجمع والطرح والضرب والقسمة)
على االعداد الحقيقية.
 .2صعوبات التعامل مع األعداد النسبية والرموز الجبرية واألشكال
الهندسية.
وقد اهتمت الدراسة الحالية باملظهر األول ألنه يمثل األساس للمظهر الثاني.
وتعد الرياضيات من أهم املواد الدراسية في املرحلة االبتدائية ،حيث
ً
وثيقا باملناهج التعليمية األخرى التي َ
ارتباطا ً
تقدم للطالب ،كما أن لها
ترتبط
ً
ً
دورا كبيرا في الحياة العادية التي يعيشها باإلضافة إلى دورها في التقدم العلمي
والتقني في جميع فروع العلوم الطبيعية واالنسانية والحاسوبية ،لذا تعد
عملية تدريسها وتطوير أساليب تعليمها من أولويات تطوير التعليم في
املرحلة االبتدائية [.]15
وتعرف الرياضيات بأنها علم قائم على التجريد ويهتم بتسلسل االفكار
وطرائقها وأنماطها من خالل بنية معرفية منظمة تستخدم لغة خاصة من
الرموز والتعبيرات املحددة والواضحة ،مثل االعداد واالشكال والرموز،
وضمن أنساق تشتمل على أبنية وعالقات [.]16
ولبنى الرياضيات خصائص أساسية حيث أنها تبنى على عدم التناقض بين
املسلمات او النظريات املشتقة منها ،واستقالل مسلماتها ،كما تشتمل البنى
على تصنيفات واضحة تبدأ باملفاهيم وتنتهي باملسائل واملشكالت [.]17
وتعرف املسألة الرياضية بأنها موقف رياض ي أو حياتي يتعرض له الطالب
ويتطلب حله استخدام معلومات ومهارات رياضية تستدعى من الذاكرة
والتعلم السابق للوصول إلى الحل [.]18
ويتطلب حل املسألة الرياضية إتقان عدة خطوات منها فهم املسألة بعد
قراءتها واستيعابها وتحديد عناصرها أو معطياتها وما هو املطلوب تحقيقه
والشروط التي يجب اتباعها لتحقيق املطلوب ثم القدرة على وضع خطة الحل
وتنفيذها والتحقق من صحة الحل [.]16
ويواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم مشكالت كثيرة في حل املسائل
الرياضية ،أهمها عدم قدرتهم على القراءة واستيعاب املطلوب وكذلك عدم
تمكنهم من وضع خطوات الحل وتنظيمها باالضافة إلى عدم االملام بالخبرات
الالزمة لحل املسألة من مفاهيم ومهارات ،وعدم قدرتهم على التسلسل في
خطوات الحل والضعف في التقدير للحل الصحيح [.]19
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 .5دراسة النباتي [ ]27التي هدفت إلى تحديد صعوبات التعلم في املهارات
العددية لدى طالب املرحلة االبتدائية وتقديم حلول مناسبة لها من وجهة
نظر معلمي ومشرفي الرياضيات ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وطور
ً
ً
استبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة ( )176معلما و( )20مشرفا
ً
تربويا ،وأشارت النتائج إلى أن درجة صعوبات تعلم مهارات الجمع والطرح
والضرب والقسمة على االعداد الحقيقية كانت متوسطة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية لسنوات خبرة املعلمين في تقدير صعوبات التعلم.
التعقيب على الدراسات السابقة :اتفقت جميع الدراسات السابقة مع
الدراسة الحالية ،من حيث الهدف في الكشف عن صعوبات التعلم لدى
الطالب في املرحلة االبتدائية ،كما أنها اتفقت من حيث املنهج بأنها جميعا
اتبعت املنهج الوصفي ما عدا دراسة برناديت [ ]25التي استخدمت املنهج
النوعي ،ومن حيث العينة ،فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خيرية
رمضان والكندري [ ]23ودراسة النباتي [ ]27من حيث استخدامها عينة من
املعلمين ،واختلفت مع دراسة كل من الينبعاوي [ ]24برناديت [ ]25والفريدي
[ ]26التي استخدمت عينة من الطالب للكشف عن صعوبات تعلم
الرياضيات لديهم ولم تعتمد على تقدير املعلمين ،ومن حيث أداة الدراسة،
فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خيرية رمضان والكندري []23
ودراسة النباتي [ ]27من حيث استخدامها أدوات تعتمد على تقدير املعلمين
لصعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالب ،واختلفت مع دراسة كل من
الينبعاوي [ ]24والفريدي [ ]26التي استخدمت اختبارات على عينة من
الطالب لتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات ،أما دراسة برناديت [ ،]25فقد
اعتمدت على املقابالت الشخصية كأداة للدراسة.
جوانب االستفادة من الدراسات السابقة :استفاد الباحث في الدراسة
الحالية من خالل االطالع على أدب الدراسات السابقة في اإلحساس بمشكلة
الدراسة ،ووضع وصياغة االسئلة وتحديد خطوات العمل واالجراءات لتنفيذ
منهجية الدراسة ،واالستفادة من املقاييس املستخدمة واألساليب االحصائية
لتحليل البيانات فيها لتطوير أداة الدراسة ،وأيضا االستفادة من الدراسات
السابقة في كتابة األدب النظري وتقرير البحث.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي في محاولة لدراسة ظاهرة
صعوبات تعلم الرياضيات من وجهة نظر املعلمين والتعبير عنها بطريقة كمية
تبين خصائصها ومقدارها وحجمها.
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من كافة معلمي صعوبات التعلم في املدارس
االبتدائية في منطقة الطائف والبالغ عددهم (ً )120
معلما.
ج .عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة الحالية من مجموعتين ،األولى ،عينة استطالعية
ً
مكونة من ( )20معلما تم استخدامها لغايات استخراج دالالت الصدق
والثبات للمقياس الخاص بالدراسة ،والثانية ،العينة الرئيسة واملكونة من
ً
ً
عشوائيا موزعين حسب سنوات الخبرة إلى ثالث
( )60معلما تم اختيارهم
مجموعات:
ً
أ .من سنة إلى خمس سنوات )16( :معلما.
ً
ب .من ( )10 -6سنوات )23( :معلما.

وهناك شروط الكتساب مهارات الرياضيات وحل املسائل بصورة صحيحة
وسليمة أهمها أهمية الوعي باملهارة املستخدمة وقيمتها في الحية العملية
ً
والعلمية ،وإتاحة الفرصة ملمارسة املهارة فعال في موقف حياتي يهم املتعلم
مجدي إبراهيم [ .]20ويتأثر تعلم املهارات الرياضية للعمليات االربع على
االعداد الحقيقية بعوامل مختلفة أهمها الدوافع ومستوى النضج
واالستعداد والقدرة املالئمة على التعامل مع التعقيد والتغذية الراجعة
املالئمة [.]21
َ
وتعرف الصعوبة في الرياضيات بأنها كل ما يمكن أن يعيق الطالب عن
استيعاب مفهوم أو الوصول إلى حل مشكلة أو اإلجابة الصحيحة ،وتقاس
ً
كميا بالوقت أو الجهد املتطلب لتعلم املفهوم أو حل املشكلة أو بحساب
ً
النسبة املئوية للطلبة الذين لم يتعلموا وفقا للتعليم في البيئة العادية ،أما
قاموس التربية فيعرفها بأنها نسبة اإلجابات الخاطئة التي يجيب عليها
مجموعة من االفراد في اختبار معين [.]22
وتعزى أسباب صعوبات تعلم الرياضيات إلى ضعف املعلم في أساليب
التدريس وفي متابعته ألداء الطلبة والكشف عن أخطائهم ومعالجتها وقصور
الطالب سواء في قدرته على االستيعاب واملمارسة ،وفي كثرة غيابه وقلة فرص
تدربه على املهارات الرياضية ،كما يمكن ان تعزى ملادة الرياضيات نفسها
ووجود ثغرات في املقرر الدراس ي من حيث التسلسل املنطقي وقلة الربط بين
املفاهيم واملهارات أو بين املسائل الرياضية والتطبيقات الحياتية ،ويمكن
معالجة هذه االسباب من خالل تحديدها ومعالجتها وزيادة التدريب للطالب
[.]17
 .4الدراسات السابقة
 .1دراسة خيرية رمضان والكندري وآمال عبدهللا [ ]23التي هدفت الى التعرف
على الصعوبات التي تواجه طالب الصف الرابع في حل املسائل الرياضية في
الكويت ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،واشتملت عينة الدراسة على
( )150معلما ومعلمة ،وتم تطبيق استبانة على املعلمين لتحديد الصعوبات،
وكان من بين نتائج الدراسة بأن طالب املرحلة االبتدائية يواجهون صعوبات
في حل املسائل الحسابية اللفظية لضعفهم في اللغة العربية.
 .2دراسة الينبعاوي [ ]24والتي هدفت إلى معرفة الصعوبات التي تواجه طلبة
الصفين الخامس والسادس االبتدائي في اجراء العمليات األربعة على الكسور
العادية ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )487
طالبا وجميع معلمي الرياضيات في
محافظة جدة ،واشتملت أدوات الدراسة على استبانة للمعلمين واختبار
للطلبة ،وكان من أبرز النتائج أن الصف الخامس يعانون من صعوبات أكثر
من الصف السادس.
 .3دراسة برناديت [ ]25والتي أجريت في تكساس ،والتي كان من بين أهدافها
تحديد صعوبات الرياضيات لدى الصف الثالث االبتدائي ،وتكونت العينة
من ثالث طالب ،واتبعت املنهج النوعي واعتمدت على إجراء املقابالت
الشخصية كأداة للدراسة ،وأبرزت أن أهم املشكالت الرياضية التي يواجهها
الطلبة ضعف قراءة الرموز وضعف فهم واستيعاب املفاهيم الرياضية
باالضافة الى وجود اعتقادات سلبية عن الرياضيات لديهم.
 .4دراسة الفريدي [ ]26التي هدفت إلى التعرف على مدى شيوع صعوبات
التعلم األكاديمية اختبار الذكاء غير اللغوي وتقدير الشخصية ،وكان من بين
نتائج الدراسة شيوع صعوبات تعلم الرياضيات التي بلغت (.)%8.8
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ً
ج .أكثر من ( )10سنوات )21( :معلما.
د .أداة الدراسة
تتكون أداة الدراسة الحالية من مقياس صعوبات تعلم الرياضيات الطلبة
لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في محافظة الطائف ،وقد تم تطوير
املقياس من خالل مطالعة األدب النظري السابق ،حيث تكون من ( )55فقرة
في صورته األصلية لتقدير صعوبات تعلم الرياضيات في العمليات الحسابية
االربع ،وفيما يلي وصف إلجراءات إعداد املقياس:
تم االستفادة من الدارسات السابقة مثل دراسة النباتي [ ]27والينبعاوي
[ ]24في وضع فقرات املقياس في صورته األولية ،وفيما يلي عرض لدالالت
الصدق والثبات التي تم استخراجها للمقياس.
صدق املقياس حيث تم استخراج انواع الصدق التالية:
تم عرضه بصورته األوليةّ
أ .صدق املحكمين :للتحقق من صدق املقياسّ ،
على (ُ )6محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربية الخاصة وعلم
النفس ،حيث طلب منهم إبداء رأيهم في مدى مالءمة األبعاد التي ّ
ضمها
املقياس ومدى مالءمة الفقرات لتلك األبعاد ومدى مالءمة الفقرات لقياس

1
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ّ
صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطلبة ،وقد تم اعتماد اتفاق املحكمين على
ً
ّ
صالحية الفقراتّ ،
وتم تعديل صياغة بعض الفقرات استنادا إلى آراء
ّ
املحكمين ،حيث تم تعديل صياغة بعض الفقرات ،وحذف ( )15فقرة منه
واإلبقاء على الفقرات األخرى ،ألن نسبة اتفاق املحكمين عليها كان أعلى من
( ،)%90وكذلك تم توزيع الفقرات بناء على توجيه املحكمين على أربعة أبعاد
تمثل العمليات الحسابية األربعة وهي الجمع والطرح والضرب والقسمة.
ب .صدق البناء :ولغايات حساب صدق البناء للمقياس الحالي تم تطبيق
املقياس على العينة االستطالعية املكونة من ( )20معلما ،حيث تم حساب
صدق البناء بالطرق التالية:
 .1حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات مع البعد الذي
تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية للمقياس ،كما في جدول ( )1والذي يبين ّأن
معامالت االرتباط بين الفقرات.
 .2األبعاد التي تنتمي إليها والدرجة الكلية للمقياس جميعها عالية ودالة عند
مستوى ( ،)a = 0.05ويشير ذلك إلى تحقق معيار الصدق البنائي في املقياس
وبالتالي ُيعطي الثقة في استخدامه.

جدول 1
معامالت االرتباط بين فقرات مقياس صعوبات تعلم الرياضيات مع درجة أبعادها ومع الدرجة الكلية للمقياس (ن= )20
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صعوبات الجمع
املقياس ككل
البعد
**
.569
**.630
**.456
**.699
**
.604
**.637
**.494
**.667
**.605
**.702
**.305
**.716
**.859
**.640
**.444
**.701
**.628
**.567
**
.496
**.713

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صعوبات الطرح
املقياس ككل
البعد
**
.667
**.524
**.596
**.525
**
.606
**.542
**.572
**.494
**.615
**.527
**.541
**.499
**.551
**.469
**.670
**.631
**.549
**.540
**
.635
**.573

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صعوبات الضرب
املقياس ككل
البعد
**
.559
**.516
**.444
**.466
**
.628
**.549
**.496
**.489
**.418
**.491
**.567
**.402
**.731
**.494
**.671
**.510
**.681
**.376
**
.705
**.516

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اصعوبات القسمة
املقياس ككل
البعد
**
.629
**.552
**.643
**.446
**
.675
**.439
**.709
**.399
**.687
**.501
**.574
**.406
**.621
**.375
**.708
**.547
**.715
**.465
**
.455
**.463

( ،)=0.05ويشير ذلك إلى تحقق معيار الصدق البنائي في املقياس وبالتالي
ُيعطي الثقة في استخدامه لتقدير صعوبات تعلم الرياضيات على العمليات
االربعة لألعداد الحقيقية.

* دال عند ( ** )α≤ 0.05دال عند ()α≤ 0.01
 .2تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد املقياس وبين كل بعد والدرجة الكلية
للمقياس كما في جدول ( )2والذي يبين ّأن معامالت االرتباط بين األبعاد
والدرجة الكلية للمقياس جميعها عالية ودالة عند مستوى

جدول ()2
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس صعوبات تعلم الرياضيات في محافظة الطائف مع الدرجة الكلية للمقياس (ن= )20
البعد
صعوبات الجمع
صعوبات الطرح
صعوبات الضرب
صعوبات القسمة
املقياس ككل

صعوبات الجمع
**.823
**.700
**.734
**.910

صعوبات الطرح
**.775
**.740
**.952

صعوبات الضرب
**.650
**.851

اصعوبات القسمة
**.863

ثبات املقياس :ولغايات الدراسة الحالية تم تطبيق املقياس على أفراد العينة
ً
االستطالعية وعددها ( )20معلما ،وتم حساب الثبات بداللة األداء على
الفقرة التي تعكس مدى االتساق الداخلي بين الفقرات ،حيث تم استخدام
طريقة كرونباخ الستخراج معامل ألفا للثبات ،وكذلك طريقة التجزئة

* دال عند ( ** )α≤ 0.05دال عند ()α≤ 0.01
وقد اعتبرت الدالالت السابقة للصدق البنائي كافية وتحقق الصدق
البنائي للمقياس الغراض الدراسة الحالية.

66

جدول ( )3قيم الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس صعوبات تعلم الرياضيات
والتي حققت كلها الثبات املقبول وبالتالي يمكن استخدام املقياس لتحقيق
اغراض الدراسة الحالية.

النصفية ،وقد بلغت القيم التي تم التوصل إليها وفق تطبيق املعادلتين على
بيانات العينة االستطالعية للمقياس القيم ( )0.826و( )0.890على التوالي
وهي قيم مرتفعة وذات داللة إحصائية ،وتحقق الثبات للمقياس .ويوضح

جدول 3
معامالت الثبات وفق طريقتي كرونباخ (ألفا) وطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس صعوبات تعلم الرياضيات في محافظة الطائف (ن=)20
البعد
الجمع
الطرح
الضرب
القسمة
(املقياس ككل)

التجزئة النصفية
.845
.826
.832
.861
.830

كرونباخ
.854
.832
.870
.890
.840

وصف املقياس في صورته النهائية :يتكون املقياس في صورته النهائية من
( )40فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي :البعد األول :صعوبات تعلم الجمع
وتضم ( )10فقرات والبعد الثاني :صعوبات تعلم الطرح وتضم ( )10فقرات،
والبعد الثالث الضرب ويضم ( )10فقرات ،والبعد الرابع :القسمة ويضم
( )10فقرة.
معيار الحكم على املقياس :للحكم على درجة تقديرات املعلمين لصعوبات
تعلم الرياضيات على العمليات االربعة لألعداد الحقيقية ،قام الباحث
بحساب الوزن النسبي لبدائل االستجابة على فقرات املقياس على النحو

عدد الفقرات
10
10
10
10
40

التالي:
 طول الفئة= املدى /عدد الفئات. املدى= الفرق بين أكبر وأصغر درجة (درجة بديل االستجابة)  /عدد بدائلاالستجابة على الفقرة.
 املدى = (.0.80 =5 / )5-1وبالتالي يكون الحكم على تقديرات معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم
لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات في املرحلة اإلبتدائية في جدول (.)4

جدول 4
الحكم على تقديرات معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات في املرحلة اإلبتدائية وفق املتوسطات الحسابية
م
1
2
3
4
5

درجة التقدير
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة جدا

املتوسطات الحسابية
 – 1أقل من 1.8
 – 1.8أقل من 2.6
 _ 2.6أقل من 3.4
 – 3.4أقل من 4.2
5 – 4.2

ترتيب األسئلة في الدراسة.
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه :ما درجة صعوبات تعلم الرياضيات
لدى طالب غرف املصادر في املرحلة االبتدائية في العمليات األربع (الجمع،
الطرح ،الضرب ،القسمة) من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم في مدينة
الطائف؟
ولالجابة على هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي صعوبات التعلم على فقرات مقياس
صعوبات تعلم الرياضيات ،وتم استخراج املتوسطات واالنحرافات املعيارية
ألبعاد املقياس والجدول ( )5يظهر ذلك.

األساليب االحصائية املستخدمة :استخدم الباحث النسب املئوية
والتكرارات ومعامالت االرتباط واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
ومعادلة كرونباخ ألفا ومعادلة جيتمان للتجزئة النصفية ،وتحليل التباين
األحادي.
 .6النتائج ومناقشتها
عرض النتائج ومناقشتها :تم عرض نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة للتعرف
على تقديرات املعلمين لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات في املرحلة اإلبتدائية
في محافظة الطائف ،والتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
ً
تبعا ملتغير الخبرة في تلك التقديرات على مقياس الدراسة ،وفيما يلي عرضا
للنتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة ،وفق

جدول  5تقديرات املعلمين لدرجة صعوبات التعلم في الرياضيات حسب أبعاد املقياس (ن=)60
اإلنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
البعد
م
1.33
4.38
القسمة
4
1.28
3.99
الضرب
3
1.42
3.98
الطرح
2
1.39
3.89
الجمع
1
1.36
4.06
املقياس ككل (تقديرات املعلمين)
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الدرجة
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الترتيب
1
2
3
4
-

9

ويشير الجدول ( )5إلى أن درجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم
الرياضيات على أبعاد املقياس كانت جميعها مرتفعة ،حيث تراوحت
املتوسطات الحسابية لها من ( ،)4.38 - 3.89وقد احتل بعد القسمة الترتيب
األول ،بمتوسط حسابي مقداره ( )4.38وبدرجة مرتفعة جدا ،يليه بعد
الضرب في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مقداره ( )3.99وبدرجة مرتفعة،
يليه بعد الطرح بمتوسط حسابي مقداره ( )3.98وبدرجة مرتفعة ،ثم في
املرتبة الرابعة بعد الجمع بمتوسط حسابي مقداره ( )3.89وبدرجة مرتفعة.
وهذا يعني أن صعوبات التعلم للرياضيات في املرحلة االبتدائية بكافة
أبعادها كانت مرتفعة ،حيث بلغت الدرجة على املقياس ككل ( ،)4.06مما
يشير إلى وجود صعوبة تعلم رياضيات يحس بها املعلمون املختصون في
صعوبات التعلم ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن هناك جوانب نقص
وضعف في كافة أبعاد البيئة التعليمية والتعلمية للطالب ذوي صعوبات

1

2020

التعلم ،كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى خصائص األطفال ذوي صعوبات
التعلم الذين يعانون من مشاكل في االنتباه واالدراك تحول دون تعلمهم
خاصة ،بطريقة املالحظة والنمذجة التي تقدم بها املهمات التعليمية
الرياضية .وفيما يلي توضيح لنتائج تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم
الرياضيات على كل بعد من أبعاد املقياس.
 -1صعوبات تعلم الجمع :يظهر جدول ( )6أن درجة تقديرات املعلمين
لفقرات بعد صعوبة الجمع كانت تتراوح بين متوسطة ومرتفعة ً
جدا ،حيث
تراوحت املتوسطات الحسابية لها من ( )2.71إلى ( ،)4.28وقد احتلت الفقرة
األولى "صعوبة التعرف على اشارة الجمع ( ")+الترتيب األول وبدرجة
متوسطة ،فيما جاءت الفقرة العاشرة "حمل العدد بالخطأ" في الترتيب األخير
وبدرجة مرتفعة ً
جدا.

جدول 6
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية وترتيب ودرجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات في عملية الجمع وفق الرتب من األدنى إلى األعلى (ن=)60
م
1
2
7
3
5
9
8
6
4
10

املتوسط الحسابي
2.71
3.50
3.50
3.54
3.57
3.78
3.83
4.00
4.28
4.37
3.89

الفقرة
صعوبة التعرف على اشارة الجمع ()+
مشكالت في قراءة االعداد املتشابهة ( )6 ،2او ()8 ،7
نسيان منزلة اثناء الجمع
مشكالت في كتابة االعداد املتشابهة ( )6 ،2او ()8 ،7
صعوبة ايجاد ناتج عددين بحيث يكون الناتج  20او اقل
نسيان الرقم املحمول وعدم جمعه مع املنزلة التالية
تكرار جمع منزلة اكثر من مرة اثناء الجمع
صعوبة ترتيب االعداد وفق منازلها وتحت بعضها في عملية الجمع العمودية
صعوبة ايجاد مجموع رقمين بحيث يكون الناتج  9او اقل
حمل العدد بالخطأ
البعد ككل (الجمع)

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معظم الطالب ال يواجهون مشكلة في التعرف
على إشارة الجمع ،لذا جاءت في أدنى مرتبة من الصعوبات ،وكذلك نجد أن
مشكلة قراءة األعداد املتشابهة وكتابتها ظهرت بدرجة أقل من املشكالت
األخرى ،رغم أنها مرتفعة ،بينما نجد أن املشكالت تزيد في عمليات الجمع
ألكثر من منزلة ،حيث يحدث نسيان الرقم املحمول وحمل العدد بطريقة
خطأ أو وضعه بالخانة الخطأ بدرجة أكبر ألن الصعوبة تزداد مع ازدياد
صعوبة املهمة الحسابية.

اإلنحراف املعياري
1.09
1.26
1.25
1.21
1.18
1.44
1.31
1.17
1.31
1.19
1.28

الدرجة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

 -2صعوبات تعلم الطرح :يظهر جدول ( )7أن درجة تقديرات املعلمين
لفقرات بعد الطرح كانت تتراوح بين منخفضة ومرتفعة ً
جدا ،حيث تراوحت
املتوسطات الحسابية لها من ( )2.40إلى ( ،)4.70وقد جاءت الفقرة التاسعة
"االستالف من املنزلة البعيدة اي عدم التدرج في املنازل عند االستالف
كاالستالف من منزلة املئات قبل العشرات" في الترتيب األعلى وبدرجة مرتفعة
ً
جدا ،والفقرة األولى "صعوبة التعرف على اشارة الطرح ( ")-في الترتيب األدنى
وبدرجة منخفضة.

جدول 7
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية وترتيب ودرجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات في عملية الطرح وفق الرتب من األدنى إلى األعلى (ن=)60
م
1
10
8
2
7
6
5
4
3

الفقرة
صعوبة التعرف على اشارة الطرح ()-
نسيان او اضافة منزلة اثناء الطرح
صعوبة في ترتيب املنازل في الطرح العمودي
صعوبة طرح االعداد تحت ()20
صعوبة التمييز بين املطروح واملطروح منه عند االنتقال من منزلة إلى أخرى في عملية الطرح
صعوبة في تطبيق االبدال في الطرح
استخدام الجمع بدال من الطرح
استخدام منزلة دون طرحها
االستالف من املنزلة غير املناسبة
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املتوسط الحسابي اإلنحراف املعياري
1.17
2.40
1.29
3.52
1.31
3.53
1.33
3.53
1.24
3.56
1.27
4.58
1.24
4.63
1.23
4.68
1.15
4.69

الدرجة
منخفضة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

م
9

الفقرة
االستالف من املنزلة البعيدة اي عدم التدرج في املنازل عند االستالف كاالستالف من منزلة املئات
قبل العشرات
البعد ككل (الطرح)

ً
ويعزو الباحث ذلك إلى أن صعوبة التعرف على إشارة الطرح أقل انتشارا
من الصعوبات املتعلقة بعملية الطرح مع املنازل ،حيث يزداد الخطأ عند
االستالف سواء بحدوثه من منزلة غير مناسبة أو بعدم القدرة على التمييز
بين املنازل مثل املئات والعشرات.
 -3صعوبات تعلم الضرب :يظهر جدول ( )8أن درجة تقديرات املعلمكين
لصعوبات تعلم عملية كانت تتراوح بين مرتفعة ومرتفعة ً
جدا ،حيث تراوحت

املتوسط الحسابي اإلنحراف املعياري
1.27
4.70
1.33

3.98

الدرجة
مرتفعة جدا

الترتيب
10

مرتفعة

-

املتوسطات الحسابية لها من ( )3.41إلى ( ،)4.44وقد احتلت الفقرة العاشرة
"الطرح بدال من الجمع لنواتج الضرب الجزئي اثناء عملية الضرب" الترتيب
األعلى وبدرجة مرتفعة جدا ،فيما جاءت الفقرة األولى "صعوبة التعرف على
اشارة الضرب ( "1)Xفي الترتيب األخير وبدرجة متوسطة.

جدول 8
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية وترتيب ودرجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات في عملية الضرب وفق الرتب من األدنى إلى األعلى (ن=)60
اإلنحراف املعياري
الترتيب
الدرجة
املتوسط الحسابي
الفقرة
م
1
مرتفعة
1.24
3.41
صعوبة التعرف على اشارة الضرب ()X
1
9
مرتفعة
1.07
3.42
عدم التدرج في ضرب املنازل احاد عشرات
9
7
مرتفعة
1.09
4.01
تكرار الضرب في نفس املنزلة للمضروب
7
6
مرتفعة
1.35
4.15
كتابة الرقم املحمول في ناتج الضرب الجزئي
6
حذف الرقم املحمول
5
مرتفعة
1.03
4.17
5
4
مرتفعة جدا
1.08
4.22
حمل رقم بالخطأ أثناء عملية الضرب
4
3
مرتفعة جدا
1.35
4.32
صعوبات في ترتيب املنازل اثناء عملية الضرب
3
2
مرتفعة جدا
1.41
4.35
صعوبات في حفظ جدول الضرب
2
8
مرتفعة جدا
1.32
4.40
حذف منزلة من املضروب فيه
8
10
مرتفعة جدا
1.36
4.44
الطرح بدال من الجمع لنواتج الضرب الجزئي اثناء عملية الضرب
10
مرتفعة
1.29
3.99
البعد ككل (الضرب)

ً
ويعزو الباحث ذلك إلى أن صعوبة التعرف على إشارة الضرب أقل انتشارا
من الصعوبات املتعلقة بعملية الضرب ،حيث يزداد الخطأ عند الطرح بدال
من الجمع لنواتج الضرب الجزئي اثناء عملية الضرب ،ألنها تشكل مهمة
صعبة تتضمن أكثر من مهارة متتالية ،مما يزيد في ظهور صعوبات التعلم
لدى الطالب.
 -4صعوبات تعلم القسمة :يظهر جدول ( )9أن درجة تقديرات املعلمين

لصعوبات تعلم عملية القسمة ،كانت تتراوح بين متوسطة ومرتفعة ً
جدا،
حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها من ( )3.67إلى ( ،)4.91وقد احتلت
الفقرة العاشرة "نسيان وضع الصفر في خارج القسمة في حال كان املقسوم
اصغر من املقسوم عليه للحفاظ على املنزلة" الترتيب األعلى وبدرجة مرتفعة
جدا ،فيما جاءت الفقرة األولى "صعوبة التعرف على اشارة القسمة (÷)" في
الترتيب األدنى وبدرجة مرتفعة.

جدول 9
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية وترتيب ودرجة تقديرات املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات في عملية القسمة وفق الرتب من األعلى إلى األدنى (ن=)60
اإلنحراف املعياري
الترتيب
الدرجة
املتوسط الحسابي
الفقرة
م
1
مرتفعة
1.37
3.67
صعوبة التعرف على اشارة القسمة (÷)
1
9
مرتفعة
1.48
4.01
نسيان وضع ناتج القسمة الجزئية في خارج القسمة
9
8
مرتفعة
1.51
4.07
اخطاء في كتابة البواقي الجزئية
8
7
مرتفعة
1.48
4.11
نسيان الباقي عند كتابة ناتج القسمة
7
6
مرتفعة جدا
1.35
4.39
صعوبة في التفريق بين املقسوم واملقسوم عليه
6
إجراء القسمة مبتدئأ باآلحاد بدال من املنزلة الكبرى
5
مرتفعة جدا
1.40
4.51
5
4
مرتفعة جدا
1.44
4.59
إنهاء عملية القسمة والباقي اكبر من املقسوم عليه
4
3
مرتفعة جدا
1.32
4.74
القيام بالجمع بدال من الطرح اثناء القسمة الجزئية
3
2
مرتفعة جدا
1.23
4.80
صعوبة ترتيب منازل النواتج للقسمة الجزئية
2
10

نسيان وضع الصفر في خارج القسمة في حال كان املقسوم اصغر من
املقسوم عليه للحفاظ على املنزلة
البعد ككل (القسمة)
69

4.91

1.46

مرتفعة جدا

10

4.38

1.42

مرتفعة

-

9

ً
ويعزو الباحث ذلك إلى أن صعوبة التعرف على إشارة القسمة أقل انتشارا
من الصعوبات املتعلقة بعملية الضرب ،حيث يزداد الخطأ عند نسيان وضع
الصفر في خارج القسمة في حال كان املقسوم اصغر من املقسوم عليه
للحفاظ على املنزلة ،ألنها تشكل مهمة صعبة تتضمن أكثر من مهارة متتالية،
مما يزيد في ظهور صعوبات التعلم لدى الطالب.
وتؤيد هذه النتيجة دراسة النباتي [ ]27التي أشارت إلى وجود صعوبات
تعلم لدى الطلبة العاديين ومن وجهة نظر معلمي الرياضيات بدرجة
متوسطة ،مما يعني وجود طالب يعانون من صعوبات تعلم عالية في مجال
الرياضيات.
كما يؤيد هذه النتيجة دراسة خيرية رمضان والكندري [ ]23والتي كشفت عن
وجود صعوبات حل في املسائل الحسابية اللفظية لدى طالب الصف الرابع
االبتدائي من وجهة نظر املعلمين.
ويؤيد ذلك دراسة الينبعاوي [ ]24التي كشفت أن طالب الخامس
والسادس االبتدائي يعانون من صعوبات في إجراء العمليات االربعة على
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االعداد النسبية ،ودراسة الفريدي[ ،]26التي كشفت عن شيوع صعوبات
تعلم الرياضيات في املدارس االبتدائية بنسبة ( ،)%8.8ودراسة برناديت []25
التي أبرزت وجود مشكالت رياضية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائي في
قراءة الرموز وفهم واستيعاب املفاهيم الرياضية.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصه:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات تقديرات معلمي صعوبات التعلم ملهارات الرياضيات في العمليات
األربع (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) لدى طالب غرف املصادر تعزى
ملتغير سنوات الخبرة (خمس سنوات أو أقل 10-6 ،سنوات 11 ،سنة فما
فوق)؟
ولإلجابة على هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة تقديرات معلمي صعوبات التعلم لصعوبات تعلم الرياضيات
ً
لدى الطالب تبعا ملتغير سنوات الخبرة لديهم ،كما هو موضح في جدول ()10
حيث يشير إلى وجود فروق ظاهرية في تلك املتوسطات.

جدول 10
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لدرجة تقديرات معلمي صعوبات التعلم لصعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالب تبعا ملتغيرسنوات الخبرة لديهم
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
العدد
سنوات الخبرة
البعد
4.65
39.2
16
من سنة الى  5سنوات
الجمع
2.82
38.8
23
من  6سنوات الى  10سنوات
3.17
38.7
21
اكثر من  10سنوات
2.45
40.0
16
من سنة الى  5سنوات
الطرح
1.82
39.8
23
من  6سنوات الى  10سنوات
1.81
39.6
21
اكثر من  10سنوات
3.09
40.2
16
من سنة الى  5سنوات
الضرب
2.43
39.8
23
من  6سنوات الى  10سنوات
2.99
39.7
21
اكثر من  10سنوات
3.05
43.1
16
من سنة الى  5سنوات
القسمة
2.82
45.0
23
من  6سنوات الى  10سنوات
2.90
43.3
21
اكثر من  10سنوات
11.75
39.9
16
من سنة الى  5سنوات
املقياس ككل
7.48
40.2
23
من  6سنوات الى  10سنوات
9.19
41.7
21
اكثر من  10سنوات

لديهم كما في جدول ( .)11وبعبارة أخرى لم تختلف تقديرات معلمي صعوبات
التعلم لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم
لديهم.
الخبرة
سنوات
باختالف

وللتأكد من وجود داللة إحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل
التباين األحادي ( ،)ANOVAوالذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجة تقديرات معلمي صعوبات التعلم تعزى لسنوات الخبرة

جدول 11
تحليل التباين األحادي لدرجة صعوبات تعلم الرياضيات لدى معلمي صعوبات التعلم تبعا لسنوات الخبرة لديهم
األبعاد
الجمع

الطرح

الضرب

مصدرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

درجات الحرية
2
58
60
2
58
60
2
58

مجموع املربعات
5.545
2349.370
2354.916
3.429
760.973
764.401
8.548
1655.457
70

متوسط املربعات
2.773
11.806

ف
.235

الداللة
.791

1.715
3.824

.448

.639

4.274
8.319

.514

.599

األبعاد
القسمة

املقياس ككل

مصدرالتباين
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

درجات الحرية
60
2
58
60
2
58
60

مجموع املربعات
1664.005
16.081
1690.177
1706.257
32.273
17513.772
17546.045

متوسط املربعات

ف

الداللة

8.040
8.493

.947

.390

16.136
88.009

.183

.833

[ ]5الروسان ،فاروق ( .)2000الذكاء والسلوك التكيفي (الذكاء االجتماعي)،
ويمكن أن تشير هذه النتيجة إلى أن صعوبات تعلم الرياضيات لدى معلمي
الرياض ،دار الزهراء للنشر والتوزيع.
الطالب صعوبات التعلم مرتبطة بخصائص الطلبة وحقيقة املشاكل التي
[ ]6السواعي ،عثمان نايف ( .)2004تعليم الرياضيات للقرن الحادي
يواجهونها وهي واضحة وغير مختلف عليها من قبل املعلمين وال تتأثر بسنوات
والعشرين .دبي ،دار القلم للنشر والتوزيع.
الخبرة والتجربة املهنية لديهم.
[ ]9محمد ،عبدالرحمن علي بدوي ( .)2009صعوبات التعلم (دراسة
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة النباتي [ ،]27التي أشارت نتائجها إلى عدم
ميدانية) ،مصر ،دسوق ،العلم وااليمان للنشر والتوزيع.
وجود فروق في تقدير املعلمين لصعوبات تعلم الرياضيات تعزى ملتغير
[ ]10الوقفي ،راض ي ( .)2009صعوبات التعلم النظري والتطبيقي .عمان ،دار
سنوات الخبرة.
املسيرة للنشر والتوزيع.
 .7التوصيات
[ ]13األمين ،اسماعيل محمد ( .)2001طرق تدريس الرياضيات :نظريات
يمكن في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،تقديم التوصيات التالية:
وتطبيقات .القاهرة ،دار الفكر العربي.
 .1توظيف نتائج البحث في تطوير برنامج صعوبات التعلم من خالل التركيز
[ ]14الحيلواني ،ياسر عبدهللا والسرطاوي ،عبدالعزيز وبوتيت ،جيمس
على كافة األبعاد التي جاءت نتائجها مرتفعة وهي الجمع والضرب والقسمة
( .)1998مقدمة في تقييم ومعالجة الصعوبات االساسية في الحساب.
والطرح.
العين ،دار الكتاب الجامعي.
 .2إعادة النظر في املناهج املقدمة في الخطط التربوية الفردية واألنشطة
التعليمية املرافقة لها بما يتناسب مع االتجاهات الحديثة في تعليم ذوي
[ ]15الودعاني ،ماجد ربحان ( .)2009واقع استخدام التقنيات التعليمية
ومعينات التدريب املعملي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية،
صعوبات تعلم الرياضيات.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
 .3تطوير برامج غرف املصادر ملعالجة صعوبات التعلم خاصة في مهارات
[ ]16الهويدي ،زيد ( .)2006أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات.
الرياضيات االساسية وهي العمليات االربعة على االعداد الحقيقية.
العين ،دار الكتاب الجامعي.
مقترحات الدراسة :على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وما قدمته
[ ]17راشد ،محمد ابراهيم وخشان ،خالد حلمي ( .)2009مناهج الرياضيات
من توصيات ،فإنه يمكن للباحث تقديم املقترحات التالية:
 .1إجراء املزيد من األبحاث حول صعوبات تعلم الرياضيات ومتغيراتها األخرى
وأساليب تدريسها للصفوف الرئيسية ،عمان ،دار الجنادرية للنشر
والتوزيع.
خاصة في ضوء مقاييس اخرى مثل االختبارات التشخيصية للرياضيات.
[ ]18أبو زينة ،فريد كامل ( .)2003مناهج الرياضيات املدرسية وتدريسها.
 .2إعداد خطة شاملة لتطوير برامج تعليم الطالب ذوي صعوبات تعلم
ط ،2بيروت مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
الرياضيات في املدارس العادية وأخذ وجهة نظر املعلمين في هذا املجال.
املراجع [ ]19عريفج ،سامي سلطي وسليمان ،نايف احمد ( .)2005اساليب تدريس
الرياضيات والعلوم .عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
أ .املراجع العربية
[ ]20ابراهيم ،مجدي عزيز ( .)1989الرياضيات واستخدامها في العلوم
[ ]1غاردنر ،هوارد ( .)2004أطر العقل نظرية الذكاءات املتعددة .ترجمة
االنسانية والنفسية واالجتماعية ،ط ،3القاهرة ،مكتبة االنجلو
محمد بالل الجيوس ي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج،
املصرية.
مكتب التربية العربي لدول الخليج.
[ ]21املشهداني ،عباس ناجي ( .)2011تعليم املفاهيم واملهارات في الرياضيات
[ ]2أبو فخر ،غسان عبد الحي ( .)2006صعوبات التعلم وعالجها .دمشق،
(تطبيقات وأمثلة) .عمان ،اليازوري للنشر والتوزيع.
منشورات جامعة دمشق.
[ ]22العدل ،عادل محمد ( .)1998دراسة مقارنة بين التالميذ العاديين وذوي
[ ]3البطاينة ،اسامة محمد والخطاطبة ،عبداملجيد محمد والسبايلة ،عبيد
صعوبات التعلم في بعض املفاهيم املعرفية واالجتماعية ،مجلة كلية
عبدالكريم والرشدان ،مالك أحمد ( .)2014صعوبات التعلم:
التربية.)3(22 ،
النظرية واملمارسة .عمان ،دار املسيرة للنشر والتوزيع.
[ ]4شاهين ،عوني معين والزهراني ،طراد عوض ( .)2018األطفال ذوي
[ ]23رمضان ،خيرية والكندري ،عبدهللا وآمال ،رياض ( .)1996الصعوبات
التي تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية في حل املسائل اللفظية بدولة
صعوبات التعلم .عمان ،دار أمواج للنشر والتوزيع.
الكويت ،مجلة مستقبل التربية الخاصة.)7 ،6(2 ،
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. الكسور االعتيادية صعوبات وحلول.)2006(  رضا غانم،] الينبعاوي24[
. دار وائل للنشر والتوزيع،عمان
 مدى شيوع صعوبات.)2011(  عبد املحسن عبد الرحمن،] الفريدي26[
التعلم االكاديمية وعالقتها ببعض املتغيرات لدى تالميذ املرحلة
 رسالة.االبتدائية بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية
. جامعة الخليج العربي،ماجستير غير منشورة
 صعوبات تعلم املهارات.)2013(  فواز بن فالح محمد علي،] النباتي27[
العددية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية والحلول املناسبة لها من وجهة
 رسالة ماجستير.نظر معلمي ومشرفي الرياضيات في مدينة مكة املكرمة
. كلية التربية، جامعة ام القرى،غير منشورة

handicapped child. Evanston, IL: Fund for the perceptually
handicapped child.
]8[ Geary, D.C. (2006). Dyscalculia at an early age: characteristics
and potential influence on socio-emotional development,
Geary DC, Montreal, Quebec.
]11[ Halgin, Richard & Whtibourne, Susan Krauss (2013).
Abnormal Psychology: clinical Perspective on Psychological
Disorders with DSM-5 Update.
]12[ Hummel, D.L, & Humes, C.W. (1984). Pupil services:
development, coordination, and administration. New York,
Macmillan.
]25[ Bernadette, E. (2009). Third grade students' challenges &
strategies to solving mathematical word problems. M.A:
dissertation, the university of Texas.

 املراجع االجنبية.ب
]7[ Kirk, S. A. (1962). Behavioral diagnosis and remediation of
learning disabilities In: Proceedings of the conference on the
exploration into the problems of the perceptually

72

International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 9, Issue 1, March 2020

MATHEMATICS LEARNING
DIFFICULTIES FOR RESOURCE ROOMS
PRIMARY STUDENTS FROM THE
PERSPECTIVE OF LEARNING
DISABILITIES TEACHERS IN TAIF CITY
ABDULLAH AWADALLAH AL-THUMALI
Ministry of Education, Saudi Arabia

ABSTRACT_ The study aimed to identify the degree of difficulties of learning mathematics in
elementary students in the four operations (addition, subtraction, multiplication, division) from the
point of view of the teachers of learning disabilities, and to detect the existence of statistically
significant differences between the averages of learning difficulties mathematics skills in the four
operations (addition , Subtraction, multiplication, division) according to variable years of experience
for teachers (5 years or less, 6-10 years, 11 years and above). The researcher used a subjective scale to
estimate the degree of learning difficulties according to Likert measurement. The study sample
consisted of (60) teachers. The study followed the descriptive method. The results indicated that the
degree of teachers' estimates of the difficulties of learning mathematics on the dimensions of the scale
were all high (4.06), the division ranked first, with an average (4.38) very high degree, followed by
multiplication (3.99) high degree, followed by subtraction (3.98) a high degree, then addition (3.89)
with a high degree, the teacher estimations of math learning disabilities did not affected by their years
of experience.
KEYWORDS: Mathematics Learning Disabilities, Primary Education, Learning Disability Teachers.
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