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الصعىباث التي تىاجه تالمذة ادلزحلت االبتذائيت يف
احلساب الذهني من وجهت نظز معلميهم

كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة
كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة

م.د .رفاه عزٌز كرٌم السعدي
م .تغرٌد عبد الكاظم الطائً

ملخص البحث :
ٌهدف البحث الحالً التعرف على الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة
االبتدائٌة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن ,تكونت عٌنة البحث من 011
معلم ومعلمة من مدٌرٌتً الكرخ األولى و الرصافة األولى للعام الدراسً (-0101
0100م) ,تم إعداد أداة البحث بعد االطالع على العدٌد من البحوث والمصادر
الخاصة بموضع الحساب الذهنً استطاعت الباحثتان بناء أداة البحث مكونة من
( )03فمرة تعرض بها مختلف الصعوبات التً تواجه التالمذة فً الحساب الذهنً ,
تم التأكد من صدق وثبات األداة وبعدها طبمت األداة على عٌنة البحث من معلمٌن
ومعلمات الكرخ األولى و الرصافة األولى  ,وبعدها تم تحلٌل البٌانات إحصائٌا
معتمدٌن الوسط المرجح والوزن المرجح وتوصل الباحثتان إلى أهم النتائج اآلتٌة -:
 ضعف لدرة التالمذة على إعطاء فكرة شفهٌة سرٌعة تكون لرٌبة من الوالع
بدون استخدام أدوات المٌاس أو إجراء العملٌات الحسابٌة بدلة وبالورلة
والملم .
 ضعف المدرة الذهنٌة للتالمذة فً الوصول إلى نتٌجة مضبوطة من خالل
استخدام خواص اإلعداد والنظام العشري للعدد.
 ضعف لدرة التالمذة على ربط نواتج الحساب ٌبعضها البعض ,أو على
اإلحساس بالعملٌات على اإلعداد ومعناها وفهم كٌف ومتى تستعمل,أو
استخدام خواص اإلبدال والتوزٌع والتجمٌع للعملٌات الحسابٌة على اإلعداد.
لذا توصً الباحثتان -:
 .0ضرورة االهتمام وزارة التربٌة بموضوع الحساب الذهنً من خالل إعداد
مناهجها لما لهذا الموضع من أهمٌة فً تنمٌة المهارات الذهنٌة
واستراتٌجٌاتها.
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 .0ضرورة االهتمام من لبل مؤسسات اإلعداد لمعلمً و معلمات المستمبل
كلٌات التربٌة األساسٌة من إن ٌتضمن برنامج إعدادهم استراتٌجٌات تنمٌة
الحساب الذهنً لدى التالمذة .
 .3ضرورة إعداد ورش عمل تنمً لدى الطلبة المدرة على التعامل مع اإلعداد
واحتساب اإلعداد باستعمال العملٌات الحسابٌة وربطها بالوالع .
لذا تمترح الباحثتان -:
 .0الكشف عن الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة من وجهه
نظرهم .
 .0إستراتٌجٌة عالجٌة فً ضوء للصعوبات التً تواجه التالمذة فً الحساب
الذهنً .
مشكلت البحث :
من أهم الصعوبات التً تواجه الرٌاضٌات فً ولتنا الحالً هً نظرة
التالمٌذ إلٌها حٌث ٌعتبرونها رٌاضٌات مدرسٌة بحتة ،ال ٌمكن االستفادة منها فً
الحٌاة الٌومٌة,ومن بٌن المهارات الرٌاضٌة هً مهارة الحساب الذهنً التً تعد من
بٌن أحد األهداف العامة لتدرٌس الرٌاضٌات بالتعلٌم األساسً ,ولكن أكدت كل من
دراسة( الصٌداوي )0112 ,و(النعٌمً  )0113 ,و( البلوشً  )0113 ,هنان
ضعف فً استخدام هذه المهارة على صعٌد كل من التلمٌذ والمعلم .
ولد لمست الباحثتان من خالل الزٌارات اإلشرافٌة لهما للمدارس فً مرحلة
التطبٌك أن هنان تدنٌا لمستوى الحساب الذهنً لدى الطالبَّ ،
إن هذه النمطة هً لب
المشكلة فً المدارس اآلن  ،ألن اعتماد الطلبة على الطرائك التملٌدٌة والتطبٌك اآللً
للخوارزمٌات واالعتماد على نوع واحد من الحلول ،وعدم تشجٌعهم على اعتماد
وابتكار حلول أخرى ،والحكم على معمولٌة النتائج ،كما إن اعتماد الطلبة على
استخدام الحاسبات ،السٌما فً المراحل األولى من الدراسة االبتدائٌة ٌتعارض مع
هدف مهم من أهداف تدرٌس الرٌاضٌات  ،إال وهو تنمٌة المهارات الحسابٌة الذهنٌة
لدٌه ،أي َّ
إن ٌستخدم المتُعلم ،عملهُ وتفكٌرهُ بشكل أفضل  ،مما ٌتٌح له امتالن ألمدرة
على حل المشاكل التً سوف تواجهه فً ألمستمبل ،وبهذا سوف نحمك ألربط بٌن
أهداف التربٌة وأهداف الحٌاة ،لذا فان المطلوب هو إتمان المهارات الحسابٌة ،
والتملٌل من استخدام الحاسبات .
َّ
كما بٌّنت )شرف )0112 ،إن االستخدام ألمفرط لألجهزة (الحواسٌب
والكومبٌوتر) ٌورث ألكسل  ،وانعدام عدد من السلوكٌات مثل حسن ألخط والحساب
الذهنً السرٌع(.شرف )20: 0112 ،
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كما لامت الباحثتان بممابلة مجموعة من معلمات الرٌاضٌات وذلن لالستفسار
عن مدى وجود هذه المشكلة ملحك ( ، )0وتبٌن أن معظمهن ٌعانٌن من انخفاض فً
مستوى الحساب الذهنً لدى طالبهن  ,لذلن ظهرت شكوى من أولٌاء أمور ألطلبة
ومن التربوٌٌن من َّ
إن أبناءهم لم ٌتمكنوا من إجراء ألعملٌات ألحسابٌة حتى ولو
كانت ٌسٌرة وإنهم غٌر لادرٌن على التأكد من معمولٌة ألنتائج التً ٌحصلون علٌها
ألنهم ٌتعاملون مع عملٌات صماء بغٌر فهم.
لذا برزت مشكلة البحث الحالً بالتساؤل األتً  :ما هً الصعوبات التً
تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن ؟
أهميت البحث :
ٌشهد تدرٌس الرٌاضٌات  -عالمٌا ومحلٌا  -اهتماما كبٌرا وتطورا مستمرا
لمواجهة تحدٌات األلفٌة الثالثة  ،وذلن لما للرٌاضٌات من أهمٌة فً حٌاة الفرد ،
حٌث تلعب الرٌاضٌات بشكل عام والحساب الذهنً بشكل خاص دورا رئٌسا فً
حٌاتنا لٌس ألنه ٌعلم األطفال أسالٌب دلٌمة للتعامل مع البٌئة ولكن ألنه ٌساعد على
رسم ارتباطات بٌن ما ٌدور فً ذهن الفرد وما ٌمر به من خبرات ،كما أنه ٌساعد
على رسم ارتباطات بٌن آلٌات الحساب الذهنً ومعناها  ،ومنها انتملت النظرة من
الرٌاضٌات من أجل التعلٌم إلى الرٌاضٌات من أجل الحٌاة  ،كما تغٌر تدرٌس
الرٌاضٌات فبعد أن كان تدرٌس الرٌاضٌات ٌركز على التدرٌبات والتطبٌمات
اإلجرائٌة أصبح اآلن ٌركز على تنمٌة التفكٌر والفهم العام  ،و ظهرت مساحة كبٌرة
فً مناهج الرٌاضٌات للمفاهٌم والعاللات والتعمٌمات باإلضافة إلى تنمٌة التفكٌر
الرٌاضً والحساب الذهنً .
والحساب الذهنً مهارة وكونه مهارة فأنه ٌُعد من المهارات األساسٌة الهامة
فً التوجهات المعاصرة فً تعلم وتعلٌم الرٌاضٌات وال تمل أهمٌتها عن أهمٌة مهارة
اجراء العملٌات الحسابٌة بالورلة والملم خاصة بعد ظهور الحاجة الماسة الكتساب
الطلبة الحد االدنى من المهارات الرٌاضٌة الضرورٌة لمواجهة المشكالت التً لد
ٌتعرضون لها فً موالف حٌاتٌة مختلفة  ،وأشار إلى ذلن كل من (كالرن وكٌلً) ،
بأن  %21من الحساب المستعمل فً الحٌاة الٌومٌة ٌتم ذهنٌاHeirdsfield, ( .
)2002 , 86
ولمد أدرن المهتمون بتطوٌر الرٌاضٌات الحاجة لجعل المنهج المدرسً متفما
مع االستخدام الٌومً للرٌاضٌات؛ وذلن بتضمٌن الحساب الذهنً والتمدٌر كعناصر
أساسٌة وثابتة فً المنهج وهذا ما أخذت به مناهج الرٌاضٌات فً التعلٌم األساسً،
وهو ما ٌمكن مالحظته من خالل ما جاءت به األهداف العامة لتعلٌم الرٌاضٌات فً
مرحلة التعلٌم األساسً تأكٌد على استخدام الحساب الذهنً حٌث ٌلزم ذلن  ،وتنمٌة
مهارات الحساب الذهنً لدى الطالب إال أن المالحظ حالٌا لدى الطالب توجههم
المباشر لحل أي مسألة مهما كانت درجة تعمٌدها إلى استخدام اآللة الحاسبة  ،أو
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استخدام الورلة والملم مما انتج جٌال ٌعانً من ضعف فً المدرة على استخدام
الحساب الذهنً .
وعلى العكس لو دربنا التالمذة على مهارة الحساب الذهنً سٌزداد شعور
التلمٌذ بالثمة بالنفس وٌزداد هذا الشعور عندما ٌدرن التلمٌذ بأنه عندما ٌستخدم
الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً فً إجراء الحسابات المختلفة  ،فأن عمله أو ذهنه
أو تفكٌره لد أصبح كمبٌوترا متنمال ال ٌحتاج إلى حسابات آلٌة أو ٌدوٌة  ،وبذلن
ٌشعر بمٌمة عمله  ،مما ٌساعده ذلن على استمرار نجاحه وتمدمه وإدراكه لنواحً
المصور والضعف وبالتالً معالجتها  ( .نهاد)2 ،0331 ،
وتبرز فوائد أخرى ٌمكن إن نحصل علٌها من تطوٌر وتنمٌة مهارة الحساب
الذهنً لدى التالمذة  ،باإلضافة إلى زٌادة ثمة التلمٌذ بنفسه  ،فهنان زٌادة لدرته على
حل المسائل الرٌاضٌة مما ٌؤدي إلى تعزٌز وتحسٌن مستوى التعلم لدٌه  ،وحبه لمادة
الرٌاضٌات إضافة إلى ذلن فإنها تشجع التالمذة على التفكٌر المنطمً السلٌم اثناء
تعاملهم مع موالف حٌاتٌة مختلفة)Heirdsfield,2002,71( .
باإلضافة إلى مجاالت متعددة  ،منها  :الحسابات  ،والمٌاس  ،والكمٌات ،
ومجال المسائل العددٌة  ،والمسائل اللفظٌة  ،وان اكتساب هذه المهارات تنمً عندهم
معرفة مفاهٌم عدٌدة مثل البعد  ،والمسافة  ،والحجم  ،والسعة  ،والزمن  ،والوزن ،
وغٌرها وتنمً أٌضا عندهم المدرة على الممارنة بٌن الكمٌات واألشٌاء والممادٌر
وتعرفهم على وحدات المٌاس لإلبعاد والمساحات والحجوم وغٌرها  ،وإضافة إلى
ذلن فان مهارة الحساب الذهنً لها أهمٌة فً تنمٌة مهارات أخرى عند التالمذة  ،مثل
المهارة الحسابٌة ومهارة حل المسألة وغٌرها  ،كما أنها تشجع وتوسع أفك التفكٌر
لدٌهم( .نهاد.)1-3 ، 0331 ،
والذي من خالله ٌمكننا إن نعطً معنا لما حولنا  ،والذي ٌعرف بثمافة العدد
(الثمافة العددٌة) هً مهارة حٌاتٌة لها سمة الربط بٌن الرٌاضٌات المدرسٌة
والرٌاضٌات الحٌاتٌة( .لٌانا )00، 0113،
وفً هذا الصدد تذكر (سدرة  )0333 ،بان  ":الرٌاضٌات فً المرحلة
االبتدائٌة تمثل الدعامة واألساس المتٌن لبناء رٌاضً ٌدعم تعلم التلمٌذ خالل
المراحل التعلٌمٌة الالحمة  ،إذ تؤثر الخبرات األولى للتعلم فً الرٌاضٌات على تعلمه
لها فً المستمبل ومٌوله نحوها  ،وان الرٌاضٌات تحتاج بصفة عامة ورٌاضٌات
المرحلة االبتدائٌة بصفة خاصة الى االهتمام بعملٌة تعلمها وأن اي تحسٌن مطلوب
فً العملٌة التعلٌمٌة ٌنبغً فً بداٌة العمر للكشف عن الصعوبات التً تواجه التالمٌذ
من حٌث المنهاج  ,المعلم " ( .سدرة )011-033، 0333 ،
وبالتالً فإنه ال ٌمكن النظر للحساب الذهنً كموضوع معزول أو منفصل ،بل
ٌجب أن ٌتكامل مع الموضوعات الرٌاضٌة األخرى طوال فترة الدراسة ،فضال عن
أنه ٌجب أن ٌمارس بصورة منتظمة  ،وتشٌر الدراسات على أن النصف األٌسر من
مخ اإلنسان ٌحتوي على الذاكرة الحسابٌة والمنطمة المتعلمة بعملٌة الحساب الذهنً
-342-

العدد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .تشرين االول لسنة 3122

م.د .رفاه عزيز كرين
م .تغريد عبد الكاظن

لألعداد  ،فً حٌن ٌحتوي النصف األٌمن على مناطك التخطٌط والتنظٌم وأن
الحساب الذهنً وتنمٌة االستراتٌجٌات المختلفة حول العدد والعملٌات علٌه تولد
وتنشط طالة حسابٌة تمكن اإلنسان من استخدامها فً الموالف المختلفة ‘ وال تمتصر
أهمٌة الحساب الذهنً على ذلن بل أن هنان مجموعة أخرى من اإلٌجابٌات التً
تتحمك عند استخدام الفرد للحساب الذهنً  ،منها :
ٌ زٌد من فهم األعداد والعملٌات الحسابٌة.
ٌ نمً المدرة على الحكم والتمدٌر لنواتج العملٌات.
ٌ نمً المدرة على حل المشكالت التً تواجهه .
ٌ سمح بتنمٌة التفكٌر الرٌاضً والتأملً.
ٌ مكن من إصدار المرارات والحكم على مدى معمولٌة النتائج .
ٌ ساعد فً استخدام العدد فً موالف متعددة .
ٌ ساعد على معالجة الكمٌات العددٌة بشكل مختزل وسرٌع .
ٌ زٌد من فهم أثر العملٌات على األعداد
 تزٌد من االستماللٌة فً إصدار األحكام
وتبرز أهمٌة البحث بالنماط اآلتٌة-:
 الكشف عن الصعوبات التً تواجه التالمٌذ المرحلة االبتدائٌة فً مهارة
الحساب الذهنً.
 تطبٌمه فً المرحلة االبتدائٌة والتً تعد اهم المراحل الدراسٌة فهً تمد
التالمذة باألساسٌات الضرورٌة ألجل استمراره فً المراحل الدراسٌة
الالحمة.
 االستفادة من نتائجه فً تموٌم وتطوٌر منهاج الرٌاضٌات وخاصة فً
المرحلة األساسٌة من التعلٌم.
 تزوٌد معلمً الرٌاضٌات بالصعوبات التً تواجه التالمٌذ فً الحساب
الذهنً التً ٌمكن إن ٌستفاد منها لتدرٌس تالمذتهم وتدرٌبهم على استخدامها
فً الحٌاة العامة .
 التمهٌد لتحمٌك احد أهم أهداف تدرٌس الرٌاضٌات وهو إعداد الفرد للحٌاة
والمجتمع والتأكٌد على الرٌاضٌات المالٌة والمعٌشٌة.
هذف البحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى -:
 -0للكشف عن الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب
الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن.
فزضياث البحث :
 -0ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن المتوسط الفرضً للكشف عن الصعوبات
التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن .
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حذود البحث :
 -0المعلمً والمعلمات فً المدارس االبتدائٌة الرصافة األولى و الكرخ األولى
فً بغداد .
 -0العام الدراسً .0100 – 0101
مصطلحاث البحث :
أوال  :الصعوبات:
ٌعرفها ( : )Good,1973بأنها كل ما ٌمكن أن ٌعوق التالمٌذذ عذن اسذتٌعاب
مفهذوم أو الوصذول إلذى حذل مشذكلة ،أو هذً عذدم المذدرة علذى الوصذول إلذى اإلجابذة
الصحٌحة) ( )Good,1973
أما (األبٌارى " )0320 ,فٌرى أن الصعوبة هً إحدى العوامل التً تؤدي
إلى حدوث الخطأ الشائع(.األبٌارى  ,0320 ,ص)0
إما (المنوفً  ) 0323 ,فٌذرى أنذه ٌمكذن لٌذاس الصذعوبة عذن طرٌذك الخطذأ
الشائع والذي ٌتكرر الولوع فٌه بنسبة  % 02فأكثر بٌن التالمٌذذ (المنذوفً , 0323 ,
ص)00
التعرٌف اإلجرائً للصعوبة -:
(هً عدم المدرة على الوصول إلى اإلجابذة الصذحٌحة مذن خذالل التعامذل مذع اإلعذداد
ذهنٌا ).
ثانٌا  :الحساب الذهنً :
عرفّته )" :(Sowder 1988المدرة على إٌجاد ناتج العملٌة الحسابٌة بدون استخدام
الورلة والملم ،أو أي وسٌله مساعدة أخرى ،عن طرٌك االسترجاع السرٌع واللحظً
لحمائك اإلعداد ،والمدرة على إٌجاد اإلجابات باستخدام إستراتٌجٌات ٌموم بها التلمٌذ
تلمائٌا ،أو ٌتعلمها"(Sowder, 1988:15) .
وٌعرفه ( ":)Weder, 1999بأنه أداة ووسٌلة لتنمٌة التفكٌر الرٌاضً و انه ٌساعد
على فهم عمٌك للعملٌات على اإلعداد وعاللاتها الداخلٌة وبالتالً ٌساعد على ابتكار
طرق لمعالجة اإلعداد والمعرفة بحمائها")Weder, 1999:22( .
وعرفه المجلس المومً لمعلمً الرٌاضٌات )  ، )NCTM,2000بأنه -:
" مهارة حٌاتٌة أساسٌة تساعد فً تنمٌة الثمة لدى الطالب وتجعلهم ٌمتلكون المهارة
لحل مسائل رٌاضٌة بدلة وبسرعة")NCTM,2000,21 ( .
وعرفته (":)Deparment oF Education,2001هو إجابات سرٌعة وصحٌحة
ّ
لمسائل رٌاضٌة عن طرٌمة استخدام الذهن فمط "Department oF 2001:7(.
)Education
 عرفه (النعٌمً  )0113 ,بانه  "-:هو أداة ووسٌلة تنمً الفهم الجٌد والعمٌك لبنٌةاألعداد والعملٌات علٌها ،وتساعد على ابتكار طرائك لمعالجة األعداد ذهنٌا بدون
استخدام الورلة والملم أو أي مساعدات حسابٌة أخرى"(.النعٌمً )02 ,0113 ,
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التعرٌف اإلجرائً :
المدرة على إٌجاد ناتج العملٌة الحسابٌة بدون استخدام الورلة والملم ،أو أي
وسٌله مساعدة أخرى ،عن طرٌك االسترجاع السرٌع واللحظً لحمائك اإلعداد،
ب إٌجاد اإلجابات باستخدام إستراتٌجٌات ٌموم بها التلمٌذ تلمائٌا ،أو ٌتعلمها مماسه
بالدرجات من خالل استبانه أعدت إلى المعلمٌن والمعلمات .
اخللفيت النظزيت :

الزياضياث وصعىباتها:
ٌشمل منظور الرٌاضٌات العملٌذات الحسذابٌة أو العددٌذة والمٌذاس والحسذاب،
وإجذراء العملٌذات الحسذابٌة والهندسذٌة والجبذر إلذى جانذب المذدرة علذى التفكٌذر وحذل
المشكالت من خالل استخدام المفاهٌم والرموز والمواعد والموانٌن والنظرٌات الكمٌة .
(الزٌات,0332 ،ص ) 233
ومفهوم الرٌاضٌات هو مفهوم أشمل و أعم من مفهذوم الحسذاب فالرٌاضذٌات
هً دراسة البنٌة الكلٌذة لألعذداد وعاللاتهذا ،أمذا الحسذاب فٌشذٌر إلذى إجذراء العملٌذات
الحسذابٌة,و تمثذل صذعوبات تعلذم الرٌاضذٌات أكثذر أنمذاط صذعوبات الذتعلم أهمٌذة
وشٌوعا ،حٌث أنها غالبا ما تبدأ فً المرحلة االبتدائٌة ،وتستمر حتى المرحلة الثانوٌة،
وربما بداٌة المرحلة الجامعٌة ،بل وٌمتد تأثٌرها إلى حٌاة الفرد الٌومٌة والمهنٌة.
ولد ٌرجع هذا إلى طبٌعة الرٌاضٌات التجرٌدٌة و التركٌبٌة ،أي تبذدأ بالسذهل
البسٌط الملموس،وتتطور حتى تصل إلى الصذعب المجذرد" فمذن مجموعذة المسذلمات
تشذتك النتذائج والنظرٌذات عذن طرٌذك السذٌر بخطذوات اسذتداللٌة تحكمهذا لذوانٌن
المنطك (.المفتى,0332 ،ص)3
" إن الخوف من الرٌاضٌات أصذبح منتشذرا اآلن بشذكل أوسذع مذن ذي لبذل
بذٌن التالمٌذذ  ،و أن نسذبة كبٌذرة مذن التالمٌذذ ال ٌحبذون الرٌاضذٌات ،و ال ٌتحمسذون
لدراستها  ،بل و ٌكرهونها ،و ٌمكن مالحظة ذلن من خالل الشعور الذي ٌبدٌه هؤالء
التالمٌذ عندما ٌواجهون مشكلة حسابٌة ،أو رٌاضٌة بسٌط  (.أحمد ,0323 ،ص)23
وكثٌذر مذن الدراسذات و األبحذاث تحذدثت عذن صذعوبة الرٌاضذٌات ،و للذك
التالمٌذ ،و خوفهم من دراستها ،و ٌؤكد ( عفانة ,0333,ص ) 013على وجود عاللة
عكسٌة بٌن مظاهر للك تعلذم الرٌاضذٌات لذدى تالمٌذذ المذدارس و تحصذٌلهم فذً مذادة
الرٌاضٌات.
و هنذان شذبه اتفذاق بذٌن هذذه الصذعوبات ،و التذً تكمذن فذً طبٌعذة المذادة
الرمزٌة ،و بعدها عن الوالع الوظٌفً فً حٌاة التالمٌذ ،و هذا ما بٌنته دراسذة ( البذالر
,0331 ,ص )010أن طبٌعذة مذادة الرٌاضذٌات التجرٌدٌذة هذً أحذد أسذباب عذزوف
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طالب المرحلة الثانوٌة عن دراستها  ،و أضافت أن الرٌاضٌات علذم تراكمذً تتطلذب
دراستها المعلومات السابمة ،و بالتالً المتابعة و االستمرارٌة؛ مما ٌؤدي إلذى لصذور
ملحوظ فً عملٌة التتابع األفمً و الرأسً عند دراسذة المفذاهٌم و الحمذائك والمهذارات
األساسٌة.
باإلضافة إلى ما سبك ٌرى ( فرج هللا,0110,ص )32أن أحد صعوبات تعلم
الرٌاضٌات ٌعود :
إلى جفاف طرٌمة التذدرٌس التذً تعتمذد علذى التلمذٌن  ،و إعطذاء المواعذد  ،و المذوانٌن
دون التركٌز على إعطذاء الفرصذة للطالذب للتأمذل و البحذث و االستمصذاء و اكتشذاف
المواعد بنفسه  ،و التصار معظم المعلمٌن فً تدرٌسهم على التذدرٌبات الموجذودة فذً
الكتذاب الممذرر  ،و عذدم إثذرائهم المنهذاج بمذواد تعلٌمٌذة تسذاعد علذى تنمٌذة المذدرات
الفكرٌة و اإلبداعٌة للطالب.
أسباب صعىباث تعلم الزياضياث :
هنان مجموعة من العوامل التً أسهمت وما زالت تمف خلف عزوف الطالب
عن دراسة الرٌاضٌات من جهة،وفً تعمك صعوبات التعلم لدٌهم من جهة أخرى،ولد
صذنف لزٌذات هذذه العوامذل إلذى ثذالث مجموعذات( .الزٌذات,0332 ،ص, )233
(الزٌات ,0110 ،ص)223
أوال ا  :مجموعة العوامل المتعلمة بالنظام التعلٌمً:-
ٌشٌر النظام التعلٌمً إلى المستوى التحصٌلً الذي ٌحصل علٌه الطالب ،والمتمثل فً
المجمذوع الكلذً للذدرجات بغذض النظذر عذن اسذتعدادات الطالب،ولذدراتهم العملٌذة
المتفاوتة ،واستعداداتهم النفسٌة وطموحاتهم ،ومٌولهم ،وهذا النظام أوجد مجموعة من
الظواهر التربوٌة والتً نوجزها فٌما ٌأتً-:
 .0تمدٌم الرٌاضٌات للطالب فً لوالب تملٌدٌة ،تركز على الكم دون الكٌف.
 .0توجٌه مناهج وممررات الرٌاضٌات وفما لمعاٌٌر األعمار الزمنٌة ،مع تجاهل
كامل لمعاٌٌر األعمار العملٌة.
 .3انتشار الكتب الخارجٌة والملخصات ،بغض النظر عن األحكم علٌها من حٌث
الشكل والمضمون.
 .1انتشار الدروس الخصوصٌة.
 .2انحسذار دور الطالذب والنشذاط اإلٌجذابً الذذي ٌمارسذه ،ودوره المباشذر فذً
استٌعاب وفهم المواد.
 .3انتشار احتراف التدرٌس أو المدرس المحترف -ال المتمٌز -فً وضع األسئلة
واإلجابذات النموذجٌذة علٌهذا والتذً تضذمن حصذول الطلبذة علذى الذدرجات
النهائٌة بغض النظر عن مدى فهمهم لها.
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 .1تبنً النظام التعلٌمً لفكرة نماذج األسئلة واالمتحانات التً ٌتمٌد بها واضعوا
االمتحانات من ناحٌة ،وٌمتدي بها الطالب فً دراسته من ناحٌة أخري.
ثانٌا ا :مجموعة من العوامل المتعلمة بالطالب:-
هنان مجموعة من العوامل التً تمف خلف عذزوف الطالذب عذن دراسذة الرٌاضذٌات،
واختٌارها كمجال التخصص األكادٌمً النوعً ومن هذه العوامل:-
 .0ضعف اكتساب الطالب للمفذاهٌم ،والعاللذات ،والمذوانٌن الرٌاضذٌة األساسذٌة
بشكل راسخ.
 .0ضعف لدرة الطالب على التمثٌل المعرفً للمعلومات الرٌاضٌة.
 .3عدم اهتمام الطالب بالتوظٌف الكمً التراكمذً للمعرفذة الرٌاضذٌة ،واالكتفذاء
باالكتسذاب المذولفً للمعلومذات الرٌاضذٌة بطرٌمذة تعكذس عذزل عناصذر
المعرفة الرٌاضٌة.
 .1انصراف اهتمام الطلبذة إلذى األنشذطة والمجذاالت األكادٌمٌذة السذهلة ،التذً ال
تتطلب جهدا عملٌا نشطا.
 .2تعلٌم وتعلم الرٌاضٌات ٌتم من أجل االمتحان ،ولٌس من أجل دٌمومة تعلمها.
ثالثا ا :مجموعة من العوامل المتعلمة بالسٌاق النفسً واالجتماعً السائد:
ٌؤثر السٌاق االجتماعً السائد فً المجتمع تأثٌرا بالغا على تطلعات الطالب،
وطموحاتذه ،وتوجهاتذه وفذً اختٌاراتذه وتفضذٌالته  ،وتلعذب المحذددات الثمافٌذة
واالجتماعٌة أمام اختٌار كذل مذن الذذكور واإلناث،فٌتجذه األوالد إلذى ممارسذة أنشذطة
اللعذب بالمكعبذات ،والمتاهذات ،والمفذز ،والوثذب ،أمذا البنذات فتذتجهن إلذى اللعذب
بالعرائس ،والمالبس ،والحدٌث ،والمراءة ،والتطرٌز وغٌرها من أنشطة ٌغلب علٌهذا
الطابع األنثوي ،ومن هنا تفمد اإلناث األرضٌة الالزمة لبناء المدرات المكانٌة والعددٌة
والرٌاضذٌة.وتشذٌر الدراسذات إلذى أن % 2مذن الطالبذات فمذط ٌمذبلن علذى دراسذة
الرٌاضذٌات،وأن  % 30مذنهن ٌعذزفن عذن دراسذتها،وعن دراسذة العلذوم ،والكٌمٌذاء،
والفٌزٌاء ،واإلحصذاء ،والرٌاضذٌات ،لذٌس بسذبب عذدم ممذدرتهن ؛ ولكذن العتبذارات
اجتماعٌة حٌث تفضذل اإلنذاث التخصصذات ذات الطبٌعذة النظرٌذة.و تشذٌر الدراسذات
والبحذوث إلذى أن صذعوبات تعلذم الرٌاضذٌات ال تجذد االسذتهجان االجتمذاعً مذن لبذل
أفراد المجتمع ،ومن الممبول اجتماعٌا أن نجد العدٌد من الناس ذوي الذكاء المرتفع ال
ٌخجلون لكونهم ذوى مستوى متدن فً الرٌاضٌات ،فذالمجتمع ٌذرحمهم ولكنذه ال ٌجذد
العذر لمن ٌعذانون مذن صذعوبات تعلذم المذراءة ،والكتابذة ،والفهذم ،والتعبٌذر ،والتذً ال
ٌمكن إخفاؤها ،و لكن ٌمكن إخفاء األولى( .العكة  , 0111 ,ص) 01-03
احلساب الذهني )(Mental Computation
الخصائص الممٌزة للحساب الذهنً-:
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وحٌث إن الحساب الذهنً مهم فً الحٌاة ،فله خصائص ممٌزه ومتعددة ومتنوعة
ومهمة ،البد هنا إن ندرجها فً نماط-:
-0إن محوره األساسً هو حساب اإلعداد.
-0فٌه تعطى إجابة صحٌحة مائه بالمائة وال مجال للتمرٌب فٌها.
ٌ -3تم هذا النوع من الحساب ذهنٌا بدون استخدام أي وسٌط خارجً كاآللة الحاسبة
أو الورلة والملمwww.schoolarabia.net .
ٌ - 1ؤكد على أهمٌة المٌمة المكانٌة للرلم،وٌعمك إدران التالمٌذ لها،كما انه ٌؤكد
على أهمٌة العشرات فً النظام العشري وتعمٌك فهم التالمٌذ لهذا النظام.
ٌ -2وضح للتالمٌذ العاللة بٌن اإلعداد،وٌؤدي إلى إدران هذه العاللة بعمك.
ٌ -3ؤدي إلى االلتصاد فً الولت ،اذ انه الٌحتاج إلى ولت طوٌل فً التوصل إلى
الناتج.
ٌ -1ساعد التالمٌذ على تركٌز انتباههم مباشرة إلى المسالة والتفكٌر فً الناتج.
ٌُ -2عد وسٌلة فعالة فً توظٌف الخواص األساسٌة للعملٌات الحسابٌة(كخاصٌة
التجمٌع،وخاصٌة التوزٌع).
-3إن المعلم بوساطته ٌستطٌع إن ٌكتشف لابلٌة تالمٌذه ومدى لدرتهم على التفكٌر
واإلبداع عندما ٌشجع كل واحد منهم على توضٌح طرٌمته فً كٌفٌة التوصل إلى
الناتج ذهنٌا.
 -01له أهمٌة كبٌرة عند البدء بتوضٌح درس جدٌد فً جمٌع مراحل الدراسة،اذ
ٌعطً أمثلة بسٌطة تتضمن إعدادا صغٌرة،فٌتوصل التالمٌذ بإرشاد المعلم إلى الناتج
أو الحل بصورة ذهنٌة،وٌساعدهم هذا على تركٌز انتباههم جمٌعا إلى طرٌمة الحل.
ٌ -00ؤدي إلى إثراء المناهج عندما ٌستعمل كالغاز أو العاب حسابٌة ٌ،تبارى
التالمٌذ بها للتوصل إلى الناتج،كما انه ٌُعد من الوسائل الترفٌهٌة ٌستعملها المعلم
عندما ٌصٌب التالمٌذ شٌئا من الملل.
ٌ -00شجع التالمٌذ على التفكٌر الحر،كما وإن متابعة التلمٌذ لحل زمالئه التالمٌذ
اآلخرٌن ٌنمً فٌه المابلٌة على التفكٌر( .دمحم وآخرون)031-0331،033،
أهداف تدرٌس الحساب الذهنً :
للحساب الذهنً ،هدفان مهمان رئٌسان هما :
-1الهدف النفعً :وٌعود هذا الهدف إلى الحاجة الماسة والضرورٌة للحساب الذهنً
فً كثٌر من الموالف العملٌة والحٌاتٌة الٌومٌة ،فنجد إن الكثٌرٌن من الناس األمٌٌن
لدٌهم المدرة الفائمة على المٌام بالحسابات ذهنٌا وبشكل سرٌع نتٌجة لتدربهم على هذا
النوع من الحساب بحكم إعمالهم ومهنهم فً التعامالت الحسابٌة السولٌة،فً حٌن نجد
الكثٌر من المتعلمٌن ٌضطرون الستعمال الحساب اآللً(الحاسبة)أو الحساب
الكتابً(الورلة والملم)عند احتٌاجهم إلٌجاد نواتج الحسابات الٌومٌة ،وذلن ناتج عن
عجزهم عن المٌام بالحساب الذهنً فً كثٌر من حاالت البٌع والشراء حتى فً حالة
إجراء العملٌات الحسابٌة التً تحوي على أعداد صغٌرة.
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-2الهدف التربويٌ :تجلى هذا الهدف فً كونه وسٌلة من الوسائل الفعالة للمران
العملً وتنمٌة لابلٌة التفكٌر عند التالمٌذ،وجعل الدرس حٌوٌا ومشولا،اذ إنه ومن
خالل الحساب الذهنً نستطٌع تحمٌك الكثٌر من األهداف التربوٌة،مثل :
أ -تموٌة الذاكرة.
ب -تنمٌة المالحظة.
جٌ -ستخدم كعنصر تشوٌك وإثارة وجذب انتباه للتالمٌذ.
د -زٌادة دافعٌة التالمٌذ للتعلم والتعلٌم .
هـ -وٌُعد الجسر الذي ٌصل الحمائك الرٌاضٌة بالخوارزمٌات،ومن خالله ٌتم تطبٌك
بعض الحمائك األساسٌة ،وبالتالً فأنه ٌساعد التلمٌذ على تطوٌر معرفته الرٌاضٌة.
(دمحم وآخرون) www.schoolarabia.net(، )0331،030،
طرائك تدرٌس الحساب الذهنً-:
ٌمكن للمعلم إن ٌتبع فً تدرٌس الحساب الذهنً ،احدى الطرٌمتٌن :
 -0الطرٌمة العادٌة :وتسمى أٌضا (طرٌمة األجوبة الشفوٌة)،وتموم خطوات هذه
الطرٌمة على أن ٌلمً المعلم سؤاال أمام التالمٌذ ،ثم ٌعٌن التلمٌذ الذي ٌجٌب عنه
،وهكذا ٌتم سؤال جمٌع التالمٌذ وبالتتالً ،ولكن ٌجب االنتباه إلى إن ذلن ٌتم بدون
ترتٌب ثابت واضح للتالمٌذ.
 -0طرٌمة المارتٌنٌر:وتتم هذه الطرٌمة بأن ٌزود المعلم كل تلمٌذ بلوح ولطعة
طباشٌر(أوللم وورلة كبٌرة أو لطعة كارتون)،ثم ٌلمً المعلم السؤال وٌطلب من
تالمٌذه إن ٌجدوا أجابته ذهنٌا ،وبعد مدة من الزمن ٌمدرها المعلم ٌ،عطً أشارته
للتالمٌذ حتى ٌكتب كل تلمٌذ أجابته التً حصل علٌها ذهنٌا بخط كبٌر
وواضح،وبإشارة أخرى من المعلم ٌرفع كل تلمٌذ اللوحة أو الورلة أو لطعة الكرتون
لٌرى المعلم إجابة كل تلمٌذ بسرعة،لٌحدد أي اإلجابات خاطئة وأٌها صحٌحة ،ثم
بإشارة أخرى من المعلم تعاد األلواح إلى أماكنها استعدادا للسؤال التالً.
مكونات الحساب الذهنً:
لكً نحمك فهما أوسع وأشمل للحساب الذهنً ،البد من فهم ومعرفة مكوناته
األساسٌة،والتً أجملها( ،) 1999, Morganفً أربعة مكونات،هً:
-0المكونات الوجدانٌة.
-2المكونات المفاهمٌة.
-3المفاهٌم والمهارات المرتبطة بها.
-4إستراتٌجٌات الحساب الذهنً)Morgan,1999,151(.
وسنتناول كل مكون من تلن المكونات السابمة الذكر بشًء من التوضٌح،وكما ٌأتً:
-1المكونات الوجدانٌة"-:"Affective Components
عند تعلم الرٌاضٌات ٌجب عدم االهتمام بحفظ وتذكر المهارات الرٌاضٌة
الهامة ،اال انه ٌجب االهتمام بكٌفٌة استخدام األدوات الرٌاضٌة التً ال ٌظهر التالمٌذ
كفاءة فً استخدامها وال ٌفضلون استخدامها عندما ٌكون ذلن ضرورٌا ومناسبا،وٌُعد
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الحساب الذهنً أحد تلن األدوات ،حتى وإن كان الحساب الذهنً مناسبا ومتطلبا.
()Reys & Reys,1995,323
وبالتالً،فأنه من الممكن تلخٌص المكونات الوجدانٌة للحساب الذهنً ،بما ٌأتً :
أ-الثمة فً المدرة على الحل ذهنٌا.
ب-أدران أهمٌة وفائدة الحساب الذهنً.
ج-اإلدران بان األسالٌب الذهنٌة ٌمكن إن تنمً الفهم الجٌد.
-2المكونات المفاهمٌة:
ٌحتاج األطفال فً أي مولف ٌتطلب أجراء عملٌات حسابٌة ،إن ٌكونوا
لادرٌن على تحدٌد ما أذا كان الحل :بالورلة والملم،أم الحل الذهنً،أم الحل
التكنولوجً(اآلالت الحاسبة) ،هو الطرٌمة الفضلى،وٌعتمد هذا على طبٌعة العملٌة
،وكفاءة األدوات الحسابٌة المناسبة للحل ،وعلٌه فأن المكون ألمفاهٌمً األساسً
للحساب الذهنً هو :المدرة على تحدٌد وتمٌٌز المحتوى الحسابً الذي ٌكون فٌه
استخدام الحساب الذهنً مناسبا )Morgan ,1999,60-68(.
ولد وجد ( :)Heirdsfeld,1996إن األطفال ٌختارون اإلستراتٌجٌة المناسبة للحل
بناءا على فهمهم لألعداد والعملٌات علٌها،ومما سبك ٌمكن تلخٌص المكونات
ألمفاهٌمٌة للحساب الذهنً،فً نماط مهمة متدرجة فً األهمٌة واألولوٌة ،وهً:
أ-أدران المحتوى الحسابً الذي ٌمكن إن تكون الحسابات الذهنٌة فٌه مناسبة أكثر.
ب-المبول بأكثر من إستراتٌجٌة للحصول على إجابة صحٌحة ذهنٌا.
ج-أدران بان مدى مناسبة اإلستراتٌجٌة للحل ذهنٌا ٌعتمد على محتوى العملٌة
الحسابٌة)Heirdsfeld,1996,395( .
-3المفاهٌم والمهارات المرتبطة بها:
ومن أهداف تدرٌس الرٌاضٌات فً المرحلة االبتدائٌة هً إن ٌكتسب التالمٌذ
باإلضذذذذذذافة للمفذذذذذذاهٌم الرٌاضذذذذذذٌة  ،المهذذذذذذارة فذذذذذذً إجذذذذذذراء العملٌذذذذذذات الحسذذذذذذابٌة
(الجمع،الطرح،الضرب،المسذذذمة) ،علذذذى األعذذذداد الطبٌعٌذذذة وعلذذذى األعذذذداد الكسذذذرٌة
بالصذذٌغة االعتٌادٌذذة أو الصذذٌغة العشذذرٌة  ،ونمصذذد بذذذلن إن ٌسذذتطٌع التالمٌذذذ إجذذراء
العملٌذذات الحسذذابٌة بسذذرعة مناسذذبة وتكذذون نذذواتج هذذذه العملٌذذات التذذً ٌمومذذون بهذذا
التالمٌذذذ صذذحٌحة ،فذذال ٌعتبذذر التلمٌذذذ مذذاهرا فذذً إجذذراء عملٌذذة مذذا ،أذا كانذذت نواتجذذه
خاطئة ،مهما كان سرٌعا ،وال ٌكون التلمٌذ ماهرا أذا كان بطٌئا فً إٌجذاد النذاتج،وإن
كان ذلن الناتج صحٌحا ًٌ ،عتبر من األمور األساسٌة المهمة  ،لألسباب اآلتٌة -:
-0إن اكتساب المهارة فً إجراء عملٌة ما ٌفٌد فً اكتساب مهارة فً عملٌات
أخرى،فالمهارة فً أجراء عملٌة الجمع تساعد فً اكتساب مهارة فً عملٌة
الضرب،والمهارة فً إجراء عملٌات الجمع والطرح والضرب تساعد فً اكتساب
المهارة فً إجراء عملٌة المسمة وهكذا.
-0المهارة فً إجراء العملٌات الحسابٌة ضرورٌة فً البٌت والسوق والعمل واللعب
وتساعد على حل كثٌر من مشاكل الحٌاة الٌومٌة.
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-3الممارسة الفعلٌة فً إجراء العملٌات الرٌاضٌة بصورة عامة تبصر التلمٌذ بكثٌر
من خواص النظام العددي فٌتعرف على بنٌته الرٌاضٌة (.دمحم
وآخرون)002-0331،001،
ولد لخص ( )Morgan,1999المفاهٌم والمهارات المتعلمة بالحساب الذهنً ،
فً المدرة على -:
 ترجمة المسألة إلى صورة أو شكل ٌسهل التعامل معه ذهنٌا. فهم وتطبٌك مفاهٌم المٌمة المكانٌة. استرجاع وتذكر الحمائك األساسٌة المتعلمة بالعملٌات الحسابٌة األربعة. التعامل مع مضاعفات ولوى العدد عشرة. تركٌب وتحلٌل األعداد والتعبٌر عنها بطرائك متنوعة. استرجاع واستخدام مدى واسع من العاللات بٌن األعداد،بما فٌها األعدادلصحٌحة،والكسور االعتٌادٌة  ،والكسور العشرٌة  ،والنسب المئوٌة.
 استخدام خاصٌتً اإلبدال والتجمٌع لعملٌتً الجمع والضرب. استخدام خاصٌة التوزٌع لعملٌتً الضرب والمسمة)Morgan,1999,69( . -4إستراتٌجٌات الحساب الذهنً-:
أوال ا -إستراتٌجٌات العد -:
-1العد األولً :ولهذه اإلستراتٌجٌة فروعها وهً-:
أ-العد بإضافة أصغر العددٌن .
ب-العد بإضافة الوحدات األصغر.
ج-العد للخلف بالواحد.
د-العد بالواحد وصوال للعدد األكبر .
-2العد بوحدات أكبر ولهذه اإلستراتٌجٌة فروعها هً:
أ-العد لألمام باإلثنٌنات أو الخمسات أو العشرات .
ب-العد للخلف باإلثنٌنات أو الخمسات أو العشرات .
ج-العد للخلف وصوال للعدد الثانً بإألثنٌنات أو الخمسات أو العشرات.
د-الجمع بناء على مضاعفات معلومة.
هـ-تكرار الجمع .
و-تكرار الطرح .
ثانٌا ا-اإلستراتٌجٌات المبنٌة على الفهم اآللً
إذن البد من المول ومن خالل االطالع على المصادر التً أشارت إلى الفهم
اآللً ،إلى إن الفهم اآللً هو :عملٌة حفظ للموانٌن الرٌاضٌة أو تطبٌك لمواعد
رٌاضٌة معٌنة ،أو أتباع طرق معٌنة لحل مسائل أو مشاكل معٌنة فً موالف معٌنة
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تجابه المتعلم ،بدون إن ٌتعرف على العاللات والمفاهٌم المتضمنة فً تلن
الموالف،وألجل التعرف أكثر على ماهٌة الفهم اآللً للرٌاضٌات سنتبع
(إستراتٌجٌات حسابٌة ذهنٌة مبنٌة على الفهم اآللً ) ،حٌث تعكس هذه
اإلستراتٌجٌات فهما آلٌا للمٌمة المكانٌة وهذا ٌعنً تطبٌك الموانٌن دون معرفة
السبب،وعدم أعطاء أهمٌة للمٌمة المكانٌة ،ومن هذه اإلستراتٌجٌات ،ما ٌأتً-:
-1حذف األصفار .
 -2استخدام الخوارزمٌات الكتابٌة ذهنٌا ا.ولهذه اإلستراتٌجٌة فروعها الخاصة وهً:
أ -بالنسبة لعملٌتً الجمع والطرح:
ب-بالنسبة لعملٌة المسمة:
ج -بالنسبة لعملٌة الضرب :
عرف هوب وشرٌل(،)Hope & Sherrill, 1987اإلستراتٌجٌات المائمة على
استخدام خوارزمٌات الضرب الكتابٌة ذهنٌا،وصنفاها إلى :
-1عدم استرجاع أي ناتج ضرب جزئً.
-2استرجاع ناتج ضرب جزئً واحد.
-3استرجاع ناتجٌن فرعٌٌن.
-4التكدٌس .
ثالثا ا -اإلستراتٌجٌات الموجهة المبنٌة على فهم العاللات (الفهم العاللً)
أما النوع األخر من الفهم للرٌاضٌات ،هو الفهم العاللً أو ما ٌسمى بفهم العال لات.
* فٌعرفه سكمب ( ،)0313على أنه ":ذلن األسلوب من الفهم الذي ٌموم على فهم
العال لات بٌن المفاهٌم األولٌة (الدنٌا)المشتمة من خبرتنا الحسٌة بالعالم الخارجً
،والمفاهٌم الثانوٌة (المتمدمة) المشتمة من المفاهٌم االبتدائٌة عن طرٌك الربط
بعاللات رٌاضٌة أدت إلى تركٌب للمفاهٌم الدنٌا وخلمت مفهوما جدٌدا أعلى درجة
من سابمته ،مثل النموذج الرٌاضً المابل للتمثٌل طبٌعٌا ،وأسماها (هٌرتاج)،بالمفاهٌم
العلٌ ا ،وإن هذا النوع من الفهم ٌؤدي إلى إٌجاد تركٌبات مفهومٌة لتكوٌن بناء متكامل
للعملٌة الرٌاضٌة فً ذهن التلمٌذ  ,ألنها ذات عاللة مباشرة بأسالٌب الفهم العال لً
للرٌاضٌات ،اذ ٌُعد هذا النوع من اإلستراتٌجٌات أكثر أهمٌة ،فهو ٌعتمد على معرفة
العاللات وٌعنً هذا إن ٌتمكن الفرد من معرفة لٌس اإلستراتٌجٌة المناسبة للحل
فمط،وإنما معرفة سبب اختٌار هذه اإلستراتٌجٌة ،ومن هذه اإلستراتٌجٌات ما ٌأتً :
-1جمع أو طرح أجزاء من العدد األول أو الثانً
-2استخدام الخمسات أو العشرات أو المئات.وتتمثل فً هذه اإلستراتٌجٌة فروعا
وهً-:
أ-إستراتٌجٌة اإلضافة. :
ب-إستراتٌجٌة التحلٌل .
ج-إستراتٌجٌة التعوٌض .
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-3إستراتٌجٌة العمل من الٌسار .
أ-إستراتٌجٌة التنظٌم
ب-إستراتٌجٌة الدمج
-4إستراتٌجٌة العمل من الٌمٌن
أ-المحاكاة ذهنٌا للخوارزمٌات الكتابٌة التملٌدٌة.
ب-إستراتٌجٌة التجمٌع المكانً.
-5استخدام الحمائك المعروفة .
-6استخدام العوامل  .استراتٌجٌات هً-:
أ-التحلٌل العام للعوامل :
ب-التنصٌف والمضاعفة:
ج-أجزاء الماسم التام :
د-التحلٌل األُسً للعوامل :
إستراتٌجٌتان تعتمدان على معرفة حساب األسس ،هما :
أ -التحلٌل األسً للعوامل
ب  -التحلٌل المكرر للعوامل.
 -7استخدام مبدأ التوزٌع .وهً اإلستراتٌجٌات األربع اآلتٌة-:
أ -التوزٌع الجمعً .
ب-التوزٌع الطرحً .
ج-التوزٌع الكسري .
د-التوزٌع التربٌعً .
دور ادلعلم يف دروس احلساب الذهني والتقذيز التقزيبي :
ونحن كمربٌن ومعلمٌن لتالمذة المرحلة األساسٌة  ،لنا دور كبٌر فً إكساب
تالمذتنا لمهارتً الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً  ،من خالل إجراء لبعض
المحفزات والمشجعات لجعل تالمذتنا سبالون لتعلم هذه المهارات ألنها مفٌدة لهم فً
الحٌاة الٌومٌة  ،وكما ٌأتً :
 -0ان معلم الرٌاضٌات الناجح له دور بارز فً مساعدة تالمذته لتعلم
استراتٌجٌات مختلفة فً الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً وذلن بوضع
تالمذته فً موالف تعلٌمٌة تتطلب منهم تطبٌك هذه االستراتٌجٌات فً حل
مسائل تواجههم  ،وأٌضا فً منحهم الفرصة لتجرٌب عدد كبٌر من هذه
االستراتٌجٌات لكً ٌشعروا بحرٌة فً تعلمهم  ،الن الهدف االسمً من
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تدرٌس مهارات الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً هو زٌادة ثمة الفرد بنفسه
وإعداده للحٌاة التً ٌعٌشها وألجل مواصلة دراسته العلمٌة.
 -0وكون الحساب الذهنً ٌُعد خبرة تراكمٌة لذلن ٌجب على معلمً المرحلة
األساسٌة المٌام بتشجٌع التالمذة على تطوٌر أفكار واستراتٌجٌات جدٌدة
لمهارة الحساب الذهنً
فضال عن تزوٌدهم بفرص للتدرٌب واإلرشاد والتوجٌه من اجل استخدام
استراتٌجٌات الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً بالشكل الصحٌح والمثمر.
 -3وإذا أردنا تشجٌع التالمذة لتعلم مهارتً الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً
فالبد من تحدٌد واختٌار أفضل األنشطة والوسائل الصفٌة التً نشجعهم على
استخدامها عند حل المسائل الحسابٌة التً ٌتعرضون  ،وان نشجعهم اٌضا
على تصمٌم حساباتهم الشخصٌة باستخدام مهارتً الحساب الذهنً والتمدٌر
التمرٌبً  ،وٌمكن ان نعمل لهم برامج لحساب ذهنً وتمدٌر تمرٌبً حٌث
تعرض لهم على شكل مجموعة من الدروس المصٌرة او المختصرة .
ٌ -1مكن لمعلم الرٌاضٌات تشجٌع تالمذته الستخدام استراتٌجٌات الحساب
الذهنً والتمدٌر التمرٌبً خالل إجراء الحسابات المختلفة والتً ٌتعرضون
لها من خالل تشجٌع استخدام التفكٌر لدٌهم (أي مدح استخدام التفكٌر او
الذهن المتوفر لدٌهم فً كل ولت ) الن الورلة والملم أو اآللة الحاسبة لٌست
متوافرة لدٌهم فً كل ولت  ،لذلن علٌهم ان ٌلجأوأ دائما الى اختصار
الطرٌك للبحث عن الورلة والملم او اآللة الحاسبة فالفكر او الذهن موجود
(متوافر لدٌهم)! .
 -2إبداء المساعدة والتوجٌه واإلرشاد من لبل المعلم لتالمذته عندما ٌلجأوون
إلٌه كً ٌستخدموا أذهانهم أو تفكٌرهم بالصورة الصحٌحة للوصول إلى
النتائج التً تفرحهم وتجعلهم أكثر إلباال على تعلم المزٌد من االستراتٌجٌات
للحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً.
 -3االبتعاد عن استخدام أسالٌب الترهٌب والتنفٌر من مادة الرٌاضٌات وجعل
تالمذته فً موالف محببة لتلن المادة من خالل كلمات التشجٌع والثناء
والشكر كً ٌمٌلوا اكثر لتمبل تلن االستراتٌجٌات الذهنٌة  ،الن األطفال فً
هذه السن ٌحبون تلن الكلمات (.النعٌمً , 0113 ,ص) 32-31
طزق لتطىيز وتنميت احلساب الذهني لذي الطالب :
ٌحتذذاج الطالذذب باسذذتمرار إلذذى تنمٌذذة الحسذذاب الذذذهنً وتطذذوٌره بحٌذذث ٌسذذتطٌع
استخدامه فً الموالذف المختلفذة حٌذث ال ٌمكذن أن ٌكتسذب الطالذب مهذارات الحسذاب
الذهنً وٌنمٌها عن طرٌك الحظ وال بالتعامذل فمذط مذع صذفحات كتذاب الرٌاضذٌات ،
وإنما ٌمكن للمعلم أن ٌنمً الحساب الذهنً وٌطوره من خذالل الممارسذات الصذفٌة ،
وٌتمثل ذلن فً :
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ضرورة البذدء مذع الطذالب بالعذد عذن طرٌذك األصذابع ثذم اإلنتمذال إلذى اسذتخدام
الحساب الذهنً تدرٌجٌا.
توفٌر البٌئة التربوٌذة المناسذبة والتذً تسذاعد علذى إحسذاس الطالذب بالراحذة عنذد
التعامل مع األعداد وخاصة إذا لم ٌتوافر الملم والورلة.
إتاحذذة الفذذرص للطذذالب لكذذً ٌشذذرحوا وٌنالشذذوا وٌمٌمذذوا اسذذتراتٌجٌاتهم للحسذذاب
الذهنً.
إعذذداد أسذذذئلة ٌمكذذن أن تحذذذل ذهنٌذذا عنذذذد عمذذل الطذذذالب فذذً مواضذذذٌع مختلفذذذة
كالمتوسط والحجم .
السماح للطالب إلظهار ما ٌعرفونه وما ٌمكنهم عملذه عنذد التعامذل مذع العملٌذات
الحسابٌة.
تحفٌذذذز الطذذذالب علذذذى طذذذرح األفكذذذار الجدٌذذذدة والحلذذذول البدٌلذذذة حذذذول المسذذذألة
الحسابٌة.
تزوٌد الطلبة بالتغذٌة الراجعة عن أدائهم .
تزوٌد المعلم الطلبة بتعلٌمات مناسبة عن رأٌه على أداء الطلبة .
التحذذذذذدث بعبذذذذذذارات واضذذذذذذحة ت تحذذذذذدث عمذذذذذذا ٌرٌذذذذذذده المعلذذذذذم مذذذذذذن الطلبذذذذذذة.
(البلوشً)3 ,0113,

الذراساث السابقت :
( .1النعٌمً ) 2002 ,
اجرٌذذت الدراسذذة فذذً العذذراق وهذذدفت الذذى اسذذتخدام إسذذتراتٌجٌات الحسذذاب
الذهنً فً التحصٌل والتفكٌر اإلبداعً لدى تلمٌذات المرحلذة االبتدائٌذة ومذٌلهن نحذو
مادة الرٌاضٌات" ,تكونت عٌنة البحث من ( )20تلمٌذة من تلمٌذذات الصذف الخذامس
االبتدائً من مدرسة الندى االبتدائٌة للبنات فً محافظة بغداد  ،وزعذت عشذوائٌا إلذى
مجمذذوعتٌن أحذذداهما تجرٌبٌذذة عذذدد تلمٌذذذاتها ( )11تلمٌذذذة واألخذذرى ضذذابطة عذذدد
تلمٌذذذاتها ( )10تلمٌذذذة ,دُرسذذذت تلمٌذذذات المجموعذذة التجرٌبٌذذذة وفمذذا إلسذذذتراتٌجٌات
الحسذذاب الذذذهنً المعتمذذدة فذذً هذذذا البحذذث  ،ودُرسذذت تلمٌذذذات المجموعذذة الضذذابطة
بالطرٌمذذة االعتٌادٌذذة (الورلذذة والملذذم),ولامذذت الباحثذذة بالتذذدرٌس لمجمذذوعتً البحذذث
(التجرٌبٌذذة والضذذابطة).واعد فذذً البحذذث الحذذالً اختبذذارا تحصذذٌلٌا نهائٌذذا تكذذون مذذن
( ) 21فمذذرة موضذذوعٌة مذذن نذذوع االختٌذذار مذذن متعذذدد تتضذذمن المسذذتوٌات (التذذذكر ،
والفهذذم  ،والتطبٌك).كمذذا اسذذتخدم اختبذذار التفكٌذذر االبذذداعً الذذذي اعذذده (سذذٌد)0312،
وممٌاس المٌل نحو مذادة الرٌاضذٌات الذذي اعدتذه (الحٌذالً  )0111 ،وتذم التأكذد مذن
صدق وثبات االختبارات  ،كما تذم اعذداد اسذتبانة الختٌذار الطرٌمذة المفضذلة للحسذاب
لدى تلمٌذات مجموعتً البحث (التجرٌبٌة والضابطة ) وعرضت على التلمٌذات لبلٌا
وبعدٌا.ولد اسذتخدم فذً تحلٌذل النتذائج وإجذراءات البحذث الحذالً الوسذائل االحصذائٌة
المناسبة ,ولد أظهرت نتائج البحث ،ماٌأتً-:
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وجذذود فرلذذا داال أحصذذائٌا عنذذد مسذذتوى داللذذة ( )1.12بذذٌن متوسذذط درجذذات
تلمٌذذذذات مجمذذذوعتً البحذذذث (التجرٌبٌذذذة والضذذذابطة ) فذذذً متغٌذذذرات البحذذذث التابعذذذة
االختبا ر التحصٌلً النهائً وفً االختبار البعدي للتفكٌر االبداعً و االختبار البعذدي
للمٌذذل نحذذو مذذادة الرٌاضذذٌات ولصذذالح تلمٌذذذات المجموعذذة التجرٌبٌذذة اللذذواتً دُرسذ َّ
ذن
بأستخدام إستراتٌجٌات الحساب الذهنً .
وكانت نتائج إستبانة إختٌار الطرٌمة المفضلة فً الحساب هً -:إزدٌاد النسبة
المئوٌة إلختٌار الطرٌمذة المفضذلة فذً الحسذاب إلذى ( )%22السذتخدام إسذتراتٌجٌات
الحساب الذهنً لدى تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة  ,وإنخفاض النسبة المئوٌة إلختٌار
الطرٌمذذة المفضذذلة فذذً الحسذذاب إلذذى ( )%01السذذتخدام اآللذذة الحاسذذبة لذذدى تلمٌذذذات
المجموعة التجرٌبٌة .انخفاض النسبة المئوٌة الختٌذار الطرٌمذة المفضذلة فذً الحسذاب
إلى ( )% 2السذتخدام الورلذة والملذم لذدى تلمٌذذات المجموعذة التجرٌبٌذة( .النعٌمذً ,
) 0113
 ( .2الصٌداوي )2002 ,
اجرٌذت الدراسذة بذالعراق وهذدفت التعذرف الذى :العاللذة بذٌن الحذس العذددي
والحسذذاب الذذذهنً فذذً مذذادة الرٌاضذذٌات لذذدى طلبذذة الصذذف الثالذذث المتوسذذط .إسذذتخدم
الباحذذذث فذذذً الدراسذذذة الحالٌذذذة المذذذنهج الوصذذذفً ،وذلذذذن لمالئمتذذذه لطبٌعذذذة أهذذذداف
الدراسذذة.ولكً ٌتحمذذذك الباحذذذث مذذذن األهذذذداف والفرضذذذٌات التذذذً وضذذذعها لذذذام ببنذذذاء
إختبارٌن ،أحدهما لمٌاس الحس العددي ت ّكون من ( )11فمره بصٌغته النهائٌة واآلخر
لمٌاس الحساب الذهنً والذي ت ّكون من( )31فمره بصذٌغته النهائٌذة بعذد أن تذم إجذراء
التحلٌل المنطمً واإلحصائً لفمرات األختبارٌن.طبك الباحث االختبارٌن على العٌّنذة
االساسٌة للدراسة والبالغة ( ) 011طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث المتوسط فً
مذذدارس مدٌنذذة بغذذداد ،والتذذابعٌن للمدٌرٌذذة العامذذة لتربٌذذة الرصذذافة االولذذى والمدٌرٌذذة
العامة لتربٌة الرصافة الثانٌة والمدٌرٌة العامة لتربٌة الرصافة الثالثة.إستغرق تطبٌذك
االختبذذارٌن الحذذس العذذددي و الحسذذاب الذذذهنً مذذدة (ٌ )03ومذذا للفتذذرة مذذن  03آذار
 0112ولغاٌة 01نٌسان.0112إستخدم الباحث الحمٌبة االحصائٌه للعلذوم االجتماعٌذة
) )spssولد توصل الباحث الى النتائج التالٌذة-:إن مسذتوى الحذس العذددي لذدى افذراد
العٌنذذة مذذنخفض ودون المسذذتوى المطلذذوب .وإن مسذذتوى الحسذذاب الذذذهنً لذذدى افذذراد
العٌنذذة متوسذذط وهذذذا ٌذذدل علذذى ان الطلبذذة ٌسذذتطٌعون اجذذراء بعذذض الحسذذابات ذهنٌذذا
وبمستوى منخفض .وجود عاللة إرتباطٌة موجبة ودالذة إحصذائٌا عنذد مسذتوى داللذة
( ) 1,12بذذٌن معذذدل درجذذات اختبذذار الحذذس العذذددي ومعذذدل درجذذات اختبذذار الحسذذاب
الذهنً لطلبة الصف الثالث المتوسط وبحسب متغٌر الجنس ( ذكور – إناث ) .وجود
عاللة بٌن الحس العددي والحساب الذذهنً لذدى طذالب الصذف الثالذث المتوسذط فذً
الحدود التً اجرٌت فٌها التجربذة.وجود عاللذة بذٌن الحذس العذددي والحسذاب الذذهنً
لدى طالبات الصف الثالث المتوسط .إن مسذتوى الحسذاب الذذهنً لذدى الطلبذة افضذل
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من مستوى الحس العذددي لدٌهم.التوجذد فذروق فذً الذدرجات الختبذار الحذس العذددي
والحساب الذهنً تبعا لمتغٌر الجنس ( .الصٌداوي )0112 ,
-3دراسة العمبً(:)2005
أجرٌت فً العراق ،وهدفت إلى تحدٌد مدى اكتساب طلبة المرحلة المتوسطة
لمهارات التمدٌر التمرٌبً والحساب الذهنً ووفما لمتغٌر الجنس.تكونت عٌنة الدراسة
مذذن ()102طالبذذا وطالبذذة مذذن طلبذذة الصذذف األول المتوسذذط مذذوزعٌن علذذى منذذاطك
بغذداد(المركز واإلطذراف)  ،اعذذد اختبذارٌن احذدهما( ٌمذذٌس اكتسذاب الطلبذة لمهذذارات
التمدٌر وهو اختبذار ممذالً ٌتطلذب اإلجابذة علذى الورلذة وتكذون مذن عشذر فمذرات)،
والثانً (ٌمٌس اكتساب مهارة الحساب الذهنً وهو اختبار ممالً ٌتطلب إجابة شفوٌة
من الطالب بدون استخدام الورلة والملم أو أي وسٌلة مساعدة أخرى وتكون مذن سذت
فمرات) ،وتطلب منها ذلن الرجوع إلذى محتذوى كتذب الرٌاضذٌات للمرحلذة االبتدائٌذة
والصذذف األول المتوسذذط لالطذذالع علذذى المفذذاهٌم والتعمٌمذذات والمهذذارات المتضذذمنة
فٌها.تم عرض االختبذارٌن علذى مجموعذة محكمذٌن متخصصذٌن فذً طرائذك تذدرٌس
الرٌاضٌات للتحمك من صدق االختبارٌن ،وحددت نصف درجة االختبار معٌارا على
النجذذاح فذذً االختبذذار ،وتذذم تطبٌذذك االختبذذارٌن علذذى عٌنذذة اسذذتطالعٌة تكونذذت مذذن
()21طالبذذا وطالبذذة مذذن غٌذذر مذذدارس عٌنذذة البحذذث .وتذذم التحمذذك مذذن الخصذذائص
الساٌكومترٌة لالختبارٌن وبعد تطبٌمهما استخدم فً تحلٌل النتائج الوسائل االحصائٌة
االتٌة  -:معامل الصعوبة والتمٌٌز  ،ومعامل ارتباط بٌرسون.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة  ،ما ٌأتً-:
إن اكتسذذاب طلبذذة عٌنذذة البحذذث لمهذذارات التمذذدٌر والحسذذاب الذذذهنً ضذذعٌف ودون
المستوى المطلوب.و إن نسبة البنٌن والبنذات متماربذة فذً اكتسذابهم لمهذارات التمذدٌر،
فً حٌن أنها متساوٌة فً مهارات الحساب الذهنً( .العمبً.)0112 ،
 ( .4دراسة البلوشً )2003 ,
أجرٌت الدراسة فً سلطنة عمان ،وهدفت الى الكشف عن مستوى اداء
تلمٌذات الصف الخامس األساسً لمهارة الحساب الذهنً وتمصً العاللة بٌن
الحساب الذهنً والمهارات الحسابٌة األساسٌة.تكونت عٌنة ألدراسة من ()013
تلمٌذة من تلمٌذات الصف الخامس االساسً بثالث مدارس بمنطمة جنوب الظاهرة
بسلطنة عمان.لامت الباحثة بأعداد اختبارٌن هما اختبار الحساب الذهنً وإختبار
ألمهارات الحسابٌة االساسٌة ،وبعد التحمٌك من صدق وثبات كال منهما لامت الباحثة
بتطبٌمهما على عٌنة الدراسة ،كما أجرت ممابالت مع التلمٌذات الحاصالت على
درجات اعلى من المستوى الممبول تربوٌا ( )%11فً اختبار الحساب الذهنً.وبعد
معالجة البٌانات احصائٌا توصلت الدراسة للنتائج التالٌة-:
ان متوسذط إداء تلمٌذذذات الصذذف الخذذامس األساسذً لمهذذارة الحسذذاب الذذذهنً
(ٌ )%01،01مل عن المستوى الممبول تربوٌا عند مستوى داللذة ( .)α =0.001إن
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أكثر االستراتٌجٌات إسذتخداما لذدى تلمٌذذات الصذف الخذامس األساسذً هذً اسذتخدام
الخوارزمٌذذات الكتابٌذذة ذهنٌذذا  ،وأكثذذر االسذذتراتٌجٌات الذهنٌذذة اسذذتحداثا علذذى مهذذارة
الطالبات وتتمثل فً الحساب من الٌسار الى الٌمٌن والتحلٌل وتكرار الجمع والتوزٌع
الجمعذذذذذذذً .و توجدعاللذذذذذذذة إرتباطٌذذذذذذذة تسذذذذذذذاوي ( )1.22عنذذذذذذذد مسذذذذذذذتوى داللذذذذذذذة
إحصذذائٌة( )α=0.001بذذٌن إداء تلمٌذذذات الصذذف الخذذامس األساسذذً لمهذذارة الحسذذاب
الذهنً وإدائهن للمهارات الحسابٌة األساسٌة(.البلوشً ) 00-0 :0113،
 .5دراسة ( )Thompson, 1991
أجرٌت فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،وهدفت الى تحدٌد فٌما إذا كان
سن مهارة حل المسألة والمهارة الحسابٌة
التدرٌس النظامً فً الحساب الذهنً ٌُح ّ
عند تالمذة الصف الرابع وتحدٌد أثر الجنس فً إكتساب مهارة حل المسألة و المهارة
الحسابٌة.
تكونت عٌنة الدراسة من ( )32تلمٌذ وتلمٌذه توزعوا على مجموعتٌن ()20
طالبا وطالبة للمجموعة الضابطة و( )11للمجموعة التجرٌبٌة.اعد الباحث اختبارٌن
أحدهما لبلً واالخر بعديٌ،مٌس كل منهما لدرة الطالب فً استخدام الحساب الذهنً
فً مهارة حل المسأله والحسابات.لام الباحث بتدرٌس تالمذه المجموعة التجرٌبٌة فً
الحساب الذهنً بمعدل(2ـ )01دلائك ٌومٌا خالل خمسة أٌام فً األسبوع ولمدة ثمانٌة
أسابٌع  ،اما المجموعة الضابطة فلم تتلمى تدرٌسا نظامٌا فً الحساب الذهنً خالل
تلن المدة ،وفً نهاٌة التجربة تم تمدٌم اختبار بعدي لكال المجموعتٌن .استخدم الباحث
المتوسط الحسابً ،واختبار t-testكوسائل إحصائٌة فً استخراج النتائج .وتوصلت
الدراسة الى النتائج التالٌة :تحسن إداء التلمٌذات اللواتً تلمٌن تدرٌسا نظامٌا فً
الحساب الذهنً أكثر من إداء التلمٌذات اللواتً لم ٌتلمٌن التدرٌس النظامً .وجود
فرق دال إحصائٌا عند مستوى داللة ( )α=0,05بٌن تحصٌل طالب المجموعة
التجرٌبٌة وبٌن تحصٌل المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة فً
إكتساب مهارة حل المسألة والمهارة الحسابٌة)Thompson, 1991:222-238( .
إجزاءاث البحث :
منهج البحث  -:استخدم فً الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً .
مجتمع البحث ٌ-:تضمن مجتمع البحث مدارس فً بغداد للمدٌرٌات التربٌة الرصافة
والكرخ
 -1مجتمع المدارس االبتدائٌة :
بلغ عدد المدارس االبتدائٌة فً مراكز المذدٌرٌات العامذة للتربٌذة فذً بغذداد فذً
العذذام الدراسذذً(  )0100-0101الكذذرخ األولذذى ( )031مدرسذذة و الرصذذافة األولذذى
( )313من مجتمع المدارس  ،والجدول (ٌ )0وضح ذلن.
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جدول ( ) 0توزٌع المدارس االبتدائٌة جسب مدٌرٌتً الكرخ والرصالة العامة
للتربٌة
عدد المدارس االبتدائٌة
المدٌرٌات العامة للتربٌة
الكرخ األولى

230

الرصافة األولى

303

المجموع

533

 -2مجتمع معلمً ومعلمات المدارس االبتدائٌة :
شذذذمل مجتمذذذع الب حذذذث لمعلمذذذً الرٌاضذذذٌات المذذذدارس االبتدائٌذذذة فذذذً مراكذذذز
المدٌرٌات العامة للتربٌذة فذً بغذداد الكذرخ االولذى و الرصذافة االولذى البذالغ عذددهم
( )0112معلم ومعلمة بوالع ( )311معلم ومعلمة لمدٌرٌة الكرخ االولى و ()0132
معلم ومعلمة لمدٌرٌة الرصافة الثانٌة وتم اخذ من كل مدٌرٌة نسبة لذدرها ( )42مذن
معلمً ومعلمات مجتمع البحث والجدول (ٌ )3وضح ذلن.
جدول ()3مجتمع معلمٌن ومعلمات الرٌاضٌات حسب مراكز المدٌرٌتً الكرخ
والرصالة العامة للتربٌة
معلمٌن ومعلمات
ذكور اناث
النسبة المئوٌة
المدٌرٌة
الرٌاضٌات الكلً
12
311
الكرخ األولى 101 031
22
0132
الرصافة األولى 332 031
011
0112
0322 321
المجموع
عٌنه البحث :
تم اختٌار عٌنذة مذدارس المرحلذة االبتدائٌذة بنسذبة ( )42مذن مذدارس المجتمذع
األصلً والبالغ عددهم ( )01مدرسة ابتدائٌة حٌث شذملت كذل مدرسذة ( 3إلذى )1
معلمات أو معلمٌن فً مادة الرٌاضٌات فً مدٌرٌتً الكرخ األولى والرصافة األولذى
بصورة لصدٌة فً بغداد  ,وروعً عند اختٌار عٌنة المدارس والمعلمذٌن والمعلمذات
نسبة( )42من مجموع كل مدٌرٌة حٌث شملت الكرخ األولى عدد لدره ( )00مدرسة
و (  )12معلم ومعلمة و الرصافة األولى عدد لدره ( )02مدرسة( )22معلم ومعلمذة
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,وٌبلذذغ بذذذلن مجمذذوع المذذدارس (  )01مدرسذذة و( )011معلذذم ومعلمذذة ملحذذك ()0
والجدول (ٌ )3وضح ذلن.
جدول ( )3عٌنة المعلمٌن والمعلمات للرٌاضٌات ومدارسهم حسب مدٌرٌتً الكرخ
والرصالة العامة للتربٌة
مدٌرٌات التربٌة

العدد المعلمٌن

عدد المدارس

الكرخ األولى
الرصافة األولى
المجموع

12
22
011

00
02
01

أداة البحث :
بعد اطالع الباحثتان على األدبٌات والدراسات والبحوث الخاصة بالحساب
الذهنً (البلوشً (,)0113 ,النعٌمً  ) 0113 ,والوالع التجرٌبً لكال الباحثتٌن فً
مرحلة التطبٌك والتمائهما بالمعلمات ملحك ( )0تم وفمها إعداد استبانه البحث الخاصة
بوجهة نظر المعلمٌن حٌث تضمنت االستبانة من ( )03فمرة بمستوى تمٌم رباعً .
صدق األداة :
ولتحمٌك الصك لألداة اعتمد نوع الصذدق الظذاهري وعلٌذه فمذد عرضذت أداة
البحث على لجنة من الخبراء إلبداء الرأي فٌها ملحك( )0وفً ضوء آراء الخبراء تم
لبذذول جمٌذذع الفمذذرات ولذذم ٌعتذذرض علذذى أي فمذذرة بذذذلن حممذذت نسذذبة اتفذذاق 4011و
ٌؤكذذد( عذذودة ) 0322 ,إن نسذذبة االتفذذاق تكذذون ممبولذذة للخبذذراء إذا كذذان لذذدرها421
فأكثر( .عوده)311, 0332 ،
وضوح األداة :
تم تطبٌك االستبانه على عٌنه من المعلمات من مدرسذة (الرضذً االبتدائٌذة )
لغرض التحمك من األتً -:
 -0االستبانه واضحة من حٌث المضمون .
 -0تعلٌمات االستبانه واضحة .
 -3فمرات االستبانه واضحة وال تحتاج إلى تعدٌل .
اتضح من التطبٌك على العٌنة انه االستبانه واضحة ولابلة إلى التطبٌك .
تصحٌح أألداة :
ٌمصد به وضع درجة االستجابة للمفحوص على كل فمرة مذن فمذرات الممٌذاس
ولد تم جمع هذه الدرجات إلٌجذاد الدرجذة الكلٌذة التذً تمثذل الدرجذة الخذام لكذل مذتعلم
بعد أن حدد أمام كل فمرة( ) 1بذدائل هذً (نذادرا ،للذٌال  ،كثٌذرا  ،دائمذا) وبهذذا كانذت
أعلى درجة للفمرة هذً ( )1وألذل درجذة هذً( )0فأصذبحت الدرجذة الكلٌذة للممٌذاس
هً ( )1وألل درجة هً ( )0وبمتوسط فرضً (.)0.2
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التحلٌل اإلحصائً للفمرات:
إن الهذذدف مذذن هذذذا اإلجذذراء هذذو اإلبمذذاء علذذى الفمذذرات الجٌذذدة فذذً الممٌذذاس
( ، )Ebela,1972:392وألجذذذل التحمذذذك مذذذن تحلٌذذذل الفمذذذرات إحصذذذائٌا تذذذم تطبٌذذذك
الممٌذذاس علذذى عٌنذذة مكونذذة مذذن ( )011معلمذذا ومعلمذذة تذذم اختبذذارهم عشذذوائٌا مذذن
المذذدارس االبتدائٌذذة التابعذذة لمراكذذز المذذدٌرٌات العامذذة للتربٌذذة الكذذرخ الثانٌذذة والثالثذذة
الرصافة الثانٌة والثالثة.
وبعذد تصذحٌح اسذذتمارة العٌنذة االسذتطالعٌة علذذى أداة البحذث للحسذاب الذذذهنً
رتبت درجات أفراد العٌنة من أعلى درجة كلٌة إلى ألذل درجذة وحذددت المجموعتذان
العلٌذذا والذذدنٌا وبنسذذبة ( )%01فذذً كذذل مجموعذذة  ،وبذذذلن فمذذد بلذذغ عذذدد أفذذراد كذذل
مجموعة ( )01معلما ومعلمة  ،ثم حللت إجابات المجموعتٌن إحصائٌا إلٌجاد اآلتً:
الموة التمٌٌزٌة لفمرات األداة :
إن الهدف من حساب الموة التمٌٌزٌة للفمرات هو استبعاد الفمذرات التذً ال تمٌذز
بٌن المجٌبٌن واإلبمذاء علذى تلذن التذً تمٌذز بٌذنهم ( )Mattock033,7:1وباسذتخدام
االختبذذار التذذائً لعٌنتذذٌن مسذذتملتٌن  ،االختبذذار داللذذة الفذذروق بذذٌن المجمذذوعتٌن العلٌذذا
والدنٌا لكل فمرة  ،تبٌن ان جمٌع فمرات الممٌاس كانت ممٌزة ألنها دالذة عذن مسذتوى
داللة ( )1.12ودرجة حرٌذة (  )20إذ بلغذت المٌمذة التائٌذة الجدولٌذة ( ) 0.312كمذا
موضح فً ملحك (.)3
ثبات األداة :
ٌعذذد الثبذذات أحذذد مؤشذذرات التحمذذك مذذن دلذذة الممٌذذاس واتسذذاق فمراتذذه فذذً لٌذذاس
ماٌجب لٌاسه ( .عودة  )312 : 0332،ولد تم حساب ثبات الممٌاس بالطرق اآلتٌة
:
طرٌمة إعادة تطبٌك األداة :
تستند فكرة حساب معامل الثبات بهذه الطرٌمة إلى حساب معامل االرتباط بٌن
درجذذات األفذذراد علذذى االختبذذار عنذذد تطبٌمذذه بعذذد فتذذرة زمنٌذذة مذذرة ثانٌذذة (محجذذوب ،
.) 013 : 0322
ولد لذام الباحثتذان باسذتخراج الثبذات بتطبٌذك الممٌذاس علذى عٌنذة االسذتطالعٌة
البالغة ( )03معلم ومعلمة فً المدارس ( شذرٌف الرضذً االبتدائٌذة و وبعذد مذرور
(ٌ )02وما طبك الممٌذاس علذى العٌنذة نفسذها مذرة ثانٌذة  .وبعذد االنتهذاء مذن التطبٌذك
حسب ثبات الممٌاس بحساب معامل االرتباط بٌن درجات الطلبة عند تطبٌك االختبذار
وإعادته  ،ولد بلغ معامل االرتباط بٌن درجات الطلبة ( )1.22وهو مؤشذر إحصذائً
جٌد.
تطبٌك األداة -:
وزعت االستبانه على عٌنة البحث المتمثلة بمعلمٌن ومعلمات المرحلة االبتدائٌة فً
الفترة من(  ) 0100/3/1إلى ( )0100/1/ 01
الوسائل اإلحصائٌة :
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 .1المتوسط الفرضً
المتوسط الفرضً = ألل استجابة  +أعلى استجابة 0 /
 .0الوزن المئوي
الوزن المئوي =المتوسط الفرضً  /تمثٌل الدرجة المصوى ×011
 .3معامل ارتباط بٌرسون استخدمت فً الثبات
 .1االختبار التائً ( )t-testلعٌّنة واحدة:
تمت معالجة البٌانات إحصذائٌا باسذتخدام البرنذامج اإلحصذائً الجذاهز للعلذوم
االجتماعٌذة والذذي ٌعذرف ( Ver. (10.0() spss -xلمعرفذة نتذائج اختبذار t-test
ومعامل االرتباط بٌرسون.
منالشة النتائج وتفسٌرها :
لإلجابة عن فرضٌة البحث التً تنص على- :
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن المتوسط الفرضً للكشف عن الصععوبات التعً
تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن.
تم تطبٌك االستبانة على معلمٌن الرٌاضٌات لمعرفة الصعوبات التً تواجه
تالمذة فً الحساب الذهنً  ،ولد تم تحلٌل نتائج االستبانة عن طرٌك حساب
التكرارات والوسط المرجح وحساب النسب المئوٌة لكل فمرة كما هو موضح فً
الجدول (. )1
ولد اعتمدت الباحثتان معٌار ( ) 0.2متوسط فرضً لنجذاح الفمذرة وحصذولها
علذى ثمذة المعلمذٌن باعتبذار أن االختٌذارات التذً كانذت أمذام كذل فمذرة هذً ( ) 1
إختٌذذارات  ،فاعتمذذاد (  )0.2درجذذة نجذذاح مناسذذبا للممٌذذاس ووزن مئذذوي لذذدره
(. )430.2

جدول ()4حساب استجابات المعلمٌن على أستانة الصعوبات التً تواجه التالمذة
فً الحساب الذهنً
التسل
سل
الكلً

تسلسل
حسب

ترتٌب
تنازلً

الفمرات
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حسب
الوزن
المئوٌة

الوزن
المئوي

0

00

0

0

00

0

3

03

3

1

01

1

2

02

 1مكرر

3

01

2

1

1

2مكرر

0

ضعف لدرة التالمذة
على إعطاء فكرة
شفهٌة سرٌعة تكون
لرٌبة من الوالع
بدون استخدام أدوات
المٌاس أو إجراء
العملٌات الحسابٌة
بدلة وبالورلة والملم
ضعف لدرة التالمذة
على إعطاء حل
تمرٌبً للمسائل
وإدران العاللات
بٌنها
ضعف لدرة التالمذة
على تحوٌل اإلعداد
إلى سلسلة من
المضروبات .
ضعف لدرة التالمذة
فً على تحكم
باإلعداد من خالل
إٌجاد عداد ذهنً فً
الرأس ٌمكن ضبطه
على أي عدد .
ضعف لدرة التالمذة
على إجراء العملٌات
الحسابٌة بسرعة
وبدون استخدام
الورلة والملم.
ضعف لدرة التالمذة
على إدران ممدار
الولوع بالخطأ بٌن
التمدٌر التمرٌبً
والحساب الذهنً.

ضعف لدرة التالمذة
فً تمدٌر النواتج
وإصدار اإلحكام
العددٌة والترابط بٌن
طرائك الحساب
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0

3

1

20

20

25

35

2.75

468.75

17

26

25

32

2.72

468

20

26

27

27

2.61

465.25

18

30

27

25

2.59

464.75

17

29

32

22

2.59

464.75

20

27

30

23

2.56

464

17

33

27

23

2.56

464

م.د .رفاه عزيز كرين
م .تغريد عبد الكاظن

العدد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .تشرين االول لسنة 3122

الذهنً والكتابً .

2

01

3

3

02

3مكرر

01

00

 3مكرر

00

01

1

00

3

 1مكرر

03

03

2

01

2

2مكرر

02

00

3

ضعف لدرة التالمذة
على اإلحساس
بالمسائل المتعلمة
بالطول وبالمساحة
وبالسعة وبالزمن.
الضعف فً تمدٌر
لٌمة النظام والترتٌب
والسرعة فً االنجاز
.
ضعف لدرة التالمذة
على التمٌز بٌن
التمدٌر التمرٌبً
والحساب الذهنً .
ضعف التالمٌذ فً
اكتشاف األفكار
الرٌاضٌة و اختالق
طرائك حل
المشكالت .
ضعف لدرة التالمذة
على اختٌار العاللة
العددٌة الممٌزة
واستخدامها تبعا لنوع
العالمة ولٌمة العدد .
ضعف المدرة الذهنٌة
للتالمذة فً الوصول
إلى نتٌجة مضبوطة
من خالل استخدام
خواص اإلعداد
والنظام العشري
للعدد .
ضعف لدرة التالمذة
فً استخدام
استراتٌجٌات مختلفة
للتعامل مع اإلعداد
بصٌغة مستمرة.

ضعف لدرة التالمذة
على فهم العملٌات
الحسابٌة جٌدا
والمٌاس والمنطمٌة
والسلبٌة لحل
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المشكالت الرٌاضٌة.
ضعف لدرة التالمذة
فً فهم المسائل
اللفظٌة وإعادة
ترجمتها بالنسبة
للحساب الذهنً .
ضعف لدرة التالمذة
فً معرفة األثر
النسبً للعملٌات فً
اإلعداد .
ضعف لدرة التالمذة
على فهم بنٌة اإلعداد
وعاللات فٌما بٌنها .
للة ثمة التالمٌذ
بأنفسهم عند التعامل
مع اإلعداد .
ضعف لدرة التالمٌذ
على رصد عمله
الذهنً .
ضعف لدرة التالمذة
على ربط نواتج
الحساب ٌبعضها
البعض .
ضعف لدرة التالمذة
على اإلحساس
بالعملٌات على
اإلعداد ومعناها وفهم
كٌف ومتى تستعمل.
ضعف لدرة التالمذة
على استخدام خواص
اإلبدال والتوزٌع
والتجمٌع للعملٌات
الحسابٌة على اإلعداد
.
ضعف لدرة التالمذة
على اإلحساس
بخصائص اإلعداد
ومعناها وفهم كٌف
ومتى تستعمل.
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ضعف لدرة التالمذة
على إجراء عملٌات
20 18 31 31
البٌع والشراء ولو
كانت العملٌات
تجري على إعداد

2.27
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صغٌرة.
ضعف لدرة التالمذة
على استخدام مفاهٌم
المٌمة المكانٌة
ومضاعفات ولوى
العدد عشرة وتحلٌل
وتركٌب اإلعداد .
ضعف لدرة التالمذة
على استخدام اإلعداد
بطرٌمة كمٌة فً
معالجة المعلومات
المتوفرة.
ضعف لدرة التالمذة
فً تحدٌد العاللة
مابٌن اإلعداد التً
تصغره أو تكبرها.
ضعف لدرة التالمذة
فً إدران لٌمة العدد
كوحدة مستملة
وتحدٌد عاللته
باإلعداد التً تصغره
وتكتبه
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ٌتضح من الجدول ( )1إن الفمرات التً حازت على نسبة اتفاق بٌن
الصعوبات التً تواجه التالمذة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن تتركز
فً الفمرات المتسلسلة تنازلٌا حسب الوزن المئوي من ( )01-0والتً حصلت على
وسط مرجح (  )0.2 -0.12ووزن مئوي (. )462.50 - 462.75
فً حٌن الفمرات التً لم تحصل على نسبة اتفاق ممبولة بٌن الصعوبات التً
تواجه التالمذة فً الحساب الذهنً من وجهة نظر المعلمٌن تتركز فً الفمرات
المتسلسلة تنازلٌا حسب الوزن المئوي من ( )03 -02والتً حصلت على وسط
مرجح (  )0.01 -0.13ووزن مئوي ( )456 - 462.25وألكن هً لرٌبة من
الفمرات التً حصلت على نسبة اتفاق بٌن المعلمٌن  ,لذا سٌتم منالشة الصعوبات
على ثالث مراحل فمرات (الصعوبة العالٌة) والتً ٌكون تسلسل فمراتها حسب الوزن
المئوي من ( )00-0و ٌتراوح وسطها المرجح بٌن (  )0.23 -0.12ووزنها المئوي
(, )464 - 462.75فً حٌن الفمرات ذات (الصعوبات المتوسطة) والتً ٌكون
تسلسل فمراتها حسب الوزن المئوي من ( )01 -03التً تراوحت وسطها المرجح
بٌن(  )0.13 -0.2ووزنها المئوي ( ,)460.75 - 462.50فً حٌن الفمرات ذات
(الصعوبات الضعٌفة )والتً ٌكون تسلسل فمراتها حسب الوزن المئوي ()02-00
التً تراوحت وسطها المرجح بٌن( )0.01 -0.1ووزنها المئوي (-431.11
.) 423.11
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ونالحظ إن الفمرات ذات التسلسل حسب الوزن المؤوي ( )00-0التً
تراوحت وسطها المرجح بٌن(  )0.23 -0.12ووزنها المئوي ()464 - 462.75
مثلت ( صعوبة عالٌة) أعلى نسبة اتفاق فً الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة
االبتدائٌة فً الحساب الذهنً وهً -:
أظهرت النتائج إن هذه الفمرة ذات التسلسل(  )00احتلت المرتبة األولذى فذً
الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذذهنً مذن وجهذة نظذر
المعلمٌن (( ضعف لدرة التالمذذة علذى إعطذاء فكذرة شذفهٌة سذرٌعة تكذون لرٌبذة مذن
الوالذذع بذذدون اسذذتخدام أدوات المٌذذاس أو إجذذراء العملٌذذات الحسذذابٌة بدلذذة وبالورلذذة
والملذذم)) والتذذً مثلذذت وسذذط مذذرجح لذذدره ( )2.75ووزن مئذذوي لذذدره ()%62.75
وٌعزى السبب إلى عدم تدرٌب التالمذة على إستراتٌجٌات الحساب الذهنً التً تنمً
استخدام أذهان أو األسلوب الشفوي فً احتساب األرلام من لبل المعلمٌن أو فً البٌت
حٌث ٌعتمدون الرب وسٌلة هً أصابع الٌد أو الورلة والملم فذً الوصذول إلذى النذاتج
بدل من إن ٌستخدم ذهنه  ,وهذا ما أكدنه دراسة ( النعٌمً )0113 ,
فذذً حذذٌن الفمذذرة ذات التسلسذذل ( )00احتلذذت المرتبذذة الثانٌذذة فذذً الصذذعوبات
((ضعف لدرة التالمذة على إعطاء حل تمرٌبً للمسائل وإدران العاللات بٌنهذا  )).و
مثلت وسط مرجح لدره ( )2.72ووزن مئوي لدره ( )%62وٌعزى السذبب إلذى إن
من المشكالت التً أكدت علٌها العدٌذد مذن الدراسذات صذعوبة فهذم المسذائل الموجهذة
إلى التالمذة كما فً دراسة ( الصذٌداوي  )3 ,0112 ,و( البلوشذً  )0113 ,اتضذح
وجود خلل فً لدرة الطلبة على حل المسذألة الرٌاضذٌة والحٌاتٌذة  ،إذ أرجذع بعضذهم
السبب إلى ُضعف الطلبة فً المهارات المطلوبة لحل المسألة ،ومنها مهارات التمذدٌر
والحساب الذهنً وهذا ما أشارت إلٌه أٌضا دراسة (العمبى  )0112,لذذا فمذن المؤكذد
سٌكون هنان صعوبة فً إعطاء ناتج تمرٌبً للحل أو العاللات بٌنهما .
ولذذذد احتلذذذت الفمذذذرة ذات التسلسذذذل ( ) 03المرتبذذذة الثالثذذذة فذذذً الصذذذعوبات
((ضعف لدرة التالمذة على تحوٌل اإلعداد إلى سلسذلة مذن المضذروبات  )).و مثلذت
وسذذط مذذرجح لذذدره ( )2.61ووزن مئذذوي لذذدره ( )%65.25وٌعذذزى السذذبب إلذذى
ضذذذعف أساسذذذٌات الطذذذالب فذذذً العملٌذذذات الحسذذذابٌة  ،وخصوصذذذا بالنسذذذبة لجذذذدول
الضذذرب.وهذا مذذا أكدتذذه دراسذذة فذذً نتذذائج البحذذث ( البلوشذذً , )0113 ,عذذدم لذذدرة
الطلبة فً التعامل مع أكثر من عددٌن ذهنٌا ومتابعة التعامذل اإلعذداد الصذغٌر وكلمذا
كبر ممدار العدد كثرت صعوبة التعامل معه وأكدته ذلن دراسذة ( النعٌمذً )0113 ,
,وٌوضذذذح (سذذذالمة  ) 0332 ،إضذذذافة إلذذذى عذذذدم لذذذدرتهم علذذذى ألتعامذذذل مذذذع األرلذذذام
والعملٌات علٌها  ،فالطالب لادر على إجراء عملٌة ألضرب  ،ولكنذه عذاجز عذن فهذم
عملٌة الضرب ،ولد أنعكس ذلن على استخدام الطالب لمعلوماته الرٌاضٌة فً الحٌذاة
العملٌة( .سالمة )31 :0332 ،
ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل ()02-01على الترتٌب المرتبة الرابعة فً
الصذذعوبات (( ضذذعف لذذدرة التالمذذذة فذذً علذذى تحكذذم باإلعذذداد مذذن خذذالل إٌجذذاد عذذداد
-373-

العدد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .تشرين االول لسنة 3122

م.د .رفاه عزيز كرين
م .تغريد عبد الكاظن

ذهنً فً الرأس ٌمكن ضبطه على أي عدد  )).و ((ضعف لدرة التالمذة على إجراء
العملٌات الحسابٌة بسرعة وبدون استخدام الورلة والملم  )).ومثلت وسط مرجح لدره
( )2.52ووزن مئذذوي لذذدره ( ) %64.75وٌعذذزى السذذبب إلذذى عذذدم التذذدرب علذذى
التعامذذل مذذع اإلعذذداد ذهنٌذذا فذذً داخذذل المدرسذذة وخارجهذذا ألنهذذا تعتبذذر مذذن ضذذمن
المهذذارات الذهنٌذذة كمذذا فذذً دراسذذة ( العمبذذً  ( )0112 ,النعٌمذذً  )0113 ,وأٌضذذا
بٌّنذذذت )شذذذرفَّ )0112 ،
إن االسذذذتخدام ألمفذذذرط لألجهذذذزة (الحواسذذذٌب والكومبٌذذذوتر)
ٌذذورث ألكسذذل  ،وانعذذدام عذذدد مذذن السذذلوكٌات مثذذل حسذذن ألخذذط والحسذذاب الذذذهنً
السرٌع(.شرف )20: 0112 ،
ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل (  )1- 01المرتبة الخامسة فً الصعوبات
(( ضذذعف لذذدرة التالمذذذة علذذى إدران ممذذدار الولذذوع بالخطذذأ بذذٌن التمذذدٌر التمرٌبذذً
والحسذذاب الذذذهنً)).و(( ضذذعف لذذدرة التالمذذذة فذذً تمذذدٌر النذذواتج وإصذذدار اإلحكذذام
العددٌة والترابط بٌن طرائك الحساب الذهنً والكتابً  )).ومثلت وسذط مذرجح لذدره
( )2.56ووزن مئذذوي لذذدره ( ) %64.00وٌعذذزى السذذبب إلذذى عذذدم ربذذط المعلمذذٌن
الحساب الذهنً بالتمدٌر ,وهذذا مذا أكدتذه نتذائج دراسذة ( البلوشذً  )0113 ,إن عذدم
إظهار أو التعرٌف بممدار الخطأ الذي ٌمع به التالمذة من خالل حساب اإلعداد ذهنٌذا
وإنما ٌتم التأكٌد من لبل المعلمٌن علذى النذاتج الذذي توصذلوا إلٌذه هذل هذو صذحٌح أم
خطا من غٌر إٌضاح الخطوات الذهنٌة التً البد التفكٌر بها للوصول إلى الحل .
ولذذد احتلذذت الفمذذرات ذات التسلسذذل ( ) 00- 02 – 01المرتبذذة السادسذذة فذذً
الصذذذعوبات (( ضذذذعف لذذذدرة التالمذذذذة علذذذى اإلحسذذذاس بالمسذذذائل المتعلمذذذة بذذذالطول
وبالمساحة وبالسعة وبالزمن ).و(( الضعف فً تمدٌر لٌمة النظام والترتٌب والسرعة
فً االنجاز )).و(( ضعف لدرة التالمذة علذى التمٌذز بذٌن التمذدٌر التمرٌبذً والحسذاب
الذذذذهنً )).ومثلذذذت وسذذذط مذذذرجح لذذذدره ( )2.55ووزن مئذذذوي لذذذدره () %63.75
وٌعزى السبب إلى عذدم تطبٌذك الحسذاب الذذهنً فذً أمثلذة تمتذرن بذالوالع المحسذوس
والشذذبه المحسذذوس والتعامذذل إلٌجذذاد النذذواتج تمرٌبٌذذا وذهنٌذذا التذذً تعذذٌن التالمذذذة فذذً
التفكٌر بدون استخدام الورلة والملم من خالل إٌجاد الطول والمساحة والسعة والذزمن
من خالل استخدام لوانٌن أو خطوات ذات معنا بالنسبة له ,وهذا ما أكدتذه دراسذة كذل
من ( العمبً  )0112 ,و ( النعٌمً  )0113 ,و (الصٌداوي  )0112 ,و( البلوشذً
)0113 ,
ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل ( ) 3 -01المرتبة السابعة فذً الصذعوبات
((ضعف التالمٌذ فً اكتشاف األفكار الرٌاضٌة و اختالق طرائك حذل المشذكالت )).
و((ضعف لدرة التالمذة على اختٌذار العاللذة العددٌذة الممٌذزة واسذتخدامها تبعذا لنذوع
العالمذذة ولٌمذذذة العذذذدد  )).ومثلذذذت وسذذذط مذذذرجح لذذذدره ( )2.54ووزن مئذذذوي لذذذدره
( ) %64.5وٌعذذذزى السذذذبب إلذذذى اعتبذذذار إن مذذذادة الرٌاضذذذٌات عبذذذارة عذذذن أرلذذذام
وعاللات مجردة دون ذات معنا حٌث إذا عذرض إلذى التالمذذة مسذألة مذا موجذود فذً
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الكتاب ومألوف لهذم الحذل مجذرد تذم التغٌذر فذً األرلذام نجذد إن الطالذب ٌمذف مولذف
الحائر فً إٌجاد الحل وهذا ما أكدته دراسة ( الصٌداوي )0112 ,
إما الفمرات ذات التسلسل حسب الوزن المئوي ( )01 -03التً تراوحت
وسطها المرجح بٌن(  )0.13 -0.2ووزنها المئوي ( )460.75 - 462.50مثلت (
صعوبة متوسطة) التً حصلت على نسبة اتفاق وسط فً الصعوبات التً تواجه
تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً وهً -:
أظهرت النتائج إن هذه الفمرتٌن ذات التسلسل ( )2-03احتلت المرتبة الثامنة
فً الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً من وجهة
نظر المعلمٌن ((ضعف المدرة الذهنٌة للتالمذة فً الوصول إلى نتٌجة مضبوطة من
خالل استخدام خواص اإلعداد والنظام العشري للعدد  )).و ((ضعف لدرة التالمذة
فً استخدام استراتٌجٌات مختلفة للتعامل مع اإلعداد بصٌغة مستمرة)) ومثلت وسط
مرجح لدره ( )2.5ووزن مئوي لدره ( ) %62.50وٌعزى السبب إلى جهل
المعلمٌن بالمعرفة والتدرٌب على تنمٌة استخدام استراتٌجٌات الحساب الذهنً وكٌفٌة
التعامل مع اإلعداد وهذا ما أكدته نتائج دراسة ( النعٌمً )0113 ,
ولذذذد احتلذذذت الفمذذذرة ذات التسلسذذذل ( )00المرتبذذذة التاسذذذعة فذذذً الصذذذعوبات
((ضعف لدرة التالمذة على فهم العملٌات الحسابٌة جٌدا والمٌذاس والمنطمٌذة والسذلبٌة
لحل المشكالت الرٌاضٌة )).ومثلذت وسذط مذرجح لذدره ( )2.42ووزن مئذوي لذدره
( )%62.25وٌعزى السذبب إلذى عذرض العملٌذات الحسذابٌة بطرٌمذة مفككذة ولٌسذت
ذات معنى إي تعرض من لبل التدرٌس بطرٌمذة محاضذرة بحٌذث ال ٌعذً التلمٌذذ إلذى
خواص العملٌات الحسابٌة ومدى انعكاسذها فذً والذع حٌذاتً وكٌفٌذة المٌذاس باسذتخدام
أدوات المٌذذذاس وخاصذذذتا فذذذً التعامذذذل مذذذع حذذذل المشذذذكالت,وهذا مذذذا كدتذذذه دراسذذذة
(البلوشً  )0113 ,على أن التالمذة ٌجدون صعوبة فً حل مسائل الحساب الذذهبً
بنسبة ( ) %22تمرٌبا.
ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل ( )3 -03المرتبة العاشرة فً
الصعوبات((ضعف لدرة التالمذة فً فهم المسائل اللفظٌة وإعادة ترجمتها بالنسبة
للحساب الذهنً )).و ((ضعف لدرة التالمذة فً معرفة األثر النسبً للعملٌات فً
اإلعداد  )).ومثلت وسط مرجح لدره ( )2.42ووزن مئوي لدره ( )%62.00وان
ترجمة المسائل الفضٌة من الصعوبات التً أكدت دراسة( البلوشً  )0113 ,وٌعزى
السبب إلى عدم ربط الحساب الذهنً بالحٌاة  ,وٌوضح ذلن ))Zubrowski,1996
( ٌمكن المولَّ ،
إن الفروق الموجودة بٌن الطلبة فً مادة الرٌاضٌات ،سواء فً حل
المسائل أم فً المدرة على لراءة المسألة ،وفهم ما مطلوب فٌها ٌعود فً أحد أسبابه
إلى عدم نمو لدرات المتعلمٌن فً الحس باإلعداد والتعامل بها ذهنٌا).
).(Zubrowski,1996:18
ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل (  ) 01-03المرتبة الحادٌة عشر فً
الصعوبات ((ضعف لدرة التالمذة على فهم بنٌة اإلعداد وعاللات فٌما بٌنها )).و
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((للة ثمة التالمٌذ بأنفسهم عند التعامل مع اإلعداد )).ومثلت وسط مرجح لدره
( )2.44ووزن مئوي لدره ( )%61.00وٌعزى السبب إلى دراسة الرٌاضٌات على
شكل مواضٌع مفككة دون ربطها مع بعضها البعض أي إدراج األجزاء المواضٌع
دون معرفة النظرة الكلٌة للموضوعات الرٌاضٌة وعاللة األجزاء فٌما بٌنها .وٌوضح
( )Black Well & Henkin,1989إن الحساب الذهنً كونه أحد المكونات
االساسٌة للحس العددي إذ ٌعد مهارة أساسٌة وحٌاتٌة تساعد على تنمٌة الثمة بالنفس
لدى الطلبة ،وتجعلهم ٌواجهون حل المسائل الرٌاضٌة بسرعة ودلة وإتمان( .
 ,(Black Well & Henkin,1989:81وتوضح ( نهاد )0331 ،تتجلى أهمٌة
الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً فً شعور التلمٌذ بالثمة بالنفس وٌزداد هذا الشعور
عندما ٌدرن التلمٌذ بأنه عندما ٌستخدم الحساب الذهنً والتمدٌر التمرٌبً فً إجراء
الحسابات المختلفة  ،فأن عمله أو ذهنه أو تفكٌره لد أصبح كمبٌوترا متنمال ال ٌحتاج
إلى حسابات آلٌة أو ٌدوٌة  ،وبذلن ٌشعر بمٌمة عمله  ،مما ٌساعده ذلن على استمرار
نجاحه وتمدمه وإدراكه لنواحً المصور والضعف وبالتالً معالجتها ( .نهاد،0331 ،
)2
ولذذذذذد احتلذذذذذت الفمذذذذذرة ذات التسلسذذذذذل ( )03المرتبذذذذذة الثانٌذذذذذة عشذذذذذر فذذذذذً
الصعوبات((ضعف لذدرة التالمٌذذ علذى رصذد عملذه الذذهنً )).ومثلذت وسذط مذرجح
لدره ( )2.43ووزن مئوي لذدره ( )٪60.75وٌعذزى السذبب إلذى عذدم التذدرب مذن
لبل المعلمٌن والمعلمات على السذٌطرة الذهنٌذة للمٌذام بالعملٌذات الحسذابٌة وفهذم كٌذف
ٌتم االحتساب ,وهذا ما أكدته دراسة (النعٌمً  )0113 ,علذى إن الحسذاب الذذهنً لذم
ٌكن مجرد أرلام وسرعة فً إجراء الحسابات  ،بل هو فً حمٌمته ابعد من ذلن بكثٌر
فهو حساب مرتبط ارتباطا وثٌما بالعمل البشري والتحلٌل المنطمً للمولذف الرٌاضذً
إذ التالمذة الذٌن ٌدربون على استخدام الحساب الذهنً لذادرٌن علذى إجذراء العملٌذات
الحسابٌة المتنوعة والموالف الرٌاضٌة المختلفة ذهنٌا وهذا أدى بدوره إلى زٌذادة فذً
نمو التفكٌر عند التالمذة.
إمذذا الفمذذرات مذذن التسلسذذل حسذذب الذذوزن المذذؤوي ( )02-00التذذً تراوحذذت
وسذذطها المذذرجح بذذٌن( )0.01 -0.1ووزنهذذا المئذذوي ( )423.11 -431.11مثلذذت
(صذذعوبات ضذذعٌفة)التً حصذذلت علذذى نسذذبة اتفذذاق الذذل فذذً الصذذعوبات التذذً تواجذذه
تالمذة المرحلة االبتدائٌة فً الحساب الذهنً وهً -:
أظهرت النتائج إن هذه الفمرة ذات التسلسل ( )02احتلت المرتبة الثالثة عشر
فً الصعوبات التً تواجه تالمذذة المرحلذة االبتدائٌذة فذً الحسذاب الذذهنً مذن وجهذة
نظر المعلمٌن ((ضعف لذدرة التالمذذة علذى ربذط نذواتج الحسذاب ٌبعضذها الذبعض)).
ومثلت وسط مرجح لذدره ( )2.4ووزن مئذوي لذدره (,)٪60.00ولذد احتلذت الفمذرة
ذات التسلسل ( )3المرتبة الرابعذة عشذر فذً الصعوبات((ضذعف لذدرة التالمذذة علذى
اإلحساس بالعملٌات على اإلعداد ومعناها وفهم كٌف ومتى تسذتعمل )).ومثلذت وسذط
مرجح لدره ( )2.36ووزن مئوي لدره (, )٪52.00ولد احتلت الفمرة ذات التسلسل
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( )03المرتبذذة الخامسذذة عشذذر فذذً الصعوبات((ضذذعف لذذدرة التالمذذذة علذذى اسذذتخدام
خواص اإلبدال والتوزٌع والتجمٌع للعملٌذات الحسذابٌة علذى اإلعذداد )).ومثلذت وسذط
مرجح لدره ( )2.35ووزن مئوي لدره (,)٪52.75ولد احتلت الفمرة ذات التسلسذل
( )0المرتبذذة السادسذذة عشذذر فذذً الصعوبات((ضذذعف لذذدرة التالمذذذة علذذى اإلحسذذاس
بخصائص اإلعداد ومعناها وفهذم كٌذف ومتذى تسذتعمل )).ومثلذت وسذط مذرجح لذدره
( )2.34ووزن مئوي لدره (,)٪52.5ولد احتلت الفمرة ذات التسلسل ( )01المرتبذة
السذذابعة عشذذر فذذً الصذذعوبات(( ضذذعف لذذدرة التالمذذذة علذذى إجذذراء عملٌذذات البٌذذع
والشراء ولو كانت العملٌات تجري على إعداد صغٌرة )).ومثلذت وسذط مذرجح لذدره
( )2.27ووزن مئوي لدره (, )٪56.75ولد احتلت الفمرتٌن ذات التسلسل ()0 -02
المرتبة الثامنة عشر فً الصعوبات((ضعف لدرة التالمذة على استخدام مفاهٌم المٌمة
المكانٌة ومضاع فات ولوى العدد عشرة وتحلٌل وتركٌب اإلعذداد )).و((ضذعف لذدرة
التالمذة على استخدام اإلعداد بطرٌمة كمٌة فً معالجة المعلومذات المتوفرة)).ومثلذت
وسط مرجح لدره ( )2.24ووزن مئوي لدره (, )٪56.00ولد احتلت الفمرتٌن ذات
التسلسل ( )1 -2المرتبة الثامنة عشر فً الصعوبات((ضعف لدرة التالمذة فً تحدٌد
العاللة مابٌن اإلعداد التً تصغره أو تكبرهذا )).و((ضذعف لذدرة التالمذذة فذً إدران
لٌمة العدد كوحدة مستملة وتحدٌد عاللته باإلعداد التً تصغره وتكتبه )).ومثلت وسط
مرجح لدره ( )2.24ووزن مئوي لدره (. )٪56.00

االستنتاجاث :
تتركز الصعوبات الحساب الذهنً لدى التالمذة من وجهة نظر المعلمٌن
والمعلمات بما ٌأتً-:
 ضعف لدرة التالمذة على إعطاء فكرة شفهٌة سرٌعة تكون لرٌبة من الوالع
بدون استخدام أدوات المٌاس أو إجراء العملٌات الحسابٌة بدلة وبالورلة
والملم ,أو إعطاء حل تمرٌبً للمسائل وإدران العاللات بٌنها,أو تحوٌل
اإلعداد إلى سلسلة من المضروبات  ,أو إدران ممدار الولوع بالخطأ بٌن
التمدٌر التمرٌبً والحساب الذهنً,أو تمدٌر النواتج وإصدار اإلحكام العددٌة
والترابط بٌن طرائك الحساب الذهنً والكتابً ,أو اإلحساس بالمسائل
المتعلمة بالطول وبالمساحة وبالسعة وبالزمن,أو تمدٌر لٌمة النظام والترتٌب
والسرعة فً االنجاز ,أو اكتشاف األفكار الرٌاضٌة واختالف طرائك حل
المشكالت .
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 ضعف المدرة الذهنٌة للتالمذة فً الوصول إلى نتٌجة مضبوطة من خالل
استخدام خواص اإلعداد والنظام العشري للعدد  ,أو استخدام استراتٌجٌات
مختلفة للتعامل مع اإلعداد بصٌغة مستمرة ,أو فهم العملٌات الحسابٌة جٌدا
والمٌاس والمنطمٌة والسلبٌة لحل المشكالت الرٌاضٌة ,أو فهم المسائل اللفظٌة
وإعادة ترجمتها بالنسبة للحساب الذهنً ,أو
معرفة األثر النسبً للعملٌات فً اإلعداد ,أو فهم بنٌة اإلعداد وعاللات فٌما
بٌنها ,أو للة ثمة التالمٌذ بأنفسهم عند التعامل مع اإلعداد ,أو رصد عمله
الذهنً .
 ضعف لدرة التالمذة على ربط نواتج الحساب ٌبعضها البعض ,أو على
اإلحساس بالعملٌات على اإلعداد ومعناها وفهم كٌف ومتى تستعمل,أو
استخدام خواص اإلبدال والتوزٌع والتجمٌع للعملٌات الحسابٌة على
اإلعداد,أو اإلحساس بخصائص اإلعداد ومعناها وفهم كٌف ومتى تستعمل,
أو إجراء عملٌات البٌع والشراء ولو كانت العملٌات تجري على إعداد
صغٌرة ,أو استخدام مفاهٌم المٌمة المكانٌة ومضاعفات ولوى العدد عشرة
وتحلٌل وتركٌب اإلعداد أو استخدام اإلعداد بطرٌمة كمٌة فً معالجة
المعلومات المتوفرة ,أو تحدٌد العاللة مابٌن اإلعداد التً تصغره أو
تكبرها,أو إدران لٌمة العدد كوحدة مستملة وتحدٌد عاللته باإلعداد التً
تصغره وتكتبه .

التىصياث :
التوصٌات فً ضوء نتائج البحث -:
 .0ضرورة االهتمام وزارة التربٌة بموضوع الحساب الذهنً من خالل إعداد
مناهجها لما لهذا الموضع من أهمٌة فً تنمٌة المهارات الذهنٌة
واستراتٌجٌاتها.
 .0ضرورة االهتمام من لبل مؤسسات اإلعداد لمعلمً و معلمات المستمبل
كلٌات التربٌة األساسٌة من إن ٌتضمن برنامج إعدادهم استراتٌجٌات تنمٌة
الحساب الذهنً لدى التالمذة .
 .3ضرورة إعداد ورش عمل تنمً لدى الطلبة المدرة على التعامل مع اإلعداد
واحتساب اإلعداد باستعمال العملٌات الحسابٌة وربطها بالوالع .
 .1طبع كتب نشاط من لبل وزارة التربٌة تعٌن معلمً ومعلمات المرحلة
االبتدائٌة وخاصة الصفوف األولى من المرحلة لتمكن كل من المعلم و
الطلبة من التعامل بٌسر مع اإلعداد وكٌفٌة الحساب الذهنً وعمل عداد
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ذهنً لدى التالمذة بحٌث تمكنه من التعامل ذهنٌا مع اإلعداد مهما بلغ مرتبة
األعداد لدٌه .
 .2تدرٌب التالمذة على الحساب ذهنً من اإلعداد الصغٌرة ثم التدرج فً
اإلعداد مع مختلف العملٌات الرٌاضٌة.
ادلقرتحاث :
ممترحات فً ضوء نتائج البحث -:
 .0الكشف عن الصعوبات التً تواجه تالمذة المرحلة االبتدائٌة من وجهه نظر
الطلبة .
 .0إستراتٌجٌة عالجٌة فً ضوء للصعوبات التً تواجه التالمذة فً الحساب
الذهنً .
ادلصادر العزبيت :
 .0األبٌاري ،محمذود ,)0323(:دراسذة تحلٌلٌذة لألخطذاء الشذائعة و الصذعوبات
التً تواجه طالب الصذف الثذانً فذً حذل تمذارٌن الهندسذة الفراغٌذة ،رسذالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة االسكندرٌة.
 .0أحمد ،شكري,)0323 (:االتجاهات نحو الرٌاضٌات و عاللتها باختبار نذوع
التحصٌل الدراسً و بعض المتغٌذرات األخذرى لذدى بعذض التالمٌذذ ،رسذالة
الخلٌج العربى ،العدد الثامن .
 .3البالر ،نصرة رضا حسذن,)0331 (:صذعوبات تعلذم موضذوع الكسذور لذدى
تلمٌذات الصف األول اإلعدادي بالمدارس المطرٌة  ،المؤتمر العملً الثالث :
رؤى مسذتمبلٌة للمنذاهج فذً الذوطن العربذً  ،الجمعٌذة المصذرٌة للمنذاهج و
طرق التدرٌس ،اإلسكندرٌة.
 .1البلوشً  ،رٌمة بنت سعٌد بن علً ( : )0113الحساب الذهنً لدى تلمٌذات
الصذذف الخذذامس األساسذذً وعاللتذذه بالمهذذارات االساسذذٌة  ،رسذذالة ماجسذذتٌر
غٌر منشورة  ،سلطنة عمان  ،جامعة السلطان لابوس  ،كلٌة التربٌة.
 .2الحسنً ,حسٌن نعمة عبد ,)0332(:تحدٌد صعوبات تدرٌس موضوعات
الهندسة لطلبة الثانً المتوسط فً المدارس المتوسطة والثانوٌة فً مدٌنة
بغداد وسبل معالجتها ,رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ,كلٌة التربٌة /ابن
الهٌثم  ,جامعة بغداد.
 .3الزٌات ،فتحذً مصذطفى ,)0110(:المتفولذون عملٌذا ذوو صذعوبات الذتعلم ،
الطبعة األولى ،الماهرة :دار النشر للجامعات.
( ,) 0332( :______________ .1صعوبات الذتعلم ( األسذس النظرٌذة،
التشخٌصٌة العالجٌة  ,لطبعة األولً ،مصر  :دار النشر للجامعات.
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 .2سذذدرة  ،فذذاٌزة اسذذكندر ( : )0333اسذذتخدام الطرٌمذذة المعملٌذذة فذذً تذذدرٌس
رٌاضذذٌات المرحلذذة االبتدائٌذذة ،أسذذٌوط  ،مجلذذة كلٌذذة التربٌذذة  ،ع ، 02ج، 0
ٌولٌو.
 .3السعٌد  ،رضا مسعد ( ,)0112الحس العددي  ،التربوٌة اإللكترونٌة.
 .01سالمة ،حسن علً ( :)0332طرق تدرٌس الرٌاضٌات بٌن النظرٌة
والتطبٌك ،ط ،0الماهرة  ،دار الفجر للنشر والتوزٌع الماهرة.
 .00شرف ،سلوى عبد اللطٌف(  :)0112وسائل وتكنلوجٌا التعلٌم مبادئها -
تطبٌمها فً التعلم والتدرٌس  ،ط ، 0دار التربٌة الحدٌثة  ،عمان ،األردن.
 .00الصفار ,نضال لطٌف,)0112(:الحس العددي وعاللته بالتحصٌل الرٌاضً
لدى تالمٌذ الصف السادس االبتدائً  ,رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ,كلٌة
التربٌة – ابن الهٌثم  ,جامعة بغداد.
 .03الصٌداوي  ,غسان رشٌد  , )0112(:العاللة بٌن الحس العددي والحساب
الذهنً فً مادة الرٌاضٌات لدى طلبة الصف الثالث المتوسط ,رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة  ,كلٌة التربٌة -ابن الهٌثم  ,جامعة بغداد.
 .01عبد الحسٌن شاكر حبٌب  ,)0332(:صعوبات تدرٌس الرٌاضٌات لدى
طالب المرحلة المتوسطة ,مجلة كلٌة التربٌة ,العدد (.)1
 .02عفانة ،عزو  ,)0333 (:التكوٌن العاملً لصعوبات التفكٌر فً حذل المسذائل
الرٌاضٌة لدى طلبة الصفٌن الثذانً و الثالذث الثذانوٌٌن العلمٌذٌن بغذزة ,مجلذة
التموٌم و المٌاس النفسً و التربوى  ،العدد .2
 .03العمبً،الهام جبار فارس( :)0112اكتساب طلبة المرحلة المتوسطة لمهارات
التمدٌر والحساب الذهنً ،مجلة العلوم التربوٌة وااللتصادٌة  ،جامعة
االنبار،العدد. 2
 .01عمٌالن  ،إبراهٌم دمحم ,)0110(:مناهج الرٌاضٌات وأسالٌب تدرٌسها  ،دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ‘ عمان .
 .02العكة  ,منال رشدي سعٌد  ,)0111(:صعوبات الرٌاضٌات لدى تالمٌذ
المرحلة األساسٌة الدنٌا المعالٌن بصرٌا بمركز النور – بغزة  ,رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة  ,كلٌة التربٌة  ,الجامعة اإلسالمٌة  ,غزة.
 .03فذرج هللا ،عبذد الكذرٌم موسذى ,) 0110( :فاعلٌذة برنذامج ممتذرح لعذالج
صذعوبات تعلذم مفهذومً النسذبة و التناسذب لذدى تالمٌذذ الصذف الخذامس
األساسً بمحافظذة غذزة  ،رسذالة ماجسذتٌر غٌذر منشذورة  ،جامعذة األزهذر :
غزة.
 .01لطامً  ،ناٌفة  ،تعلٌم التفكٌر للمرحلة األساسٌة  ،ط ,0دار الفكر ,عمان .
 .00دمحم جواد سعدالدٌن وآخرون  ,)0331( :طرائك تدرٌس الرٌاضٌات للصذف
الرابع لمعاهد اعداد المعلمٌن  ،جمهورٌة العراق  ،وزارة التربٌة.
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)1( ملحك
ًأسماء معلمات مادة الرٌاضٌات فً المدارس االبتدائٌة لالستطالع عن الصعوبات ف
ًالحساب الذهن
المدرسة
اسم المعلمة
ت
جبل حمرٌن المختلطة

ابتسام تركً ساور

0

الندى للبنات

إٌمان جمٌل عبد

0

العذراء المختلطة

بٌداء فلٌح

3

الممداد المختلطة

دمحم حسن متعب

1

ابن سٌنا المختلطة

بثٌنه خالد إبراهٌم

2
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3

طارق عدنان علً

مجد اإلسالم المختلطة

1

شكرٌة عبد جاسم

الكنانة المختلطة

2

جواد محمود

المأرب المختلطة

3

منال جاسم حسن

اإللبال المختلطة

01

حلٌمة ٌوسف

مالن االشتر المختلطة

ملحك ()2
أسماء المحكمٌن
اسم المحكم

اللمب
العلمً

االختصاص

عنوان الوظٌفً

.0

أنور حسٌن عبد
الرحمن

أستاذ

مناهج تدرٌس

كلٌذذذة التربٌذذذة ابذذذن الهٌذذذثم /
جامعة بغداد

.0

بشرى محمود لاسم

أستاذ

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

كلٌذذذة التربٌذذذة ابذذذن الهٌذذذثم /
جامعة بغداد

.3

أحالم عبد علً ناصر

أستاذ
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌة  /المستنصرٌة

.1

رحٌم ٌونس العزاوي

أستاذ
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌة  /المستنصرٌة

.2

رٌاض فاخر الشرع

أستاذ
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌة  /المستنصرٌة

ت
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لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌذذذذذذذذذذذذذة االساسذذذذذذذذذذذذذٌة/
المستنصرٌة
لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌذذذذذذذذذذذذة االساسذذذذذذذذذذذذٌة /
المستنصرٌة
لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌذذذذذذذذذذذذذة االساسذذذذذذذذذذذذذٌة/
المستنصرٌة

.3

عباس ناجً المشهدانً

أستاذ
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

.1

منى طه أمٌن الحٌدري

أستاذ
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

.2

زهٌر ٌاسر

مدرس

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

.3

سدٌل عادل فتاح
الحٌالً

مدرس

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذذذذذم الرٌاضذذذذذذذذذٌات/كلٌة
التربٌة المفتوحة

.01

باسم دمحم جاسم

مدرس
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذذذم العلذذذذذذذوم التربوٌذذذذذذذة
والنفسذذٌة /كلٌذذة التربٌذذة ابذذن
الهٌثم  /جامعة بغداد

.00

عمار هادي دمحم

مدرس
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

لسذذذذذم الرٌاضذذذذذٌات  /كلٌذذذذذة
التربٌة  /المستنصرٌة

.00

حمدٌة محسن علوان

مدرس
مساعد

طرائك تدرٌس
الرٌاضٌات

معهد أعداد المعلمات

المعلمٌن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ملحك ( )3الموة التمٌزٌة للفمرات
المجموعة الدنٌا
المجموعة العلٌا
لٌمةt-
test
االنحراف المعٌاري المتوسط االنحراف
المتوسط
المعٌاري المحسوبة
7.016
0.97
1.68
0.90
3.27
7.016
0.97
1.68
0.90
3.27
2.792
0.97
1.68
0.93
3.24
7.016
0.97
1.68
0.90
3.27
5.896
0.97
1.68
0.93
3.24
4.760
0.97
1.68
0.90
3.27
2.817
0.97
1.68
0.90
3.27
4.583
0.90
1.68
0.90
3.27
2.817
0.90
1.68
0.90
3.27
8.784
0.90
1.68
0.90
3.27
7.372
0.90
1.72
0.88
3.20
2.518
0.90
1.72
0.88
3.20
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
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1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

7.372
7.372
7.372
7.372
7.372
7.372
7.372
7.372
2.676
2.676
2.676
2.676
2.676
2.676
2.676

