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 ملخص البحث:
يتناول هذا البحث الصعووبا  التعت توا عا بالبعا  الة حالعد اية ا يعد ةعت ةعا   
ايشغال الي ويد ,لذا   ى أة ا  استةا   تناول   ةيع الصعووبا  التعت توا عا 

 البالبا  ةت توالم هذه الةا    . 
 وق  استه ف هذا البحث.

ت ةعا   ةالى التو ف ةالى الصووبا  التت توا عا بالبعا  الة حالعد اية ا يعد ةع
 ايشغال الي ويد . 

ولتحقيق ه ف البحث ,قاة  الباحثتين ببناء ةقياس لقياس ايشغال الي ويعد لع ى 
 الة حالد اية ا يد  .

( بالبععد  عع ى ارتيععا هم 044وقعع   عع ى تببيععق الةقيععاس ةالععى ةينععد بالغعع   
بالب يقععد القصعع يد ةععن ة  سععد  وي يععد بنعع  الحععا ث التابوععد لالة ي يععد الواةععد 

 يالى/بوقوبد ةوزةين وةق ةتغي  الصف  . لت بيد  
وبو   ةع الةوالوةعا  وةوال تهعا صحصعا يا باسعتوةال الوسعب الةع  و و العوزن 
الة وي وايرتبا  التا ت وةواةل الفاك ونبعا  وتوصعال  البعاحثتين  صلعى النتي عد 

 اآلتيد .
هنععا   يلععد احصععا يد تىكعع  ةالععى و ععو  صععووبا  توا ععا بالبععا  الة حالععد -

 اية ا يد ةت ةا   ايشغال الي ويد .
 وةالى ه ى هذه النتا ج ر    الباحثتين بو   ةن التوصيا  والةقت حا  .
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Difficulties that faces girls in preparatory stage in 

material of hand works 

M .M Hiba Mudher Abed 

M.M Rineen Rad Shhab 

 Abstract 

This research is dealing with difficulties that face students of 

preparatory in hand working subject ,so we prepare form 

that deals with all difficulties which faces students in 

learning this material. 

Research aim. 

The research is aimed to know the difficulties that faces girls 

of preparatory school in hand working subject.   

To achieve this aim ,the two researcher make measurement 

to measure hand work for preparatory stage .And we apply 

this measurement on asample of (100) students intentional 

from Jwairya  bint- Al- Hareeth preparatory school for girls 

belong to  schools of Diyala Education office .They were 

distributed according to class change . 

After collecting in formation and processing them 

statistically by using arithmetical medist . 

Using test equation (T.Test)and other .The two researcher 

gains the following results . 

There is astatistic evidence inform there is difficulties faces 

girls of preparatory school in hand works subject . 

 

 الفصل االول : التعريف بالبحث 

 -مشكلة البحث:

مغارسدداي الروددر منددل  اعكس وتع دد  اددل  تعددد الغودد ولي الةدويددة ادد  مدد  اادد  

الحرف بأختالف ثقافاي الوعوب كغا بقةت لتع   اآلن تأريخدا  وحادار . ومد  

استغرار التطور واجوم التقنةة ال اسح على عال  الرورية باتدت الحدرف الةدويدة 

 قصة تتلى او موهد تغثةل  يزي  الغعارض الوعرةة الغتنوعة.

مد  الغدواد الغهغدة التد  تنغد  مهداراي الطلردة العقلةدة  أن ماد  التربةة الفنةدة تعدد

والبت اريددة والحركةددة كلددللم لبددد مدد  اللددار  الددى الغودداكة التدد  توا دد   لرددة 

الغدارس بو ة عام و لرة الغددارس العداديدة بود ة خدا  ادو ااغداس تطدوير 

 الغهاراي الحركةة لدى الطلرة .
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الدددي فدد  مدداد  التربةدددة الفنةددة فددد  ان الغودد لة الرسةسددةة ت غددد  فةغددا يتعلغدد  الط

الغدددارس العداديددة  مقتصددرا فقددر علددى الرسدد  حتددى بعددد و دد  وكار  التربةددة 

منهاج التربةة الفنةدة تادغ  فقدر الرسد  وكأتد  لتو دد مهداراي يغتل هدا الطالدي 

سددوى الرسدد  بددة ان ال ثةددر مدد  الطلرددة ليغتلددم مهددار  الرسدد  بددة يغتلددم مهددار  

ل اس الةدوية او العغة علدى دولب الفخدار او التصدغة  النحت او مهار  عغة ال

والتددزية  او النوددةد والغوسددةقى او التغثةددة كلددللم تالحددت ان الطلرددة تتخددرج مدد  

لتربةدددة الفنةدددة   فددد  الوقدددت الغرحلدددة العداديدددة وادددو ليعدددرف لدددة ا ع  مددداد  ا

 .الحا ر

حديدددد وتجددددر ارلدددار   لدددى  ن الرحددد  الحدددال  علدددى الدددر   مددد  أاغةتددد  فددد  ت

الصعوباي الت  توا    الراي الغرحلة ارعدادية ف  مداد  اعلد اس الةدويدة فدأن 

اعاغةدددة النهاسةدددة ت غددد  فددد  أكغددداس النتددداسم ومدددا يترتدددي علةهدددا مددد  تو دددةاي 

ومقترحاي لعلها تسه  ف  عالج بعض  واتدي الغود لة او التخفةدن مد  حدديتها 

مدا  -لرحد  فد  السد اس اآلتد  بغا فةها م  ايجابةاي وسلرةاي لللم ت غ  مو لة ا

 الصعوباي الت  توا    الراي الغرحلة ارعدادية ف  ماد  اعل اس الةدوية؟

 

 -أهمية البحث:

  -يغ   ا غاس ااغةة الرح  الحال  بالنقا  اآلتةة             

سددنحاوس ار ابددة عدد  تسددايلي ال ثةددر مدد  الغهتغددة  فدد  مجدداس اللدد اس   -0

 الةدوية.

حة ع  أسراب الصعوباي التد  يوا ههدا الطلردة فد  مداد  تقدي  ريى وا   -6

 اعل اس الةدوية.

يغ ددد   ن تنرددد  الدراسدددة الحدددال  علدددى  دددرور  تحديدددد الغنددداام الدراسدددةة   -3

 الخا ة باعل اس الةدوية.

فدد  مجدداس تحديددد  –فدد  حدددود علدد  الردداحثتة   –أتهددا اعولددى مدد  توعهددا   -4

 الصعوباي الت  توا هها الغدارس ارعدادية ف  ماد  اعل اس الةدوية.

قد تسفر ال  الدراسة ع  تتداسم تسداعد فد  تطدوير مداد  اعلد اس الةدويدة  -5

 (                             45ك 6112() مهدي ك 7ك  6116ف  الغدارس ارعدادية. )حرب  ك 

 

 -هدف البحث:

 -يهدف الرح  الحال   لى 

التعددرف علددى الصددعوباي التدد  توا دد   الردداي الغرحلددة العداديددة فدد  مدداد   

 ل اس الةدوية. اع

 -حدود البحث:

 -يقتصر الرح  الحال  على 

  لرة الغرحلة العدادية ف  محافظة ديالى مدرسة  ويرية بنت الحارث   -0
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 .6105-6104للعام الدراس   -6

 ماد  الل اس الةدوية . -3

 

 -تحديد المصطلحات:

 الصعوبات  -5

  ( 01ك   0271عرفها ) برااة  ك 

" كة ما يعةق او يعرقدة تحقةدق اددف معدة  يتطلدي ا تةداك  مزيددا  مد  الجهدود 

 العقلةة والجسدية".                                  

 (63ك   0273عرفها )كود ك 

 "حالة أاتغام وأرتراك حقةق  أو أ طناع  يتطلي حلها تف ةرا تأملةا "

   الطالي )عةنة الرح ( م  أما التعرين ار راس  للصعوباي فهو " كة ما يوا

عقراي أو عواسق تحد م  قدرات  على اتجاك عغة معدة  يتطلدي مند  الغزيدد مد  

 الجهود العقلةة والجسدية والبداعةة . 

 األشغال اليدوية  -6

 (05ك   0224عرفها )روبرستون ك 

 "أتها تتاغ  ف ر  العغة بغهار  الستعاتة بالخاماي".

 (5ك   0292عرفها )الحجاج ك 

" أتهددا وسددةلة التربةددة العغلةددة التدد  تعددود الغتعلغددة  علددى البت ددار وتتغةددز بتعدددد 

واختالف خاماتها الت  تساعد علدى ت دوي  اتجدا  عدام تحدو فهد  قدة  اعلدةا  مد  

 الناحةة الو داتةة".

أمددا التعريددن ار راسدد  لهددا " فهدد  توددا  أتسددات  يقددوم بدد  )عةنددة الرحدد  (       

 لتقنةاي والغواد لصن  اعغاس أبت ارية أبداعةة  غةلة .  باستعغاس الخاماي وا

 

 الفصل الثاني : االطار النظري

 المحور االول /صعوبات التعلم

 نبذة تأريخية في مجال صعوبات التعلم -اوالً:

لهد القرن التاس  عور تطوراي مهغة ف  مةددان  دعوباي الدتعل  تظدرا  لزيداد  

الددوع  لدددى افددراد الغجتغعدداي ولددعورا  بأاغةددة وأحقةددة الددتعل  وتددوفةر فددر  

تعلةغةة مت اف ة لجغة  الفراد . وتر د   دلور التأريخةدة وبالتحديدد بدايدة العغدة 

ا ريدت فد  مجداس الطدي  العلغ  ف  ادلا الغجداس الدى الدراسداي والرحدوث التد 

وعلى الخص عل  العصاب على ايدي الطرةدي اللغدات  فراتسدة   داس حةد  

ألدددار ان انددداك عالقدددة بدددة  ال ددداباي الغخةدددة وا دددطراباي الل دددة وال دددالم . 

 (      61ك 6100)يوسنك 
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 اسباب صعوبات التعلم  -ثانياً:

فدة يغ د  تقسدةغها م  أسراب  عوباي التعل  الى مجغوعداي مد  العوامدة الغختل

  -الى 

 العوامة العاوية والرةولو ةة . -0

 العوامة الجةنةة . -6

 العوامة الرة ةة .  -3

 

 انواع صعوبات التعلم -ثالثاً:

 تنقس   عوباي التعل  الى قسغة  .

  عوباي التعل  النغاسةة . -0

 التترا   -0

 الدراك -6

 اللاكر   -3

  عوباي التعلة  الكاديغةة .  -6

 وال تابة . عوبة القرا   -0

  عوبة الريا ةاي .-6

 عالقة صعوبات التعلم النمائية مع صعوبات التعلم االكاديمية 

ان ال طراب ف  التف ةر و عن اللاكر  و عن الستقراس وعدم القدر  على 

التترا  وعدم أكتغاس النغو الل وي أتها م لراي على اعاقدة الطفدة فد  تحصدةل  

 ف  الغوا ة  الكاديغةة.

العاملون ف  العةاداي النفسةة والعاملون أياا الى ان التحصدةة الكداديغ   يوةر

اللي يو د عند الطلرة العاديون قد يعود ف  حقةقتد  الدى الصدعوباي النفسدةة وقدد 

أكدي ا لي الدراساي الغسحةة بنسرة عالةة  دا ان الصعوباي النغاسةة لهدا دورا  

ي اياا الدراساي التد  ا ريدت علدى باركا   ف  الصعوباي الكاديغةة كغا الار

% مثددة دراسددة كةددرك 21الخصدداسةة  النفسددةة بددأن الرترددا  عددال  يصددة الددى 

 واخرون .

 ( 016ك 6100)كوافحة ك                                                             

 التطبيقات التربوية لصعوبات التعلم . -رابعاً:

لتدريي يغ   الغتعل  بسهولة عغلةة الدتعل  علدى الغغارسة والتدريي ف ثر  ا -0

 ان ي ون التعل  م  السهة الى الصعي وذلم يسهة التعل  بو ة افاة .

 استعغاس وساسة واسالةي تعلةغةة مغتعة لجلب اتترا  الطالي ؟ -6

 اعداد اس لة توخةصةة للتعرف على قدراي الطلرة وام اتةته . -3

ف  الصعوباي لتغ ننا مد  و د  الستفاد  م  خرراي اللي  يعاتون م  ت -4

 (099ك 6111ك 9مناام متناسرة م  قدراته  وام اتةته  العقلةة. )
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 المحور الثاني /االشغال اليدوية 

 نبذة تاريخية عن المشغوالت اليدوية -خامساً:

بداياي الغو ولي الةدوية م  بداية استقرار التسان على و   الرض ويعد     

اقدم توا  كاول  التسان ف  العصور القديغدة ل دراض الحةدا  والغعةودة ك ففد  

العصددر الحجددري اسددتعغة التسددان القدددي  كددة الم اتةدداي والخامدداي الغو ددود  

خاريدددة وادواي الصدددةد حولددد  كدددالحجر الدددلي اسدددتعغل  فددد   دددناعة الواتددد  الف

واسددت الل  لغددا فدد  الطرةعددة مدد  خامدداي الخودداب و لددود الحةواتدداي وا ددوافها 

استعغال  يفةد  ف  متطلراي حةات  الةومةة ك وقد تفتحت براعغ  م  الف السدنة  

عند اقدم الوعوب الت  س نت ال هوف والغ اراي حة  سار التسدان مندل تودأت  

ةر ع  مةول  وكاتت موا ل  ل تتعدى ل ون حةات  ف  سرةة الراع ر رت  والتعر

 0273وتوفةر الطغأتةنة وتدفع  دواف  ال فاح م  ا ة العةش والرقا .    ) الو ك 

 (2ك  

وتوددةر الغصددادر التدد  تناولددت حاددار  وادي الرافدددي  عرددر التدداري  ان       

ا مد  اعغداس العراق يعترر حافال  بالعغاس الةدوية ف ة منطقة كدان لهدا مدا يغةزاد

يدوية ك وبو ة عام كاتت العغاس الةدوية بداسةة ال اية منها سد حا اي التسدان 

 الةومةة الغتغثلة بأدواي الطر  والصةد او حا اي الغنزس والنوم و ةراا.

ول ون الغنا ق الت  ظهري بها العغداس الةدويدة بعةدد  عد  الغديندة وكاتدت      

للا ا لي العغداس كاتدت بداسةدة فغدثال   ندوب تتوافر فةها بعض اسراب الحاار  

العراق تغةز بصناعة الحصاسر ك  ل وتها ماد  رسةسةة ف  الغفرولداي الر دةة 

وبندا  الكددواي فدد  منطقددة الاددوار حتدى ادي الحا ددة الددى قةددام الصددات  بتطددوير 

 اعغال .                

 (2-5ك   0271)السامراس  ك                                                        

بد  التسان بأدخاس المور الفنةة ف  مجداس العغداس الةدويدة وتطدوير امدور      

الرنددا  التدد  دخلددت بهددا الفسةفسددا  والنقددوم والز دداج الغلددون وتطددوري  ددناعة 

غلوتدة وقدد لداع اسدتعغاس القغوة والت  اختصت بها النسدا  وعرفدت القغودة ال

التواس ف  النسم وتحولت العغاس الةدوية م  ل لها الردداس  الدى لد ة متطدور 

ذي حدد  فندد  ك ان الاتغددام بددالفنون الةدويددة لدد لت تقطددة اتطددالق فدد  مجدداس 

البداع والبت ار والتتاج الغتغةز اللي او دد لندا مجدامة  مد  الواتد  الفخاريدة 

تتغةددز ب ثددر  الزخددارف والخطددو  واللدد اس الغختلفددة  والسددلحة الغعدتةددة التدد 

 والا يعن  ات  يو د توا ة بة  التسان وبة ت  الت  يعةش فةها. 

 (06ك   0292)الحجاج واخرون ك                                                    

تعترددر اللدد اس الةدويددة وسددةلة تزيددد مدد  وعدد  الطددالب وتفددتحه  وتنوددةر      

خةلدته  وتطدورا  الدلان  ل د  يفهغدوا او هدا  كثةدر  مد  الغدوروث الحاداري م

 وكةفةة توظةف  لتلرةة حا اي الغجتغ  الغعا ر ك 
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وتغتدداك العغدداس الةدويددة بأتهددا متعدددد  فدد  خامتهددا التدد  ي لددن مندد  الطالددي      

ويصددة بف ددر  الددى البت ددار كاسددتعغاس الددورق وال ددارتون والخوددي والصلصدداس 

سة تعل  فةها الغتعل  التف ةر الى  اتي البت ار لدلا فدأن اللد اس الةدويدة كلها وسا

تتطلي خاماي لجعدة الطلردة قدادري  علدى التجداك لدلا فدأن الخامداي ذاي ااغةدة 

         كرةر  بالنسدرة لاللد اس الةدويدة بصدور  عامدة والعغداس الفنةدة بصدور  خا دة.                                                

 (049ك   0225)الرسةوت  ك 

 

 اهمية االشغال اليدوية  -سادساً:

ماد  الل اس الةدوية م  الغواد الغهغة الوا ي تعلهغا للغتعل  للا يعدد ااغداس      

ال  الغداد  ااغدال  كدامال   عدة الناحةدة النظريدة تهدةغ  علدى ا دوا  التعلدة  وتعدد 

بهدا الفنداتون وا دحاب الحدرف ومنهدا  لرابا  تنقصه  بعض الصفاي الت  يتغةدز

الصدرر  –الدقدة فد  العغدة  –النظر السديد  –مروتة ال اب   –)الغهار  الةدوية 

 الراد  القوية(. –الغثابر   –

لددللم يجددي لهددل  الغدداد  ان تحتددة م اتتهددا الالسقددة فدد  الغدددراس بددة  بدداق       

خا دة والغناسدرة التد  الدروس الغنهجةة وتوفر لها الغوا ة ذاي الغوا فاي ال

تحتا ها كغا او الحاس م  ما تحتا   الغواد الدراسةة الخرى كالتربةة الريا ةة 

او مخترراي العلوم والفةزيدا . وانداك الد اس وتصدغةغاي مختلفدة لود ة التربةدة 

 الفنةة.

 وم  المور الوا ي توافراا ف  موا ة التربةة الفنةة كغا ذكراا

 ( 042-045ك   0226) ادق ك                                                 

مال مة وسالمة الغ ان لعدد م  الغتعلغدة  وتدوفر الودرو  الصدحةة فةد    -0

 كال ا   والتهوية.

 سهولة الو وس الى الغ ان دون موقة وعنا .  -6

مروتة الغ ان وسواولة التعددية والترددية فةد  ومالسغتد  لغغارسدة كافدة   -3

 النوا اي الفنةة الغختلفة.

ان ي ددون الغودد ة بعةدددا  عدد  الصددفوف الدراسددةة بحةدد  ل ي ددون مصدددر   -4

 اكعاج او قلق للغواد الدراسةة الخرى.

 

 اهداف االشغال اليدوية -سابعاً:

ية او ات  ل تهدف الى  عدة الغدتعل  فناتدا  ان الهدف الرسةس  لالل اس الةدو      

او  احي حرفة بة تهدف بالدر ة الولى الى ايقاظ الغوااي الفنةة ال املة  ف  

تف  الغتعل  واتغا  مهارت  الةدوية وتجعل  اكثر حةويدة وتودا ا  ك ومحردة للعغدة 

 الةدوي والقدر  على اتجاك بعدض العغداس الرسدةطة التد  ل تتطلدي اختصا دا .

                                                       لددددللم يجددددي ان يحتددددة العغددددة الةدددددوي الغ ددددان الالسددددق فدددد  مددددنهم الدددددروس.                   

 (326-320ك   0274)ديي ك 
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 خامات وادوات التربية الفنية واالشغال اليدوية -ثامناً:

اس الةدوية م   دعوباي كثدر  فد  يعات  معظ  معلغ  التربةة الفنةة والل       

عدم توفر الغستلزماي الارورية م  مدواد وادواي لدروسده  وذلدم لن الغدواد 

والخامدداي الفنةددة التدد  تددوكع حالةددا  علددى الطددالب مجاتددا  مدد  النددوع الددلي ل يفدد  

بال رض الغراد تحقةق  ف  الخطة الدراسةة ول تساعد الطالي فد  الثاتويدة علدى 

 (09ك   0290ك ) ودي   تعرةر .

 

 مفردات المنهج المقرر -تاسعاً:

ان الغفرداي الت   ا ي ف  الغنهم الغقدرر حالةدا  للدراسدة ل تفد  بدال رض      

الغنوود ف  تددري  التربةدة الفنةدة واللد اس الةدويدة. وتجدد كثةدرا  مد  الغعلغدة  

يحر ددون علددى ايصدداس مفددرداي الغددنهم الغقددرر للطددالب دون ان ي ددون لهدد  

يددد والصددةت التقلةديددة و هدداي تظددر  ديددد  تافعددة فةدد  ك فهندداك توعددا  مدد  التحد

الغت رر  ف  و   مفراداي الغنهم ك فه  التد  تعطد  فر دا  مسدتغر  للطدالب 

 ف  اظهار اتوطته  البت ارية ف  الكتواف والبداع.  

 (60-61ك   0290) ودي ك                                                          

  -الدراسات السابقة :

 ابقة عرض الدراسات الس

 ( 6112دراسة العامري ) -0

ادفت الدراسة الى التعرف على ااد   دعوباي تعلد  الهندسدة التحلةلةدة الفرا ةدة 

 لدى  لرة الصن الحادي عور العلغ  واسرابها لغاس  ز  .

واختةددر )الخترددار التوخةصدد  والغقابلددة الوخصددةة (كددأدواي للرحدد  واسددتخدم 

  وية (كوساسة احصاسةة .الراح       ) اسلوب الت رار والنسرة الغ

تو ة الراح  م  دراست  الى و ود اسراب تد دي الدى  دعوباي تعلد  الهندسدة 

التحلةلةة الفرا ةة تعزى الى )الغاد  الدراسدةة كال تداب الغدرسد  كاسدراب تا غدة 

 ع  مدرس الغاد ( 

 (6101احغد وفلةحكايغان كاظ  واسرا  عامر ) -6

)الصعوباي الت  توا    لرة الختصا اي الدبةة ف  مداد  الحصدا  فد  كلةدة 

 التربةة الساسةة /  امعة ديالى 

أ ريت ال  الدراسة ف   امعة ديالى /كلةة التربةة الساسةة ادفت الدى التعدرف 

على اا  الصعوباي الت  توا    لرة القسام الدبةة ف  تلم ال لةدة كوادة انداك 

 لة احصاسةة ف  الصعوباي الت  توا   الطلرة وفقا لغت ةر الجن  .فرق ذاي دل

( بالطريقة العودواسةة  مد  ا دة مجتغد  م دون مد  061أختةري عةنة حجغها )

 (  الرا. 377)
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(  دعوبة 62أعتغدي الراحثتدان السدتراتة كدأدا  لرحثهغدا وتألفدت السدتراتة مد  )

راحثتدددان )الوسدددر الغدددر ح يوا هدددا  لردددة الختصا ددداي الدبةدددة ك واعتغددددي ال

 كالوكن الغ ويكمعامة الفاكروتراككالخترار التاس  ( كوساسة أحصاسةة .

 

 -  مناقشة الدراسات السابقة

ان  غةدد  الدراسدداي السددابقة أترعددت الغددنهم الو ددف  حةدد  اتفقددت الدراسددة   -0

الحالةددة مدد  دراسددة احغددد وفلددةح فدد  اسددتخدام ادا  الرحدد  واختلفددت مدد  دراسددة 

 ف  استخدام ادا  الرح  .العامري 

ادفت الدراساي السابقة الى التعرف على الصعوباي التد  توا دة الطلردة  -6

 والا ما أتفق م  الدراسة الحالةة .

أ ريت الدراساي السدابقة علدى مراحدة دراسدةة مختلفدة فقدد أ ريدت دراسدة  -3

أحغد وفلةح على  لرة ال لةة ودراسة العامري على الصن الحادي عور العلغد  

 لا ماأتفق م  الدراسة الحالةة .وا

تراينت الدراساي السابقة ف  استخدامها الوساسة الحصاسةة حسي أاداف  -4

تلم الدراساي فقد اتفقت الدراسة الحالةدة مد  دراسدة احغدد وفلدةح فد  اسدتخدامها 

 الوساسة الحصاسةة واختلفت م  العامري  .

 

 الفصل الثالث: اجراءات البحث

 البحثمنهجية  -اوالً:

اعتغدي الراحثتان منهم الرحد  الو ف /الدراسداي الغسدحةة الدلي يهدت  دراسدت  

بغعالجة الجواتي للغاد  والتنظةغةة والقاتوتةدة والداريدة الخا دة بدالتعلة  فادال  

ع  معالجة احواس الطلرة والعداملة  وخصاسصده  والغنداام والطدرق التدريسدةة 

رحوث الدواي العلغةة كالستراتة والغقابلة و الرا  ما يستعغة ف  الا النوع م  ال

 والغالحظة.

 (071-022ك   0221)داود وعرد الرحغ  ك                                 

 مجتمع البحث وعينته . -ثانياً:

تألن مجتغ  الرح  م   الراي الغرحلدة العداديدة فد  محافظدة ديدالى / بعقوبدة 

 ويريددة بنددت الحددارث والرددالت عدددداا وقددد تدد  أختةددار عةنددة قصدددية مدد  مدرسددة 

% مد  الغجتغد  ال دل  وكغدا 65(  الرة وبنسدرة 411( الرة م  ا ة)011)

 مو ح بالجدوس ادتا . 

 (  يرة  عةنة الرح 0 دوس رق  )                           

 الجن  العدد ال ل  عدد افراد العةنة الصن

 اتاث 411 011 الغرحلة العدادية 
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 اداة البحث -ثالثاً:

تعد الستراتة م  بة  اكثدر ادواي  غد  الرةاتداي اسدتعغال  لتعدريض الغسدتجةرة  

الددددددددددددى مثةددددددددددددراي مختددددددددددددار  ومرترددددددددددددة بعنايددددددددددددة بقصددددددددددددد  غدددددددددددد  

                                             الرةاتاي.                                          

 (639ك   6112)عراس واخرون ك      

لا اختداري الراحثتددان السدتراتة كددأدا  لتحقةدق اددف بحثهغددا والغتغثدة بددالتعرف لد

على  عوباي ماد  الل اس الةدويدة لددى  الرداي الغرحلدة العداديدة.وت  أعدداد 

 أ را اي  بنا  أدا  الرح  كالت 

( قامت الراحثتان بتو ة  استراتة مفتوحة الدى الطالرداي لتحديدد الصدعوباي 3-0)

 توا هه  ف  ماد  الل اس الةدوية .الت  

(  قامددت الراحثتددان برنددا  اسددتراتة لغجغوعددة مدد  الصددعوباي التدد  يوا ههددا 3-6)

( عوددرون فقددر  بالعتغدداد علددى السددتراتة الغفتوحددة وتدد  61الطلرددة م وتددة مدد  )

تقسةغها الى مجالي منها ما يتعلق بالغدرس ومنها ما يتعلدق بالطالدي ومنهدا مدا 

هم و ريقددة التدددري  وذلددم بعددد ا ددرا  مقابلددة اتطراعةددة مدد  الطلرددة يتعلددق بددالغن

حوس اا  الصدعوباي يوا هوتهدا فد  مداد  اللد اس الةدويدة وبعدد ال دالع علدى 

الدراساي والرحوث السابقة والغصادر والدبةاي الت  ت كد علدى  دعوبة الدتعل  

 لغواد دراسةة مختلفة .

الرح  حةد  و دعت ثدالث عرداراي  (أعتغدي  ريقة لة ري ف  بنا  ادا 3-3)

متدر ة لال ابة امام كة فقر  ) عوبة رسةسةة ك دعوبة ثاتويدة كلةسدت  دعوبة 

(وعلدى الغجةدي ان يختدار الرددية الغناسدي واعطةدت الوكان التةدة ل دة عرددار  

 (.0كلةست  عوبة 6ك عوبة متوسطة 3) عوبة رسةسةة 

 

 ( صدق االداة :3-4)

باختالف االداة المستتعملة وافلتل صتدق لهتذ  تختلف مؤشرات الصدق وذلك  

االداة هتتو الصتتدق الظتتاهري التتذا قامتتن الباحثتتتاا بعتترض االستتتبانة بصتتورتها 

( فقرة على مجموعة من الخبراء في مجتال االشتغال 61االولية والمكونة من )

 (5) اليدوية وطرائق التدريس 
 لال الع على أراسه  ومقترحاته  .  -0

                                                           

(


 (اسغا  الخررا 

 أ.د تاظ  كاظ   واد/كلةة التربةة الريا ةة / امعة ديالى /أختراراي قةاس وتقوي  . -0

 أ.م.د الهام  رار فارس /كلةة التربةة اب  الهةث  / امعة ب داد / راسق تدري  الريا ةاي  -6

 أ.م.د بوار  الي لهاب /كلةة التربةة الريا ةة / امعة ديالى /اختراراي قةاس وتقوي   -3

 م.د ايغان كاظ  احغد /كلةة التلربةة الساسةة / امعة ديالى /  راسق تدري  ريا ةاي -4

 عرد الوهةد مصطفى /كلةة الفنون الجغةلة / امعةب داد /ال اس يدوية م.د اةال   -5
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% مدد  ارا  الخرددرا  واسددتقري علددى 91وحصددلت السددتراتة علددى تسددرة اتفدداق 

 ( 0( فقر  وبللم عد الخترار  ادقا . ملحق رق )61)

 قامت الراحثتان بأستخراج الصدق الرنا  . -6

أسددتخراج قددو  التغةةددز بددة  الغجغددوعتة  للفقددراي والتدد  يقصددد بهددا" بأتهددا قدددر  

يتغتعون بقدر اكرر م  الغعارف والطدالب  الفقر  على التغةةز بة  الطالب اللي 

 ( بأسدتخدام 6111ك632القة قدر  ف  مجداس معدة  مد  الغعدارف" )ملحد  ك

 (6لعةنتة  مستقلتة  كغا او مو ح بجدوس رق  ) T-TESTقاتون 

 

(ير  قةغة الوسر الحساب  والتحراف الغعةاري وقةغتها 6 دوس رق  )

 الغحسوبة والجدولةة لغجغوعة الرح 

 ي

 القةغة الدتةا لقةغة العلةاا

Tالغحسوبة Tوسددددددددددددددددر  الدللة الجدولةة

 حساب 

اتحددددراف 

 معةاري

وسددددددددددددددددددر 

 حساب 

اتحدددراف 

 معةاري

0 6.2 1.50 6.03 1.24 6.60  

لة
دا
ا 
عه
غة
 

 

6 6 1 0.2 1.50 3.12  

3 6.33 1.29 0.53 1.24 6.22  

4 3 1 0.97 1.74 5.20  

5 3 1 6.03 1.24 5.65  

2 6.47 1.56 0.27 1.76 3.42  

7 6.47 1.56 0.27 1.76 3.42  

9 6.47 1.56 6 1.25 6.07  

2 6.67 1.42 0.73 1.72 6.64  

01 6.53 1.56 6 1.25 6.49  

00 6.2 1.50 6.03 1.24 6.60  

06 0.27 1.76 0.03 1.35 6.20  

03 6.47 1.26 0.27 1.96 6.53  

04 6.47 1.26 0.73 1.99 6.63  

05 0.9 1.77 0.67 1.52 6.02  

02 6.53 1.56 6.03 1.35 6.49  

07 6.47 1.56 0.73 1.72 6.22  

09 6.47 1.56 0.97 1.24 6.962  

02 6.47 1.56 0.2 1.74 3.73  

61 6.27 1.42 6.03 1.35 3.43  

 

 56در ة الحرية = 

 6الجدولةة =  Tقةغة 

 ( 3أستخراج الصدق الرنا  )التساق الداخل  (كغا مو ح بالجدوس رق  ) -ب
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 ( يرة   دق الرنا  )التساق الداخل ( عالقة الفقر  بالغقةاس3 دوس رق  ) 

 الدللة معامة الرترا  الغحسوبة ي

 429ك1 0
لة
دا
ا 
عه
غة
 

 
 322ك1 6

 392ك1 3

 220ك1 4

 472ك1 5

 492ك1 2

 467ك1 7

 499ك1 9

 395ك1 2

 560ك1 01

 556ك1 00

 372ك1 06

 473ك1 03

 432ك1 04

 499ك1 05

 324ك1 02

 420ك1 07

 423ك1 09

 419ك1 02

 329ك1 61

  

 29در ة الحر ة =                             025ك1الجدولةة =Tقةغة 

 ( ثراي الدا  3-5)

تفسها أذا ما أستعغاس الخترار أكثر م  مدر  تحدت ويقصد بة " ان يعط  النتاسم 

(وتدد  أسددتخراج قةغددة الثردداي مدد  خددالس 672ك 0227ظددروف مغاثلددة ) ددابرك

 (1.73معادلة الفاكرو تراي )

 

 ( تطبيق االداة 3-2)
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بعد التأكد م  سالمة الدا   رقت الراحثتان الستراتة بصة تها النهاسةة على عةنة 

(  الرة ك فر ت الرةاتاي 011ف  الدراسة وعددا  )الرح  الساسةة الغوغولة 

 ف   داوس خا ة ل رض معالجتها   حصاسةا  .

 

 الوسائل االحصائية -رابعا:

 الوسر الغر ح = -0
𝟑  عدد استجابات صعوبة ثانوية   𝟐   عدد استجابات  ليست صعوبة     ة   استجابات صعوبة رئيسة   

 لالتك ا  الكالت لالة ا 
 

 

     الوزا المئوي =   -6
 الوسط المرجح
 الدرجة القصوى

 

 

 الخترار التاس     -3

 

 معامة الفا كروتراك لستخراج الثراي =  -4

 

 (022ك  6112)ال نات ك                                                    

 

 

 نتائج البحث

 لرددة الغرحلددة للتحقددق مدد  ادددف الرحدد  الددلي يتندداوس الصددعوباي التدد  توا دد  

العدادية ف  ماد  الل اس الةدوية قامت الراحثتان بتحلةة استجاباي افراد العةندة 

بعددد التتهددا  مدد  تطرةددق العةنددة.وثرتت الصددعوباي حسددي حدددتها ل ددة مجدداس مدد  

الغجددالي الثالثددة بأسددتخدام الوسددر الغددر ح والددوكن الغ ددوي كغددا مو ددح فدد  

 (.4 دوس )

 المرجح والوزا المئوي( يبين الوسط 4جدول رقم)

الوسر  العرار  ي

 الغر ح

الوكن 

 الغ وي

 23.33 6.9 عدم الاتغام بالطلرة الغواوبة  وتوجةعه  0

 عن الدع  الغادي م  قرة وكار  التربةة لغاد   6

 الل اس الةدوية
6.23 97.27 



  6102لسنة  حزيران س والستون . ساد.............العدد ال...................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

044 
 

عدم توفر مو ة خا  بغاد  الل اس الةدوية ف   3

 الغدارس
6.53 94.33 

 93.33 6.5 ااغاس الغدرس الغواوب م  قرة وكار  التربةة 4

كخ  الدروس العلغةة مغا ي ثر بعد ااتغامه  بغاد   5

 الل اس الةدوية
6.43 90 

 90 6.43 عدم ااتغام مدرس  الل اس الةدوية بغادته  2

 77.22 6.33 عدم ااتغام اداراي الغدارس بغاد  الل اس الةدوية 7

الطريقة الصحةحة ف  تو ةة ماد  عدم استخدام  9

 الل اس الةدوية الى الطالراي
6.33 77.22 

عدم توفر الغواد الولةة والخاماي الت  تساعد ف   2

 تنفةل الل اس الةدوية
6.3 72.22 

 76.33 6.07 عدم و ود الوقت ال اف  لعغة الل اس الةدوية 01

ملة الطالراي وعدم ر رته  ف  درس الل اس  00

 الةدوية
6.03 70 

 70 6.03 عدم اقامة دوراي تأاةلةة لغدرس الل اس الةدوية 06

عدم و ود منهم خا  بالل اس الةدوية ف   03

 الغدارس
6.17 22 

 27.27 6.13 احاار الطالراي اعغاس  ااز  لةست م   نعه  04

عدم اعطا  الجواسز والوهاداي التقديرية لغدرس   05

 الل اس الةدوية
6.13 27.27 

 22.27 6 عدم توفر مدرس  الل اس الةدوية ف  الغدارس 02

 22.27 6 اعطا  الطالراي در اي عالةة بو ة داس  07

 24.33 0.23 كثر  الغوا ة  الغ رر  ف  ماد  الل اس الةدوية 09

عدم تقةةد الطلرة بأحاار الدواي والخاماي  02

 الالكمة ف  درس الل اس الةدوية
0.97 26.33 

است الس درس الل اس الةدوية م  قرة مدرس   61

 الغواد الخرى
0.97 26.33 

 

 : مناقشة النتائج- 

بعد ترتةي تتاسم الصعوباي الت  يوا هها الطلرة حسي حدتها ترتةرا تناكلةدا كغدا 

 -(لبد لنا تفسةر تلم النتاسم وكغا يل   0يو حها  دوس )

 وتوجةعه  .عدم الاتغام بالطلرة الغواوبة   -0

(واد  تغثدة 33ك23(ووكن م دوي )9ك6حصلت ال  الفقر  على وسدر مدر ح )

 أعلى  عوبة .
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وير   السري ف  ذلم لقلة الاتغام وكار  التربةدة ومدديرياي التربةدة بالتودطة 

 الفنةة .

  عن الدع  الغادي م  قرة وكار  التربةة لغاد  الل اس الةدوية . -6

 (.27ك97(ووكن م وي )23ك6) حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح

 وير   السري ف  ذلم لعتراراا ماد  ثاتوية .

 عدم توفر مو ة خا  بغاد  الل اس الةدوية ف  الغدارس . -3

 (.33ك94(ووكن م وي )53ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير   السدري فد  ذلدم أكديداد أعدداد الطلردة واسدت الس كافدة ال درف كا دفوف 

 للدروس.

 الغدرس الغواوب م  قرة وكار  التربةة .أاغاس  -4

 ( .33ك93(ووكن م وي )5ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير   السري ف  ذلم عدم ااتغدام الدوكار  بغداد  التربةدة الفنةدة لعترارادا مداد  

  ةر مهغة.

 كخ  الدروس العلغةة مغاي ثر بعدم أاتغامه  بغاد  الل اس الةدوية . -5

 (.90(ووكن م وي)43ك6على وسر مر ح ) حصلت ال  الفقر 

وير   السري ف  ذلم عدم ااتغام مدرا  الغدارس ف  تلم الغاد  و دةق الوقدت 

 اياا مغا يقلة م  حصص ال  الغاد  .

 عدم أاتغام مدرس  الل اس الةدوية بغادته  . -2

 (.90(ووكن م وي )43ك6حصلت ال  الغاد  على وسر مر ح )

كفددا   بعددض مدرسدد  الغدداد  وعدددم اقامددة دوراي وير دد  السددري فدد  ذلددم لقلددة 

 تدريرةة لرف  مستوى الغدرسة   .

 عدم أاتغام اداراي الغدارس بغاد  الل اس الةدوية . -7

 (.22ك77(ووكن م وي )33ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

 وير   السري ف  ذلم يعدوتها ماد  لقةغة لها ولتاةن لة ا لخرراي الطالي

الطريقة الصحةحة ف  تو ةة ماد  الل اس الةدويدة الدى  عدم أستخدام -9

 الطالراي .

 (.22ك77(ووكن م وي )33ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح)

وير دد  السددري فدد  ذلددم علددى اسددتخدام بعددض الغدرسددة  علددى  ددرق معرفةددة 

 ولةست مهارية مغايقلة تعل  الطالي للغو وع مهاريا .

التدد  تسدداعد فدد  تنفةددل التودد اس  عدددم تددوفر الغددواد الولةددة والخامدداي -2

 الةدوية .

 (.22ك72(ووكن م وي )3ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير   السري ف  ذلم لرتفاع اسعار الغدواد الولةدة فد  السدوق مغايتعدلر علدى 

 الطلرة لراسها .

 عدم و ود الوقت ال اف  لعغة الل اس الةدوية .-01



  6102لسنة  حزيران س والستون . ساد.............العدد ال...................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

044 
 

 (.33ك76(ووكن م وي)07ك6)حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح 

وير   السري ف  ذلم قلة أتوا  الغدارس مغاي دي الى  عة أكثدر مد  دوام فد  

 مدرسة واحد  والا ي ثر على وقت الدرس .

 ملة الطالراي وعدم ر رته  ف  درس الل اس الةدوية .-00

 (.70(ووكن م وي )03ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

ى  دعن التددري  مد  عددم  عدة الددرس مغتعدا مد  وير   السري ف  ذلدم علد

 الغدرس.

 عدم أقامة دوراي تأاةلةة لغدرس الل اس الةدوية .-06

 (.70(ووكن م وي )03ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير   السري ف  ذلم على الاغاس اللي يصةي مدديرياي التربةدة فد  الندواح  

 الفنةة .

 الةدوية ف  الغدارس. عدم و ود منهم خا  بالل اس-03

 (.22(ووكن م وي )17ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

 وير   السري ف  ذلم لعتراراا ماد ترفةهةة أكثر م  ماا  تعلةغةة .

 احاار الطالراي اعغاس  ااز  لةست م   نعه  .-04

 (.27ك27(ووكن م وي)13ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

 لسهولة العغة الجااز ولجغالةت  وقلة كلفت  .وير   السري ف  ذلم 

 عدم اعطا  الجواسز والوهاداي التقديرية لغدرس  الل اس الةدوية . -05

 (.27ك27(ووكن م وي)13ك6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح)

وير   السري ف  ذلم على تقدص المدواس الغجهدز  لالتودطة الفنةدة وقلدة الددع  

 الغعنوي م  قرة الغديرياي.

 عدم توفر مدرس  الل اس الةدوية ف  الغدارس.-02

 (.27ك22(ووكن م وي )6حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير   السري ف  ذلم للنقص الحاد ف  مدرس  التربةة الفنةدة وذلدم بسدري عددم 

 تخصةص امواس لتعةة  الغدرسة  .

 أعطا  الطالراي در اي عالةة بو ة داس  .-07

 (.27ك22(ووكن م وي )6على وسر مر ح )حصلت ال  الفقر  

 وير   السري ف  ذلم لاغاس الغاد  م  قرة الغدرس و علها ماد  ثاتوية .

 كثر  الغوا ة  الغ رر  ف  ماد  الل اس الةدوية .-09

 (.33ك24(ووكن م وي )23ك0حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

دم معرفدة الغددرس وير   السري ف  ذلدم علدى سدهولة الغوا دة  الغ درر  وعد

 بو ود موا ة   ديد  .

عدددم تقةةددد الطلرددة بأحاددار الدواي والخامدداي الكمددة فدد  درس اللدد اس -02

 الةدوية .

 (.33ك26(ووكن م وي )97ك0حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )
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وير   السري فد  ذلدم لاغداس مددرس اللد اس الةدويدة درسد  والغا دة  التد  

 يدرسها .

 الل اس الةدوية م  قرة مدرس  الغواد الخرى . أست الس درس-61

 (. 33ك26(ووكن م وي )97ك0حصلت ال  الفقر  على وسر مر ح )

وير دد  السددري فدد  ذلددم عدددم و ددود مدددرس اللدد اس الةدويددة فدد  الغدددارس اددلا 

 مايجعة مدرس  الغواد الخرى م  است الس الدرس .

 

 التوصيات والمقترحات 

 :التوصيات- 

 بالل اس الةدوية  غ  الغناام الدراسةة.و   منهم خا   -0

 توفةر الغواد الولةة والخاماي الت  تساعد ف  تنفةلالل اس الةدوية. -6

 اقامة دوراي تأاةلةة لغدرس  الل اس الةدوية. -3

أتوددا  مودد ة لتعلددة  اللدد اس الةدويددة مدد  كيدداد  وقددت درس اللدد اس  -4

 الةدوية .

 

 :المقترحات- 

علددى الصددعوباي التدد  توا دد   لرددة الدراسدداي  ا ددرا  دراسددة موددابهة للتعددرف

الجامعةددة فدد  مدداد  اللدد اس الةدويددة فدد  كلةدداي الفنددون الجغةلددة وكلةدداي التربةددة 

 الساسةة /قس  التربةة الفنةة

 

 المصادر 

 ددعوباي الدارسددة  )الطلرددة والغوددرفة ( موددروع  بددرااة  ك يوسددن حنددا ك  -0
ك رسالة ما ستةر ك  ه  الغقترحةمحو المةة اللزامةة ف  قاا  الحغداتةة وحلول

 .0271غ.م ك ب داد العراق ك 

الصددعوباي التدد  توا دد   لرددة أحغددد ك  يغددان كدداظ  و  سددرا  عددامر فلددةح ك  -6
 امعددة  –فدد  كلةددة التربةددة الساسددةة  الختصا دداي الدبةددة فدد  مدداد  الحصددا 

 .6101ك 43ديالى ك مجلة ديالى ك العدد 

ةددددة والتربةددددة ك دار الغعددددارف ك مصددددرك الرسددددةوت  ك محغددددودك الثقافددددة الفن  -3

(0225.) 

كمطرعدة العدات   أساسةاي التددري  ابرك  ابر عرد الحغةد وعاين حرةي ك  -4

 .0227كب داد كالعراق ك

ك  الرسدد  واللدد اس الةدويددة  فدد  الدراسددة البتدايددة ددودي ك محغددد حسددة  ك  -5

 .0290مطرعة الغعارف ك ب داد ك العراقك 

ك ال تداب الوس ك  الل اس الةدوية للغعلغدة رون ك الحجاج ك عردهللا عل  واخ -2

 ( .0292الغطرعة المةرية ك القاار  ك مصر)
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العوامة الغرترطة بالقلق ف  مقدرراي الريا دةاي الحرب  ك  الس سعد ك  -7
 .6116ك الغدينة الغنور  ك  لدى  الب التخصصاي الدبةة ل لةة الغعلغة 

ك  منهداج الرحد  التربدويداود ك عزيز حنا ك أتور حسدة  عردد الدرحغ  ك  -9

 .0221دار الح غة للطراعة والنور ك ب داد ك العراق ك 

ك دار ال تدي اللرندات  ك  0ك   منداام واسدالةي التربةدة والدتعل  ديي كالةاسك -2

 ( .0274بةروي ك لرنانك )

ك م سسدة سدجة   در اللد اس الفنةدة الغعاروبرستون ك سةوتايد  مةدري ك   -01

 .0224العرب ك القاار  مصر ك 

ك ا ددار وكار  الصدناعاي الةدويدة فد  العدراق السامراس  ك عامر رلدةد ك  -00

 (.  0271الثقافة والعالم ك ب داد ك العراقك)

ك التربةة الفنةة وا ولها و رق تدريسها  ادق ك محغود محغد واخرون ك  -06

 ( .0226الطرعة الولىك)

ك م ترددة ا لدد  ك دموددق ك سددوريا ك  العغدداس الةدويددة  ك ددالو ك محدد  الدددي -03

(0273.) 

الصددعوباي التدد  توا دد   الطلرددة الجدددد فدد  العددامري ك عردداس واخددرون ك   -04
ك  39ك مجلدة الفدتح ك العددد  معااد اعداد الغعلغة  والغعلغاي ف  محافظدة ديدالى

6112. 

وعلد  مدخة الدى منداام الرحد  فد  التربةدة عراس ك محغد خلةة واخرون ك  -05
 .6112ك دار الغسةر  للنور والتوكي  ك عغان ك الردن ك  النف 

ك دار الواسدة  0ك   بطد  الدتعل  و دعوبات  عرد الهدادي ك ترةدة واخدرون ك -02

 .6111للنور ك عغان ك الردن ك 

ك دار   spssمقدمددة فدد  الحصددا  وتطرةددق ال نددات  ك عايددد عرددد ال ددري  ك   -07

 .6112اق ك ال تي ك والوثاسق ك ب داد ك العر

ك   عوباي التعل  والخطدة العال ةدة الغقترحدةكوافحة ك تةسةر مفلح ك  -09

 .6100ك دار الغسةر  للنور والتوكي  ك عغان ك الردن ك  4 

 ددعوباي تدددري  الل ددة العربةددة فدد  معااددد  عددداد  مهدددي ك باسدد  علدد  ك  -02
 .6112ك 32ك مجلة الفتح ك العدد الغعلغة  ودراستها 

كدار 0ك  القةدداس والتقددوي  فدد  التربةددة وعلدد  الددنف ك ملحدد  كسددام  محغددد  -61

 .6111الغسةر  للنور والتوكي  والطراعة كعغان الردن ك

 ذوو  عوباي التعل  ال تغاعةة والتفعالةدةيوسن ك سلةغان عرد الواحد ك  -60

 6100ك دار الغسةر  للنور والتوكي  ك عغان ك الردنك 

 

1-   Good ,Garter  , V,( 1973) , Dictionary of Education, 3 

rd , New Your , Megrow .   
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 المالحق

 (5ملحق )

 استغار  استرةان الل اس الةدوية

 عزيزت  الطالرة .....

تددروم الراحثتددان بدراسددة لتوددخةص الصددعوباي التدد  تددوا ه   فدد  مدداد  اللدد اس 

الغنهم ومنهدا الةدوية خالس مرحلت   الدراسةة ك وال  الصعوباي منها ما يخص 

)√( ما يخص الطالي ومنها ما يخص الغددرس ك لدلا ار دوا مدن   و د  الدار  

 امام الردية اللي ترا  مناسي امام كة عرار  م  السترةان.

 

 العرار  ي
  عوبة

 رسةسةة

 عوبة 

 ثاتوية

 لةست

  عوبة

0 
عدددم و ددود مددنهم خددا  باللدد اس الةدويددة فدد  

 الغدارس
   

    ال اف  لعغة الل اس الةدويةعدم و ود الوقت  6

3 
عدم توفر الغواد الولةة والخاماي الت  تساعد ف  

 تنفةل الل اس الةدوية
   

4 
 عن الدع  الغادي م  قردة وكار  التربةدة لغداد  

 الل اس الةدوية
   

5 
عدم استخدام الطريقة الصحةحة فد  تو دةة مداد  

 الل اس الةدوية الى الطالراي
   

    الغوا ة  الغ رر  ف  ماد  الل اس الةدوية كثر  2

7 
عدم توفر مو ة خا  بغاد  الل اس الةدويدة فد  

 الغدارس
   

9 
احاددددار الطالردددداي اعغدددداس  ددددااز  لةسددددت مدددد  

  نعه  
   

2 
عددددم تقةةدددد الطلردددة بأحادددار الدواي والخامددداي 

 الالكمة ف  درس الل اس الةدوية
   

    الغواوبة  وتوجةعه عدم الاتغام بالطلرة  01

    اعطا  الطالراي در اي عالةة بو ة داس  00

   ملددة الطالردداي وعدددم ر رددته  فدد  درس اللدد اس  06
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 الةدوية

03 
كخدد  الدددروس العلغةددة مغددا يدد ثر بعددد ااتغددامه  

 بغاد  الل اس الةدوية
   

04 
اسددت الس درس اللدد اس الةدويددة مدد  قرددة مدددرس 

 الغاد  الخرى
   

05 
عدددددم ااتغددددام اداراي الغدددددارس بغدددداد  اللدددد اس 

 الةدوية
   

    عدم ااتغام مدرس  الل اس الةدوية بغادته  02

    عدم توفر مدرس  الل اس الةدوية ف  الغدارس 07

    عدم اقامة دوراي تأاةلةة لغدرس الل اس الةدوية 09

02 
عدم اعطا  الجواسز والوهاداي التقديرية لغدرس  

 الل اس الةدوية
   

    ااغاس الغدرس الغواوب م  قرة وكار  التربةة 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


