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 مستخمص :ال

تشير صعوبة تعلـ الرياضيات إلي قصور في أداء العمليػات الساػابية لػدي التلميػذ بػالر ـ مػف تػوافر        

ياتػػ  فػػي س التعامػػؿ مػػص الرياضػػياتالػػذءاء المسااػػب وقػػد تر ػػص تلػػؾ الصػػعوبة إلػػي تػػوتر وفػػزع التلميػػذ  سػػد 

ػػو مػػا يعػػرؼ بػػػإلؽ الرياضػػيات ولػػذلؾ إف السػػد مػػف تلػػؾ  اليوميػػة اػػواء دالػػؿ الدصػػؿ الدرااػػي أو لار ػػ  ـو

المشػػػءلة يػػػؤدي إلػػػي تإبلػػػ  لمإػػػرر الرياضػػػيات وس اسػػػ  فيػػػ  بشػػػءؿ  يػػػد   لػػػذلؾ  ػػػاءت تلػػػؾ الدرااػػػة لتإػػػديـ 

دائيػػة ذوي صػػعوبات برسػػاما ارشػػادي معرفػػي اػػلوءي فػػي لدػػض قلػػؽ الرياضػػيات لػػدي ت ميػػذ المرسلػػة ا بت

ذءػور  31تلميػذ   13تعلـ الرياضيات وذلػؾ بمشػارءة الوالػديف والمعلمػيف   سيػث تءوسػت  يسػة الدرااػة مػف 

شػػ ر   تػػـ تإاػػيم ـ إلػػي م مػػو تيف  42,5شػػ ر واسسػػراؼ معيػػاري  311214إسػػاثب بمتواػػط  مػػري  34 

ذ   وتػػـ تطبيػػؽ اتدوات ا تيػػة  لػػي تلميػػ 34تلميػػذ والناسيػػة ضػػابطة بل ػػت  31اسػداـما ت ريبيػػة بلػػم قوام ػػا 

ب 1,33تلؾ العيسة : التبار الواوف لذءاء اتطداؿ والءبار  بد الرقيػب البسيػري   ومصػطدي أبػو الم ػد  

  ا لتبػار الدر ػي الساػاب مػف التبػػار التسصػيؿ وااػص المػدي   بػد الرقيػػب البسيػري   و بػد الإػادر فػػراج  

ػػاب ءامػػؿ   تسػػت السشػػرب   التبػػار الماػػو السيورولػػو  ب   مإيػػاس قلػػؽ اتطدػػاؿ 2,,1 ي الاػػريص   بػػد الـو

 لاػػة للت ميػػذ   باةضػػافة  11فػػي الرياضػػيات  تر مػػة الباسػػثب   البرسػػاما ا رشػػادي والػػذي اشػػتمؿ  لػػي 

 لاػػة   وأوضػػست ستػػػائا  31اشػػػتمؿ ءػػؿ مس مػػا  لػػي  إلػػي الػػدليليف ا رشػػادييف للوالػػديف والمعلمػػيف والػػذي

البرسػػاما ا رشػػادي المعرفػػي الاػػلوءي فػػي لدػػض قلػػؽ الرياضػػيات لػػدي ت ميػػذ الصػػؼ  الدرااػػة إلػػي فعاليػػة

 اللامس ا بتدائي ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات وتسايف التسصيؿ في الرياضيات لدي ـ.
 

 : ا رشاد المعرفي الالوءي   قلؽ الرياضيات   صعوبة تعلـ الرياضيات. الكممات المفتاحية
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Effectiveness of a Cognitive-Behavioral Counselling Program in Reducing 

Mathematics Anxiety among Elementary School Pupils with  

 Mathematics Learning Disabilities 

 Aly T. I. Hifni
*
 

Abstract 

      Mathematics learning disabilities refers to lack of performance in the 

calculations of the student, despite the appropriate of intelligence , and may be 

due to feeling of tension and fear when dealing with mathematics in his daily 

life, both within the classroom or outside it which is known as Mathematics 

Anxiety and therefore limiting this problem leads to accept mathematics and 

make good success, So this study presented  cognitive-behavioral counseling 

program in reducing mathematics anxiety among elementary school pupils with  

mathematics learning disabilities, with the participation of parents and teachers. 

The study sample consisted of 31 students (12 males and 19 females : 

M=122.39, SD=5.04) divided to two groups (experimental= 16, control=15). 

The following tools were applied to this sample: Slosson Intelligence Test-

Revised (Abdel Rakib El Behiri, & Mustafa Abu El Magd) , 2011), The subtest 

calculation of The Wide Range Achievement Test- Revised (Abdel Rakib El Behiri 

,& Abdel Kader Farag, under publication), Quick Neurological Screening Test 

(Abdel Wahab Kamel, 2007), Counselling Program: It included 33 sessions for 

students, in addition to counselling guidance for both parents and teachers, 

which each consisted of 16 sessions. Results showed effectiveness of the 

cognitive behavioral counselling program in reducing mathematics anxiety 

among fifth grade pupils with  mathematics learning disabilities and improving  

achievement in mathematics. 

 

 Keywords: Cognitive Behavioral Counselling, Mathematics Anxiety, 

Mathematics Learning Disabilities 
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 مقدمة :

مايءتاب  التلميذ في تلؾ المرسلة مف م ارات ومعلومات س د أف  بالسظر إلي المرسلة ا بتدائية  
ومعارؼ متعلإة بالرياضيات اوؼ يؤنر  لي تسصيل  اتءاديمي في المراسؿ التعليمية ال سإة   سظرًا 

ًء مف المرسلة ا بتدائية وستي ا ست اء مف المرسلة دلترابط تلؾ المإرر في  ميص المراسؿ التعليمية ب
  فإذا ُو دت لدي  تلؾ الإدرة  لي اءتااب تلؾ الم ارات فإس  يضمف ا تياز المراسؿ التعليمية ال امعية 

في تعلـ الرياضيات أو  قصوراً بس اح   أما إذا وا   قصورًا في تلؾ الم ارات الرياضية فإس  اوؼ يوا   
 .Mathematics Learning Disabilities(MLD)ما يعرؼ بصعوبات تعلـ الرياضيات 

إلي  دـ قدرة الطدؿ  لي أداء العمليات  MLD يث يشير مصطلو صعوبات تعلـ الرياضياتس
سيث يشير  ماؿ الساابية والم اـ الرياضية بالر ـ مف توافر العمر الزمسي وسابة الذءاء المساابيف. 

ب بأف الت ميذ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات يصعب  لي ـ 33  ص  4,,1اللطيب ومسي السديدي  
مطابإة بيف بيف اترقاـ والرموز و  يتذءروا الإوا د الساابية ويللطوا بيف ات مدة والدرا ات ويصعب ال

ذا ما  لي ـ إدراؾ المداـيـ الساابية يوا  وف صعوبة في سؿ المشء ت المتضمسة في الإصص.  ـو
علـ الرياضيات بأف الت ميذ ذوي صعوبات ت Kucian, & Aster (2015) أءدت  درااة ءواياف  وآاتر

يظ روف صعوبات في تإدير الءمية وصعوبات في العد ولاصة العد للللؼ و دـ الإدرة  لي تسديد 
الإيمة المءاسية و دـ الإدرة  لي التمنيؿ  لي لط ات داد والتماؾ بااتراتي ية العد  ف طريؽ اتصابص 

 الساابية.و ملية ا اتر اع لدي ـ مسدودة  دًا و دـ ف ـ ا راءات العمليات 
ويوا   الت ميذ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات العديد مف المشء ت الالوءية وا سدعالية والتي تزيد 
اتمر تعإيدًا   فتصبو الصعوبة مف   ة والمشءلة الالوءية أو ا سدعالية مف   ة ألري   ومف بيف تلؾ 

إلي شعور الطدؿ بالتوتر  والذي يشير Mathematics Anxiety (MA)المشء ت قلؽ الرياضيات 
ويصاسب وا سز اج و دـ ا رتياح  سد التعامؿ مص الم اـ الساابية اواء في الدصؿ الدرااي أو لار   

ذلؾ الشعور زيادة معدؿ ضربات الإلب واضطراب التسدس و دـ الإدرة  لي الترءيز والشعور بالع ز 
ة المرتبطة بالرياضيات مما يترتب  لي  وت سب سصص الرياضيات و دـ ا ـتماـ بالوا بات المسزلي

وبءو وأوضو ذلؾ ت سب الرياضيات وموا  ة صعوبة في ا.  ,Ashcraft اشءرافت   ءراوس   ـو

Krause, & Hopko (2007,p.344)  بأف قلؽ الرياضيات يبدأ في الظ ور مف الصدوؼ المبءرة
ساـا اللاصة بالرياضيات في المرسلة بالمرسلة ا بتدائية ويزداد بالتزامف مص زيادة الصعوبة في الم

ا بتدائية   ومف   ة ألري  قلؽ الرياضيات يظ ر لاصة بيف اتطداؿ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات 
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سيث أف الإصور في اءتااب الم ارات الرياضية اوؼ يزداد بزيادة ا ت اـات واللبرات  الالبية التي 
 ضيات. يمر ب ا الطدؿ والمتمنلة في الإلؽ مف الريا

بأف اتطداؿ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات لدي ـ ذءاء  Chinn (2012) درااة شيف ويؤءد ذلؾ
متواط أو أ لي مف المتواط ويوا  وف لطر قلؽ الرياضيات   سيث يسشأ ـذا الإلؽ  سد موا  ة التلميذ 

ذ في قدرات . ءما لماألة رياضية ويطلب مس  سل ا بار ة في وقت معيف مما يابب ت ديدًا لنإة التلمي
بأف قلؽ الرياضيات يؤنر بدر ة ءبيرة  لي اتداء  Wood et al.(2012) ت درااة وود وآلروفذءر 

 ءاتمادا   مافرديس  وتاياتاوس وقد أشار الساابي لدي الت ميذ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات.
Katmada, Mavridis, & Tsiatsos (2014) لرياضيات يظ روف بأف الت ميذ ذوي صعوبات تعلـ ا

ذا م ماتويات مرتدعة مف قلؽ الرياضيات.  ,Lai, Zhu  ي  شيف   ولي أوضست  ستائا درااة اـو

Chen, & Li (2015)  بأف ت ميذ المرسلة ا بتدائية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات يوا  وف قلؽ
لساباف  سد إ راء التدل ت الرياضيات مإارسة باتطداؿ العادييف وأف قلؽ الرياضيات ي ب أف تؤلذ في ا

 الع  ية اللاصة بصعوبات تعلـ الرياضيات. 
 فلإد أوضو ومف   ة ألري   إف الع قة بيف صعوبات تعلـ الرياضيات وقلؽ الرياضيات تبادلية  

بأف قلؽ الرياضيات قد يءوف ستي ة  Emerson, & Babtie (2010,p.2) ايميراوف   وبابيتي
سيث اف أو أس  قد يؤدي إلي صعوبة تعلـ الرياضيات فالع قة بيس ما تبادلية.  لصعوبات تعلـ الرياضيات

صعوبات تعلـ الرياضيات   تو د فإط لدي اتفراد ذوي الإصور في الم ارات الساابية ولءف أيضًا يمءف 
 Maloney, & Beilock, 2012م سظت ا لدي اتفراد ذوي المشء ت ا سدعالية منؿ قلؽ الرياضيات  

; Vukovic, Kieffer, Bailey, & Harari , 2013 .ت درااة دوءر   وفي ـذا الاياؽ   أوضسب
بأس  تظ ر بعض  واسب الرياضيات ءصعوبة  Dowker, Sarkar, & Looi (2016) اارءر   ولووي

معرفية لعديد مف اتفراد والتي يصعب اءتااب ا ولذلؾ يوا   اتفراد صعوبات في تعلـ الرياضيات 
طة أو شديدة ولءف ليس ءؿ صعوبات تعلـ الرياضيات تءوف ستي ة للصعوبات المعرفية فإد تر ص متوا

روبيساتوف    ءما أشارت درااة إلي قلؽ الرياضيات والذي يؤنر بشدة  لي التسصيؿ في الرياضيات.
التي ـدفت لمعرفة أنر قلؽ الرياضيات  لي معال ة  Rubinston, & Tannock (2010) وتاسوؾ

ـ بيف  11رقاـ لدي اتطداؿ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات لدي  يسة مءوسة مف ات تلميذ تراوست أ ماـر
اسة   وأشارت ستائ  ا إلي أف قلؽ الرياضيات ل  دور ءبير وأنر فعاؿ في سدوث مشء ت  2-31

ذا ما أءدت  درااة السااب وا  راء العمليات الساابية.  بأس  مف  Passolunghi (2011) بااولوس ي ـو
العوامؿ المعرفية الماببة لصعوبات تعلـ الرياضيات قصور ءًؿ مف الذاءرة العاملة وار ة المعال ة ومف 
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تلميذ بالمرسلة ا بتدائية بمتواط  مري  33وذلؾ  لي  يسة مءوسة مف  العوامؿ ا سدعالية قلؽ الرياضيات
 .اسوات 421

دؿ في قدرت  للتعامؿ مص الرياضيات   ولءف وقد يظ ر قلؽ الرياضيات ليس فإط مف  دـ نإة الط
للمعلميف والوالديف دورًا ـامًا في استشار قلؽ الرياضيات بيف اتطداؿ ولاصة في المرسلة ا بتدائية   فإد 

بأف قلؽ الرياضيات قد ير ص إلي أااليب  Ashcraft et al. (2007, p.342) اشءرافت وآلروف أوضو
ص الت ميذ في مإرر الرياضيات فيل أ الت ميذ لت سب سصص الرياضيات التعليـ والتدريس الماتلدمة م

والسات ة  ف ااتلداـ المعلـ لبعض اتااليب في  ملية تصسيو اة ابات للت ميذ أو تإديـ معزز معسوي 
قليؿ فعلي ابيؿ المناؿ " يظ ر المعلـ ا سز اج  سدما ي يب التلميذ بطريإة لاطئة وتسميؿ تلميذه 

لإوا الد ـ  دـ الد ـ " و لي ذلؾ يصبو ـؤ ء الت ميذ  رضة لإلؽ الرياضيات بعءس الذيف ت مائولية
والمااسدة مف معلمي ـ  باةضافة إلي  دـ تش يص ود ـ الوالديف تطدال ـ و دـ متابعة تإدم ـ في مإرر 

  الرياضيات وبعض الوالديف لدي ـ ات اـات البية سسة الرياضيات تستإؿ تطدال ـ.
ماا دة الت ميذ  لي لدض قلؽ  بأف  Stevens (2010) اتيديسس لذلؾ أوصت درااةو 

ءما  الرياضيات لدي ـ يؤدي إلي تساف في تسصيؿ الرياضيات و  يوا  وف صعوبة في التعامؿ مع ا. 
بأس  مف الضروري  دًا للمعلميف أف يألذوا وقت ـ في التعرؼ  Merritt (2011) ميرت اوصت درااة

داؿ ذوي قلؽ الرياضيات لءي يتمءسوا مف ماا دت ـ في التللص مف قلؽ الرياضيات  ف  لي اتط
ي ب تعريؼ طريؽ ااتراتي يات وفسيات  يدة وم ئمة ستي يتاسي ل ـ التسصيؿ ال يد في الرياضيات . و 
ؿ في مإرر المعلميف والوالديف والت ميذ بالدور الالبي الذي يلعب  قلؽ الرياضيات في التأنير  لي التسصي

الرياضيات   وءذلؾ ءيدية السد مف ا نار الالبية لإلؽ الرياضيات ووضص براما ت دؼ إلي تش يص 
الت ميذ ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص للتسصيؿ بشءؿ  يد في الرياضيات مف ل ؿ لدض قلؽ 

 ب.Beilock, & Maloney, 2015الرياضيات  
الءشؼ  ف قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة    اءت ـذه الدرااة للتعرؼ و  وفي ضوء ذلك

ا بتدائية والذي يرتبط البيًا بالتسصيؿ في الرياضيات ويابب ل ـ صعوبة في تعلـ م ارات ا   ومف نـ 
وضص برساما إرشادي معرفي الوءي في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي 

  ستي يمءف التعامؿ مص تلؾ المشءلة  ءة الوالديف والمعلميفوذلؾ بمشار  ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات
مف ءافة  واسب ا اواء إذا ءاست تلؾ المشءلة سابعة مف التلميذ  أو مف البيئة المسيطة بالتلميذ والمتمنلة 

 في المسزؿ والمدراة.
 مشكمة الدراسة :



 ات تعمم الرياضياتفعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض قمق الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوب

 د.عمي ثابت ابراىيم حفني

7102ديسمبر                                                               - 53 
-                                العدد الثالث والثالثون                       

     

الرياضيات بين تالميذ  نسبة انتشار قمقتتبلور مشءلة الدرااة مف ل ؿ ن ث مساور رئياية : 
المراحل التعميمية المختمفة , اآلثار السمبية لقمق الرياضيات , البرامج التدخمية االرشادية لخفض قمق 

 .الرياضيات
ت درااة اشءرافت   أوضس : نسبة انتشار قمق الرياضيات بين تالميذ المراحل التعميمية المختمفة

مف ت ميذ المرسلة ا بتدائية لدي ـ ماتويات مرتدعة  325بأف  Ashcraft, & Moore (2009) وموور
 الناسوية المدارس ط بمف  15-1بأف  Chinn (2009) شيف  ت درااةذءر  مف قلؽ الرياضيات. ءما

 Blazer (2011) ت درااة ب زرأشار  ولإد. اتويات مرتدعة مف قلؽ الرياضيات في اس لترا يوا  وا م
ت درااة ايدف  ـيف  ذءر ءما  اتمريءيف يوا  وا قلؽ الرياضيات. مف الت ميذ 415بأف ما يإرب مف 

مف الم تمص يوا ص أ راضًا  5 ,1بأف ما يإرب مف  Eden, Heine, & Jacobs (2013) و اءوبس
وفي  سداية أو  امية مرتدعة أو مسلدضة مرتبطة بالإلؽ  سد أداء الم اـ التي تتطلب التعامؿ مص اترقاـ.

بأف  Harrari, Vukovic, & Bailey (2013) ت درااةـاراري  فوءوفيؾ  وبايليأوضسـذا الاياؽ   
قلؽ الرياضيات يمءف أف يظ ر ويستشر بدًء مف الصؼ النالث ا بتدائي وذلؾ ل رتباط الالبي بيف قلؽ 
ذا ما يؤءد أس  يمءف لإلؽ الرياضيات الظ ور لدي اتطداؿ الذيف تإؿ  الرياضيات وتسصيؿ الرياضيات ـو

ـ  ف الصؼ الاادس.أ    ماـر
بأف ماتويات قلؽ الرياضيات تزداد في اصؼ  Vukovic et al.(2013) فوفءوفيؾ وآلروف  وأشار

اللامس ا بتدائي نـ في المرسلة المتواطة وتصؿ إلي ذروت ا في الصدوؼ التااص والعاشر وتمتد إلي 
 ,Johnston-Wilder لي   وديستوايلدر   بريسد- وساتوف ءما ذءرالمرسلة الناسوية وال امعة.  

Brindley, & Dent (2014, p.37)  مف ت ميذ المدارس يظ روف ماتويات مرتدعة مف قلؽ  1,5بأف
 بيسوؾ وأشارت ستائا درااة لدي ـ ماتويات مسلدضة مف قلؽ الرياضيات. 335الرياضيات   في سيف أف 

Pinnock (2014)  ولإد  وا قلؽ الرياضيات في  امايءا.مف ط ب ال امعات يوا   1,5بأف أءنر مف
ا  Bruce (2016) بروس ُأ ريت درااة طالب بالمرسلة الناسوية في  اسا للتعرؼ  ,,3 لي  يسة قدـر

مف  يسة الدرااة  525 لي سابة استشار قلؽ الرياضيات لدي تلؾ العيسة   فإد أشارت ستائ  ا بأف 
 يوا  وا قلؽ رياضيات مرتدص.

 لي المدي الطويؿ   إسلداض التسصيؿ في :  ر السمبية لقمق الرياضياتأما فيما يخص اآلثا
 Ma & Xuالرياضيات وموا  ة صعوبة في تعلم ا يأتي ستي ة شعور الت ميذ بإلؽ الرياضيات  

بأف اتفراد  Ashcraft et al.(2007, p.335) اشءرافت وآلروف وفي ـذا الاياؽ   أوضو ب .2004,
تدص لدي ـ ات اـات البية سسو الرياضيات وأقؿ ااتمتا ًا بالرياضيات ولدي ـ  دـ ذوي قلؽ الرياضيات المر 

نإة بالسدس  سد التعامؿ مص الرياضيات باةضافة إلي در ات ـ المسلدضة في مإرر الرياضيات ويوا  وا 
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 & ,Emerson اميراوف   وبابتي . ءما ذءراسلداض في الدافعية ل سلراط في سصص الرياضيات

Babtie (2010,p.9)  بأف قلؽ الرياضيات يؤنر  لي اتداء في تسصيؿ الرياضيات وقد ترتدص ماتويات
قلؽ الرياضيات لدر ة أس ا تؤنر  لي إ راء العمليات الساابية البايطة فالعديد مف اتطداؿ ذوي 

ذا ما أءدصعوبات تعلـ الرياضيات يظ روف الإلؽ.   & ,Andrews درااة اسدروس  وبراوف  تـو

Brown (2015) للتلميذ  دـ النإة في قدرت   لي سؿ المشء ت الساابية  يابب قلؽ الرياضيات بأف
 مما يعيؽ تإدم  في تسصيؿ الرياضيات والتي تمنؿ  زءًا أااايًا في تعلم .

ولإد أوضست ستائا العديد مف الدرااات الع قة الالبية بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في 
مما يترتب  لي  اسلداض التسصيؿ لدي الت ميذ  الملتلدة لمراسؿ التعليميةالرياضيات في  ميص ا

 ,Ramirez, Gunderson مف أشارت ستائا درااة ءؿً فلإد وموا  ة صعوبة في تعلـ الرياضيات   

Levine, & Beilock (2013) ; Schleepen, & Van Mier (2016) ; Passolunghi, 

Caviola, Agostini, Perin, & Mammarella (2016)   ستائا درااة ءًؿ  المرسلة ا بتدائيةب  و
ستائا درااة ءًؿ مف و    المرسلة المتواطةب Merrit (2011) ; Al Mutawah (2015) مف

Zakaria, & Nordin (2008) ; Puteh, & Khalin (2016)( ستائا درااة المرسلة الناسويةب و
Seng (2015)   ءاية بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في الرياضيات  المرسلة ال امعيةب بو ود   قة

 مما يترتب  لي  موا  ة صعوبة في تعلم ا.
و  يإتصر ا نار الالبية لإلؽ الرياضيات  لي التسصيؿ في الرياضيات فإط   بؿ قد يمتد إلي  دـ 

إلؽ بأف ل Geist (2010) ت درااة  ياتفلإد أوضسقدرة التلميذ  لي تسديد م ست  الماتإبلية   
الرياضيات تأنير ءبير  لي ماتإبؿ الطدؿ الم سي سيث أف ت ميذ المرسلة ا بتدائية يلتاروا درااة قليلة 

ذا ما أء ا.ـو دت  درااة بيلوؾ   للرياضيات أو ماتويات أولية مس ا بابب ات اـات ـ الالبية سسـو
ت     ي عل ـ فإط يشعروا بأف موا  ة اتفراد لإلؽ الرياضيا Beilock, & Maloney (2015)ومالوسي

بالتوتر  سد ا سدماج في الم اـ الرياضية ولءس ـ يت سبوا الرياضيات والم ف المرتبطة ب ا وبذلؾ يسد مف 
 فرص ماتإبل ـ الم سي وءاب العيش.

يظؿ قلؽ الرياضيات  امؿ مؤنر  لي : وفيما يتعمق بالبرامج التدخمية االرشادية لخفض قمق الرياضيات
ف اتمر يعد ضروري لماا دة ـؤ ء الت ميذ في إميذ في الرياضيات ونإت ـ بأسدا ـ   وبذلؾ فأداء الت 

التعرؼ  لي قلؽ الرياضيات و     ستي   يءوف ل  آنار البية في ا لتيارات الماتإبلية المرتبطة 
ءما  .Vásquez-Colina, Gonzalez-DeHass, & Furner, 2014)بسيات ـ اتءاديمية والم سية  

أس  مف الضروري مشارءة الوالديف والمعلميف في البراما ا رشادية المإدمة للدض قلؽ الرياضيات لدي 
م مو ة مف التوصيات للمعلميف للدض قلؽ  Buckley (2013,pp.2-3) بوءلي فإد قدـالت ميذ  
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ي ت يير الالوءيات والمعتإدات اللاطئة الشائعة سوؿ الرياضيات وت  يئة بيئة صدية اي ابية الرياضيات ـو
وتش يص الت ميذ  لي الدرااة بدوف توتر   أما التوصيات اللاصة بالت ميذ في ب أف يتأءدوا بأف 
الرياضيات ءأي مإرر آلر يتطلب العمؿ ال اد في ا للسصوؿ  لي التسصيؿ ال يد   ءما أف  لي 

الم ف والسياة اليومية   وفي ـذا  مفالت ميذ أف يدرءوا بأف تطبيإات الرياضيات مو ودة في العديد 
بأف يعمؿ ءًؿ مف المعلميف والوالديف ومديري المدارس  Abebe (2015) آبيبي أوصت درااةالصدد 

والملططيف التربوييف بشءؿ تعاوسي مف أ ؿ لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المراسؿ التعليمية 
 ميذ في التعامؿ بءداءة مص المشء ت أضؼ إلي ذلؾ إف طريإة المعلـ  لي تش يص الت الملتلدة.

الرياضية مف ل ؿ تعليم ـ م ارات فعالة في سؿ المشء ت واظ ار ا ت اـات ا ي ابية سسو 
الرياضيات والتعلـ التعاوسي والتعلـ بماا دة السااب وااتلداـ اتلعاب الرياضية يمءف أف يؤدي إلي 

 ب.APA, 2015, P.628لدض قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ  
 Wei وي وتسو ت الدرااات التي قدمت برام ًا ارشادية في لدض قلؽ الرياضيات   ءدرااة

تت ستائ  ا فعالية برساما للسااب ا لي بااتلداـ الراوـ المتسرءة في لدض قلؽ والتي أنب (2010)
 ,Güzellerف  ازلر   آء الرياضيات وتسايف تعلـ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ التااص   وءذلؾ درااة

& Akin (2012)  والتي أنبتت ستائ  ا فعالية برساما بااتلداـ موقص ويب في لدض قلؽ الرياضيات
وأنبتت ستائا  وتسايف الءداءة الذاتية والتسصيؿ في الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ الاادس ا بتدائي  

 ـ ا سدعالي في لدض قلؽ فعالية برساما ارشادي قائـ  لي تإديـ راائؿ الد Im (2012) إـ درااة
 & ,Emmanuel, Ngozi ايماسوؿ   س وزي   واسيوشي ودرااة الرياضيات لدي اتطداؿ والمراـإيف 

Anayochi (2013)  والتي أشارت ستائ  ا إلي فعالية برسام يف اسداـما ارشادي  إ سي اسدعالي
 ,Lim ليـ   شابماف ودرااة ـإيف  الوءي وا لر للذءاء ا سدعالي في لدض قلؽ الرياضيات لدي المرا

& Chapman(2015)  والتي أوضست ستائ  ا فعالية برساما ارشادي قائـ  لي ااتلداـ تاريخ  لماء
ؿ لدي ت ميذ الصؼ السادي  شر   الرياضيات في لدض قلؽ الرياضيات وتسايف الدافعية والتسصي

إلي فعالية ااتلداـ ااتراتي ية  Brunyé et al.(2016) برايسي وآلروف وأوضست ستائا درااة
او لؽ الرياضيات لدي ط ب ال امعة   ودرااةا اترلاء في لدض ق  & ,Gan, Lim  اف ليـ   ـو

Haw (2016)   التي أنبتت ستائ  ا فعالية تدريبات ا اترلاء والموايإي ال ادئة في لدض قلؽ
 الرياضيات لدي ط ب ال امعة.
و الستائا الالبية المرتبطة بو ود قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ   يتض وبناًء عمي العرض السابق

والمتمنلة في اسلداض التسصيؿ الدرااي بمإرر الرياضيات مما يترتب  لي  ت سب الرياضيات وموا  ة 
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صعوبة في تعلم ا   باةضافة إلي ت سب الم ف الماتإبلية والتي تتطلب التعامؿ مص اترقاـ وات داد   
 صيا ة مشءلة الدرااة في الاؤاؿ ا تي : وبذلؾ يمءف 

ما فعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض قمق الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية 
 ؟.  ذوي صعوبات تعمم الرياضيات

 
 

 

 ىدف الدراسة :

التسإؽ مف فعالية برساما معرفي الوءي في لدض قلؽ الرياضيات  ت دؼ الدرااة السالية إلي
 دي ت ميذ المرسلة ا بتدائية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات.ل

 أىمية الدراسة :

 تتمنؿ أـمية الدرااة السالية فيما يلي :
الإػاء الضػػوء  لػػي مشػػءلة قلػػؽ الرياضػػيات  والتػػي تمنػػؿ  ػػامً  لديػػًا فػػي تعػػرض اتطدػػاؿ   -3

تعلػػػـ  لصػػػعوبات تعلػػػـ الرياضػػػيات   سيػػػث اف  البيػػػة الدرااػػػات تعاملػػػت مػػػص لدػػػض صػػػعوبة
الرياضيات مباشرة ب ض السظر  ف ابب تلؾ الصعوبة والػذي قػد ير ػص إلػي تػوتر الطدػؿ فػي 

وموا  ػػػة صػػػعوبة في ػػػا التعامػػؿ مػػػص الم ػػػاـ الساػػػابية ومػػػف نػػػـ يسشػػأ  س ػػػا ت سػػػب الرياضػػػيات 
  واسلداض تسصيل  في الرياضيات. 

ت ميػػػذ المرسلػػػػة تمنػػػؿ تلػػػؾ الدرااػػػة تػػػػدلً  ارشػػػاديًا مبءػػػرًا للدػػػض قلػػػػؽ الرياضػػػيات لػػػدي  -1
ا بتدائيػػػة   سيػػػث أف لدػػػض قلػػػؽ الرياضػػػيات فػػػي تلػػػؾ المرسلػػػة يزيػػػد مػػػف فرصػػػة تسصػػػيل ـ 

ممػا يزيػد مػف فرصػة التسػاؽ الدػرد  اتءاديمي في تلػؾ المرسلػة وفػي المراسػؿ التعليميػة ال سإػة
ماػػػػػتإبً  بػػػػػػالم ف التػػػػػي تستػػػػػػاج إلػػػػػػي ااػػػػػتلداـ الرياضػػػػػػيات ولاصػػػػػػة فػػػػػي العلػػػػػػوـ وال سداػػػػػػة 

 و يا.والتءسول
والػػديف والمعلمػػيف وذلػػؾ لتوضػػيو بعػػض السإػػاط المرتبطػػة ًا لءػػًؿ مػػف الارشػػادي دلػػيً  تإػػديـ  -1

بإلػػػػؽ الرياضػػػػيات وأ راضػػػػ  ومظػػػػاـره ومػػػػدي تػػػػأنيره  لػػػػي التسصػػػػيؿ فػػػػي الرياضػػػػيات بصػػػػدة 
لاصػة والمػػواد اتلػػري بصػػدة  امػػة ولاصػة المرتبطػػة بالرياضػػيات   با ضػػافة إلػػي البرسػػاما 

للدض التػوتر الساشػل لػدي ـ  سػد تعػامل ـ مػص الم ػاـ الساػابية وزيػادة النإػة  يذللت ما رشادي 
 في أسدا ـ والذي بدوره يؤدي إلي لدض قلؽ الرياضيات.
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ػػو  مإيػػاس  قلػػؽ الرياضػػيات لػػدي ت ميػػذ المرسلػػة ا بتدائيػػةتإػػديـ أداة لتشػػليص    -5 قلػػؽ ـو
والػذي ُيعػد  Children's Anxiety in Math Scale (CAMS)فػي الرياضػيات  اتطدػاؿ

قلػػػػؽ الرياضػػػػيات لػػػدي الت ميػػػػذ مػػػػف الصػػػؼ اتوؿ وستػػػػي اللػػػػامس أداة  يػػػدة فػػػػي تشػػػليص 
 ب.Jameson, 2013   امياوف ءما ذءرت درااة ا بتدائي

 مصطمحات ومفاىيم الدراسة:
 Mathematics Learning Disabilitiesصعوبات تعمم الرياضيات ... 

ضية للدرد  لي الر ـ مف توافر العمر الزمسي والذءاء المساابيف اسلداض  ير متوقص في الإدرة الريا
وتتضمف  دـ الإدرة  لي : العد   تعلـ  دوؿ الضرب   ف ـ المشء ت الرياضية   أداء العمليات 

 American Psychological Associationالساابية   قراءة الرموز العددية وساخ اترقاـ.  

(APA), 2015, P.628.ب 
 Mathematics Anxiety ... رياضياتقمق ال

ا مف الم اـ الرياضية.  (APA, 2015, P.628  شعور بالتوتر المرتبط باتداء في السااب و يـر
 

 Cognitive Behavioral Counsellingانًعزفي انسهوكي ...  االرشاد

ًا مف ل ؿ السداي والذي يعمؿ  لي تءامؿ السظريات المعرفية والتعلـ مع ا رشادشءؿ مف أشءاؿ 
أف المت يرات المعرفية  ا رشادالمعرفي والالوءي   ويدترض ذلؾ  ا رشادمشتإة مف  ارشاديةدما فسيات 

وا سدعالية والالوءية تؤنر في بعض ا البعض   وبذلؾ ي دؼ إلي التعرؼ  لي معتإدات العميؿ ال تءيدية 
ي والدسيات الالوءية لتسإييؽ ذلؾ التعديؿ   والوءيات  المشءلة وتعديل ا مف ل ؿ إ ادة البساء المعرف

 ب.APA, 2015,p.202 .)ويطلؽ  لي  أيضًا التعديؿ المعرفي الالوءي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 Mathematics Learning Disabilitiesأواًل : صعوبات تعمم الرياضيات .. 

 تعريف صعوبات تعمم الرياضيات: -1

ب بأس ا تتمنؿ في مشء ت إ راء 331  ص  2,,1يؿ المعايطة   رف ا مصطدي الإمش ولل
ب بأس ا قصور في تعلـ 121  ص  3,,1 رف ا قسطاف الظاـر  العمليات الساابية وفي سؿ الماائؿ. و 

  ص 1,33المداـيـ الرياضية وما يتعلؽ ب ا مف  مليات ساابية . ءما  رف ا  بد الدتاح الشريؼ  
لتي تتعلؽ بإدرة الإدرة الطدؿ  لي تعلـ الم ارات الرياضية ءال مص والطرح ب بأس ا تلؾ الصعوبات ا313

ب بأس ا 314 ص ,1,3وفي ـذا الاياؽ    رف ا تياير ءوافسة و مر  بد العزيز  والضرب والإامة. 
زياد ال   وآلروف في سيف أف  دـ قدرة التلميذ  لي التعامؿ مص اترقاـ وءذلؾ المعاد ت الرياضية . 
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ب  رف ا بأس ا  دـ الإدرة  لي تعلـ الم ارات اتاااية في السااب ءال مص والطرح 322  ص1,33 
 والضرب والإامة.

 مظاىر صعوبات تعمم الرياضيات: -2

بأف ـساؾ م مو ة مف المظاـر  Emerson, & Babtie (2010, p.1) اميراوف وبابتي أشار
نؿ في : صعوبة تعلـ العد وتذءر الرقـ الذي يتبص المرتبطة باتطداؿ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات تتم

  لدي ـ مد وـ  4أءبر مف  1    يد موا الع قة بيف اترقاـ منؿ  ,1- ,3آلر ولاصة اترقاـ بيف 
واسد للعدد و  يد موا ءيدية  مص  دد مف اترقاـ للسصوؿ  لي ـذا العدد والذي يعرؼ بترابط اترقاـ 

فإط   قصور في إ راء العمليات الساابية ءال مص والطرح والضرب  1  1 ـو ترابط ؿ 4فمنً  الرقـ 
 والإامة   صعوبة تسديد الإيمة المءاسية للرقـ. 

اض ومظاـر بأف ـساؾ م مو ة مف أ ر  Judd (2012, pp. 90-91)  ود وفي ـذا الصدد أوضو
وبة إدراؾ والتعرؼ  لي : صعوبة تعلـ العد  صعبالنسبة لألطفال الصغار صعوبات تعلـ الرياضيات  

أطداؿب   ذاءرة ضعيدة  5ايارات    5أسصسة    5اترقاـ المءتوبة   صعوبة ربط الرقـ بالعالـ المسيط  
لتذءر اترقاـ   صعوبة تسظيـ اتشياء في طرؽ مسطإية   ءوضص اتشياء الدائرية في مءاف واسد والمربعة 

: مشءلة تعلـ إ راء العمليات الساابية  ال مص والطرح أيا تاننسثح نتالييذ انًذرسح في مءاف آلرب   
  ذاءرة طويلة المدي ضعيدة للوظائؼ الساابية    دـ  الرياضيةوالضرب والإامةب  مشءلة سؿ الماائؿ 
  صعوبة قياس اتشياء   ت سب اتلعاب التي تتطلب  الرياضيةا رتياح  سد التعامؿ مص المصطلسات 

: صعوبة تإدير تءلدة الداتورة   مشءلة تعلـ المداـيـ  لمراىقين والراشدين, وفيما يخص اااتراتي ية
اتاااية    دـ الإدرة  لي التعامؿ مص دفتر الشيءات   مشء ت مص  الرياضيةب اسب السإائؽ  الرياضية

 مد وـ الوقت    دـ الإدرة  لي اي اد مدالؿ متعددة لمشءلة واسدة. 
ة    دـ إلي الط قة الرياضيبأف ا فتإار  Sittiprapapom (2012,p.10) ايتيبرابوـ وأءد ذلؾ

الإدرة  لي التعرؼ  لي العوامؿ المشترءة ومضا دات ات داد   ضعؼ الم ارات الساابية اتاااية   
   دـ الإدرة  لي  الرياضية دـ الإدرة  لي ف ـ الماائؿ اللدظية أو التطبيإية   ا فتإار إلي ف ـ المداـيـ 

السرءي    -معلومات  ير المرتبطة بالموضوع   قصور في م ارات ا دراؾ البصري أو البصريفرز ال
 تمنؿ مظاـر صعوبات تعلـ الرياضيات.

 تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات: -3

 سدما يإوـ المعلـ بتإييـ التلميذ ذو صعوبة تعلـ الرياضيات فإس  ي ب تإييـ مدي وااص مف 
ل ا   قة بالرياضيات   فإد تاتلدـ التبارات الورقة والإلـ في الرياضيات    الالوءيات والم ارات التي
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ولءف ي ب أف يءوف التإييـ أشمؿ مف ذلؾ   فإف التإييـ ي دؼ إلي الءشؼ  ف ءيدية ااتلداـ الدرد 
ا في السياة اليومية   وفيم التي توا   لسؿ ماتويات متإدمة مف المشء ت  الرياضيةلألرقاـ والمداـيـ 

الإدرة  لي إ راء الم ارات الساابية اتاااية  (1)يلي بعض الم ارات والم ا ت التي يمءف تإييم ا: 
الإدرة  لي توقص ا  راءات المساابة في المواقؼ الملتلدة    (2.)ءالعد وال مص والطرح والضرب والإامة 

ظيـ اتشياء في أماءس ا الإدرة  لي تس(3)أي ي ب أف يعرؼ متي ي مص   يإاـ   يطرح أو يضرب. 
 (Judd, 2012, pp. 90-91).الإدرة  لي قياس أو البار الوقت  ااتلداـ الماؿ. (4)وطرق ا المسطإية.

بأف ـساؾ م مو ة مف  Emerson, & Babtie (2010, pp.12-13) اميراوف  وبابتي وأوضو
ي :   اللطوات  التي ي ب اتبا  ا لتشليص اتطداؿ ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات ابدا الحديث ب 3ـو

: سيث يتسدث الإائـ بعملية التإييـ مص الطدؿ  ف ما يسب ويءره بالمدراة   وما الذي ياتمتص  مع الطفل
ب  دالؿ المدراة وشعوره سسو الرياضيات  وأي ال واسب في الرياضيات يؤدي في ا بشءؿ  يد وال واسب 

:  ف طريؽ ا باء والمعلميف ات من المصادرالحصول عمي معمومب1اتلري التي ي د في ا صعوبة.  
:  التقييمات التربوية والنفسيةب 1والمربيف والذي ياا د ذلؾ في راـ صورة ءلية  ف صعوبات الطدؿ.  

سيث ياتلدـ اتلصائييف السداييف والتربوييف العديد مف المإاييس لتإدير الإدرات العإلية للطدؿ   ويعد 
مف المإاييس التي تاتلدـ  لي مدي وااص لتإدير الإدرات  "الطبعة الرابعة"مإياس وءالر لذءاء اتطداؿ 

ب يعد أداة تشليصية Gillham & Hesse, 2001العإلية   ءما أف التبار فسص اترقاـ اتاااية لػ  
  مساابة.

ب بأس  يمءف لألب إ راء 311-311  ص ص 1,33وفي ـذا الاياؽ   ذءر  بد الدتاح الشريؼ  
ي ءما يلي : بعض ا لت بارات البايطة للطدؿ للتعرؼ  لي مدي معاسات  مف صعوبات تعلـ السااب ـو

ساب قدرات    أف  ,,3أو  ,4أو  14أو ,3أطلب مف الطدؿ أداء ما يلي   أف يعد ستي العدد  (1)
يذءر أاماء ات داد المو ودة في الءتاب أو المءتوبة  لي الابورة   أف يسؿ ماائؿ  لي ات داد 

صسيسة في ال مص أو الطرح أو الضرب أو الإامة أو الءاور العشرية إذا ااتطاع ذلؾ   ا ٍط للطدؿ ال
ماائؿ ترتبط بالوقت والزمف والطوؿ والسإود   ااأؿ الطدؿ أف يسؿ ماائؿ تعتمد  لي التعبير الل ويب. 

ية الاابإة ستي يمءف  سظ مدي معرفة الطدؿ بالسإائؽ اتاااية وقدرت   لي أداء العمليات السااب(2)
قارف بيف قدرات   لي أداء الم ارات  (3)تإدير ماتوي الطدؿ في تعلـ الم ارات اتاااية للسااب . 

الاابإة وبيف قدرات  الدعلية في التسصيؿ الدرااي لمعرفة مدي التبا د بيس ما فإذا ءاف التبا د بمإدار 
قارف بيف ماتوي المادة العلمية المإدمة  (4)ااب.استيف أو أءنر ف ذا يعسي أف يوا   صعوبات تعلـ الس

فإف ل ا تأنير تعرؼ  لي قدرات  الل وية ( 5)وبيف قدرات الطدؿ السمائية فلربما تءوف المادة فوؽ قدرات .
ءبير  لي قدرت   لي تعلـ السااب. باةضافة إلي ما ابؽ ي ب م سظة أسماط اتلطاء الساابية ا تية 



 ات تعمم الرياضياتفعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض قمق الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوب

 د.عمي ثابت ابراىيم حفني

7102ديسمبر                                                               - 60 
-                                العدد الثالث والثالثون                       

     

ابة وقراءة ات داد بشءؿ متالاؿ ومستظـ   صعوبة ادراؾ وف ـ قيـ اللاسات   :  دـ الإدرة  لي ءت
صعوبة راـ اتشءاؿ أو التمييز بيس ا    دـ معرفة قوا د العلمليات الساابية منؿ إشارات ال مص والطرح 

  فس ده يطرح بدً  مف أف ي مص   اللطأ في إ راء العمليات الساابية  لطوات سؿ الماائؿب.
بأس  يمءف تشليص صعوبات تعلـ  Kucian and Aster (2015) ءواياف   وآاتر أشارءما  

الرياضيات مف ل ؿ إ راء  ملية تإييـ متعددة اتبعاد تشمؿ تسديد سإاط الإوة والضعؼ في الم ا ت 
ة ا تية : العمليات العددية والساابية   الم ارات اتدائية والساية والعصبية   الوظائؼ ا  تما ي

 وا سدعالية للطدؿ   التاريخ اتاري والطبي والتعليمي.

 Mathematics Anxietyثانيًا : قمق الرياضيات .. 
 انخهفيح انتاريخيح نمهك انزياضياخ: -1

ـ   بدأ ,344لعإود   ارتبط مإرر الرياضيات باللوؼ والإلؽ لدي بعض الت ميذ   مص بدايات  اـ 
واستشار الملاوؼ وا ت اـات الالبية ت اه الرياضيات لدي الت ميذ  الباسنوف والمربيف بإدراؾ أـمية

واسدة مف   Goughـ   قدـ 3445دي  اـ فوظ رت درااات تساوؿ التعرؼ وتسديد تلؾ الظاـرة   
اتوراؽ البسنية اتوائؿ في ـذا الم اؿ   سيث تضمست تلؾ الورقة بعض الم سظات التي تشير بأف 

يوا  وف صعوبات اسدعالية مص الرياضيات   مما أدي إلي فشل ف في مإرر اةساث  تلميذات بعض 
ووصؼ اللوؼ وت سب الرياضيات الذي يدراوس ف بالر ـ مف تإدم ف اتءاديمي في المإررات اتلري   

نـ قدمت أوؿ ورقة لماا دة تلؾ الدئة مف الت ميذ   الرياضيات " ءمرض " ياتد ي التدل ت الع  ية 
ـ والتي درات 3442في  اـ  Dreger and Aikenيبية ـامة  ف قلؽ الرياضيات بوااطة بسنية ت ر 

  وءاست   والذي وصد  بأس  اات ابات اسدعالية البية ت اه الرياضيات  قلؽ اترقاـ لدي ط ب ال امعة
وأشاروا بأف التسليؿ السداي  بااتلداــذه الورقة ـامة لعدة أاباب مس ا أس ـ قدموا بعض السإاط المرتبطة 

اةلداؽ في السااب ربما يرتبط بسماية اتم ات الزائدة  لي أبساءــ   وبذلؾ أوضسوا بأف العوامؿ 
 & ,Richardsonواويف     في سيف ريتشارداوف  السداية يمءف ل ا اف تعرقؿ التدوؽ في الرياضيات

Suinn (1972) د التعامؿ مص اترقاـ وسؿ  رفا قلؽ الرياضيات بأس  ض ط يابب ردود أفعاؿ البية  س
 ; Ashcraft et al., 2007, p.330  الماائؿ الرياضية في البيئات اتءاديمية والسياة اليومية

Mahmood, & Khatoon, 2011 ; Ruff, & Boes,2014 .ب 
 تعزيف لهك انزياضياخ: -2

عامؿ مص يسطوي قلؽ الرياضيات  لي أفءار البية والوءيات ت سبية وشعور بالض ط  سد الت
المشء ت الساابية اواء في السياة اتءاديمية أو السياة العامة   وفيما يلي  رض لبعض تعريدات قلؽ 

 الرياضيات.
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بأس  اات ابة اسدعالية للبرات البية  Ashcraft et al. (2007, p.329) اشءرافت وآلروف  رف 
 رياضية أو ا اتد ؿ الرياضي.لدي بعض اتفراد  سدما يوضعوا في مواقؼ تتطلب سؿ المشء ت ال

بأس  شعور بالتوتر في  Wadlington, & Wadlington (2008) وادليس توف   و وادليس توف و رف 
ءؿ المواقؼ التي تتطلب التعامؿ مص الرياضيات وءره أي شل ل    قة بالرياضيات وبذؿ م  ود ووقت 

 Devine, Fawcett, Szűcs, & Dowker ديدايف   فاوات   ازءس   ودوءر ءما  رف . في ت سب ا

مالوسي   اءافير  ولإد  رف  بأس  سالة مف التوتر و دـ ا رتياح المرتبطة بأداء الم اـ الرياضية. (2012)
ا اتفراد  سدما  Maloney, Schaeffer, & Beilock (2013)  وبيلوؾ  بأس  ردود فعؿ البية يظ ـر

  ت الرياضية.يوضعوا في المواقؼ التي تتطلب سؿ المشء 
بأس  مشا ر البية  Beilock, & Maloney (2015) بيلوؾ   ومالوسي و لي ال اسب ا لر   رف 

ا العديد مف اتفراد  سد تعامل ـ مص الرياضيات  واتدؽ ءًؿ مف .تتضمف التوتر واللوؼ والتي يظ ـر
Harrari et al.(2013) ; Passolunghi, Caviola ,Agostini, Perin, & Mammarella 

بأس  شعور بالتوتر  سد التعامؿ مص اترقاـ وسؿ المشء ت  في تعريد ـ لإلؽ الرياضيات (2016)
  .الرياضية في السياة اليومية والمواقؼ اتءاديمية

 أعزاض لهك انزياضياخ: -3

ـساؾ م مو ة مف المظاـر وات راض بم رد م سظت ا لدي الطدؿ يمءف الإوؿ بأس  يوا   قلؽ 
 ت   وفيما يلي  رض ل ذه ات راض.الرياضيا
بأف اتفراد الذيف يوا  وف قلإًا مرتدعًا  Ashcraft, & Krause (2007) اشءرافت   وءراوس ذءر

في الرياضيات يت سبوا المإررات ا لتيارية المرتبطة بالرياضيات اواء في المدراة الناسوية أو ال امعة   
لتلصصات التي تتطلب ااتلداـ الرياضيات   و سد تلر  ـ مف و سد التساق ـ بال امعة فإس ـ يت سبوا ا

 ,Luo وليوليو   واسا    ال امعة فإس ـ يت سبوا الم ف التي تتطلب التعامؿ مص اترقاـ الساابية. ءما أشار

Wang and Luo (2009)  إلي أف قلؽ الرياضيات  بارة  ف م مو ة مف ا ات ابات ا سدعالية
لت ميذ  سد موا  ة المشء ت الرياضية والساابية   سيث يستاب ـ الشعور بالدزع الالبية والتي تسدث ل

وا ءتئاب والع ز والتوتر واللوؼ   ويصاسب ذلؾ م مو ة مف ات راض الدايولو ية ال ادية ءالتعرؽ 
 وضيؽ التسدس ويظ ر  لي  آنار ا   اد والتعب والإل والشداه ال افة وشسوب الو  . 

بأف ـساؾ م مو ة مف ات راض المصاسبة لإلؽ الرياضيات تتمنؿ  Blazer (2011) ب زر وأوضو
( 2.)وتضـ زيادة معدؿ ضربات الإلب وبرودة اتطراؼ واضطراب المعدة والدوار ( الجسدية1)في : 
وتضـ ت سب  ( السموكية3)وتضـ  دـ الإدرة  لي الترءيز والشعور بالع ز واللزي والملاوؼ.  النفسية

ياضيات وار اء الوا بات المسزلية للرياضيات ستي اللسظة اتليرة و دـ ا ستظاـ في الدرااة. سصص الر 
بأف أ راض قلؽ الرياضيات تتمنؿ في زيادة معدؿ ضربات  Finlayson (2014) فيس ياوف وأءد ذلؾ
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بالع ز   الإلب    دـ استظاـ التسدس   التعرؽ   الر دة   قضـ اتظافر   اضطراب المعدة   الشعور 
 دـ النإة في السدس   التعصب   الشعور با سباط  سد المساولة و دـ الس اح في ا    دـ معرفة مف أيف 
يبدأ للسصوؿ  لي ا  ابة الصسيسة  ا رتباؾ   الر بة في م ادرة الدصؿ والذـاب للمسزؿ  الشعور 

 ف نـ ءراـية مإرر الرياضيات. بالض ط أنساء ا لتبارات أو قبل ا    دـ ا اتماع لشرح المعلـ وم
م مو ة مف ات راض المرتبطة بإلؽ الرياضيات  Harrari et al. (2013) ـاراري وآلروف وللص

ي : أقؿ مشارءة في سصة الرياضيات    دـ ا اتمتاع بدرااة مإرر الرياضيات   لدي ـ  لدي الت ميذ ـو
  قيمة وفائدة مف تعلـ الرياضيات. وفي ضوء  ادراءات البية  ف قدرات ـ في الرياضيات   يشعروا بأس 

بأف اتطداؿ ذوي قلؽ الرياضيات يظ ر  لي ـ التدءير الصاـر  Kulkin (2016) ءولءف ذلؾ أشار
 وال امد واتداء الضعيؼ في الرياضيات وت سب ا ومإاومة تو ي  التدءير سسو الرياضيات.

 
 

 مهك انزياضياخ:ن انعوايم انًؤديح -4

للت اتاباب والعوامؿ وراء ظ ور قلؽ الرياضيات لدي بعض الت ميذ ما بيف البيئة تعددت وتدا
 واتءاديمية والمعرفية والشلصية   وفيما يلي  رضًا لتلؾ اتاباب.

بأف  دـ قدرة معلمي الرياضيات  لي شرح المداـيـ  Scarpello (2007) اءاربيلو أوضست درااة
ط ب   إ طاء التعليإات الت ديدية و دـ و ود الدافص والسماس بشءؿ ءاٍؼ   دـ الصبر  لي ألطاء ال

 & ,Jain ويتدؽ ءًؿ مف سسو تدريس مإرر الرياضيات   ءؿ ذلؾ قد يؤدي إلي ظ ور قلؽ الرياضيات.

Dowson (2009) ;Rubinsten, & Tannock (2010) ; Eden et al. (2013)   بأف أاباب قلؽ
و دـ الإدرة  والنإة بالسدس وتضـ اسلداض تإدير الذات الشخصية ( االسباب1)الرياضيات تتمنؿ في : 

 وتشمؿ ( االسباب المعرفية العقمية2.) لي التعامؿ مص المواقؼ المسبطة والل ؿ والتعرض للت ديد
 دـ  اللصائص الدطرية اواء ءاست اسلداض سابة الذءاء أو الإدرات المعرفية الضئيلة في الرياضيات أو

وتضـ لبرات الصؼ الدرااي الالبية ءالءتب  ( األسباب البيئية3)المداـيـ الرياضية.الإدرة  لي ف ـ 
 الدرااية ال امضة والترءيز  لي السدظ دوف الد ـ و دـ ءداءة معلـ الرياضيات. 

بأف ـساؾ العديد مف العوامؿ التي  Ruff, & Boes (2014) رؼ  وبويس ت درااةأشار في سيف 
ويتمنؿ  اجتماعيؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة اةبتدائية   مس ا ما ـو يمءف أف تؤدي إلي ظ ور قل

ـ واسلداض الماتوي ا  تما ي وا قتصادي  في التمييز العرقي أو العسصري و دـ تش يص الوالديف تبساـؤ
ساؾ  بGeist,2010  لألارة يتمنؿ ف األكاديميوالمتمنؿ في قصور أداء الذاءرة العاملة   أما  المعرفي  ـو

في مس ا الرياضيات التإليدي الماتلدـ في الدصوؿ الدرااية وطرؽ وأااليب التدريس  ير الدعالة وقلؽ 
 الرياضيات لدي المعلميف أسدا ـ.
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بأف  Vásquez-Colina et al. (2014) ءوليسا وآلروف -فااءويز وفي ـذا الصدد أشارت درااة
قد يستإؿ قلؽ الرياضيات مف الوالديف  (1) ـساؾ بعض اتاباب لظ ور قلؽ الرياضيات وتشمؿ :

والمعلميف إلي أطدال ـ   ليس ورانيًا   ولءف  ف طريؽ سمذ ة الالوءيات المرتبطة بعدـ ا رتياح في 
اااليب التدريس اللاطئة والتي تضـ  دـ مرا اة الدروؽ الدردية بيف  (2)التعامؿ مص مإرر الرياضيات.

نؼ يوميًا   ا صرار  لي أف ـساؾ طريإة واسدة للسؿ الصسيو و عؿ   ا طاء وا ب مسزلي مءالت ميذ 
 دـ س اح التلميذ في مإرر الرياضيات قد يءوف  (3)الماائؿ الرياضية وايلة  إاب للالوؾ اللاطل.

اببًا لإلؽ الرياضيات ويرتبط ذلؾ بعدة  وامؿ مس ا اوء تعليـ الرياضيات    دـ و ود  دد ءاٍؼ مف 
الءتب المدراية  ير المد ومة   معلومات لاطئة سوؿ الرياضيات ءدءرة أف  سصص الرياضيات  

 Puteh, & Khalin (2016)  بوتي    ولاليف وذءرت درااة الذءور أفضؿ مف اةساث في الرياضيات.
بأف ـساؾ العديد مف العوامؿ التي قد تؤدي إلي سدوث قلؽ الرياضيات ءضعؼ المساـا الدرااية 

 المرتبطة بالرياضيات   الض وط اتارية وشلصية المعلـ وطريإة  رض  للدرس. واللبرات الالبية
إلي معرفة أنر العوامؿ الورانية  Wang et al. (2014) واسا وآلروف ـدفت درااةوفي ـذا الاياؽ  

طدؿ توأـ مف بويضة واسدة  131لدي اتطداؿ ذوي قلؽ الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 
ـ  325ذءر   315مف بويضتيف ملتلدتيف   143أسنيب و  ,31ذءر   41  أسنيب بلم متواط ا ماـر

 Mathematicsاسة   وااتلدمت الدرااة مإياس تإدير قلؽ الرياضيات للمرسلة ا بتدائية  31

Anxiety Rating Scale- Elementary (MARS-E) (Suinn, Taylor, & Edwards, 1988 ب
  وأوضست  Woodcock-Johnson Tests of Achievementسصيؿ  وساوف للت-التبار وودءوؾو 

ير ص قلؽ  التوائـ ذي الدئتيف  بويضة واسدة   بويضتيفب مف اتطداؿ 5,5ستائا الدرااة إلي أف 
مس ـ ير ص قلؽ الرياضيات إلي العوامؿ البيئية  1,5الرياضيات لدي ـ إلي العوامؿ الورانية   في سيف أف 

لؽ الرياضيات   ير ص فإط إلي الت ارب الالبية مص الرياضيات   ولءف قد ير ص   مما يشير إلي أف ق
  إلي  وامؿ ورانية.  

إلي التعرؼ  لي بعض اتاباب المؤدية إلي  Finlayson (2014) فيس ياوف ـدفت درااةءما  
ـ م ,2قلؽ الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف  -,1ا بيف معلـ ما قبؿ اللدمة تراوست أ ماـر

بالمرسلة  11بالمرسلة المتواطة    ,3بالمرسلة ا بتدائية    31اسة يوا  وف قلؽ الرياضيات   ,1
وااتلدمت الدرااة ااتبياف قلؽ   يوا  وف قلؽ الرياضياتب    1بالمرسلة ال امعية    11الناسوية   

اتاباب وراء ظ ور قلؽ وأشارت ستائا الدرااة إلي أس  مف بيف ب  Seidmann, 1991الرياضيات  
الرياضيات :  دـ النإة بالسدس واللوؼ مف الدشؿ وأااليب التدريس والمماراات التعليمية  ير الدعالة 

 . و دـ المشارءة دالؿ الدصؿ
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 ,Aksu, Ozkaya اءاو   اوزءايا    يدؾ   وءوسيال لو ويؤءد ما ابؽ ما أشارت إلي  ستائا درااة

Gedik & Konyalioglu (2016)  بو ود   قة ارتباطية االبة بيف الءداءة الذاتية ءواسدة مف
ا اباب ا سدعالية وقلؽ الرياضيات   سيث ااتلدمت الدرااة مإياس الءداءة الذاتية 

 Tasdemir,2003  ب   وااتبياف معال ة اتلطاءHenize et al., 2011 ب   ومإياس قلؽ الرياضيات
 Ikegulu,1988ا ب   طبإت  لي  يسة ق ـ ما  342أسني    311تلميذ   111دـر ذءرب تراوست أ ماـر

اسة   وذلؾ ب دؼ التعرؼ  لي دور الءداءة الذاتية الرياضية وتعلـ معال ة اتلطاء في  35-31بيف 
 التسبؤ بإلؽ الرياضيات.

 تشخيص لهك انزياضياخ: -5

ات  بد مف الر وع بأس   سد مساقشة قلؽ الرياضي Dowker et al. (2016) دوءر وآلروف أشار
إلي الطرؽ التي ااتلدمت لدراات    ول ذا يتطلب درااة قلؽ الرياضيات التيار الطرؽ المساابة لإياا    
سيث تضمست معظـ طرؽ التإييـ لإلؽ الرياضيات ا اتبياسات ومإاييس التإدير والتي  البًا ما تاتلدـ 

 Dreger, & Aikenقلؽ الرياضيات بوااطة مص المراـإيف والراشديف   فوضص أوؿ ااتبياف لتإدير 

 Mathematics Anxiety Rating Scale  نـ ظ ر مإياس تإدير قلؽ الرياضيات  (1957)

(MARS)  بوااطةRichardson, & Suinn (1972)  نـ مإياس  Fennema- Sherman 

Mathematics Attitude Scale  بوااطةFennema, & Sherman (1976)  ًنـ ظ رت  سإا   
مإاييس التإدير المصورة  اتلدام ا مص أطداؿ المرسلة ا بتدائية ءااتبياف الإلؽ وا ت اه سسو الرياضيات 

The Mathematics Attitude and Anxiety Questionnaire (MAAQ)  بوااطةThomas, & 

Dowker (2000)  وسدينًا مإياس ات اه اتطداؿ سسو الرياضيات  The Children's Attitude to 

Math Scale (CAMS)  بوااطةJames (2013).  
بأف أوؿ البارزيف في  Ashcraft et al. (2007, p.330 اشءرافت وآلروف وفي ـذا الاياؽ أوضو 

سيسما وضعوا مإيااًا  Richardson, & Suinn (1972)وضص أداة لتشليص قلؽ الرياضيات ـما 
ءأوؿ  Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS)لتشليص قلؽ الرياضيات تست مامي 

 4إلي  عمي االطالق بارة ل ا بدائؿ تتراوح مف   در ة واسدة للبديؿ  43مءوسة مف  شاملةأداة تإيمية 
ـ في المواقؼ التي ل ا  كثيراً در ات للبديؿ  ب   وفي ا يطلب مف ذوي قلؽ الرياضيات وصؼ مشا ـر

  فتو ءتاب  عمي سبيل المثالفي السياة اليومية     قة بالرياضيات اواء في ال اب اتءاديمي أو
الرياضيات أو ا تإادــ بعدـ قدرت ـ  لي سااب الداتورة في المطعـ ب   ودر ة المإياس يتـ سااب ا مف 

 در ة.  ,54 -43 بارة وبذلؾ فإف الدر ات اوؼ تتراوح مف  43ل ؿ  مص در ات 

 Jameson (2013)  امياوف درااةرياضيات   ومف الدرااات التشليصية التي تعاملت مص قلؽ ال
والتي وضعت مإيااًا لتشليص قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   سيث تءوست  يسة 
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تلميذ  31تلميذ مف المرسلة ا بتدائية مف الصؼ اتوؿ وستي اللامس ا بتدائي   513الدرااة مف 
تلميذ بالصؼ الرابص    3,5تلميذ بالصؼ النالث    3,1تلميذ بالصؼ الناسي   3,5بالصؼ اتوؿ   

ـ ما بيف  55 اسوات   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ  ,3 -1تلميذ بالصؼ اللامس ب تراوست أ ماـر
  وأوضست ستائا  Children’s Anxiety in Math Scaleالرياضيات لألطداؿ مف ا داد الباسث 

ييف وأداة فعالة في التشليص المبءر لإلؽ الرياضيات بدًء الدرااة بأف المإياس يتمتص بنبات وصدؽ  ال
  مف الصؼ اتوؿ ا بتدائي.

 & ,Núñez-Peña, Guilera بيليشيوسي  -بيسا    يوليرا   واواريز -سيوسز درااةءما ـدفت 

Suárez-Pellicioni (2014)  إلي التسإؽ مف ص سية مإياس قلؽ الرياضيات للعبارة المدردة في
إساث   ,13طالب   124الرياضيات لدي ط ب ال امعة  سيث تءوست  يسة الدرااة مف  تشليص قلؽ

ـ  14 اسة   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات للعبارة المدردة  132,2ذءورب بلم متواط أ ماـر
The Single-Item Math Anxiety Scale (SIMA)  وأشارت ستائا الدرااة إلي أف مإياس  SIMA 

بنبات وصدؽ  الييف ويعد أداة اريعة وفعالة في تإييـ وتشليص قلؽ الرياضيات لدي ط ب يتمتص 
 ال امعة.

دفت   ص سيةإلي التسإؽ مف  Ganley, & McGraw (2016) اسلي   ومء راو درااة ـو
المعدؿ في تشليص قلؽ الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف  –مإياس قلؽ الرياضيات لألطداؿ 

تلميذ  35تلميذ بالصؼ الناسي    43تلميذ بالصؼ اتوؿ    335   بالمرسلة ا بتدائية ميذتل 141
ـ ما بيف بالصؼ النالث اسوات   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات  4 -2ب تراوست أ ماـر

 ,.Revised- Math Anxiety Scale for Young children (Harrari et alالمعدؿ  -لألطداؿ

وأوضست ستائا الدرااة أف المإياس أداة مساابة لألطداؿ الص ار ويمءس  ماا دة الباسنيف    (2013
  لإل ابة  ف اتائلة ال امة  ف طبيعة وتطور قلؽ الرياضيات في ـذا العمر.

إلي   Carey, Hill, Devine and Szűcs (2017)ءاري   ـيؿ   وازءسءما ـدفت درااة 
ؽ الرياضيات الملتصر ودوره في تشليص قلؽ الرياضيات لدي التسإؽ مف نبات وصدؽ مإياس قل

ـ ما بيف  3251اتطداؿ والمراـإيف   سيث تءوست  يسة الدرااة مف   -3طدؿ ومراـؽ تراوست أ ماـر
 The Abbreviated Math Anxietyاسة   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات الملتصر  31

Scale (AMAS) (Hopoko et al.,2003)  وأوضست ستائا الدرااة إلي أف مإياس قلؽ الرياضيات  
الملتصر يتميز بنبات وصدؽ  الييف واس  أداة  يدة وفعالة في تشليص قلؽ الرياضيات لدي اتطداؿ 

 والمراـإيف. 
 لهك انزياضياخ وانتحصيم في انزياضياخ: -6
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رتدص يتميزوا بالسز ة الإوية بأف اتفراد ذوي قلؽ الرياضيات الم Ashcraft (2002) اشءرافت أشار
لت سب الرياضيات   مما يست ي ب ـ في س اية المطاؼ إلي إسلداض ءداءت ـ في الرياضيات مما يؤنر 
البًا  لي التسصيؿ في ذلؾ المإرر ويترتب  لي ذلؾ امتسا  ـ  ف أداء بعض الم ف ال امة والتي ل ا 

يات  إبة سإيإية للعديد مف الت ميذ ل ؿ المراسؿ يشءؿ قلؽ الرياضارتباط بااتلداـ الرياضيات. ولذلؾ 
الدرااية الملتلدة   سيث أف اتطداؿ ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص يتعلموا الرياضيات بشءؿ أقؿ مف 
ـ  دد قليؿ مف سصص الرياضيات وسصول ـ  أقراس ـ ذوي قلؽ الرياضيات المسلدض   وذلؾ لسضوـر

 . لي در ات أقؿ في ذلؾ المإرر
ؤدي قلؽ الرياضيات إلي قصور في أداء الم اـ الساابية وت سب أسشطة الرياضيات مما يترتب يءما 

 Woodتعامؿ قليؿ مص الم ارات الساابية   لي  اسلداض الم ارات الساابية والتيار الم ف التي تتطلب 

et al., 2012ؿ تمتد آناره ب   فإط  ائؽ للتسصيؿ في الرياضيات  لي أس قلؽ الرياضيات  و  يإتصر .ب
في يمءف لإلؽ الرياضيات أف يابب  ائإًا للتعلـ  فإس ال واسب الملتلدة مف سياة التلميذ    إلي الالبية

مما يترتب  لي  م ارات ضعيدة في الرياضيات والتي ل ا أنر البي  لي   بصدة  امة المإررات اتلري 
 ب.Ruff, & Boes, 2014المدي البعيد بالسابة للس اح اتءاديمي والتيار الم سة. 

 & ,Supekar, Iuculana, Chen اوبيءار   ايءيو سا   شيف   وميسوف وفي ـذا الصدد   أوضو

Menon (2015)  بأف قلؽ الرياضيات  بار  ف رد فعؿ اسدعالي البي يتصؼ بمشا ر التوتر في
سصيل ـ اتءاديمي في السا ت التي تتطلب تإديـ سلوؿ للمشء ت الرياضية مما يترتب  لي  اسلداض ت

الرياضيات   سيث يميؿ اتفراد ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص إلي ت سب المواقؼ التي ل ا   قة 
بالرياضيات وأقؿ متابعة للعلوـ والتءسولو يا وال سداة والم ف التي تتطلب ااتلداـ الرياضيات مإارسة 

في مرسلة الطدولة  لي و   اللصوص ل  باتفراد ذوي قلؽ الرياضيات المسلدض   إف قلؽ الرياضيات 
  واقب البية طويلة اتمد في الس اح اتءاديمي والم سي.

ذا ما أشارت  وبذلؾ يتضو أف ـساؾ   قة البية بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في الرياضيات   ـو
 ,Wu, Barth, Amin وو   آميف   مالءارسي   وميسوف إلي  بعض الدرااات الاابإة   ءدرااة

Malcarne, & Menon (2012)  والتي ـدفت إلي معرفة الع قة بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في
تلميذ  311الرياضيات لدي ت ميذ الصديف الناسي والنالث ا بتدائي   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 

ب بلم تلميذ بالصؼ النالث 21تلميذ بالصؼ الناسي    31أسنيب موز يف ءما يلي    21ذءر   ,4 
ـ   Scale of Earlyاسة   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات المبءر  32,3متواط أ ماـر

Math Anxiety(SEMA) "ومإياس وءالر للتسصيؿ الدردي "الطبعة الناسية Wechsler Individual 

Achievement Test- Second Edition (Wechsler, 2005)  واوضست ستائا الدرااة إلي و ود  
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  قة البية بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في الرياضيات   وأف قلؽ الرياضيات ل  تأنير البي  لي 
التسصيؿ في الرياضيات اواء ءاف ـذا الإلؽ مرتبط باترقاـ أو بالمواقؼ واللبرات ا  تما ية التي 

 تتطلب الرياضيات. 
ة طولية لإلؽ الرياضيات مف بإ راء دراا Vukovic et al. (2013) فوءوفيؾ وآلروفوقد قاـ 

ذءرب بلم  44أسني   45تلميذ   331الصؼ الناسي إلي النالث ا بتدائي   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 
ـ في الصؼ اتوؿ ا بتدائي  اسة   وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات  ,223متواط أ ماـر

 Woodcock-Johnson Tests of وساوف للتسصيؿ -لألطداؿ  الباسنيفب والتبار وودءوؾ

Achievement (WJ-III:Woodcock, McGrew, & Mather,1999)   وأوضست ستائا الدرااة  
إلي أف قلؽ الرياضيات يمنؿ مصدرًا لو ود صعوبات في اداء الم ارات الساابية وتطبيإات الرياضيات   

اتويات المرتدعة مف قلؽ الرياضيات ءما أف ـساؾ تسبؤ بأف اتطداؿ في الصؼ الناسي ا بتدائي  ذوي الم
 اوؼ يسصلوا بشءؿ أقؿ في الرياضيات  سد التساق ـ بالصؼ النالث ا بتدائي.

إلي معرفة   قة قلؽ الرياضيات  Ramirez et al. (2013) راميرز وآلروف ءما ـدفت درااة
ي تءوست  يسة الدرااة مف بالذاءرة العاملة والتسصيؿ في الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   س

 ,5ذءر   13تلميذ بالصؼ الناسي "  13أسني"    52ذءر   52تلميذ بالصؼ اتوؿ "  45تلميذ    315
ـ ما بيف  اسة   وااتلدمت الدرااة ااتبياف قلؽ الرياضيات  ,323 –اسة  425أسني"ب تراوست أ ماـر

 وساوف للتسصيؿ -وودءوؾوالتبار  Child Math Anxiety Questionnaire (CMAQ)للطدؿ 
Woodcock-Johnson Tests of Achievement (WJ-III:Woodcock, McGrew, & 

Mather,1999)   وا لتبار الدر ي إ ادة اترقاـDigit Span  مف مإياس وءالر لذءاء اتطداؿ
 Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Editionالطبعة الرابعة 

(Wechsler,2003) وأشارت ستائا الدرااة إلي و ود   قة ارتباطية االبة بيف قلؽ الرياضيات وءًؿ  
 مف التسصيؿ في الرياضيات والذاءرة العاملة.

لتسليؿ البروفايؿ المعرفي  Passolunghi et al. (2016) بااولوس ي وآلروف وفي درااة قاـ ب ا
لمرتدص والمسلدض   سيث تءوست  يسة الدرااة مف والتسصيؿ اتءاديمي للت ميذ ذوي قلؽ الرياضيات ا

ـ ما بيف  15تلميذ ذو قلؽ مرتدص    11تلميذ   11 اسة  31-33تلميذ ذو قلؽ مسلدض ب تراوست أ ماـر
ب والتبار تإييـ الإدرات الساابية وسؿ AMAS  وااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات الملتصر 

 & Calculation Abilities and Problem Solving Evaluation Test (Cornoldiالمشء ت 

Cazzola,2004)   ومإياس الإدرات العإلية اتااايةPrimary Mental Abilities Scale 

(Thurstone &Thurstone,1981)  وأوضست ستائا الدرااة إلي اف الت ميذ ذوي قلؽ الرياضيات   
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رياضيات والذاءرة قصيرة المدي والذاءرة العاملة المرتدص يوا  وف أداًء ضعيدًا  لي مإياس تسصيؿ ال
  مإارسة باتطداؿ ذوي قلؽ الرياضيات المسلدض.

إلي معرفة أنر قلؽ  Schleepen, & Van Mier (2016) اءليبف  وفاف ماير ءما اعت درااة
  سيث  الرياضيات  لي اتداء في السااب والإراءة والذءاء الاائؿ لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي

ـ ما بيف  32ذءر   32تلميذ   15تءوست  يسة الدرااة مف  اسة    33-4أسنيب تراوست أ ماـر
 The Revised Child Math Anxietyالمعدؿ –وااتلدمت الدرااة ااتبياف قلؽ الرياضيات للطدؿ 

Questionnaire (CMAQ)(Ramirez et al.,2016)  والتبار تيمبو للساابTempo Test 

Arithmetic (Devos,1992) ف للمصدوفات المتتابعة ڤوالتبار الإراءة لدقيإة واسدة والتبار را
Raven's Standard Progressive Matrices (RPM:Raven,1992)  وأوضست ستائا الدرااة  

إلي أف قلؽ الرياضيات لدي ا ساث يرتبط ارتباطَا  ءايًا مص اتداء في السااب والإراءة والذءاء الاائؿ   
  يسما لدي الذءور   يو د ارتباط بيف قلؽ الرياضيات والإدرات المعرفية الن نة.ب

 

 

 عالج لهك انزياضياخ: -7

إف التشليص والع ج المبءر لإلؽ الرياضيات ـاـ  دًا لزيادة التسصيؿ اتءاديمي في الرياضيات 
تتطلب ااتلداـ الرياضيات  و دـ ت سب سصص الرياضيات وقبوؿ ا لتيارات الم سية في الماتإبؿ والتي

 Ramirez et al., 2013رف , وبىيس ( . وأوضح Ruff, & Boes (2014) الستائا المترتبة  بأف
 لي قلؽ الرياضيات ل ا أنر ءبير  لي اسلداض التسصيؿ في الرياضيات   ول ذا أدرؾ الباسنوف أـمية 

ومف نـ وضص التدل ت الع  ية  معرفة أاباب قلؽ الرياضيات وارتباط ا بإسلداض التسصيؿ لدي ـ
للدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية والتي تضـ العمؿ ال ما ي دالؿ الدصؿ 
 والمساقشات المدتوسة وتعلـ اتقراف   ف ميع ا تدل ت    ية صالسة للدض سدة الإلؽ في الرياضيات.

بأف ـساؾ بعض ا اتراتي يات والدسيات  Iossi (2007, p.30-31) ايواي وفي ـذا الاياؽ   أشار
استراتيجيات مرتبطة بالمناىج وتشمؿ : التي يمءف ااتلدام ا للدض قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ 

وتضـ إ ادة تطبيؽ ا لتبار والتعلـ  ف بعد والدصوؿ ذات السوع الواسد ودورات تدريبية  الدراسية
ءالتءسولو يا واااليب التسظيـ الذاتي والتواصؿ    يسيةاستراتيجيات تدر للتلديؼ مف قلؽ ا لتبار   

ءالع ج با اترلاء والع ج السداي والذي يشمؿ الع ج الالوءي والمعرفي  واستراتيجيات غير تدريسية
 الالوءي.

بأف فسيات التسدس وا اترلاء أظ رت أداًء متميزًا  Brunyé et al. (2013)برايف وآلروف وأوضو 
ب الالبية للإلؽ  سيث أف اتفراد ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص والذيف ااتلدموا فسية في لدض العواق
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الرياضيات مإارسة باتفراد ذوي قلؽ الرياضيات  تسصيؿ ا اترلاء بشءؿ مسظـ ارتدص لدي ـ اتداء في
 ي وآلروفراميل ءما ذءر مما أدي إلي ارتداع الملاوؼ لدي ـ. تلؾ الدسيةالمرتدص والذيف لـ ياتلدموا 

Rameli et al.(2014)  بأس  ي ب ااتلداـ البراما ا رشادية والع  ية في لدض قلؽ الرياضيات لدي
ـ في الرياضيات   وبذلؾ فإف التو ي  وا رشاد المساابيف ضروري  تسصيؿ الت ميذ ستي يتساف أداـؤ

 ل ؤ ء الت ميذ قبؿ التساق ـ بال امعات.
بأف المعلـ دورًا سيويًا في  Vásquez-Colina et al. (2014) فءوليسا وآلرو  -فااءويز وأشار

تسمية ا ت اـات ا ي ابية سسو الرياضيات   وذلؾ مف ل ؿ براما التإييـ والتدلؿ المبءر والتي ل ا 
ذا ما أءده أـمية في سمو ا ت اـات ا ي ابية سسو الرياضيات.  .Dowker et al دوءر وآلروف ـو

للوالديف والمعلميف أف يءوسا سموذ ًا ل ت اـات ا ي ابية سسو الرياضيات وت سب بأس  يمءف  (2016)
 إظ ار المشا ر الالبية سسو الرياضيات أماـ اتطداؿ.

بأس   Wadlington, & Wadlington (2008) وادليس توف   وادليس توف ذءر وفي ـذا الاياؽ 
لص أوً  مف قلؽ الرياضيات   ومف   ة ألري في ءنير مف اتسياف يتطلب الس اح في الرياضيات التل

  إف الس اح في الرياضيات ياا د الت ميذ في التللص مف قلؽ الرياضيات أي أف الع قة تبادلية   
توفير بيئة تعليمية آمسة دالؿ الدصؿ الدرااي فالعإاب والالرية اواء  (1)في ب  لي المعلميف ما يلي : 
 (2)لي ا  ابات اللاطئة الصادرة  ف التلميذ دائمًا ما تءوف  ير مساابة .مف المعلـ أو باقي الت ميذ  

تإييـ الطرؽ  ير الم ددة وتإديـ اتسشطة التي تزيد مف س اس ـ في مإرر الرياضيات   فالراوـ البياسية 
مية يمءف يمءف ااتلدام ا ءأشياء مرئية تاا د الت ميذ في متابعة تإدم ـ   أاماء الت ميذ واتسشطة اليو 

ااتلدام ا في سؿ الءلمات المتإاطعة لزيادة الدافعية لدي ـ وماا دت ـ  لي ااتلداـ الماببات 
ماا دة الطالب في أف يصبو لدي  لبرة في  اسب واسد مف  واسب الرياضيات   فربما  (3)والرياضيات. 

ر الطريإة المساابة لسؿ طالب لدي  الإدرة  لي سؿ الءلمات المتإاطعة   وآلر لدي  الإدرة في التيا
تش يص وتعزيز ( 4)المشء ت   وطالب آلر لدي  الإدرة  لي تسظيـ المشء ت بشءؿ أفإي أو  مودي. 

الت ميذ بصدة مءررة  لي الس اسات الءبيرة والص يرة   وي ب تش يع ـ  لي قيمة تإدم ـ في التعلـ أءنر 
الشلصي سسو المواقؼ ويلبروف ت ميذــ  لي   رض المعلميف لإلإ ـ (5)مف قيمة اة ابة الصسيسة. 

الطريإة واتالوب الماتلدـ في التللص مف الإلؽ  سيث يطلب مس ـ وضص لطة للتللص مف الإلؽ 
تتمنؿ فيما يلي   ألذ سدس  ميؽ   نؽ في سداؾ   اطلب الماا دةب ويمءف وضص ذلؾ  لي السائط. 

ؽ الرياضيات وتسمية ا ت اـات ا ي ابية سسو تلعاب الرياضيات دور ءبير في التللص مف قل (6)
الرياضيات وتإديـ فرص التدا ؿ ا  تما ي والس اح في مإرر الرياضيات  وذلؾ  ف طريؽ الاماح 
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سا ي ب  لي المعلميف تش يص التعاوف بدً  مف  للت ميذ بالعمؿ في شءؿ أزواج تداء الم اـ الساابية   ـو
 ة مف اتااليب ال يدة لتش يص التعاوف ـو تشءيؿ م مو ات تعلـ تعاوسي. المسافاة بيف الت ميذ   وواسد

م مو ة مف ا اتراتي يات واتااليب التي يمءف ااتلدام ا مف  Blazer (2011) ب زر ولإد قدـ
  تتمنؿ تلؾ  بالنسبة لمتمميذِقبؿ الت ميذ والمعلميف للماا دة في التللص مف قلؽ الرياضيات   

في :   تعتمد فإط  لي الذاءرة   مارس الرياضيات يوميًا   رءز  لي س اساتؾ الاابإة    ا اتراتي يات
أطلب الماا دة  سد موا  ة مشءلة معيسة اواء مف معلمؾ أو والدؾ أو أقراسؾ   ااتلدـ أالوب 

  يمءف ااتلداـ  وفيما يخص المعمما اترلاء  ءالتسدس العميؽ والتأمؿ والتللص مف اةسباطب  
 اتراتي يات ا تية: تسمية سإاط الإوة وا ت اـات ا ي ابية سسو الرياضيات   ربط الرياضيات بالسياة ا

اااليب التعلـ والتدريس   اليومية   تش يص التدءير السإدي   تش يص التعلـ السشط   التسوع في ااتلداـ 
ب وضص الت ميذ في مواقؼ تسظيـ الط ب في م مو ات تعلـ تعاوسي   قدـ الد ـ والتش يص   ت س

مسر ة     تاتلدـ الرياضيات ءعإاب   ااتلدـ التءسولو يا في الدصؿ   ااتلدـ اتدوات الماا دة 
والواائؿ   ازالة اتفءار اللاطئة والشائعة   وتشمؿ الذءور أفضؿ مف اةساث في تعلـ الرياضيات   م ما 

  ـساؾ سؿ واسد فإط لءؿ ماألةب   ااتلدـ واائؿ ءاف المإرر صعبًا فإما أف تءوف  يد أو  ير  يد 
تإييـ متسو ة   ءاتائلة الشدوية والم سظة والمساقشة وا  ت التعلـ وا  ادة تطبيؽ ا لتبار 
والمشرو ات والبورتدوليوب     ز ت ميذؾ  لتبارات  الية الصعوبة  مف ل ؿ تدريب ـ  لي العمؿ 

الموقوتةب   التدريس ساب أالوب تعلـ التلميذ اللاص ب   تست ض ط  ف طريؽ مماراة ا لتبارات
 المتعلميف البصرييف " ااتلدـ الصور وا شءاؿ البياسية والءتب المدراية المصورة وأشرطة الديديو"   

السرءييف " التدريب العملي والتعلـ  –المتعلميف الامعييف " المساضرات والمساقشات"   المتعلميف اللمايف 
 "ب.با ءتشاؼ

وفي ضوء ذلؾ   تسو ت الدرااات التي ااتلدمت أااليب ارشادية و   ية للدض قلؽ الرياضيات 
ومن لمعلميف   التي اشترؾ في ا الدي الت ميذ في المراسؿ التعليمية الملتلدة   اواء المإدمة للت ميذ أو 

 ,Sun اوف   وبيزدرواءي درااة   الدراسات التي قدمت برامج ارشادية لمتالميذ ذوي قمق الرياضيات

& Pyzdrowski (2009)  والتي ااتعرضت بعض الدرااات التي ااتلدمت التءسولو يا في لدض قلؽ
والتي ااتلدمت  3,,1وستي  3441الرياضيات   سيث ااتعرضت تلؾ الدرااة الدرااات مسذ اـ 

 Ericموقص التءسولو يا في لدض قلؽ الرياضيات   ومف أ ؿ ـذا ال دؼ قامت بالبسث  لي 
  وأشارت ستائا ـذه درااة  ,5درااة وبعد قراءة الماتللصات وصؿ  ددــ إلي  ,3وااتللصت 

الدرااة إلي فعالية ااتلداـ التءسولو يا وبراما السااب ا لي في لدض قلؽ الرياضيات وتسايف اتداء 
 في الرياضيات لدي ت ميذ المدارس.
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للتسإؽ مف فعالية  Karimi, & Venkatesan (2009) ءاريمي  وفيسءاتيااف و اءت درااة
تلميذ  11برساما معرفي الوءي  ما ي في لدض قلؽ الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 

ـ ما بيف  ذءور  3تلميذ   31اسة   تـ تإايم ـ إلي م مو تيف اسداـما ت ريبية  31-31تراوست أ ماـر
إساثب   وااتلدمت الدرااة مإياس تإدير قلؽ  4ذءور   3تلميذ   32إساثب واتلري ضابطة  3  

 Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS: Alexander & Martray,1989)الرياضيات 
 لاة مدة ءؿ  لاة اا ة وسصؼ بواقص مرتاف أابو يًا  34والبرساما المعرفي الالوءي والذي تءوف مف 

  وأوضست ستائا الدرااة إلي ية والتوءيدية والسمذ ة   وضـ الدسيات التعرؼ والتعامؿ مص اتفءار الالب
و ود فروؽ دالة اسصائية بيف متواط در ات ت ميذ الم مو تيف الت ريبية والضابطة  لي مإياس قلؽ 

 الرياضيات لصالو الم مو ة الت ريبية تعزي إلي البرساما ا رشادي الماتلدـ في الدرااة. 
ا  ـ ما بيف تلميذ مف الصد 31و لي  يسة قدـر  33-2وؼ النالث إلي الاادس ا بتدائي بل ت أ ماـر
ب دؼ التسإؽ مف فعالية برساما ارشادي قائـ  لي الذاءرة  Sevey (2012) ايدي اسة   ُأ ريت درااة

العاملة في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   وااتلدمت الدرااة مإياس تإدير قلؽ 
مف مإياس  Digit Spanب وا لتبار الدر ي إ ادة اترقاـ MARS: Suinn et al., 1988الرياضيات  

 Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourthوءالر لذءاء اتطداؿ الطبعة الرابعة 

Edition (Wechsler,2003  وبرساما التدلؿ الع  يCogmed  و برساما واائط متعددة يتـ ـو
أاابيص   وأشارت ستائا الدرااة إلي  دـ فعالية البرساما في  4دقيإة يوميًا لمدة  ,1التدريب  لي  لمدة 

 لدض قلؽ الرياضيات ولءس  فعاؿ مص الذاءرة العاملة واتداء في الرياضيات.
دفت  إلي التسإؽ مف فعالية برساما ارشادي  Jansen et al.(2013)  اساف وآلروف درااةـو

دض قلؽ الرياضيات وتسايف اتداء في الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة بااتلداـ السااب ا لي في ل
 ,33تلميذ مف الصؼ النالث إلي الاادس ا بتدائي   1,2ا بتدائية   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 

ـ ما بيف  42ذءر   اسة   تـ تإايم ـ إلي م مو تيف إسداـما ت ريبية بلم  31 -3أسنيب تراوست أ ماـر
أسنيب    13ذءر   13تلميذ   41أسنيب واتلري ضابطة بلم قوام ا  14ذءر  31تلميذ   343قوام ا 

 The Math Anxiety Scale for Childrenوااتلدمت الدرااة مإياس قلؽ الرياضيات لألطداؿ 

(Chiu & Henry,1990)   والتبار تيمبو في الساابTTA ب   والبرساما ا رشادي بااتلداـ
و  بار  تطبيؽ  لي شبءة ا سترست لمماراة  Math Gardenة  ف سديإة الرياضيات الءمبيوتر ـو

دقيإة   34 -,3مرات اابو يًا وزمف ءؿ  لاة  4 -1الم ارات الساابية   سيث تـ تطبيؽ البرساما مف 
و ود فروؽ دالة اسصائية بيف متواط در ات ت ميذ الم مو تيف الت ريبية وأوضست ستائا الدرااة إلي 
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 لي مإياس قلؽ الرياضيات لصالو الم مو ة الت ريبية تعزي إلي البرساما ا رشادي  والضابطة
 الماتلدـ في الدرااة.
مإياس تإدير قلؽ الرياضيات  Katmada et al. (2014) ءاتمادا وآلروف وااتلدمت درااة

 MARSر في  التدريب وبرساما بااتلداـ اتلعاب التربوية والذي ااتم ب والتبار التسصيؿ في الرياضيات
ا  أابوع 35لمدة  ـ ما بيف  35ذءر   11تلميذ   12مص  يسة قدـر اسة  35 -31أسنيب تراوست أ ماـر

وذلؾ ب دؼ التسإؽ مف فعالية برساما باللعب في لدض قلؽ الرياضيات وتسايف اتداء في الرياضيات 
لبرساما التدريبي في لدض قلؽ وأشارت ستائا الدرااة إلي فعالية الدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   

 الرياضيات وتسايف ا داء في الرياضيات لدي  يسة الدرااة.
إلي التسإؽ مف فعالية برساما تدلؿ  Supekar et al. (2015) اوبيءار وآلروف درااةءما ـدفت 

ية في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائ FMRIمعرفي بااتلداـ برساما مساءاة ل  از 
ـ ما بيف  14ذءر   13تلميذ   51  سيث تءوست  يسة الدرااة مف  اسوات    4-2أسنيب تراوست أ ماـر

 Wechsler Abbreviated Scale ofوااتلدمت الدرااة مإياس وءالر لذءاء اتطداؿ الملتصر 

Intelligence (WAIS: Wechsler,1999)  والتبار وءالر للتسصيؿ الدرديWechsler 

Individual Achievement Test(WIAT-II: Wechsler,2001)  وبطارية الذاءرة العاملة
Working Memory Battery(Pickering, Gather, & Code, 2001)  وبرساما المساءاة والذي

متضمسًا  مليات ال مص والطرح وا بداؿ والمسايد ال معي ولط درس متدرج الصعوبة  11استوي  لي 
ب اا ة   وأشارت ستائا الدرااة إلي فعالية برساما ,1-34أاابيص   3 ؿ ات داد وقدـ البرساما ل

 التدلؿ الع  ي في لدض قلؽ الرياضيات لدي  يسة الدرااة.
اس ي و اءت درااة للتسإؽ مف فعالية ااتلداـ  Asikhia, & Mohangi (2015) اايليا   ومـو

المرسلة الناسوية   سيث تءوست  يسة  ااتراتي ية سؿ المشء ت في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ
ـ  ,31الدرااة مف   ,1اسة تـ تإايم ـ إلي م مو تيف إسداـما ت ريبية  3524تلميذ بلم متواط أ ماـر

أسنيب   وااتلدمت الدرااة مإياس  ,1ذءر   ,1تلميذ   ,1أسنيب واتلري ضابطة  ,1ذءر   ,1تلميذ 
ب   والبرساما ا رشادي الإائـ MARS-R: Plake & Parker, 1982تإدير قلؽ الرياضيات المعدؿ  

 لي ااتراتي ية سؿ المشء ت   وأشارت ستائا الدرااة إلي أس  تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف 
لصالو متواط در ات ت ميذ الم مو تيف الت ريبية والضابطة  لي مإياس تإدير قلؽ الرياضيات 

 ساما ا رشادي.الم مو ة الت ريبية يعزي ذلؾ إلي البر 
دفت درااة مف فعالية برساما بإاتلداـ  للتسإؽ Ignole, & Pandya (2015) اي سوؿ   وباسديا ـو

تلميذ  311ااتراتي يات ما وراء المعرفة في لدض قلؽ الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 



 ات تعمم الرياضياتفعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض قمق الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوب

 د.عمي ثابت ابراىيم حفني

7102ديسمبر                                                               - 73 
-                                العدد الثالث والثالثون                       

     

ـ  تلميذ واتلري ضابطة  11اسة   تـ تإايم ـ إلي م مو تيف إسداـما ت ريبية  34-31بل ت أ ماـر
 Mathematics Anxietyال سدي  –تلميذ  وااتلدمت الدرااة مإياس تإدير قلؽ الرياضيات  ,1

Rating Scale- India (Karimi,2008)   اا ة  14وبرساما التدلؿ الع  ي والذي بل ت مدة تإديم
مدلؿ الاطسي والمدلؿ أاابيص وضـ البرساما ااتراتي يات المدلؿ العميؽ وال 3وتـ تإديم  لمدة 

ا اتراتي ي   وأوضست ستائا الدرااة إلي و ود فروؽ دالة إسصائيًا بيف متواطات در ات أفراد 
الم مو تيف الت ريبية والضابطة  لي مإياس تإدير لإلؽ الرياضيات لصالو الم مو ة الت ريبية تعزي 

 إلي البرساما التدريبي.
إلي التسإؽ مف فعالية برساما قائـ  لي ااتلداـ  Emmert (2015) اميرت في سيف ـدفت درااة

في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   سيث تءوست  يسة الدرااة  الرياضيةالم  ت 
تلميذ  35تلميذ مف الصؼ النالث ا بتدائي   تـ تإايم ـ إلي م مو تيف اسداـما ت ريبية  ,1مف 

ب  الباسثب CMAQتلدمت الدرااة ااتبياف قلؽ الرياضيات لألطداؿ  تلميذ  واا 31واتلري ضابطة 
والتي تإوـ  لي فءرة ءتابة الطدؿ  الرياضيةئـ  لي ااتلداـ الم  ت اوالم سظة اليومية والبرساما الإ

لمشا ره ت اه الرياضيات وأااليب موا  ة المشا ر الالبية   سيث تعد الم  ت فعالة مف الساسية 
 سدعالية تس ا تعطي فرصة للطدؿ في التعبير  ف لبرات  الالبية والصادمة مص الرياضيات   المعرفية وا

يوـ   وأوضست ستائا الدرااة إلي و ود فروؽ دالة إسصائيًا بيف  11وااتمر تطبيؽ البرساما لمدة 
لصالو متواطات در ات أفراد الم مو تيف الت ريبية والضابطة  لي ااتبياف قلؽ الرياضيات للطدؿ 

 .  الرياضيةالم مو ة الت ريبية تعزي إلي البرساما الإائـ  لي ااتلداـ الم  ت 
ااتلداـ االوب التعلـ الموقدي في لدض قلؽ  للتسإؽ مف Sharma (2016) شارما درااةواعت 

 أسنيب 14ذءر   ,1تلميذ  44الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 
 12تلميذ  54اسة   تـ تإايم ـ إلي م مو تيف اسداـما ت ريبية بلم  ددـا  3124بمتواط  مري قدره 

مإياس أسنيب   وااتلدمت الدرااة  12ذءر   11تلميذ  ,4أسنيب واتلري ضابطة بلم  ددـا  31ذءر 
والبرساما  Mathematics Anxiety Scale (Sharma & Sansanwal,2011)قلؽ الرياضيات 

دقيإة لل لاة  14يوـ بواقص  14 رشادي الإائـ  لي أالوب التعلـ الموقدي والذي ااتمر تطبيإ  لمدة ا
سيث أ تمد برساما التدلؿ ا رشادي  لي سموذج التعلـ الموقدي والذي استوي  لي الإصص يوميًا   

سولو يا   وتـ توزيص والتدريب المعرفي والمشارءة والتدءير ا اتسباطي واءتااب م ارات التعلـ والتء
 لاات للتدريب المعرفي  1 لاات للتدءير ا اتسباطي وااتلداـ التءسولو يا    5ال لاات ءالتالي:

والمشارءة   و لاتيف للإصص   وأوضست ستائا الدرااة إلي و ود فروؽ دالة اسصائيًا بيف متواط 
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لصالو الم مو ة الت ريبية والتي  در ات الم مو تيف الت ريبية والضابطة  لي مإياس قلؽ الرياضيات
 تلإت البرساما ا رشادي.
ا   اسوات   ُأ ريت درااة 324أسنيب بمتواط  مري  31ذءر   31تلميذ   15و لي  يسة قدـر

ب دؼ التسإؽ مف فعالية برساما ارشادي  Bonnet, Yuill, and Carr (2016) بوسيت  يوؿ   وءار
المعرفة في لدض قلؽ الرياضيات وتسايف اتداء في  قائـ  لي أالوبي سؿ المشء ت وماوراء

الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   وااتلدمت تلؾ الدرااة التبار التسصيؿ في الرياضيات 
أابوع    33ومإياس قلؽ الرياضيات  ا داد الباسنيفب والبرساما ا رشادي والذي اات رؽ تطبيإ  

ة البرساما ا رشادي في لدض قلؽ الرياضيات وزيادة التسصيؿ في وأوضست ستائا الدرااة إلي فعالي
 الرياضيات لدي  يسة الدرااة.

للتعرؼ  لي الع قة بيف قلؽ الرياضيات  Ramirez et al. (2016) راميرز وآلروف و اءت درااة
ؿ والتسصيؿ في الرياضيات ودور ااتراتي ية سؿ المشء ت في لدض قلؽ الرياضيات وزيادة التسصي

 314ذءر   332تلميذ بالصؼ اتوؿ ا بتدائي   141في الرياضيات   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 
أسنيب بمتواط  312ذءر   353تلميذ بالصؼ الناسي ا بتدائي   1,3اسة   1215أسنيب بمتواط  مري 

 CMAQ-R (Ramirezاسة   وااتلدمت الدرااة ااتبياف قلؽ الرياضيات للطدؿ المعدؿ  3235 مري 

et al., 2013)  "وا لتبار الدر ي إ ادة اترقاـ مف مإياس وءالر لذءاء اتطداؿ الطبعة النالنة
(Wechsler, 1991) وساوف للتسصيؿ -والتبار وودءوؾ Woodcock-Johnson Tests of 

Achievement  وااتراتي ية سؿ المشء ت   وأوضست ستائا الدرااة إلي أف قلؽ الرياضيات يؤنر  
الالب بشءؿ ءبير  لي التسصيؿ في الرياضيات   ءما أشارت إلي فعالية ااتراتي ية سؿ المشء ت في ب

 لدض قلؽ الرياضيات وزيادة التسصيؿ اتءاديمي لدي  يسة الدرااة.  
 

ستي يتاسي لدض  والوالدين برامج ارشادية لممعممينو لي ال اسب ا لر   ـساؾ درااات قدمت 
والتي ـدفت إلي تإديـ بعض الطرؽ  Alkan (2013) آلءاف ت ميذــ   ءدرااةقلؽ الرياضيات لدي 
ب رض ماا دت ـ في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذــ بالصدوؼ الرابص  والوالديف واتااليب للمعلميف

ب معلـ يإوموا بالتدريس لت ميذ الصؼ الرابص ,4واللامس ا بتدائي   سيث تءوست  يسة الدرااة مف  
امس ا بتدائي   وااتلدمت الدرااة ااتبياف مدتوح ُقدـ للمعلميف ويتءوف مف ن ث أائلة رئياية: والل

ءيؼ تدرؽ بيف التلميذ العادي وذو قلؽ الرياضيات؟   ءيؼ تتعامؿ مص التلميذ ذو قلؽ الرياضيات؟  ما 
لطرؽ واتااليب ـي اقتراساتؾ للدض قلؽ الرياضيات؟   وأوضست ستائا الدرااة إلي أف ـساؾ بعض ا

ي : تش يص وتد يـ الت ميذ مف ِقبؿ  التي ي ب ااتلدام ا في لدض قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ ـو
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  ربط الرياضيات بالسياة اليومية للت ميذ  تءرار شرح الدرس ومرا عت  وتإديـ اتمنلة  الوالديف والمعلميف
 التربوية في الرياضيات. والتدريبات ذات الصلة بموضوع الدرس   ااتلداـ اتلعاب

 
إلي التسإؽ مف فعالية تدريب المعلـ  لي ااتلداـ البراما  Hak (2014) ـاؾ ءما ـدفت درااة

التءسولو ية في لدض قلؽ الرياضيات وزيادة التسصيؿ في الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية   
واللامس والاادس ا بتدائي   وااتلدمت  سيث تءوست  يسة الدرااة مف ن ث ت ميذ مف الصدوؼ الرابص

ب والبرساما التدريبي بااتلداـ السااب ا لي وااتلداـ MARSالدرااة مإياس تإدير قلؽ الرياضيات  
مواقص التواصؿ ا  تما ي   وأوضست ستائا الدرااة إلي أف تدريب المعلـ  لي ااتلداـ براما السااب 

 الرياضيات وتسايف تعلـ الرياضيات.ا لي مص الت ميذ ياا د في لدض قلؽ 
إلي تإديـ برساما ارشادي مدراي في لدض  Ruff, & Boes (2014) رؼ   وبويس واعت درااة

 2تلميذ   31قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي   سيث تءوست  يسة الدرااة مف 
ت ميذ   وااتلدمت  1لري ضابطة ت ميذ وات 2إساثب تـ تإايم ـ إلي م مو تيف ت ريبة 1ذءور   

 & Children Math Anxiety Scale (Henryالدرااة مإياس قلؽ الرياضيات لألطداؿ 

Chin,1990)  ومإاب ت لمعرفة إدراءات الت ميذ وات اـات ـ سسو الرياضيات والبرساما ا رشادي الذي
البرساما ا رشادي  لي الإدرة  لي  لاة واشتمؿ  31أاابيص بعدد  1تـ تطبيإ  مرتيف اابو يًا لمدة 

التعبير ووصؼ المشا ر والسديث الذاتي الالبي واةي ابي وت يير اتفءار الالبية وتماريف ا اترلاء 
ومتي / ءيؼ أطلب الماا دة ووضص وتسديد اتـداؼ وتإبؿ اتلطاء ء زء مف التعلـ وا ستداؿ بالس اح 

ـ تطبيؽ مإياس قلؽ الرياضيات   باةضافة إلي ال زء ا رشادي والتإويـ الذاتي وفي ال لاة اللتامية ت
والذي ُطلب في  ت يير ات اـات ـ ودافعيت ـ سسو مإرر الرياضيات   وأشارت  والوالديف اللاص بالمعلميف

 ستائا الدرااة إلي أف الم مو ة الت ريبية قد اسلدض لدي ـ قلؽ الرياضيات مإارسة بالم مو ة الضابطة.
 
 

  Cognitive Behavioral Counsellingالمعرفي السموكي..  االرشاد: ثالثاً 
ا رشاد المعرفي الالوءي فرع مف فروع ا رشاد السداي  بأف Jaclyn (2001,p.222) اءلف أشار 
العمؿ إذا تـ فؤنر  لي الوؾ الدرد   ت التدءير واةدراؾوالمتمنلة في أف العمليات المعرفية فءرة يإوـ  لي 
بوليو    - ويس وأوضويات الدرد. ت ير في الوء ستا  ف ذلؾ تلؾ العمليات المعرفية ير لي ت ي

بأف اةرشاد المعرفي الالوءي  بارة  Joyce-Beaulieu, & Sulkowski (2015, p.27) واولءواءي
ا يءوف ف سموذج ارشادي يعتإد  ل ا  بأف أفءار الدرد تتواط اات ابات  ا سدعالية والالوءية والتي بدوـر
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ءالءيسس   بارؾ   ويل لـ    وفي ـذا الاياؽ   أشار  واقب  ير سميدة  لي المدي الإريب أو البعيد.
بأس  تـ تصميـ ا رشاد المعرفي  Calkins, Park, Wilhelm, & Sprich (2016, p.5) وابريش

لوءيات وماا دة الالوءي ب دؼ بساء م مو ة مف الم ارات والتي تعمؿ  لي زيادة الو ي باتفءار والا
ـ والوءيات ـ التأنير  لي اسدعا ت ـ   سيث أس  مف ل ؿ ا رشاد  العم ء في ف ـ ءيؼ يمءف تفءاـر

والعميؿ بشءؿ تعاوسي لسؿ المشءلة مف ل ؿ التعرؼ  لي  المرشدالمعرفي الالوءي يعمؿ ءًؿ مف 
 اتفءار والالوءيات  ير المإبولة والماببة للمشءلة.

ايسويسزؿ  وذءر بأف ـساؾ  Wenzel, Dobson, & Hays (2016, pp.26, 28)   دوباوف   ـو
 Basicأوليما : النموذج المعرفي السموكي األساسي المعرفي الالوءي :  ل رشادسموذ يف 

Cognitive Behavioral Model  وفي   سدما يوا   الدرد موقدًا معيسًا   فإف لبرت  المعرفية  

عاؿ  ادية والوءية واسدعالية   فمصطلو المعرفة في السموذج يإصد ب  مزيا مف للموقؼ ترتبط بردود أف
اتفءار والتي تظ ر في شءؿ صور ذـسية   تدايرات   أسءاـ   ات اـات   ادراءات أو معاسي   وبذلؾ 

المعرفي الالوءي بأف المواقؼ   تابب تصرؼ اتفراد  ا رشادفإس  بساًء  لي ـذا السموذج   يعتإد 
المعرفيف الالوءييف بأف ـذه  المرشديفطريإة ما   ولءف توضو ـذه المواقؼ ردود أفعال ـ   ولذلؾ يعتإد ب

المعرفة  بارة  ف أفءار تلإائية تظ ر بار ة لدي الدرد و البًا   يدرؾ أس ا مو ودة لدي    ويوضو شءؿ 
 ب السموذج المعرفي الالوءي اتاااي.3 
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   Expanded Cognitive Behavioral Modelالسموكي الموسع  وثانييما , النموذج المعرفي
ي ابية  ف  وبساًء  لي ـذا السموذج فإف الللدية الاابإة لألفراد شءلت لدي ـ معتإدات وأفءار البية وا 
ؿ ب وا لريف  الساس لدي ـ سوايا ساسة    يمءف الونوؽ  أسدا ـ   فمنً    أسا شلص  يد   أسا  ير مـؤ

والعالـ مف سول ـ   ال ماؿ ـو ءؿ شل مف سولسا   العالـ مءاف لطيرب والماتإبؿ    في ا لريفب
اتشياء ال ديدة اوؼ تأتي في طريإي   اتمور لف تت يرب   منؿ ـذه المعتإدات قد تءوف تشءلت في 
 الطدولة او المراـإة أو ستي في مرسلة الرشد   فبعض ـذه اللبرات قد تتشءؿ ستي ة الصدمة أو شلص
قاؿ شيئًا مؤذيًا   فمنً  تلميذ بالصؼ اللامس ا بتدائي سصؿ  لي در ة مسلدضة في مإرر العلوـ   

  وقد تتشءؿ اللبرات ستي ة ظروؼ السياة المتءررة ءاتفراد  والعار بالرفض والدهوقاؿ أس   سظ رد فعؿ 
 المواص. السموذج المعرفي الالوءيب 1يئة فإيرة   ويوضو شءؿ  الذيف يعيشوا في ب

  

 
بأف ـساؾ ن نة مبادئ  Dobson, & Dobson (2017, pp. 5-6) دوباوف   ودوباوف ءما أوضو    

: سيث يؤيد المدلؿ المعرفي الالوءي فءرة اس  ( فرضية الوصول 1)المعرفي الالوءي :  ل رشادأاااية 
ـ. ف طريؽ التدريب وا ستباه المساابيف   يصبو اتفراد أءنر و يًا بأفء : سيث ( فرضية الوساطة2)اـر

يشير المدلؿ المعرفي الالوءي بأف أفءارسا تتواط ا ات ابة ا سدعالية سسو المواقؼ الملتلدة التي 
توا  سا   ءما أس    يؤيد فءرة بأف اتفراد لدي ـ اات ابة اسدعالية سسو السدث أو الموقؼ ولءف الطريإة 

: ( فرضية التغيير 3)يإة التي ستبع ا في تعاملسا مص الموقؼ.التي سدار ب ا السدث ـي شل أاااي للطر 
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و ستي ة طبيعية للمبدأيف الاابإيف   سيث أس  مف ل ؿ معرفة اتفءار التي تتواط ا ات ابات سسو  ـو
 المواقؼ الملتلدة   يمءف أف سعدؿ طريإة ا ات ابة لألسداث التي مف سولسا.

الرشاد المعرفي السموكي المستخدمة في البرنامج االرشادي وفيما يمي عرض لبعض فنيات ا         
 المعد في الدراسة الحالية:

 ,Dobson, & Dobson (2009 أشار ءًؿ مف: Problem-Solvingفنية حل المشكالت  ب3 

p. 84)  ;Söchting (2014, p.141)  : بأف ااتراتي ية سؿ المشء ت تتضمف لمس لطوات
توضيو المشءلة واام ا وتسديد  دد مرات سدون ا وءـ مف الوقت أوً : التعريؼ بالمشءلة وتضـ 

تات رؽ   ناسيًا : استاج سلوؿ بديلة للمشءلة نـ اتلاذ الإرار والتيار السؿ   نالنًا : تسديذ السؿ   
 ,Wenzel et al. (2016  ويسزؿ وآلروف ءما أوضورابعًا : تإييـ ستي ة تطبيؽ ذلؾ السؿ. 

p.67  تسشطة المعرفية الالوءية مف ل ل ا يساوؿ الدرد اءتشاؼ وتطوير م مو ة مف ابأس ا
 .الملتلدةمشء ت التعامؿ مص سلوؿ فعالة أو طرؽ وأااليب لل

 بوليو   واولءواءي - ويس  رف ا: Cognitive Restructionفنية إعادة البناء المعرفي  ب1 
Joyce-Beaulieu, & Sulkowski (2015, p.29)  المعرفي السلىكي يتم  لالرشادبأنها فنية

ويسزؿ  ءما أوضومن خاللها التعرف علي األفكار الالتكيفية للفرد ومن ثم تعديل تلك األفكار. 
يمءف مف ل ؿ ـذه الدسية ماا دة العميؿ   Wenzel et al. (2016, pp.87-88  وآلروف

نـ تعديل ا ستي التعرؼ  لي أفءاره الالبية وا  راء تإييـ ل ذه اتفءار بماا دة المعالا ومف 
 .يتاسي ل ـ موا  ة تلؾ المشء ت ماتإبلياً 

آرنر   اتيداف   آرنر   ءرياتيف    أوضو Self – Instructional:فنية التعميم الذاتي  ب1 
إلي أف  Arthur, Stephanie, Arthur , Christine, & Mark (2005,p. 55) ومارؾ

ب دؼ لسديث مباشرة إلي ذوات ـ وذلؾ تو ي  ا  لي اتطداؿ تدريبال دؼ مف ـذه الدسية ـو 
 Keithءيث  . وفي ـذا الصدد ذءرالتسءـ الذاتي تسميةالوءيات ـ مما يؤدي إلي  ارشاد وتو ي 

(2010,pp. 15-16) مف اللطوات: يؤدي  م مو ة فيفسية التعليـ الذاتي  بأف يمءف تإديـ
الم مة  بيسما يعطي  السموذج يؤدي الطدؿ سدس   نـ  الطدؿ ي سظو   اؿٍ السموذج الم مة بصوت 

ويإوـ الطدؿ بالم مة   نـ  تعليمات لدظية يإوـ  اٍؿ   نـ يعطي لسدا  تعليمات لدظية بصوت  ـو
يؤدي الطدؿ الم مة في  مسلدض  وأليراً الطدؿ بالم مة بيسما يعطي لسدا  التعليمات بصوت 

 ـدوء تاـ.
إاء مساضرات بايطة  لي الماترشديف تعتمد ـذه الدسية  لي إلفنية المحاضرة والمناقشة :  ب5 

يتللل ا ويلي ا مساقشات ومف أـداؼ المساضرات والمساقشات ال ما ية ت يير ا ت اه لدي 
 ب.145  ص 1,31اعد  أالماترشديف  أسمد أبو 
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: ـساؾ  دد مف تإسيات ا اترلاء   ءالتسدس مف البطف والصور  التدريب عمي االسترخاء ب4 
ا بدا يب   وااترلاء العض ت   وءل ا مديدة في لدض الإلؽ المو  ة  وتامي التصور 

يتـ أوً  تعليـ الت ميذ ال لوس أو ا اتلإاء مص  التنفس من البطنوالوءيات ال ضب.فدي تدريب 
نواسيب وبعمؽ مف اتسؼ   وضماف  1 -3ااتإامة العمود الدإري بشءؿ  يد   نـ التسدس ببطء  

لرا   مف الدـ أف التسدس يصؿ للمعدة مف ل  ؿ م سظة ارتداع واسلداض البطف   نـ الزفير وا 
نواسيب وال رض مف التسدس البطل ستي  تس ؾ قوي الشلص ال اضب أو ذو الإلؽ    1 -3 

والذي تعمؿ  لي  تدريب الصور الموجيةسيث أف التسدس الاريص يابب الدولة واة ماء  أما 
تبداؿ اتفءار الالبية بصور ذـسية تاا د الطدؿ التللص مف الض وط ا سدعالية مف ل ؿ اا

 لي الشعور بالراسة وال دوء   سيث يطلب مف الطدؿ ال لوس في مءاف مريو وا  ؽ ا يس  
وا اتماع إلي تا يؿ للمءاف أو تليؿ الموقص و ادة ما تءوف التا ي ت تصوات تتماشي مص 

مرشد بوصؼ المءاف للطدؿ منً  " است تإؼ الموقص الذي تـ تليل    ول ؿ ـذا التدريب يإوـ ال
تامص مو ات البسر ت مس الشاطل وتشـ رائسة الملو الطازج وت مس الرماؿ  لي الشاطل 

تعليـ اتطداؿ الشعور بالتوتر نـ  تدريب استرخاء العضالتالدافئة أقدامؾ"   في سيف يتضمف 
رور الوقت   اوؼ يتعلـ  عؿ م مو ة مف العض ت تاترلي للتللص مف التوتر   ومص م

اتطداؿ اتالوب الذي مف ل ل  يايطروا  لي التوتر " منؿ رفص الءتديف ت لي"   أضؼ إلي 
ذلؾ أف ـساؾ م مو ة مف ا اتراتي يات البايطة التي يمءف ااتلدام ا مص اتطداؿ   ءالعد 

سؾ اإؼ السلؽ لمدة  لألماـ والللؼب ولمس اتصابص بالتتابص لراسة اليد   المس بلاا ,3ستي 
 & Joyce-Beaulieuنواسي   أو ا اتماع للموايإي المدضلة  ف طريؽ مش ؿ ات اسي.  

Sulkowski (2015, pp.37-38. 
التعزيز أو التد يـ ـو أي فعؿ يؤدي إلي زيادة في سدوث الوؾ معيف أو إلي تءرار : التعزيز ب1 

 ب.344-343  ص ص  2,,1  بد اهلل الزريإات    سدون 
ا  راء الذي يإوـ في  المعلـ أو اتلصائي بسمذ ة الالوؾ المر وب في    و لي :  نمذجةال ب2 

   2,,1الشلص ا لر الذي يمارس الالوؾ المات دؼ أف ي سظ  ويإلده.   بداهلل الزريإات  
 ب.131ص

أف  Dobson, & Dobson (2017, p.105) دوباوف   ودوباوف : أوضو الواجبات المنزلية ب3 
لمسزلي مءوف أاااي في التدل ت المعرفية الالوءية والذي ي دؼ إلي تعميـ الت يير الوا ب ا

ساؾ العديد مف أسواع الوا بات المسزلية منؿ  الساتا مف ال لاات الع  ية في مواقؼ مشاب ة   ـو
 قراءة المواد التعليمية واءماؿ  داوؿ السشاط ومماراة م ارات التواصؿ . وفي ـذا الصدد أوضو
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أس  ي ب إ راء مرا عة للوا بات المسزلية  Calkins et al. (2016, p.12) ءيسس وآلروفءال
تعزيز أـمية مماراة الم ارات التي تـ تعلم ا  (1)بداية ءؿ  لاة   وذلؾ ل دفيف أااايف : 

تامو للمعالا تإييـ اءتااب الم ارة ومدي ا ستداظ ب ا  (2)ل ؿ ال لاة لارج لإاء ال لاات.
 اات الاابإة.مف ال ل

 تعقيب عمي اإلطار النظري والدراسات السابقة ..

يتضو مف العرض الاابؽ للدرااات الاابإة والبسوث إتداؽ ـذه الدرااات  لي أف قلؽ 
الرياضيات يرتبط ارتباطًا  ءايًا مص التسصيؿ في الرياضيات مما قد يترتب  لي  موا  ة صعوبة في 

لمراسؿ التعليمية الملتلدة   ءما اتضو أف ـساؾ دورًا ـامًا للتدل ت تعلـ الرياضيات لدي الت ميذ في ا
ا رشادية الملتلدة في لدض قلؽ الرياضيات وستي ة ذلؾ ا سلداض يرتدص لدي الت ميذ قدرت ـ 
ا   ولإد تـ ا اتدادة مف  التسصيلية في الرياضيات والمواد اتلري ذات الصلة بالرياضيات ءالعلوـ و يـر

 رااات في  دة أو   أـم ا: ـذه الد
اسة ب والتي  ,1وستي  اسوات 2: سيث تراوح العمر الزمسي لعيسات تلؾ الدرااات بيف  العينة

 & ,Finlayson (2014) Núñez-Peña et al. (2014); ; Ganely مف أـم ا درااة ءؿً  مف

McGrawl (2016) ; Aksu et al.,(2016) ي لعيسة الدرااة السالية وبساًء  لي  تـ تسديد العمر الزمس
و   اللامس ا بتدائي   وير ص ابب التيار تلؾ الدئة العمرية إلي  ت ميذ الصؼ اب اسوات ويمنلو ,3ـو

بأف قلؽ الرياضيات يؤدي إلي اضطراب في المعال ات  Witt (2012)ما أشارت إلي  درااة ويت 
ا إلي قصور في  أداء الرياضيات لدي ت ميذ المرسلة ا بتدائية المعرفية ءالذاءرة العاملة والتي تؤدي بدوـر

ـ ما بيف   اسوات. ,3 -4والذيف تتراوح أ ماـر
  سيث  قلؽ الرياضيات: تـ ااتلداـ العديد مف اتدوات في ـذه الدرااات لتشليص  األدوات
  بيسما ااتلدمت ب SEMAقلؽ الرياضيات المبءر  مإياس  Wu et al. (2012) ااتلدمت درااة

قلؽ ااتبياف  Ramirez et al.(2013)  ; Schleepen, & Van Mier (2016) ءًؿ مف درااة
قلؽ اتطداؿ في مإياس  Jameson (2013)  وااتلدمت درااة  بCMAQالرياضيات لألطداؿ 

مإياس تإدير قلؽ  Wang et al. (2014)  في سيف ااتلدمت درااة  بCAMSالرياضيات  
 Passolunghi et  ءما ااتلدمت درااة ءًؿ مف ب MARS-Eالرياضيات للمرسلة ا بتدائية  

al.(2016) ; Carey et al.(2017)   مإياس قلؽ الرياضيات الملتصرAMAS  وقص  وبناًء عميو ب
 Children's Anxiety in Math Scale (CAMS)قلؽ اتطداؿ في الرياضيات ا لتيار  لي مإياس 

وفعالة للتعرؼ والءشؼ  لي قلؽ الرياضيات لدي ة  يدة  اتلدام  في الدرااة السالية سيث أس  أدا
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ت ميذ المرسلة ا بتدائية باةضافة إلي أف بدائؿ ا لتيار لذلؾ المإياس  بارة  ف و وه  يطلب مس  تلويف 
 الو   المسااب لشعوره وبذلؾ يمءف التعامؿ مع ا با ولة مف ِقبؿ تلميذ المرسلة ا بتدائية.

فإد تعددت البراما ا رشادية  بساًء  لي اةطار السظري والدرااات الاابإة:  البرامج االرشادية
وتسو ت سظريات ا مف أ ؿ لدض قلؽ الرياضيات   فمس ا مف ااتلدـ براما قائمة  لي ااتلداـ السااب 

  والبعض ا لر  Sun, & Pyzdrowski (2009) ; Jansen et al.(2013)ا لي ءدرااة ءًؿ مف 
والتي ااتلدمت  Karimi, & Venkatesan (2009) رشاد المعرفي الالوءي ءدرااة ااتلدـ فسيات ا

التي ااتلدمت  Ruff, & Boes (2014)درااة   و   التعامؿ مص اتفءار الالبية والتوءيدية والسمذ ةب 
 ; Asikhia, & Mohang (2015)درااة ءًؿ مف و  التدريب  لي ا اترلاء والسديث الذالتيب   

Bonnet et al. (2016) ; Ramirez et al.(2016) بيسما   االوب سؿ المشء تب ااتلدموا سيث  
 Sevey (2012)برساما قائـ  لي الم  ت الرياضية   أما درااة  Emmert (2015)ااتلدمت درااة 

 Katmada et al.(2014)ااتلدمت برساما قائـ  لي الذاءرة العاملة   في سيف ااتلدمت درااة 
برساما  Supekar et al.(2015)ـ  لي ا رشاد باللعب   وفي ـذا الاياؽ ااتلدمت درااة برساما قائ

ساؾ درااة  والتي ااتلدمت برساما قائـ  لي التعلـ الموقدي    Sharma (2016)تدريبي معرفي   ـو
وخاصة في لدض قلؽ الرياضيات  االرشاد المعرفي السموكي لي ااتلداـ وقص ا لتيار  وفي ضوء ذلؾ

سيث أس  يتعامؿ مص الظروؼ البيئية المسيطة والمتمنلة في المسزؿ  النموذج المعرفي السموكي الموسع
والمدراة وما قد تسمل  مف معتإدات وأفءار تابب ض وط لتلميذ المرسلة ا بتدائية وقد يترتب  لي ا 

ا رشادي ءمساولة في البرساما  مشاركة كل من الوالدين والمعممينظ ور قلؽ الرياضيات لذلؾ تمت 
بيلسا      سيث أوضولتعديؿ بعض الظروؼ البيئية المسيطة لدي التلميذ ذو صعوبة تعلـ الرياضيات

 بأف ا رشاد المعرفي الالوءي Bieling, McCabe, & Antony ( 2006, p.3) مءابي   واستوسي
ءتئاب والإلؽ سداية ءا سموذج معتمد مف الساسية الت ريبية ءارشاد سداي للعديد مف ا ضطرابات ال

واضطرابات الشلصية   وبساًء  لي ـذا ا لتيار تـ تسديد الدسيات المعرفية الالوءية الماتلدمة في 
المحاضرة  –التعميم الذاتي  -اعادة البناء المعرفي -حل المشكالتالبرساما المعد في الدرااة السالية  

 ب.الواجبات المنزلية –نمذجة ال -التعزيز -التدريب عمي االسترخاء -والمناقشة

 فروض الدراسة :

 فى ضوء اةطار السظري والدرااات الاابإة يمءف صيا ة فروض الدرااة فيما يلى :
 لي  الم مو ة الت ريبية ت ميذدر ات رتب متواطات تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف  -3

البعدي لصالو الإياس البعدي في في الرياضيات وأبعاده في الإياايف الإبلي و  قلؽ اتطداؿمإياس 
 ا ت اه اتفضؿ.
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الت ريبية  تيفالم مو  ت ميذدر ات  متواطات رتبتو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف  -1
في الرياضيات وأبعاده في  قلؽ اتطداؿ لي مإياس ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  والضابطة
 ت اه اتفضؿ.في ا  أطداؿ الم مو ة الت ريبيةالبعدي لصالو الإياس 

ذوي  الم مو ة الت ريبية ت ميذرتب در ات  متواطات   تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف -1
في الرياضيات وأبعاده في الإياايف البعدي  قلؽ اتطداؿ لي مإياس  صعوبات تعلـ الرياضيات

 والتتبعي بعد ا ست اء مف تطبيؽ البرساما.

ذوي  الت ريبية الم مو ة ت ميذدر ات اطات رتب متو تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف  -5
 التسصيؿ وااص المدي ا لتبار الدر ي السااب في التبار لي صعوبات تعلـ الرياضيات 

 في الإياايف الإبلي والبعدي لصالو الإياس البعدي في ا ت اه اتفضؿ. المعدؿ

 إجراءات الدراسة :
 منيج الدراسة -1

التسإػػؽ سيػػث ت ػػدؼ إلػػي  الت ريبػػي ذو التصػػميـ شػػب  الت ريبػيالمػس ا تعتمػد الدرااػػة الساليػػة  لػػي 
مػػف فعاليػػة برسػػاما معرفػػي اػػلوءي فػػي لدػػض قلػػؽ الرياضػػيات لػػدي ت ميػػذ الصػػؼ اللػػامس ا بتػػدائي ذوي 

 .صعوبات تعلـ الرياضيات
 
   

 عينة الدراسة -2
 عينة الدراسة االستطالعية: -أ

إسػػػػػاثب بمتواػػػػػط  مػػػػػري  41ذءػػػػػور    52لميػػػػػذ  ت ,,3بلػػػػػم  ػػػػػدد  يسػػػػػة الدرااػػػػػة ا اػػػػػتط  ية 
مػف ت ميػذ الصػؼ اللػامس ا بتػدائي بػبعض مػػدارس ادارة  شػ ر 4243شػ ر  واسسػراؼ معيػاري  31,214

قسػػػا التعليميػػػة وذلػػػؾ ب ػػػرض التسإػػػؽ مػػػف الءدػػػاءة الاػػػيءومترية للمإػػػاييس الماػػػتلدمة فػػػي الدرااػػػة الساليػػػة   
 ءالتالي: ساب السوع  ية  لي المدارس الملتلدة ب توزيص  يسة الدرااة ا اتط3ويوضو  دوؿ  

 
 ب  3 دوؿ    

  السوع لي المدارس الملتلدة ساب  ا اتط  يةتوزيص  يسة الدرااة 
 ب,,3 ف=

 الم موع الصؼ اللامس ا بتدائي ااـ المدراة ـ
  دد الت ميذ
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 إساث ذءور
 11 ,3 31 العاشر مف رمضاف ا بتدائية المشترءة -3

راء ا بتدائية المشترءة -1  14 31 4 الـز

 11 31 35 الإائد المؤمف ا بتدائية المشترءة -1

 11 34 33 س ص العبودي ا بتدائية المشترءة -5

 ,,3 41 52 الم موع

 عينة الدراسة األساسية: -ب 

 عينة التالميذ: -1

ب  مػػػػف ت ميػػػػذ الصػػػػؼ  إسػػػػاث 34  -ذءػػػػور  31تلميػػػػذ     13بلػػػػم  ػػػػدد افػػػػراد العيسػػػػة ا اااػػػػية 
 311214 اللػػامس ا بتػػدائي ذوي صػػعوبات تعلػػـ الرياضػػػيات ويوا  ػػوف قلػػؽ الرياضػػيات بمتواػػط  مػػػري

 314تلميػػذ      123  تػػـ التوصػػؿ الػػي ـ مػػف  يسػػة ءليػػة بلػػم قوام ػػا شػػ ر 42,5 واسسػػراؼ معيػػاري شػػ ر
ـ مػػف  341  -ذءػػور  أربػػػص مػػدارس إبتدائيػػػة مػػػف إسػػػاثب مػػف ت ميػػػذ الصػػؼ اللػػػامس ا بتػػػدائي تػػـ التيػػػاـر

ب  ػدد الت ميػذ للعيسػة الءليػة مػوز يف  لػي المػدارس  1  ويوضو  دوؿ    بعض مدارس إدارة قسا التعليمية
 التي وقص ا لتيار  لي ا.

 
 
 ب  1 دوؿ    

 توزيص  يسة الدرااة الءلية  لي المدارس ساب السوع 
 ب 123 ف= 

 ااـ المدراة ـ
 الصؼ اللامس ا بتدائي

  دد الت ميذ  موعالم
 إساث ذءور

 ,3 54 14 العاشر مف رمضاف ا بتدائية المشترءة -3
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راء ا بتدائية المشترءة -1  ,2 13 11 الـز

 21 11 12 الإائد المؤمف ا بتدائية المشترءة -1

 44 15 13 س ص العبودي ا بتدائية المشترءة -5

 123 341 314 الم موع

 ت التالية الختيار العينة:وتم اجراء الخطوا

ا ػػػراء مإػػػاب ت مػػػص معلمػػػي ومعلمػػػات مإػػػرر الرياضػػػيات للصػػػؼ اللػػػامس ا بتػػػدائي تلػػػذ ترشػػػيسات ـ  -3
للت ميذ الػذيف يوا  ػوا مشػء ت فػي سػؿ الماػائؿ الساػابية سيػث بلػم  ػدد الت ميػذ الػذيف تػـ ترشػيس ـ مػف 

 أسنيب. 32ذءر    12تلميذ   345ِقبؿ معلمي ـ 
 – Slosson Intelligence Testطبيػػؽ التبػػار الواػػوف المعػػدؿ لػػذءاء اتطدػػاؿ والءبػػار تػػـ ت -1

Revised(SIT-R)  ب  وذلػػؾ  لػػي  يسػػة الت ميػػذ  1,33و مصػػطدي أبػػو الم ػػد    البسيػػري  بػػد الرقيػػب
 تلميػػذًا  اػػتبعاد الت ميػػذ الػػذيف 345المرشػػسة مػػف قٍبػػؿ معلمػػي الصػػؼ اللػػامس ا بتػػدائي  والبػػالم  ػػددــ 

تلميػػذ  54فبلػػم  ػػدد الت ميػػذ الماػػتبعديف   ب IQ=90يسصػػلوف  لػػي در ػػة أقػػؿ مػػف المتواػػط فػػي الػػذءاء  
 3,4وبذلؾ يصبو  دد الت ميذ بعد ـػذا ا  ػراء  ,4أسنيب لسصول ـ  لي در ة أقؿ مف  13  ذءر 33 

 إساثب. 41  ذءور  54تلميذ   
 بػػد الرقيػػب البسيػػري    بػػد يؿ وااػػص المػػدي  التسصػػ ا لتبػػار الدر ػػي الساػػاب مػػف التبػػار نػػـ ُطبػػؽ -1

 لػػي العيسػػة السات ػة مػػف التبػػار الواػوف المعػػدؿ لػػذءاء اتطدػاؿ والءبػػار   فػػتـ ب الإػادر فػػراج   تسػػت السشػر
ب  ع -مػف در ػػة الإطػػص  ـ أ لػػي لػػي در ػة أسنػػيب سيػث أس ػػـ سصػلوا  11ذءػر    34تلميػػذ   53ااػتبعاد 
ػػػػي  لػػػػى إلتبػػػػار الساػػػػاب الدر ػػػػي مػػػػف إلتبػػػػار التسصػػػػيؿ وااػػػػص ب   2242  ع=  11253 ـ=  33255ـو

 أسنيب. ,1ذءر    15تلميذ   15  وبذلؾ أصبو  دد الت ميذ  المدى المعدؿ
 Quick Neurological Screening Testتػػـ تطبيػػػؽ التبػػػار الماػػػو السيورولػػػو ي الاػػػريص  -5

(QNST)   اب مسمد يػذ والسات ػة مػف تطبيػؽ مإيػاس تلم 15ب  لي  يسػة الت ميػذ البال ػة 2,,1  بد الـو
در ػػةب  14-,إسػػاثب ءػػاف أدائ ػػـ طبيعػػي   4  ذءػػر 31تلميػػذ   33التسصػػيؿ وااػػص المػػدي  فػػتـ ااػػتبعاد 

 14ذءػػر   13تلميػػذ ذو صػػعوبة تعلػػـ   51 لػػي ا لتبػػار   وبػػذلؾ أصػػبو  ػػدد الت ميػػذ بعػػد ـػػذا ا  ػػراء 
 إساثب.
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تلميػػذ والسات ػػة مػػف  51 لػػي  يسػػة الت ميػػذ البال ػػة  قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػياتنػػـ تػػـ تطبيػػؽ مإيػػاس  -4
إسػػاثب ءاسػػت در ػػات ـ  1ذءػػور    4تلميػػذ   34تطبيػػؽ مإيػػاس الماػػو السيورولػػو ي الاػػريص   فػػتـ ااػػتبعاد 

ػـ  34ذءػر   31تلميػذ   13  وبػذلؾ أصػبو  ػدد الت ميػذ  ب,1 أقػؿ مػف  مسلدضة  لػي المإيػاس أسنػيب ـو
 يمنلوف  يسة الدرااة اتاااية.

تـ بعد ذلػؾ تإاػيـ  يسػة الدرااػة الس ائيػة مػف الت ميػذ ذوي صػعوبات تعلػـ الرياضػيات والػذيف يوا  ػوف  -1
ب  وضػابطة ت ريبيػةإسػاث ب إلػي م مو تػاف    34 ,ذءػور  31تلميػذًا    13قلؽ الرياضيات والبالم  ددــ 

فػػػي سػػػيف أسػػػ  بلػػػم  ػػػدد  ,إسػػػاثب  ,3ذءػػػور   1  تلميػػػذب  31سيػػػث بل ػػػت  يسػػػة الم مو ػػػة الت ريبيػػػة   ,
 إساثب. 4ذءور    1ب ت ميذ   34الم مو ة الضابطة  
 تكافؤ عينة الدراسة :

قػاـ الباسػث بػػإ راء الت ػاسس بػيف م مػػو تي الدرااػة الت ريبيػػة والضػابطة بالساػبة لءػػًؿ مػف : در ػػة 
والدر ػػة  لػػي  المعػػدؿ التسصػػيؿ وااػػص المػػديا لتبػػار الدر ػػي الساػػاب مػػف التبػػار الػػذءاء والدر ػػة  لػػي 

ػذا مػا يوضػس   –في الرياضيات وذلؾ بااتلداـ ا لتبار ال بػارامتري مػاف  قلؽ اتطداؿمإياس  ويتسػي   ـو
 ب:1 دوؿ  

 ب1 دوؿ  
  لي  الم مو تيف الت ريبية والضابطة در ات أفراد متواطات رتبؽ بيف و د لة الدر 

  في الرياضياتبقلؽ اتطداؿ  -ا لتبار الدر ي السااب –الذءاء   مإاييس

 البيان االحصائي
 العدد الم مو ة المقياس

 متواط
 الرتب

 م موع
 الرتب

قيمة 
U1

 U2قيمة  *
ماتوي 
 الد لة

سموسون لذكاء 
 األطفال والكبار

 دالة ير  ,,3112 ,,3,32 ,,1552 34214 31 التجريبية
 ,,1412 ,3123 34 الضابطة

االختبار الفرعي 
 الحساب

 التحصيل)اختبار 
 واسع المدي

 المعدل(

 دالة ير  ,31124 ,3,124 ,11424 31235 31 التجريبية
 ,11124 ,3423 34 الضابطة

قمق األطفال في 
 الرياضيات

 دالة ير  ,,3132 ,,3342 ,,1442 34245 31 التجريبية
 ,,1532 312,2 34 الضابطة

 . 11 تااوي  2,3,سد ماتوي ال دولية  د لة الطرؼ الواسد ب   U *ب  لمًا بأف قيمة 
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 عينة الوالدين والمعممين: -2
ب 2أم ػػػػاتب   وتءوسػػػػت  يسػػػػة المعلمػػػػيف مػػػػف  ,3آبػػػػاء    1فػػػػرد   31تءوسػػػػت  يسػػػػة الوالػػػػديف مػػػػف 

ػػـ يمنلػػوف أوليػػاء أمػػور ومعلمػػي الم مو ػػة الت ريبيػػة. واػػوؼ يإػػدـ ل ػػـ دليػػؿ ارشػػادي معػػد ب ػػذه  معلمػػيف ـو
 .التعامؿ مص قلؽ الرياضيات دالؿ المسزؿ والمدراة الدرااة ب دؼ تو يت ـ  لي ءيدية

 أدوات الدراسة: -3
 :  Slosson Intelligence Test-Revised (S I T – R) راألطفال والكباسون لذكاء و سم اختبار -أ

 ( 2111) , مصطفى ابوالمجد   البحيريتعريب وتقنين / عبد الرقيب 
" وُ ػدؿ بوااػطة  ,Richard L . Slasson      344اػوف و ـذا ا لتبار أ ده " ريتشػارد ؿ . ال
 Charles Nicholson  & Terry Hebpshman  3443ءػ  مػف " تشػارلز سيءلاػوف  وتيػرى ـيشػماف 

" وياػػتلدـ ـػػذا ا لتبػػار فػػى المواقػػؼ التػػى يلػػـز في ػػا تإػػدير للإػػدرة المعرفيػػة العامػػة   وصػػمـ ـػػذا ا لتبػػار 
التو يػػػ  ومعلمػػػو التربيػػػة اللاصػػة وصػػػعوبات الػػػتعلـ واتلصػػػائيوف لياػػتلدم  المعلمػػػوف والمربػػػوف ومرشػػدو 

ـ مػف الماػػئوليف الػػذيف يلػزم ـ فػػى ال الػػب أف يإيمػػوا  السداػاسيوف وألصػػائيو الإيػػاس السداػى والبػػاسنوف و يػػـر
 الإدرة العإلية لدرد فى  مل ـ الم سى.

دراػة  امػة  أو طالػب  ػامعى أو مػريض يتـ تطبيؽ ا لتبار فرديًا  وذلؾ لتإدير الإدرة العإلية لتلميذ فػى م
 إلى  أو معاؽ ذـسيا   وسظرا تف ـذا ا لتبار يعتبػر آداه فػرز فإسػ  يسب ػي ااػتلدام  فػى التسديػد الس ػائى 

ياػتلدـ التبػار الاػػوف للػذءاء مػص فئػػات  مريػ  ملتلدػة سيػػث يبػدأ مػف اػػف و للماػتوى للإػدرة العإليػة للدػػرد .
 بػػارة موز ػػة  لػػى المراسػػؿ العمريػػة الملتلدػػة   ويبػػدأ  332ى  لػػى اػػسة فػػأءنر   يستػػو  33اػػسوات ستػػى 5

تطبيػؽ  ا لتبػار مػػف العبػارات الم ئمػػة لاػف المدسػػوص بسيػث ي تػاز المدسػػوص  شػرة أاػػئلة متتاليػة فػػإذا 
ذا  فشػؿ فػى ذلػػؾ يػتـ الر ػػوع للماػتوى اتقػػؿ إلػي أف ي يػػب  لػى  شػػرة أاػئلة متتاليػػة   قا ػدة ا لتبػػار ب وا 

ءػذا إلػي أف يدشػؿ المدسػوص فػى اة ابػة  لػى  شػرة أاػئلة متتاليػة   س و يتـ ا  ستإػاؿ للماػتوى ات لػى ـو
يتـ تصسيو ا لتبار بإ طاء در ة واسدة لإل ابػة الصػسيسة  وصػدر لإل ابػة اللاطئػة و  اإؼ ا لتبار ب.

 فى المرسلة . سصؿ  لي ا المدسوص وتمنؿ در ة الذءاء الدر ة المعيارية المإابلة للدر ة اللاـ  التى
 فى الدراسة الحالية: المعدل ر األطفال والكباسون لذكاء و ختبار سمال الكفاءة السيكومترية

 :الصدق  -3
وءاػلر لػذءاء تـ التسإػؽ مػف صػدؽ ا لتبػار  ػف طريػؽ الصػدؽ المػرتبط بالمسػؾ وذلػؾ مػص مإيػاس        

مػػػف  تلميػػػذ ,,3 اسػػػة بلػػػم  ػػػددـوذلػػػؾ  لػػػى  ي ب1,31  بػػػدالرقيب البسيػػػري   الصػػػورة الرابعػػػة -اتطدػػػاؿ
ػػى  2434,ا لتبػػاريف ماػػاويًا  الدر ػػة الءليػػة لءػػ مػػؿ ا رتبػػاط بػػيف افءػػاف معا بتػػدائي  اللػػامس الصػػؼ ـو

 .2,3,دالة  سد ماتو 
 :الثبات -2
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تلميػذ مػف  ,,3 بل ػت لػى  يسػة  بااتلداـ معادلة ألدػا ءروسبػاخ وذلػؾ تـ التسإؽ مف نبات ا لتبار       
ممػػػػا يػػػػدؿ  لػػػػي النبػػػػات المرتدػػػػص  ,211, فوصػػػػلت قيمػػػػة نبػػػػات معامػػػػؿ ألدػػػػا   بتػػػػدائي ا اللػػػػامس الصػػػػؼ
 .للمإياس

 
 The Wide Range Achievement Test- Revised:إختبار التحصيل واسع المدى المعدل -ب

(WRAT)  
 تعريب وتقنين /عبد الرقيب البحيري , عبد القادر فراج )تحت النشر(

ب وقػاـ بسإلػ  إلػى البيئػة المصػرية    بػد الرقيػػب Sarah, & Gary, 1984ـػذا اةلتبػار أ ػده   
ب ويتءوف ـذا اةلتبػار مػف ماػتوييف ياػتلدـ الماػتوي اتوؿ مػص  السشرالبسيري    بد الإادر فراج   تست 

اػػسة إلػػى  31اػػسة   والماػػتوي النػػاسي ياػػتلدـ مػػص اتطدػػاؿ مػػف اػػف  33اػػسوات إلػػي  4اتطدػػاؿ مػػف اػػف 
ويإػيس إختباار القاراءة مف ـذه الماتويات يتءوف مف ن ث إلتبػارات فر يػة ـػي :  اسة   وءؿ ماتوي 24

ويإػػػيس  إختباااار اليجااااءإدراؾ وتاػػػمية السػػػروؼ وسطػػػؽ الءلمػػػات ومعرفػػػة معاسي ػػػا مػػػف لػػػ ؿ المضػػػموف . 
إدراؾ الرموز وربط ا بالسروؼ وءتابة اتاماء وءذلؾ ءتابػة بعػض الءلمػات الباػيطة  ػف طريػؽ اةمػ ء . 

ويإػػػيس قػػػراءة ات ػػداد وقػػػراءة رمػػوز اترقػػػاـ وءػػػذلؾ سػػؿ بعػػػض الماػػائؿ الشػػػد ية وا  ػػػراء ار الحسااااب إختباا
بعػػض العمليػػات الساػػابية الباػػيطة والمعإػػدة. وت ػػدؼ ـػػذه اةلتبػػارات إلػػي قيػػاس الرمػػوز التػػي تعتبػػر شػػيئًا 

سػػاؾ سػػػوع مػػف التإيػػيـ لءػػػؿ مػػ ػػػي أاػػاس الإػػراءة وال  ػػػاء والساػػاب ـو ف ـػػذه اةلتبػػػارات ـامػػًا فػػي التعلػػيـ ـو
الدر يػػة لءػػي يمءػػف قيػػاس ـػػذه الم ػػارات مػػف الطدولػػة ستػػى الشػػيلولة   وي ػػدؼ ـػػذا اةلتبػػار ءػػذلؾ إلػػي 

 قياس مدى ف ـ وتأنير ذلؾ  لي تعليـ الإراءة وال  اء والسااب. 

وسيػػث أف ـػػذه الدرااػػة تإتصػػر  لػػي صػػعوبات تعلػػـ الرياضػػيات فإسػػ  تػػـ ااػػتلداـ إلتبػػار الساػػاب 
اػسة  33اػسوات ستػى اػف  4ف إلتبار التسصيؿ وااػص المػدى المعػدؿ  الماػتوي اتوؿب مػف اػف الدر ي م

شػػ ر . ويتءػػوف الماػػتوى اتوؿ ةلتبػػار الساػػاب الدر ػػي مػػف إلتبػػار التسصػػيؿ وااػػص المػػدى المعػػدؿ  33و
سريػػري اتوؿ شػػد ي والنػػاسي تسريػػري   يػػتـ تطبيػػؽ ال ػػزء الشػػد ي بصػػورة فرديػػة   أمػػا ال ػػزء الت فمػػف  ػػزئيي

ب اػػػسوات فيػػػتـ تطبيإػػػ   لػػػي ـ بصػػػورة فرديػػػة   2-4فيطبػػػؽ بصػػػورة  ما يػػػة مػػػا  ػػػدا اتطدػػػاؿ مػػػف اػػػسة  
 ب دقيإة . 32ويات رؽ تطبيؽ اةلتبار ب زئي  الشدوي والتسريري سوالي  
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ب در ػات فػي ال ػزء 4يتـ تطبيػؽ ال ػزء التسريػري أوً  فػإذا سصػؿ المدسػوص  لػي در ػة أقػؿ مػف  
طبيػػػػؽ ال ػػػػزء الشػػػػد ي   أمػػػػا إذا ءػػػػاف ال ػػػػزء التسريػػػػري فإػػػػط ـػػػػو الػػػػذي تػػػػـ تطبيإػػػػ   لػػػػى اتوؿ مسػػػػ  يػػػػتـ ت

ب در ػػة الءليػػة للساػػاب . ءمػػا إف الػػدر ات التراءميػػة المو ػػودة  لػػى ال اسػػب 34المدسػػوص فعليسػػا إضػػافة  
اتياػر مػػف ورقػة اة ابػػة فػي ال ػػامش تمنػؿ در ػػات ت معيػة لإل ابػػات الصػسيسة مػػف بدايػة اةلتبػػار ستػػى 

 ايتػػ    وبالتػػالي فػػإف تلػػؾ الػػدر ات يمءػػف مػػف ل ل ػػا السصػػوؿ  لػػى الدر ػػة الءليػػة اللػػاـ . فعلػػى اػػبيؿ س
در ػػػةب يمءػػػف أف تظ ػػػر فػػػي ال اسػػػب اتياػػػر وفػػػي س ايػػػة ـػػػذا  34المنػػػاؿ   الدر ػػػة الءليػػػة لل ػػػزء الشػػػد ي  

 ب در ة. 44ـي  ال زء مما ابؽ يتضو أف الدر ة الءلية ةلتبار السااب ب زئية الشد ي والتسريري 

فااي الدراسااة  ختبااار الحساااب الفرعااي ماان إختبااار التحصاايل واسااع الماادى المعاادلإل الكفاااءة الساايكومترية
 :   الحالية
 الصدق: -1

در ػػػات ت ميػػػذ تػػػـ التسإػػػؽ مػػػف صػػػدؽ ا لتبػػػار  ػػػف طريػػػؽ الصػػػدؽ المػػػرتبط بالمسػػػؾ وذلػػػؾ مػػػص         
ات فػػػػي امتسػػػػاف سصػػػػؼ العػػػػاـ الدرااػػػػي تلميػػػػذ فػػػػي مإػػػػرر الرياضػػػػي ,,3 الصػػػػؼ اللػػػػامس البػػػػالم  ػػػػددــ

ػػى دالػػة  سػػد  22,2,ا لتبػػاريف ماػػاويًا  الدر ػػة الءليػػة لءػػ مػػؿ ا رتبػػاط بػػيف افءػػاف معـ 1,31/1,32 ـو
 .2,3,ماتو 
 الثبات: -2

تلميػذ مػف  ,,3بل ػت  لى  يسػة  بااتلداـ معادلة ألدا ءروسباخ وذلؾ تـ التسإؽ مف نبات ا لتبار        
ممػػػػا يػػػػدؿ  لػػػػي النبػػػػات المرتدػػػػص  2442, فوصػػػػلت قيمػػػػة نبػػػػات معامػػػػؿ ألدػػػػا  ائي الصػػػػؼ اللػػػػامس ا بتػػػػد

 للمإياس.
 :Quick Neurological Screening Test (QNST)اختبار المسح النيورولوجي السريع  -ج

تعريااااب وتقنااااين / عبااااد الوىاااااب محمااااد كاماااال                                                           
(2117) 

دقيإػػػةب فػػػي تطبيإػػػ  ف ػػػو واػػػيلة  ,1ُيعػػػد ـػػػذا المإيػػػاس مػػػف اتاػػػاليب الدرديػػػة الملتصػػػرة  ياػػػت رؽ         
لرصػػد الم سظػػات الموضػػو ية  ػػف التءامػػؿ السيورولػػو ي فػػي   قتػػ  بػػالتعلـ . ويتضػػمف ا لتبػػار الاػػلة 

تعػػػرؼ  لػػػي ب م مػػػة قابلػػػة للم سظػػػة الموضػػػو ية لتاػػػا د فػػػي ال34مػػػف الم ػػػاـ الملتصػػػرة يبلػػػم  ػػػددـا  
ػذه  Learning Disabilityاتطداؿ الذيف يعاسوف مف صػعوبات الػتعلـ  ـ مػف لماػة اػسوات ـو ويبػدأ  مػـر

تتبػػص العػػيف  –التعػػرؼ  لػػي الشػػءؿ براسػػة اليػػد  –التعػػرؼ  لػػي الشػػءؿ وتءويسػػ   –الم ػػاـ ـػػي : م ػػارة اليػػد 
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 –رة اتصػػػبص واتب ػػػاـ دائػػػ –التصػػػويب باتصػػػبص  لػػػي اتسػػػؼ  -سمػػػاذج الصػػػوت –لماػػػار سرءػػػة اتشػػػياء 
 –مػػػد الػػػذراع واتر ػػػؿ  –العءػػػس الاػػػريص لسرءػػػات اليػػػد المتءػػػررة  –اةنػػػارة المتزامسػػػة المزدو ػػػة لليػػػد واللػػػد 

الم سظػػات الاػػلوءية  –تمييػػز اليمػػيف والياػػار  –الونػػب  –الوقػػوؼ  لػػي ر ػػؿ واسػػدة  –المشػػي بػػالترادؼ 
ب التبػار فر ػي : الدر ػة 34 ات موز ػة  لػي   ير المستظمة.وسسصؿ  لي الدر ة الءليػة مػف  ػدوؿ الػدر 

توضػػو ارتدػػاع استمػػاؿ معاسػػاة الطدػػؿ مػػف مشػػاءؿ الػػتعلـ فػػي ظػػروؼ  ,4المرتدعػػة  در ػػة ءليػػةب تزيػػد  ػػف 
و ػػػادة يػػػتـ السصػػػوؿ  لػػػي تلػػػؾ  14الدصػػػؿ الدرااػػػي السظػػػامي   ودر ػػػة ا شػػػتباه  در ػػػة ءليػػػةب تزيػػػد  ػػػف 

رولو يػة طبإػًا لعمػر الطدػؿ وشػدة ظ ػور العػرض   والدر ػة الدر ة مف  دة أ راض قػد تءػوف سمائيػة أو سيو 
فأقػػػؿ تشػػػير إلػػػي الاػػػواء و ػػػدـ و ػػػود اضػػػطرابات فػػػي المػػػخ والإشػػػرة المليػػػة  14العاديػػػة  در ػػػة ءليػػػةب مػػػف 

 و مومًا فإف الدر ة العادية يمءف اف تؤءد  لي ا مة الطدؿ السيورولو ية.
 :السريع في الدراسة الحاليةختبار المسح النيورولوجي ال الكفاءة السيكومترية

 :الصدق -3
تإػػدير اػػلوؾ تػػـ التسإػػؽ مػػف صػػدؽ ا لتبػػار  ػػف طريػػؽ الصػػدؽ المػػرتبط بالمسػػؾ وذلػػؾ مػػص مإيػػاس       

 تلميػذ ,,3 اوذلػؾ  لػى  يسػة بلػم  ػددـ  ب4,,1مصػطدي ءامػؿ     التلميذ لدرز سا ت صػعوبات الػتعلـ
 2411,ماػػاويًا  الدر ػػة الءليػػة لءػػ  ا لتبػػاريف مػػؿ ا رتبػػاط بػػيفافءػػاف معا بتػػدائي  الصػػؼ اللػػامسمػػف 

ى دالة  سد ماتو   .2,3,ـو
 

 :الثبات -2
تلميػذ مػف  ,,3 بل ػت لى  يسػة وذلؾ   بااتلداـ معادلة ألدا ءروسباختـ التسإؽ مف نبات ا لتبار        

ص ممػػػػا يػػػػدؿ  لػػػػي النبػػػػات المرتدػػػػ 2134, فوصػػػػلت قيمػػػػة نبػػػػات معامػػػػؿ ألدػػػػا  الصػػػػؼ اللػػػػامس ا بتػػػػدائي 
 .للمإياس

Children’s Anxiety in Math Scale مقياس قمق األطفال في الرياضيات -د


تعزية / :   

 انثاحث

للءشػؼ  ػف قلػؽ الرياضػيات لػدي ت ميػذ  Molly M. Jameson (2013)قػاـ بإ ػداد ـػذا المإيػاس 
ب بسػػػد ,1ص  المرسلػػػة ا بتدائيػػػة مػػػف الصػػػؼ اتوؿ إلػػػي الصػػػؼ اللػػػامس ا بتػػػدائي   فدػػػي البدايػػػة تػػػـ وضػػػ

لمإيػػاس قلػػؽ اتطدػػػاؿ فػػي الرياضػػيات   نػػػـ تػػـ  ػػرض ـػػػذه البسػػود  لػػي م مو ػػػة مػػف المسءمػػيف واللبػػػراء 
وأءدوا بشءؿ ماتإؿ م ئمػة بسػود المإيػاس مػص إ ػراء بعػض التعػدي ت الطديدػة   وتػـ تطبيػؽ المإيػاس  لػي 

 يد فػتـ سػذف ا وااػتإر المإيػاس  ب بسود   يؤدي  لي ا اتطداؿ بشءؿ5 يسة ااتط  ية   فو د أف ـساؾ  
 لػػي : أداء الت ميػػذ فػػي الرياضػػيات    بصػػدة  امػػة واشػػتمؿ مستػػوي المإيػػاس. ب بسػػد31فػػي الس ايػػة  لػػي  

                                                
 ( 1ملحق) 
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ااػػتلداـ الرياضػػيات فػػي المواقػػؼ ا  تما يػػة   والتدءيػػر فػػي الرياضػػيات   والعمػػؿ مػػص الماػػائؿ الرياضػػية 
 الصعبة.

 General math anxiety(GMA)ة : قلػؽ الرياضػيات العػاـ ويتءوف المإياس مف نػ ث أبعػاد رئياػي
توتر ولوؼ الطدؿ  سػد التعامػؿ مػص الرياضػيات بصػدة  امػة اػواء فػي المدراػة أو المسػزؿ   والبعػد  ويإيس

تػوتر ولػوؼ الطدػؿ مػػف  ويإػيس Math Performance Anxiety(MPA)النػاسي قلػؽ أداء الرياضػيات 
اسػػ  دالػػؿ الدصػػؿ أو فػػي التبػػػارات الرياضػػيات   والبعػػد النالػػث قلػػػؽ سػػؿ الماػػائؿ الرياضػػية اػػواء أمػػػاـ أقر 

تػػوتر ولػػوؼ الطدػػؿ مػػف سػػؿ الماػػائؿ ويإػػيس  Math Error Anxiety(MEA)اللطػػأ فػػي الرياضػػيات 
      الرياضية الصعبة و ير المد ومة بطريإة لاطئة.

 ية:الكفاءة السيكومترية لمقياس قمق األطفال في الرياضيات في الدراسة الحال
 :الصدق -1

 الصدق الظاىري : - أ
وذلػؾ للتعػرؼ  لػي مػدي  ةب مػف أاػاتذة  لػـ الػسدس والصػسة السداػي3تـ  رض المإيػاس  لػي  ػدد        

قلػؽ الرياضػيات للبيئػة المصػرية وصػ سيت ا للءشػؼ  لػي  قلؽ اتطداؿ فػي الرياضػياتم ئمة بسود مإياس 
ح ودقػػػة العبػػػارات مػػػف سيػػػث الصػػػيا ة الل ويػػػة   وءػػػذلؾ للسءػػػـ  لػػػي وضػػػو  لػػػدي ت ميػػػذ المرسلػػػة ا بتدائيػػػة
 ب .٪,4  المإياسوبل ت سابة ا تداؽ  لي بسود 

 صدق المحك: - ب
الدر ػػػة الءليػػػة لمإيػػػاس قلػػػؽ اتطدػػػاؿ فػػػي  تػػـ ااػػػتلداـ صػػػدؽ المسػػػؾ لساػػػاب معامػػػؿ ا رتبػػػاط بػػيف       

 بمإيػػػاس ءػػػوسرز للتإػػػديرلػػػـ" بصػػػورتي  " الوالػػػديف والمعالرياضػػػيات والدر ػػػة الءليػػػة ل لتبػػػار الدر ػػػي الإلػػػؽ 
ا    ب1,33 ا ػػػداد /  بػػػد الرقيػػػب البسيػػػري   ب تلميػػػذ مػػػف ت ميػػػذ ,,3سيػػػث تػػػـ التطبيػػػؽ  لػػػي  يسػػػة قػػػدـر

بػػيف الدر ػػة الءليػػة لمإيػػاس قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػيات  ا رتبػػاط معامػػؿ فءػػافاللػػامس ا بتػػدائي  الصػػؼ
بػػيف الدر ػػة  معامػػؿ ا رتبػػاط  ومعامػػؿ  2511,ف"  والدر ػػة الءليػػة ل لتبػػار الدر ػػي الإلػػؽ " صػػورة الوالػػدي

الءليػػػػة لمإيػػػػاس قلػػػػؽ اتطدػػػػاؿ فػػػػي الرياضػػػػيات والدر ػػػػة الءليػػػػة ل لتبػػػػار الدر ػػػػي الإلػػػػؽ " صػػػػورة المعلػػػػـ"  
ي24,3,    .مما يدؿ  لي صدؽ المإياس 2,3,دالة  سد ماتو  ـو

 :الثبات -2

 تم حساب ثبات االختبار بالطرق التالية:
 :   Test-Retestر .. طريقة إعادة اإلختبا - أ

ب تلميػػػذ بداصػػػؿ ,,3تػػـ ساػػػاب النبػػػات  ػػػف طريػػؽ إ ػػػادة اةلتبػػػار وذلػػػؾ  لػػػي  يسػػة مءوسػػػة مػػػف         
زمسػػػػي أاػػػػبو اف بػػػػيف التطبيإػػػػيف اتوؿ والنػػػػاسي   وتػػػػـ ساػػػػاب معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط بػػػػيف در ػػػػات الت ميػػػػذ فػػػػي 
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قلػػؽ  –قلػػؽ أداء الرياضػػيات  –العػػاـ   قلػػؽ الرياضػػيات التطبيإػػيف اتوؿ والنػػاسي وءاسػػت معػػام ت ا رتبػػاط
ب  لػػي الترتيػػب 2413, -2511, -2532, -2414,الدر ػػة الءليػػة ب ماػػاوية   –اللطػػأ فػػي الرياضػػيات 

ي  .2,3,دالة  سد ماتوي  ـو

 :Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية ... -ب

طريإػة الت زئػة السصػدية وذلػؾ ب قلؽ اتطداؿ فػي الرياضػياتلمإياس سااب معامؿ النبات أيضًا تـ 
اللػامس ا بتػدائي بالصػؼ ب تلميػذًا ,,3" وذلؾ بسااب معامؿ ارتبػاط در ػات    تمافبااتلداـ معادلة " 

قلػػؽ أداء  – قلػػؽ الرياضػػيات العػػاـ  تقػػيـ معػػام  فءاسػػت ,وذلػػؾ  لػػي اتاػػئلة الدرديػػة والزو يػػة للمإيػػاس 
 -2233, -2124, -2115,ليػػػػػة ب ماػػػػػاوية  الدر ػػػػة الء –قلػػػػػؽ اللطػػػػأ فػػػػػي الرياضػػػػػيات  –الرياضػػػػيات 

ػػي  ب  لػػي الترتيػػب2143, ممػػا يشػػير إلػػي نبػػات المإيػػاس الماػػتلدـ فػػي الدرااػػة  ةنبػػات مرتدعػػ تمعػػام ـو
 السالية.

 :Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ ..  -ج

 يسػػة وذلػػؾ بطريإػػة ألدػػا ءروسبػػاخ  لػػي  قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػياتتػػـ ساػػاب معامػػؿ النبػػات لمإيػػاس 
 – قلؽ الرياضػيات العػاـ ألدػا ءروسبػاخ نبػات بااػتلداـ طريإػةالقيـ معامػؿ   فءاست ب تلميذ ,,3بلم قوام ا  

 -2111, -,214,الدر ػػػػػة الءليػػػػػة ب ماػػػػػاوية   –قلػػػػػؽ اللطػػػػػأ فػػػػػي الرياضػػػػػيات  –قلػػػػػؽ أداء الرياضػػػػػيات 
ي  ب  لي الترتيب2121, -2134,  المإياس الماتلدـ.مما يدؿ  لي نبات  لةنبات مإبو معام ت   ـو
 االتساق الداخمي : -3

در ة ءؿ  بػارة ودر ػة البعػد المستميػة  معامؿ ا رتباط بيف تـ سااب لسااب ا تااؽ الداللي للمإياس
ب تلميػػذ  ويوضػػو ,,3 وذلػػؾ  لػػي  يسػػة قوام ػػا  قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػياتمإيػػاس لػػ  والدر ػػة الءليػػة ل

 .مإياسارة ودر ة البعد المستمية ل  والدر ة الءلية للدر ة ءؿ  ب معامؿ ا رتباط بيفب 5 دوؿ  
 ب5 دوؿ  

 در ة ءؿ  بارة ودر ة البعد المستمية ل  والدر ة الءلية معامؿ ا رتباط بيف
 قلؽ اتطداؿ في الرياضياتمإياس ل 

 ب,,3 ف=

رلى 

 انعثارج

 يعايم االرتثاط )ر(

رلى 

 انعثارج

 يعايم االرتثاط )ر(

رلى 

 انعثارج

 رتثاط )ر(يعايم اال

لهك 

انزياضياخ 

 انعاو

انذرجح 

 انكهيح

لهك أداء 

 انزياضياخ

 انذرجح

 انكهيح

لهك انخطأ 

في 

 انزياضياخ

انذرجح 

 انكهيح

3 ,2132* 0,191
**

 4 ,21,4** 0,412
*

 1 ,2325** 0,241
*
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1 ,2111** 0,323
*

 2 ,21,,** 0,245
*

 1 ,2131* 0,262
*

 

5 ,2545* 0,356
*

 4 ,2144* 0,226
*

 3, ,2511* 0,262
*

 

3 ,211,** 0,256
*

 35 ,2133** 0,333
*

 31 ,2343** 0,294
*

 

33 ,2143* 0,213
**

 31 ,2114* 0,112
**

    

31 ,24,,* 0,221
**

       

34 ,25,3** 0,201
**

       

يعايم االرتثاط )ر( تين درجح 

 انثعذ يع انذرجح انكهيح نهًمياس

يعايم االرتثاط )ر( تين درجح 

 ع انذرجح انكهيح نهًمياسانثعذ ي

يعايم االرتثاط )ر( تين درجح 

انثعذ يع انذرجح انكهيح 

*2113, نهًمياس
 ,2531*

 ,2143*
 

 .2314,تااوي  2,4,   **    2111,تااوي  2,3,*

 

 مقياس قمق األطفال في الرياضيات :تصحيح 

عػػاد رئياػػية : قلػػؽ ب بسػػد موز ػػة  لػػي نػػ ث أب31 مػػف  قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػياتيتءػوف مإيػػاس 
ويضػػـ  MPAقلػػؽ أداء الرياضػػيات   ب 34  31  33  3  5   1  3ويضػػـ العبػػارات   GMAالرياضػيات 
ويػػػػػػػػتـ ب . MEA  1  1  3,   31ب   قلػػػػػػػػؽ اللطػػػػػػػػأ فػػػػػػػػي الرياضػػػػػػػػيات 31  35  4   2  4العبػػػػػػػػارات  

إلػي ؽ  در ػة واسػدةب تتػراوح بػيف  ػدـ و ػود قلػ ا ات ابة مف ِقبػؿ ا طدػاؿ بااػتلداـ لمػس تعبيػرات للو ػ 
ب  لػػي 4   5  1  1  3 ب 1فػػي شػػءؿ   الو ػػوهبسيػػث يءػػوف التصػػسيو مإابػػؿ  در ػػاتب 4الإلػػؽ المرتدػػص   

الدر ػػػػة نػػػـ يػػػػتـ  مػػػص الػػػػدر ات  وتشػػػير  ب  31ب وأقػػػؿ در ػػػػة  ,3وبػػػذلؾ تصػػػػبو أ لػػػي در ػػػػة    الترتيػػػب
   إلي و ود ماتوي  اٍؿ مف قلؽ الرياضيات. ب,1الداصلة  أ لي مف 

 
 

 
 
 )اعداد/ الباحث(                    : رشادي المعرفي السموكيالبرنامج اال  -د

                                                
 ( 2ملحق) 

 
 

 ب1شءؿ  
 ه ا ات ابة بمإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضياتو و 
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 أىداف البرنامج: -1
ـػدؼ ـػذا البرسػاما إلػي لدػض قلػؽ الرياضػيات لػدي ت ميػذ الصػؼ اللػامس ا بتػدائي ذوي صػعوبات 

 تعلـ الرياضيات.
 الفئة المستيدفة لمبرنامج: -2

ػػـ ت ميػػذ الصػػؼ اللػػامس ا بتػػدائي ذوي صػػعوبات تعلػػـ  األولااي  الدئػػة يإػػدـ ـػػذا البرسػػاما لػػن ث فئػػات ـو
معلمػي الرياضػيات الػذيف يإومػوا بالتػدريس لتلػؾ الدئػة مػػف  الثالثاةوالػدي ـ والدئػة  الثانياةالرياضػيات   والدئػة 

 الت ميذ. 
 :األسس التي يقوم عمييا البرنامج -3

ي :  يإوـ البرساما  لي م مو ة مف اتاس ال امة ـو
قلػػؽ الرياضػػيات ولاصػػة بشػػءؿ مبءػػر ذوى  للت ميػػذ التػػدل ت ا رشػػادية تعػػد:  األسااس العامااة -أ -3

 لػي زيػادة تسصػيل ـ اتءػاديمي  لػى در ػة ءبيػرة مػف اتـميػة سيػث يعػود بالدائػدة  في المرسلة ا بتدائية
مػػؿ التػػػي وبػػذلؾ يصػػبو الماترشػػد أءنػػػر و يػػًا بالعوابصػػدة  امػػة وفػػي مإػػػرر الرياضػػيات بصػػدة لاصػػػة 

إءاػػاب  لبػػرات صػػعوبة فػي تعلػػـ الرياضػػيات والمتمنلػة فػػي قلإػػ  مػف الرياضػػيات باةضػػافة إلػي تاػبب لػػ  
 تصسيسية للبرات  اللاطئة الاابإة.

   ا رشػػاد المعرفػػي الاػػلوءيااػػتمد البرسػػاما أصػػول  الدلاػػدية مػػف مبػػادئ : األسااس الفمساافية  -ب -3
عامػة التػي تتضػػمف مرا ػاة أل قيػات التطبيػػؽ والسدػاظ  لػػي إلػي  اسػب ا تمػػاده  لػى اتاػس الدلاػػدية ال

 ارية البياسات.
الطدولػة  تػياللصػائص العامػة للسمػو فػي مرسل وتتمنؿ في مرا ػاة:  األسس النفسية والتربوية -ج -5

  وأيضػػًا الرياضػػيات وءػػذلؾ اللصػػائص المميػػزة ل طدػػاؿ ذوى صػػعوبات الػػتعلـ الواػػطي والمتألرة
 .راد العيسةالدروؽ الدردية بيف أف

 
 مصادر بناء البرنامج : -4

تػػـ ا طػػ ع  لػػي العديػػد مػػف اتطػػر السظريػػة والدرااػػات الاػػابإة والتػػي تساولػػت بعػػض الطػػرؽ وا اػػاليب 
ا رشادية في لدض قلػؽ الرياضػيات لػدي ت ميػذ المراسػؿ التعليميػة الملتلدػة بصػدة  امػة وت ميػذ المرسلػة 

دادة مػف تلػؾ الدرااػات التدلليػة فػي تصػميـ البرسػاما ا رشػادي المعػد ا بتدائية بصدة لاصة   وذلؾ ل ات
 Sun & Pyzdrowski (2009) Karimi في الدرااة الساليػة   ومػف بػيف تلػؾ الدرااػات درااػة ءػًؿ مػف

& Venkatesan (2009); ; Jansen et al.(2013) ; Ruff & Boes (2014) ; Asikhia & 

Mohang (2015) ; Bonnet et al. (2016) ; Ramirez et al.(2016). 
 بعض فنيات االرشاد المعرفي السموكي المستخدمة في البرنامج:  -5
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اشػتمؿ البرسػػاما  لػػي م مو ػػة مػف الدسيػػات ا رشػػادية ءسػػؿ المشػء ت   ا ػػادة البسػػاء المعرفػػي   التعلػػيـ 
 بات المسزلية.المساضرة والمساقشة   التعزيز   السمذ ة   الوا الذاتي   االوب ا اترلاء  

 الوسائل واألدوات المستخدمة في البرنامج: -6
 ملػػوف طباشػير –أقػ ـ ألػواف  –أقػ ـ رصػاص  –ورؽ أبػيض  –بطاقػات م مو ػة مػف ال – ءبيػرة لوسػات

 – ءػرات ضػ ط –طػيف الصلصػاؿ – مإصػات – Data Show  ػاز العػرض  –  ػاز السااػب ا لػي  –
 .واسات مدم ةأاط –ف شة تسمؿ بعض الموايإي ال ادئة 

 أنشطة البرنامج : -7
تعػػددت وتسو ػػت اتسشػػطة التػػي ااػػتلدمت فػػي البرسػػاما المعػػد فػػي الدرااػػة الساليػػة ب ػػدؼ الماػػا دة فػػي 

 لدض قلؽ الرياضيات لدي  يسة الدرااة ما بيف فسي ولعبي. 
 تقويم البرنامج: -8
 تإويـ البرساما مف ل ؿ المراسؿ التالية: تـ

إػػويـ المبػػػدئي وتمنػػؿ ذلػػؾ فػػي  ػػرض البرسػػػاما  لػػي م مو ػػة مػػف المسءمػػيف ةبػػػداء : التالمرحمااة األولااى
 آرائ ـ وتعديؿ البرساما وفؽ ما أ معت  لي  ـذه ا راء.

: التإػويـ البسػائي ويتمنػؿ فػي التإػويـ المصػاسب لعمليػة تطبيػؽ البرسػاما والػذي يضػمف سمػو  المرحمة الثانية
ال لاػات وذلػؾ مػف لػ ؿ التإػويـ الػذي يعإػب ءػؿ  لاػة والمتمنػؿ البرساما وتإدم  في تسإيؽ أـداف  ل ؿ 

 في الوا ب المسزلي.
 

: التإويـ الس ائي ويتمنؿ في تإويـ البرساما الماػتلدـ فػي الدرااػة بعػد ا ست ػاء مػف تطبيإػ   المرحمة الثالثة
س ا بتػػدائي ت ميػذ الصػػؼ اللػاملػدى  لدػض قلػؽ الرياضػػياتفػػى  ا رشػاديللتعػرؼ  لػي فعاليػػة البرسػاما 

   . يسة الدرااة تعلـ الرياضياتصعوبات  ذوي
 

الماػػتلدـ فػػي  قلػػؽ اتطدػػاؿ فػػي الرياضػػياتالتإػػويـ التتبعػػي ويتمنػػؿ فػػي تطبيػػؽ مإيػػاس  المرحمااة الرابعااة :
ب مػف است ػاء البرسػاما للتعػرؼ  لػي مػدي شػ ريفبعػد فتػرة زمسيػة مسػددة   الدرااة السالية  لي  يسػة الدرااػة

 .لية البرساما ا رشاديااتمرارية فعا
 
 تطبيق البرنامج : -9
ب  لاػػة بواقػػص نػػ ث  لاػػات أاػػبو يًا وبػػذلؾ ااػػت رؽ تطبيػػؽ  11: اشػػتمؿ البرسػػاما   برنااامج التمميااذ -أ

 دقيإة. ,5 -,1وتراوح زمف ال لاة  اسدي  شر أابو اً البرساما 
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اػػػتاف أاػػػبو يًا وبػػػذلؾ ااػػػت رؽ ب  لاػػػة بواقػػػص  ل 31: اشػػػتمؿ الػػػدليؿ    الااادليل االرشاااادي لموالااادين -ب
 دقيإة. ,4 -,5وتراوح زمف ال لاة  نماسي أاابيصتطبيؽ البرساما 

ب  لاػػػة بواقػػص  لاػػػتاف أاػػػبو يًا وبػػػذلؾ ااػػػت رؽ  31: اشػػػتمؿ الػػػدليؿ    الااادليل االرشاااادي لممعمماااين -ج
 دقيإة.   ,4 -,5وتراوح زمف ال لاة  نماسي أاابيصتطبيؽ البرساما 

 
 لبرنامج :مكان تطبيق ا -11

تػػـ تسديػػذ  لاػػات البرسػػاما بمءتبػػة المدراػػة وذلػػؾ فػػي توقيتػػات   تتعػػارض مػػص سصػػص المءتبػػة المإدمػػة 
لت ميػػذ المدراػػة وتػػـ التيػػار ذلػػؾ المءػػاف سظػػرًا  تاػػا   وت  يزاتػػ  التػػي تاػػا د فػػي تسديػػذ ال لاػػات  لػػي 

 الشءؿ اتمنؿ.
 مخطط جمسات البرنامج : -11
 

  برنامج التالميذ:ل مختصر مخطط جمسات -أ -11
 

 (5جدول )
 مخطط جمسات مختصر لمبرنامج االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع التالميذ

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

 تعارفتعريف و 

 
اشا ة  و مف اتلدة بيف الباسث  -3

 و يسة الدرااة.
 .بعضتعرؼ اتطداؿ  لى بعض ـ ال -2

 بنائى المساقشة -التعزيز 3

ما ىو شعورك 
نحو 

 الرياضيات؟

التعرؼ  لي أاباب اللوؼ والتوتر  -3
 3  سد التعامؿ مص مإرر الرياضيات. 

 -المساقشة
الوا ب  -التعزيز

 المسزلي
 بنائي

ما ىي خبراتك 
الجيدة والسيئة 
 مع الرياضيات؟

التعرؼ  لي اللبرات ال يدة والايئة  -3
 1 يات وطرؽ ا اتدادة مس ما.مص الرياض

 -المساقشة 
التعزيز  –السمذ ة 

 الوا ب المسزلي –
 بنائي

 التعلـ  -المساقشة  1التعرؼ  لي إمءاسيات وقدرات التلميذ  -3توقف عن 
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 (5جدول )
 مخطط جمسات مختصر لمبرنامج االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع التالميذ

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

الحديث السمبي 
 الذاتي

 -التعزيز -الذاتي الرياضية وتسميت ا.
 الوا ب المسزلي

 بنائي

عندما تشعر 
بالتوتر مع 

ات.. الرياضي
 اىدأ.

تدريب التلميذ  لي ااتراتي ية  -3
 ا اترلاء للتللص مف الإلؽ.

1 

االوب 
 -ا اترلاء

الوا ب  -التعزيز
 المسزلي

 بنائي

كن كزميمك عند 
تعاممو مع 
المسألة 
 الحسابية

تدريب التلميذ  لي تإليد قريس  الذي  -3
  يوا   قلؽ الرياضيات  سد سؿ الماألة 

 الساابية
3 

 -التعزيز -السمذ ة
 الوا ب المسزلي

 بنائى

كيف أواجو 
مشكمة 
 رياضية؟

تدريب التلميذ  لي ااتلداـ أالوب  -3
سؿ المشء ت في التعامؿ مص الماائؿ 

 الساابية.
1 

 -سؿ المشء ت
الوا ب  -التعزيز

 المسزلي
 بنائي

 افيم الرياضيات
 وال تحفظيا 

اءااب التلميذ الإدرة تطبيؽ الإواسيف  -3
 1 في أماءس ا المساابة.الرياضية 

 –سؿ المشء ت 
 –التعليـ الذاتي 

الوا ب  -التعزيز
 المسزلي

 بنائى

احضر حصص 
الرياضيات 

 بانتظام

اءااب التلميذ الإدرة ااتلداـ االوب  -3
 ا اترلاء في سصة الرياضيات.

ماا دة التلميذ  لي ا ستظاـ في  -1
 دروا  اللاصة بمإرر الرياضيات.

1 

االوب 
 -لاءا اتر 
الوا ب  –التعزيز 

 المسزلي

 بنائي

غير عادات 
تعمم الرياضيات 

 لديك

اءااب التلميذ الإدرة  لي تعلـ  -3
  ادات مذاءرة  يدة مص الرياضيات.

1 
 -التعلـ الذاتي

الوا ب  -التعزيز
 المسزلي

 بنائي
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 (5جدول )
 مخطط جمسات مختصر لمبرنامج االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع التالميذ

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

راجع مياراتك 
الرياضية 
 التأسيسية

ماا دة التلميذ  لي ااتر اع ما  -3
 مراسؿ التعليمية الاابإة.تعلم  في ال

3 
 -التعليـ الذاتي

الوا ب  -التعزيز
 المسزلي

 بنائي

اسأل معممك 
عن األجزاء 
 غير المفيومة

اءااب التلميذ الإدرة  لي التدا ؿ مص  -3
 1 معلم  و دـ اللوؼ مس .

 –سؿ المشء ت 
 -التعزيز -السمذ ة

 الوا ب المسزلي
 بنائي

ىناك أكثر من 
حل لممسألة 

 يةالحساب

تعريؼ التلميذ بأف ـساؾ أءنر مف  -3
 طريإة لسؿ الماألة الساابية.

3 

سؿ  –السمذ ة 
 –المشء ت 

الوا ب  –التعزيز 
 المسزلي

 بنائي

معمم الرياضيات 
 يحبك

اقامة  و مف اتلدة والنإة المتبادلة  -3
 بيف التلميذ ومعلم .

الوا ب  –التعزيز  1
 المسزلي

 بنائي

تعمم من 
أخطاؤك 

 قةالساب

اءااب التلميذ الإدرة  لي التعلـ مف  -3
ا فرصة للتساف  ألطاؤه الاابإة وا تباـر

 وليس للدشؿ.
3 

 -التعليـ الذاتي
الوا ب  -التعزيز

 المسزلي
 بنائي

احتفل بنجاحك 
في حل المسألة 

 الحسابية

اءااب التلميذ النإة في سدا  وفي  -3
 امءاسيات . 

3 
 –التعليـ الذاتي 

 الوا ب -التعزيز
 المسزلي

 بنائي

تعمم الرياضيات 
 مع أقرانك

اءااب التلميذ الإدرة  لي تشءيؿ  -3
 1 م مو ة مف أقراس  لتعلـ الرياضيات معًا.

 -سؿ المشء ت
 –السمذ ة 

الوا ب  -التعزيز
 المسزلي

 بنائي

استخدم 
الرياضيات في 

اءااب التلميذ الإدرة  لي ااتلداـ  -3
م ا ت سيات   الرياضيات في شتي

1 
 –التعليـ الذاتي 

الوا ب  –التعزيز 
 بنائي
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 (5جدول )
 مخطط جمسات مختصر لمبرنامج االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع التالميذ

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

 المسزلي اليومية. حياتك اليومية
كن مستعدًا 
الختبار 
 الرياضيات

اءااب التلميذ الإدرة  لي  دـ  -3
 اللوؼ والدزع مف التبارات الرياضيات

3 
 -سؿ المشء ت

السمذ ة  -التعزيز
 الوا ب المسزلي –

 بنائي

 الخاتمة والتقييم

تـ تإديم  مف تدريبات مرا عة ما  -3
 وارشادات في ال لاات الاابإة.

توزيص بعض ال دايا  لي  يسة  -1
 الدرااة.

تطبيؽ مإياس قلؽ اتطداؿ في  -1
 الرياضيات.

تطبيؽ التبار السااب الدر ي مف  -5
 التبار التسصيؿ وااص المدي المعدؿ.

 نيائي التعزيز 3

 والدين: مخطط جمسات مختصر لمدليل االرشادي لم -ب -11
  (6جدول)

 الوالديناالرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع  لمدليلمخطط جمسات مختصر 

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

 تعارفتعريف و 

 
اشا ة  و مف اتلدة بيف الباسث  -3

 .وأولياء اتمور
 لى بعض ـ  أولياء اتمورتعرؼ  -2

 .البعض

3 
 المساضرة

الوا ب  -المساقشةو 
 المسزلي

 بنائى
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  (6جدول)
 الوالديناالرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع  لمدليلمخطط جمسات مختصر 

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

 قمق الرياضيات
تعريؼ الوالديف بمد وـ قلؽ  -3

 3 الرياضيات.
المساضرة 

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

أسباب قمق 
 الرياضيات

تعريؼ الوالديف بأاباب قلؽ  -3
 3 الرياضيات.

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي

مظاىر قمق 
 رياضياتال

تعريؼ الوالديف بمظاـر وا راض قلؽ  -3
 3 الرياضيات.

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي

 
 بنائي

اآلثار السمبية 
 لقمق الرياضيات

تعريؼ الوالديف بالعواقب الالبية لإلؽ  -3
الرياضيات وتأنيره  لي التسصيؿ في مإرر 

 الرياضيات.
3 

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي

االتجاىات 
السمبية نحو 
 الرياضيات

اءااب الوالديف الإدرة  لي التعبير  -3
 بإي ابية سسو الرياضيات.

1 
المساضرة 

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائى

قدم دعمك 
 وتشجيعك البنك

تإديـ التعزيز  بأـميةالوالديف  تعريؼ -3
مف أ ؿ لدض قلؽ والتش يص  بساءــ 

 .الرياضيات
1 

اضرة المس
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي

تابع تقدم ابنك 
 في الرياضيات

تعريؼ الوالديف بأـمية متابعة تإدـ  -3
 1 ابس ـ في مإرر الرياضيات.

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائى

تواصل مع معمم 
 الرياضيات

تعريؼ الوالديف بأـمية التواصؿ مص  -3
قاـ بتدريا  مف  معلـ الرياضيات لمعرفة ما

 موضو ات رياضية.
1 

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي
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  (6جدول)
 الوالديناالرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع  لمدليلمخطط جمسات مختصر 

 ىدف الجمسة عنوان الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

استخدم األلعاب 
الرياضية مع 

 ابنك

تعريؼ الوالديف بأـمية ا اتلدامات  -3
 ا ي ابية والترفي ية للرياضيات مص ابساءــ.

1 
المساضرة 

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

 الخاتمة والتقييم
 تو ي اتعة ما تـ تإديم  مف مرا  -3

 وارشادات في ال لاات الاابإة.
 .الوالديفتوزيص بعض ال دايا  لي  -1

3 
المساضرة 
 والمساقشة

 نيائي

 
 مخطط جمسات مختصر لمدليل االرشادي لممعممين:  -ج -11

   (7)جدول
 مخطط جمسات مختصر لمدليل االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع المعممين

ن عنوا
 الجمسة

 ىدف الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

تعريف 
 تعارفو 

 
بيف  والنإة المتبادلة اشا ة  و مف اتلدة -3

 .والمعلميفالباسث 
3 

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائى

قمق 
 الرياضيات

 بمد وـ قلؽ الرياضيات. المعلميفتعريؼ  -3
3 

المساضرة 
وا ب ال -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي

أسباب قمق 
 الرياضيات

 3 بأاباب قلؽ الرياضيات. المعلميفتعريؼ  -3
المساضرة 

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

مظاىر قمق 
 الرياضيات

بمظاـر وا راض قلؽ  المعلميفتعريؼ  -3
 3 الرياضيات.

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي

 
 بنائي
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   (7)جدول
 مخطط جمسات مختصر لمدليل االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع المعممين

ن عنوا
 الجمسة

 ىدف الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

اآلثار 
السمبية 
لقمق 

 الرياضيات

بالعواقب الالبية لإلؽ  المعلميفتعريؼ  -3
الرياضيات وتأنيره  لي التسصيؿ في مإرر 

 الرياضيات.
3 

المساضرة 
الوا ب  -والمساقشة

 المسزلي
 بنائي

تجنب 
الطرق 
التقميدية 
في تعميم 
 الرياضيات

تعريؼ المعلميف بأـمية ااتلداـ أااليب  -3
 متسو ة و ديدة في تعليـ الرياضيات.

1 

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائى

االبتعاد 
عن العقاب 

 البدني

تعريؼ المعلميف بلطورة ااتلداـ العإاب  -3
 3 البدسي في تعليـ الرياضيات.

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

االدوات 
والوسائل 
 المساعدة

عريؼ المعلميف بأـمية ااتلداـ الواائؿ ت -3
 3 التعليمية المعيسة في تعليـ الرياضيات.

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائى

أفكار 
خاطئة 
وشائعة 
عن 

 الرياضيات

تعريؼ المعلميف بلطورة اتفءار الالبية  -3
ا  لي التسصيؿ في   ف الرياضيات وتأنيـر

 ضيات.الريا
1 

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

ادعم 
وشجع 
 تمميذك

تعريؼ المعلميف بأـمية تإديـ التعزيز  -3
والتش يص لت ميذــ  لي لدض قلؽ 

 الرياضيات.
3 

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 بنائي
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   (7)جدول
 مخطط جمسات مختصر لمدليل االرشادي المعرفي السموكي المستخدم مع المعممين

ن عنوا
 الجمسة

 ىدف الجمسة
عدد 

 الجمسات
 الفنيات المستخدمة

 التقويم

 المسزلي
ربط 

الرياضيات 
ة بالحيا

اليومية 
 لمتمميذ

تعريؼ المعلميف بأـمية ربط مإرر  -3
 3 الرياضيات بالسياة اليومية للتلميذ.

ا ادة البساء 
المساضرة  -المعرفي

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

كمنا نخطأ 
في 

 الرياضيات

تعريؼ المعلميف بأـمية تإبؿ ألطاء  -3
 ت ميذــ وتصسيس ا ل ـ. 

1 

ا ادة البساء 
المساضرة  -فيالمعر 

الوا ب  -والمساقشة
 المسزلي

 بنائي

الخاتمة 
 والتقييم

مرا عة ما تـ تإديم  مف تو ي ات  -3
 وارشادات في ال لاات الاابإة.

 توزيص بعض ال دايا  لي الوالديف. -1
 نيائي المساضرة والمساقشة 3

 
 خطوات الدراسة:

اػػيءومترية لػألدوات الماػػتلدمة فػي الدرااػػة التيػار  يسػػة الدرااػة ا اػػتط  ية للتسإػؽ مػػف الشػروط ال -3
 السالية.

 تطبيؽ التبار الواوف المعدؿ لذءاء اتطداؿ والءبار. -1

 .المعدؿ التسصيؿ وااص المدي ا لتبار الدر ي السااب مف التبارتطبيؽ  -1

 تطبيؽ التبار الماو السيورولو ي الاريص. -5

 تطبيؽ مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات. -4

 ااة اتاااية .تسديد  يسة الدر  -1

 تإايـ  يسة الدرااة اتاااية إلي م مو تيف ت ريبية وضابطة. -2

 إ راء الم اساة بيف م مو تي الدرااة. -3
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 تطبيؽ البرساما ا رشادي المعرفي الالوءي  لي ت ميذ الم مو ة الت ريبية. -4

ة الت ريبيػػة وءػػذلؾ تػػـ تإػػديـ دليلػػيف ارشػػادييف للوالػػديف والمعلمػػيف ب ػػدؼ ماػػا دة ت ميػػذ الم مو ػػ  -,3
 صعوبات تعلـ الرياضيات في لدض قلؽ الرياضيات لدي ـ.    ذوي 

 بعد تطبيؽ البرساما. قلؽ اتطداؿ في الرياضياتتـ تطبيؽ مإياس  -33

ااػػػػتلداـ اتاػػػػاليب ا سصػػػػائية المسااػػػػبة لمعال ػػػػة الستػػػػائا التػػػػي تػػػػـ السصػػػػوؿ  لي ػػػػا مػػػػف تطبيػػػػؽ  -31
 .  SPSSسالية بااتلداـ السزمة ا سصائية ا لتبارات والمإاييس الماتلدمة في الدرااة ال

 
 نتائج الدراسة:

 
 نتائج الفرض األول: -1

تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف متواطات رتب در ات ت ميذ يسص الدرض اتوؿ  لي أس  " 
الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات وأبعاده 

 اايف الإبلي والبعدي لصالو الإياس البعدي في ا ت اه اتفضؿ".في الإي

 

 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بما يمي :
قبؿ البرساما وبعده  لي ت ميذ الم مو ة الت ريبية  قلؽ اتطداؿ في الرياضياتتـ تطبيؽ مإياس 

تلداـ التبار " ولءوءاوف "   ب تلميذًا  وتـ اا31والبالم قوام ا   تعلـ الرياضياتذوي صعوبات 
 ب د لة تلؾ الدروؽ.3" ب لد لة فروؽ متواطات الرتب  ويوضو  دوؿ  ,3السالة الناسية ف<

 ب3 دوؿ  
تعلـ د لة الدروؽ بيف متواطات رتب در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات 

  الرياضيات

 إياايف الإبلي والبعديفي ال وأبعاده قلؽ اتطداؿ في الرياضياتمإياس  لي 
 ب31  ف = 

البيان 
 االحصائي
أبعاد 
 المقياس

اتجاه  
 الرتب

عدد 
 الحاالت

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 Z الرتب

 مستوي
 الداللة

حجم 
 )**(التأثير

 1089 1011- 1011 )*(1011 1011 موجبةقمق 
 8051 136011 16011 سالبة
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الرياضيات 
 العام

 3055 - - 1011 التساوي

قمق أداء 
 الرياضيات

- 1011 )*(1011 1011 موجبة

3053 
 8051 136011 16011 سالبة 1088 1011

 - - 1011 التساوي

قمق الخطأ 
في 

 الرياضيات

- 1011 )*(1011 1011 موجبة

3054 
 8051 136011 16011 سالبة 1089 1011

 - - 1011 التساوي

الدرجة 
 الكمية

- 1011 *()1011 1011 موجبة

3052 
 8051 136011 16011 سالبة 1088 1011

 - - 1011 التساوي
 ب.1243تااوي   3,.,ال دولية  سد ماتوي  Z *ب  لمًا بأف قيمة  

 .فأءنر = قوي 24,= متواط    ,24: 21,= ضعيؼ    ,21: 23, **ب 
ف متواطات رتب در ات بي ,,3,ب و ود فروؽ  دالة اسصائيًا  سد ماتوى 3يتضو مف  دوؿ  

ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات 
وأبعاده في الإياايف الإبلي والبعدي لصالو الإياس البعدي بعد تطبيؽ البرساما المعرفي الالوءي 

تبعاد  234, -233,بيف  تتراوس تأنيرال أس اـالتءاملي   وبالسظر إلي ال دوؿ الاابؽ ي سظ أف 
و    أي اس  بل ت سابة تانير المت ير الماتإؿ  ةتأنير قوي أس اـالمإياس الن نة والدر ة الءلية ـو

ي سابة مرتدعة مما يدؿ  لي  5 34 -33 البرساماب في المت ير التابص  قلؽ الرياضيات ب مابيف  ـو
  وبذلؾ تتسإؽ صسة اة في لدض قلؽ الرياضيات لدي ـالدعالية العالية للبرساما المإدـ لعيسة الدرا

 الدرض اتوؿ.
ذا ما يوضس  شءؿ   بأف در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية إسلدضت  لي مإياس قلؽ ب 5ـو

اتطداؿ في الرياضيات في الإياس البعدي مإارسة بدر ات ـ التي سصلوا  لي ا في الإياس الإبلي 
قلؽ اللطأ في الرياضياتب  –قلؽ أداء الرياضيات  –الرياضيات العاـ وذلؾ في اتبعاد الن نة  قلؽ 

باةضاؼ إلي الدر ة الءلية للمإياس وذلؾ يوضو الدور الذي لعب  البرساما المعرفي الالوءي 
التءاملي في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي ذوي صعوبات تعلـ 

 الرياضيات.
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أبعاد المقياس

جة
در

ال

القياس القبلي

القياس البعدي

 

 
 
 ض الثاني:نتائج الفر  -2

تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف متواطات رتب در ات ت ميذ  لي أس  "  الناسييسص الدرض 
الم مو تيف الت ريبية والضابطة ذوي صعوبات التعلـ  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات 

 ".وأبعاده في الإياس البعدي لصالو أطداؿ الم مو ة الت ريبية في ا ت اه اتفضؿ

 

 
 متحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بما يمي :ل

بعد تطبيؽ البرساما  لي ت ميذ الم مو ة الت ريبية  قلؽ اتطداؿ في الرياضياتتـ تطبيؽ مإياس 
ب تلميذًا  وتـ ااتلداـ 34ب تلميذًا وت ميذ الم مو ة الضابطة والبالم قوام ا  31والبالم قوام ا  
" ب لد لة فروؽ متواطات الرتب  ويوضو  دوؿ ,1≥لة اتولي " فويتسي "   السا –التبار " ماف 

 ب د لة تلؾ الدروؽ.4 
 

 ب4 دوؿ  
 د لة الدروؽ بيف متواطي رتب در ات ت ميذ الم مو تيف الت ريبية 

  قلؽ اتطداؿ في الرياضياتمإياس والضابطة  لي 
 وأبعاده بعد تطبيؽ البرساما 

 (4شكم )

 انفزوق تين درجاخ تالييذ انًجًوعح انتجزيثيح عهي يمياس لهك األطفال في انزياضياخ في انمياسين انمثهي وانثعذي



 ات تعمم الرياضياتفعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي في خفض قمق الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوب

 د.عمي ثابت ابراىيم حفني

7102ديسمبر                                                               - 

106 -                            العدد الثالث والثالثون                       

         

 ب34= ضابطةف  31 = ت ريبية  ف
لبيان ا

 االحصائي
 أبعاد المقياس

 ن المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U1
(*

)
 

 U2 Zقيمة 
مستوي 
 الداللة

حجم 
)*التأثير

)* 
قمق 

الرياضيات 
 العام

 138011 8062 16 تجريبية
2011 238011 -4069 1011 1084 

 358011 23087 15 ضابطة

قمق أداء 
 الرياضيات

 136051 8053 16 تجريبية
1051 239051 -4075 1011 1085 

 359051 23097 15 ضابطة

قمق الخطأ 
في 

 الرياضيات

 137011 8056 16 تجريبية
1011 239011 -4078 1011 1086 

 359011 23093 15 ضابطة

 الدرجة الكمية
 136011 8051 16 تجريبية

1011 241011 -4075 1011 1085 
 361011 24011 15 ضابطة

 ب.11تااوي   2,3,ال دولية  د لة الطرؼ الواسد ب  سد ماتوي  U *ب  لمًا بأف قيمة  
 فأءنر = قوي. 24,= متواط    ,24: 21,= ضعيؼ    ,21: 23, **ب 

بيف متواطات رتب در ات  ,,3,ب و ود فروؽ  دالة اسصائيًا  سد ماتوى 4يتضو مف  دوؿ  
 ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في ت ميذ الم مو تيف الت ريبية والت

الرياضيات وأبعاده في الإياس البعدي لصالو الم مو ة الت ريبية   ءما أس  بالسظر إلي ال دوؿ 
تبعاد المإياس الن نة والدر ة الءلية  231, -235,الاابؽ ي سظ أف أس اـ التأنير تراوست بيف 

و أس اـ تأنير قوية   أي اس  بل ت سابة تانير المت ير الماتإؿ  البرساماب في المت ير التابص  قلؽ  ـو
ي سابة مرتدعة   ومف   ة ألري تـ ضبط المت يرات الدليلة  5 31 -35الرياضيات ب مابيف  ـو

وتءافؤ م مو تي الدرااة و دـ تعرض الم مو ة الضابطة إلي التدلؿ ا رشادي   فإف ذلؾ اللدض 
اضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية ير ص إلي تأنير وفعالية البرساما ا رشادي المعد في قلؽ الري

   وبذلؾ تتسإؽ صسة الدرض الناسي. في الدرااة السالية
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التجريبية

در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في  إلي إسلداضب 4شءؿ   ويشير
ت ت ميذ الم مو ة الضابطة  لي المإياس والتي ظلت بدر االرياضيات في الإياس البعدي مإارسة 

 –وذلؾ في اتبعاد الن نة  قلؽ الرياضيات العاـ  مرتدعة والتي تشير إلي قلؽ رياضيات مرتدص لدي ـ
قلؽ اللطأ في الرياضياتب باةضاؼ إلي الدر ة الءلية للمإياس وذلؾ يوضو  –قلؽ أداء الرياضيات 
ذوي صعوبات تعلـ  الم مو ة الت ريبية دض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذفي ل أنر البرساما ا رشادي

 الرياضيات.

 

 تفسير نتيجتي الفرضين األول والثاني:
  يمءف م سظة فعالية البرساما سظرة شاملة للستائا ا سصائية اللاصة بالدرضيف اتوؿ والناسي ب

في لدض قلؽ  ليليف ارشادييف للوالديف والمعلميفوالذي يضـ برسام ًا ارشاديًا للت ميذ ود ا رشادي المعد
الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية بل ؼ ت ميذ الم مو ة الضابطة والتي لـ تتلإي أي تدريبات 
أو إرشادات وظؿ قلؽ الرياضيات مرتدص لدي ـ   سيث أف البرساما ا رشادي أدي إلي لدض اتبعاد 

في الرياضيات والمتمنلة في قلؽ الرياضيات العاـ وقلؽ أداء الرياضيات وقلؽ الن نة لمإياس قلؽ اتطداؿ 
اللطأ في الرياضيات والذي بدوره أدي إلي إسلداض الدر ة الءلية للمإياس لدي ت ميذ الم مو ة 

 الت ريبية.

 (5شكم )

 انثعذيفي انمياس ألطفال في انزياضياخ عهي يمياس لهك ا وانضاتطح انتجزيثيح تينانفزوق تين درجاخ تالييذ انًجًوع
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ي وتتدؽ تلؾ الستائا مص ستائا الدرااات التي ااتلدمت براما ارشادية في لدض قلؽ الرياضيات لد
;  Sevey, 2012اواء براما ارشادية مإدمة للت ميذ   ءدرااة ءًؿ مف    ت ميذ المرسلة ا بتدائية

Jansen et al., 2013  ;Supekar et al., 2015  ;Emmert, 2015  ;Sharma, 2016  ;

Bonnet et al., 2016   ب   أو براما ارشادية بماا دة الوالديف والمعلميف ءدرااةAlkan, 2013  ;

Hak, 2014 ; Ruff, & Boes, 2014.ب 
: البرساما ا رشادي المإدـ للت ميذ األولويمءف تداير تلؾ الستائا في ضوء ن ث مساور رئياية : 

: الدليؿ ا رشادي المإدـ للوالديف وما يضم  مف مستوي  الثانيوما يضم  مف مستوي وفسيات واسشطة   
المإدـ للمعلميف وما يضم  مف مستوي وفسيات   أما فيما يلص : الدليؿ ا رشادي  والثالثوفسيات   

:  وأنشطتو محتوي البرنامجالبرساما ا رشادي المإدـ للت ميذ فيضـ  سصريف ـاميف    المحور األول
ـ الالبية سسو الرياضيات واتاباب والعوامؿ فإد تضمف البرساما  لاات ت دؼ إلي  التعرؼ  لي مشا ـر

ؽ واللوؼ في التعامؿ مص الرياضيات ستي يتاسي إبعاد أو التللص مف تلؾ العوامؿ المؤدية إلي الإل
الماببة لإلؽ الرياضيات   وألري اا دت التلميذ ذو صعوبة تعلـ الرياضيات في التعرؼ  لي لبرات  

ت سب ا  ال يدة والايئة مص الرياضيات وءيدية ا اتدادة مس ا في زيادة تدا ل  ا ي ابي مص الرياضيات و دـ
ساؾ مف اا دت في تعريؼ التلميذ بإمءاسيات  وقدرات  الساابية وتسميت ا   ءما تضمست بعض    ـو
ال لاات اءااب التلميذ الإدرة  لي تطبيؽ الإواسيف الرياضية في أماءس ا المساابة ستي   ياتلدـ قاسوسًا 

وؼ مف الرياضيات   أضؼ وره بت سب واللفي مءاس  اللاطل ويصؿ إلي ستي ة لاطئة مما يعزز شع
إلي ذلؾ   تدريب التلميذ  لي تءويف  ادات مذاءرة  يدة والتي تاا ده في تسظيـ وقت  بشءؿ م ئـ مف 
ل ؿ تصميـ  دوؿ للمذاءرة والمرا عة وأوقات الدراغ   ءما ـدفت بعض ال لاات اءااب التلميذ الإدرة 

سيث أف ما يدرا  بالصؼ اللامس ا بتدائي يستاج  في ااتر اع ما تعلم  في المراسؿ التعليمية الاابإة
ا التلميذ فتابب ل  التوتر والإلؽ واللوؼ  سد سؿ  بعض المعلومات الرياضية الاابإة والتي قد  يتذءـر
الماألة   وتضمست بعض ال لاات تدريب التلميذ  لي تءويف  و مف اتلدة والنإة المتبادلة بيس  وبيف 

مف تلؾ الع قة الطيبة في اؤاؿ المعلـ  ف ات زاء  ير المد ومة مما يزيد مف  معلم  وءيدية ا اتدادة
أس  للدض تإبل  لمإرر الرياضيات ولدض التوتر والإلؽ واللوؼ  سد موا  ة أي ماألة ساابية   ءما 

قلؽ الرياضيات   اشتملت بعض ال لاات  لي تدريب التلميذ  لي ا سدماج مص م مو ة مف أقراس  لتعلـ 
الرياضيات معًا وا اتدادة مف لبرات ـ وقدرات ـ في تعامل  مص المشء ت الرياضية الملتلدة   ءما استوت 
ا فرصة للتساف والتإدـ و   بعض ال لاات  لي تدريب التلميذ  لي ا اتدادة مف ألطاؤه الاابإة وا تباـر

ا دليً  لت سب  وقلإ  مف الرياضيات   واشتملت بعض ال لاات  لي تدريب التلميذ ا اتدادة مف  يعتبـر
الرياضيات في سيات  اليومية  سد ذـاب  لشراء شل مف المس ت أو في المطا ـ أو التعامؿ مص الدواتير 
ا   ءما تضمست ال لاات تدريب التلميذ ءيدية التعامؿ مص التبار الرياضيات وءيؼ يمءس   و يـر
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ذا ما أءدهل  مص ا لتبارات المإدمة ل    ا اتعداد مما يإلؿ مف التوتر واللوؼ  سد تعام  ب زر ـو
Blazer (2011)  م مو ة مف ا اتراتي يات واتااليب التي يمءف ااتلدام ا مف ِقبؿ بأف ـساؾ

تتمنؿ تلؾ ا اتراتي يات في :   تعتمد فإط  لي  الت ميذ للماا دة في التللص مف قلؽ الرياضيات 
  رءز  لي س اساتؾ الاابإة   أطلب الماا دة  سد موا  ة مشءلة  الذاءرة   مارس الرياضيات يومياً 

 .معيسة اواء مف معلمؾ أو والدؾ أو أقراسؾ
ءما اشتمؿ البرساما ا رشادي المإدـ للت ميذ م مو ة مف اتسشطة التي اا دت في لدض قلؽ 

مو ة مف البطاقات مرقمة والتي في ا تـ تإديـ م  لعبة بطاقات الرياضياتالرياضيات لدي ـ ومس ا سشاط 
ب ويإوؿ ساصؿ  مص ـاتيف البطاقتيف 1  5نـ يإوـ الباسث بإمااؾ بطاقتيف لرقميف  منً     ,3 – ,مف 

يااوي ءـ ؟ نـ يطلب مف التلميذ أف يرفص البطاقة التي تسمؿ ا  ابة الصسيسة واذا التار البطاقة 
ذا ألطأ ياا ده الباسث للوصوؿ إلي ا  ابة ب يإدـ ل  تعزيزًا ماديًا  قطعة سلويب و ,3الصسيسة   ا 

  وفي ا يإوـ الباسث براـ طريؽ  لي لوسة ءبير ويضص  لي ـذا  البحث عن الكنزالصسيسة   وسشاط 
ص يرة مرتبة واسدة تلو اتلري وفي س اية الطريؽ يضص  قلـ   ماطرة   فر ار ...ب  بأس ار4 الطريؽ 

بطاقات ويطلب  ب4 بية البايطة   مص وطرح وضرب وقامةب  لي   نـ يإوـ بءتابة بعض الماائؿ الساا
مف التلميذ ألذ تلؾ البطاقات وا  راء تلؾ العمليات الساابية للوصوؿ إلي اة ابة الصسيسة وفي ءؿ مرة 

مف الطريؽ ستي يصؿ إلي ءسزه   فلإد اا دت تلؾ اتسشطة الشيإة يإدـ إ ابة صسيسة يرفص س رًا واسدًا 
 ذب استباه التلميذ والتعامؿ مص العمليات الساابية بشل مف المتعة وا نارة مما أدي إلي  والممتعة إلي

  لدض توتره وقلإ   سد التعامؿ مص العمليات الساابية.
العنصر اآلخر, فيو الفنيات االرشادية المستخدمة في برنامج التالميذ والذي اشتمل عمي : أما 

تـ التيار المءاف المسااب للتدريب  لي ذلؾ اتالوب  مءتبة    فإد اسموب التدريب عمي االسترخاء
المدراةب لما تتميز ب  مف ال دوء والت  يزات المو ودة بذلؾ المءاف   سيث تـ تدريب التلميذ  لي تلؾ 
الدسية  سد شعوره بالتوتر والإلؽ  سد اةقباؿ  لي المشء ت الساابية أو  سد دلوؿ معلـ الرياضيات 

وذلؾ مف ل ؿ ن ث ااتراتي يات: تدريب التسدس  د الذـاب لسضور سصص الرياضياتالدصؿ أو  س
مف البطف وتدريب الصور المو  ة   باةضافة إلي لمس اتصابص بالتتابص لراسة اليد ولمس اللااف لاإؼ 

ذ ا ما السلؽ   وءاف لذلؾ ءل   ظيـ اتنر في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية   ـو
بأف فسيات التسدس وا اترلاء أظ رت أداًء متميزًا في  Brunyé et al. (2013) برايف وآلروف أوضس 

لدض العواقب الالبية للإلؽ  سيث أف اتفراد ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص والذيف ااتلدموا فسية 
اد ذوي قلؽ الرياضيات ا اترلاء بشءؿ مسظـ ارتدص لدي ـ اتداء في تسصيؿ الرياضيات مإارسة باتفر 

 التعزيزأما فيما يلص فسية  المرتدص والذيف لـ ياتلدموا تلؾ الدسية مما أدي إلي ارتداع الملاوؼ لدي ـ.
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ا الدعاؿ في تنبيت الالوءيات المإبولة لدي  يسة الدرااة  فإد تـ ااتلدام ا في ءؿ ال لاات وذلؾ لدوـر
المعززات ما بيف المعسوية مص مإرر الرياضيات   فلإد تسو ت  والمتمنلة في  دـ الإلؽ والتوتر  سد التعامؿ

طيف صلصاؿ  –سلوي  -مااطر –ممتاز " والمادية " أق ـ  –است رائص  –شطورة  –برافو  –" أساست 
ورؽ قص ولصؽ " وبذلؾ أدي ااتلداـ تلؾ الدسية إلي تد يـ  دـ الشعور بالإلؽ في الرياضيات مف  –

في تلليص التلميذ  افإد اا دت والنمذجة التعميم الذاتي تيلت ريبية. وبالسابة لدسيِقبؿ ت ميذ الم مو ة ا
امءاسيات  وقدرات  وزيادة نإت  في سدا  التعبير  سذو صعوبة التعلـ مف السديث الالبي الذاتي  ف سدا  و 

دات المذاءرة باةضافة إلي تإليد أقراس  في ءيدية في  ا سد تعامل  مص المشء ت الرياضية الملتلدة 
وذلؾ مف ل ؿ تعليم  بعض ال يدة والتعلـ مف اتلطاء الاابإة وااتلداـ الرياضيات في السياة اليومية 

وتسدث  ف سدا  وقدرات  في  السموذجب  فإاـ الباسث بعمؿاللطوات  سد السديث  ف امءاسيات  وقدرات  
 بيسما يعطي  السموذج تعليمات لدظية ات  ف قدر  التلميذ يتسدث  نـ  ي سظ والتلميذ  اؿٍ بصوت  الص ر
و بتلؾ الم مة التلميذيإوـ   نـ  يعطي لسدا  التعليمات  اٍؿ   نـ يعطي لسدا  تعليمات لدظية بصوت  ـو

ذا ماأءدهالم مة في  التلميذيؤدي  مسلدض  وأليراً بصوت   .Arthur et al آرنر وآلروف ـدوء تاـ   ـو

(2005,p. 55)  تو ي  السديث مباشرة إلي ذوات ـ وذلؾ   لي اتطداؿ تدريبـو  ؾذلإلي أف ال دؼ مف
   .التسءـ الذاتي تسميةالوءيات ـ مما يؤدي إلي  ب دؼ ارشاد وتو ي 
فإد أدت دورًا ـامًا في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة  حل المشكالتأما بالسابة لدسية 

ت سؿ المشءلة والمتمنلة في قلإ  ولوف  مف الرياضيات الت ريبية   سيث تـ تدريب الت ميذ  لي لطوا
 ف طريؽ تسديد المشءلة  الإلؽب ووضص سلوؿ متعددة للتعامؿ مص الإلؽ ومف نـ التيار اسد طرؽ 

ذا ما أوضس  ويسزؿ  موا  ة الإلؽ وتعميم  في المواقؼ الممانلة اواء دالؿ أو لارج المدراة   ـو
بأس ا م مو ة مف اتسشطة المعرفية الالوءية مف ل ل ا  Wenzel et al. (2016,p.67) وآلروف

يساوؿ الدرد اءتشاؼ وتطوير سلوؿ فعالة أو طرؽ وأااليب للتعامؿ مص المشء ت الملتلدة. وفيما يتعلؽ 
ا سإؿ ما تدرب  لي  التلميذ مف م ارات وأسشطة وفسيات وتعميم ا  الواجبات المنزليةبدسية  فتمنؿ دوـر

اات في المواقؼ الممانلة باةضافة أتاست الدرصة للباسث في تإييـ ما اءتاب  التلميذ مف لارج لإاء ال ل
مما أدي إلي لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ  م ارات ومعلومات ومعارؼ في ال لاات الاابإة

لمسزلية مف ذلؾ ـو المتابعة ال يدة مف ِقبؿ ولي اتمر في المسزؿ للوا بات ا واألىم الم مو ة الت ريبية
المإدمة للتلميذ ل ؿ  لاات البرساما وظ رت تلؾ المتابعة ال يدة مف ولي اتمر ستي ة للدليؿ ا رشادي 

 المإدـ ل ـ  ف قلؽ الرياضيات وءيدية التعامؿ مع . 
: فإد  الدليل االرشادي المقدم لموالدين وما يضمو من محتوي وفنيات   بالمحور الثانيوفيما يتعلؽ 

تعريؼ الوالديف بإلؽ الرياضيات وأاباب سدون  ومظاـره وأ راض  وما  الدليل االرشادي محتويتضمف 
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ـي الستائا الالبية المترتبة  ف ظ ور قلؽ الرياضيات لدي أطدال ـ وتدريب الوالديف  لي التعبير  ف 
يستإؿ قلؽ  ات اـات ـ الالبية سسو الرياضيات والتي شملت بأف الوالديف الذيف   يسبوف الرياضيات قد

وتعريؼ الوالديف بأـمية تإديـ الرياضيات  بساءــ وت يير تلؾ ا ت اـات الالبية إلي ات اـات إي ابية   
التعزيز والتش يص تبساءــ   وتدريب ـ  لي متابعة تإدـ ابس ـ في مإرر الرياضيات مف ل ؿ تإييـ ءتب 

  وتدريب ـ  لي التواصؿ مص معلـ الرياضيات  الرياضيات اللاصة ب ـ والتبارات ـ ووا بات ـ المسزلية
لمعرفة ما قاـ بتدريا  مف موضو ات   وتدريب ـ  لي تسويؿ الرياضيات إلي ألعاب رياضية  إلية تسمؿ 
المتعة والتشويؽ  بس ـ   أضؼ إلي ذلؾ متابعة الوا بات المسزلية المإدمة  بساءــ مف ل ؿ البرساما 

سل ا ومف نـ التواصؿ مص الباسث لسإؿ مشا ر ابساءــ سسو الرياضيات ا رشادي والتعاوف مع ـ في 
  فلإد ااتلدمت  أما فيما يخص الفنيات  ومتابعة اسلداض شعور الإلؽ سسو الرياضيات لدي ابساءــ 

وذلؾ للتعرؼ  لي شعور ابساءــ بالإلؽ سسو الرياضيات وت سب ا ومساولة  المحاضرة والمناقشةفسية 
ا إلي ت يير تلؾ ات اباب مف ل ؿ المساضرة والمساقشة الداسضة لألفءار الالبية لدي الوالديف وت ييـر

ا في سإؿ ما اءتاب  الوالديف مف معلومات  الواجب المنزليأفءار إي ابية   وبالسابة لدسية  ف اء دوـر
ياضيات لدي وم ارات إلي السياة العامة وا اتدادة مس  في العمؿ اويًا مص الباسث في لدض قلؽ الر 

ءذلؾ تإييـ ما اءتابوه مف معلومات في ال لاات الاابإة   ءؿ ذلؾ أدي بشءؿ فعاؿ إلي لدض أبساءــ و 
ذا ما أءده قلؽ الرياضيات  & ,Beilock بيلوؾ   ومالوسي لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية   ـو

Maloney (2015)   الالبي الذي يلعب  قلؽ بأس  ي ب تعريؼ الوالديف والمعلميف والت ميذ بالدور
الرياضيات في التأنير  لي التسصيؿ في مإرر الرياضيات   وءذلؾ ءيدية السد مف ا نار الالبية لإلؽ 
الرياضيات ووضص براما ت دؼ إلي تش يص الت ميذ ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص للتسصيؿ بشءؿ  يد في 

 الرياضيات مف ل ؿ لدض قلؽ الرياضيات.
: فإد  الدليل االرشادي المقدم لممعممين وما يضمو من محتوي وفنياتسور النالث   وفيما يلص الم

تعريؼ المعلميف بإلؽ الرياضيات وأاباب سدون  ومظاـره وأ راض  وما  محتوي الدليل االرشاديتضمف 
 ـي الستائا الالبية المترتبة  ف ظ ور قلؽ الرياضيات لدي ت ميذــ وتعريؼ المعلميف بأـمية ت سب

ؽ التإليدية في تعليـ الرياضيات واتباع ا االيب ال ديدة لما تإوـ ب  مف ااتنارة دافعية الت ميذ للتعلـ الطر 
  ءما تضمست ال لاات تعريؼ المعلميف بلطورة الل وء إلي العإاب البدسي في تعليـ الرياضيات والذي 

ال لاات  لي تعريؼ المعلميف  يزيد مف قلؽ ولوؼ وتوتر الت ميذ مف معلـ الرياضيات   واستوت
بأـمية ااتلداـ الواائؿ التعليمية المعيسة لتعليـ الرياضيات والتي تاا دــ  لي اءتااب المداـيـ 
الرياضية الملتلدة بأءنر مف طريإة مما يدفع ـ ل قباؿ  لي تعلـ الرياضيات بدوف توتر أو لوؼ   ءما 

تفءار الالبية  ف الرياضيات والتي ضمت أف الذءور اشتملت ال لاات  لي تعريؼ المعلميف بلطورة ا
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ا والتي مف شأس ا تؤدي الي  أفضؿ مف اةساث في تسصيؿ الرياضيات وأف ـساؾ سؿ واسد للماألة و يـر
ا  ساؾ  لاات قدمت تعريدًا للمعلميف بأـمية د ـ وتش يص الت ميذ ودوـر قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ   ـو

دا ـ وقدرات ـ وامءاسيات ـ مما يترتب  لي  اسلداض قلؽ الرياضيات لدي ـ   وضمت  لي زيادة النإة في أس
بعض ال لاات تعريؼ المعلميف بأـمية تإبؿ ألطاء ت ميذــ وتصسيس ا ل ـ وسصس ـ مما يؤدي إلي 

دت   فإد اا  اعادة البناء المعرفي  فسية  أما فيما يتعمق بالفنيات  لدض التوتر والإلؽ في الرياضيات 
ـذه الدسية في التعرؼ  لي اتفءار الالبية لدي المعلميف والتي تمنلت في أف الطرؽ الإديمة والذيف تربوا 
 لي ا في تعلـ الرياضيات ـي الطرؽ الصسيسة والوسيدة في التعلـ وأف العإاب البدسي ـو الوايلة ال يدة 

لداـ واائؿ معيسة في الرياضيات ويءتدي لتعليـ الت ميذ العمليات الساابية واس  ليس ـساؾ ضرورة  ات
بالابورة والطباشير فإط وأف دائمًا الذءور أفضؿ مف اةساث في تعلـ الرياضيات بار ة واسياسًا يدترض 
المعلـ باف ـساؾ سً  وسيدًا للماألة الساابية وبعد تسديد منؿ تلؾ اتفءار قاـ الباسث  ف طريؽ فسية 

ا اةي ابي في اسلداض بدسض تلؾ  المحاضرة والمناقشة ا إلي أفءار إي ابية ظ ر أنـر اتفءار وت ييـر
ذا ما  بأس  مف  Merritt (2011) ميرت درااة أءدت قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية   ـو

الضروري  دًا للمعلميف أف يألذوا وقت ـ في التعرؼ  لي اتطداؿ ذوي قلؽ الرياضيات لءي يتمءسوا مف 
ت ـ في التللص مف قلؽ الرياضيات  ف طريؽ ااتراتي يات وفسيات  يدة وم ئمة ستي يتاسي ماا د

 .ل ـ التسصيؿ ال يد في الرياضيات
  فعالية البرساما ا رشادي المعرفي الالوءي في لدض قلؽ الرياضيات لدي  وبذلك يتضح مما سبق

وتأتي ـذه الدعالية  ف طريؽ تءامؿ  ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  
الدور ا رشادي اواء للبرساما المإدـ للت ميذ أو الدليليف ا رشادييف المإدماف للوالديف والمعلميف   بسيث 
أف ما يءتاب  التلميذ ذو قلؽ الرياضيات مف م ارات ومعارؼ ومعلومات للت لب  لي الإلؽ الذي يستاب  

المسزؿ  ف طريؽ الوالديف وتعريد ـ بلطورة قلؽ الرياضيات وأنره  لي  بد مف و ود متابعة ل  في 
التسصيؿ اتءاديمي باةضافة إلي متابعة مدراية  ف طريؽ المعلـ  ف طريؽ تعريد  بأـمية ااتلداـ 
واائؿ وتإسيات  ديدة لتعليـ الرياضيات وزيادة تدا ل  مص ت ميذه وااتبداؿ العإاب بالد ـ والتش يص   

     ؾ توفر مف ل ؿ البرساما ا رشادي المإدـ في الدرااة السالية.وءؿ ذل
 نتيجة الفرض الثالث: -3

  تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف متواطات رتب در ات ت ميذ  لي أس  "  النالثيسص الدرض 
بعاده في الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات وأ

 ".الإياايف البعدي والتتبعي بعد ا ست اء مف تطبيؽ البرساما

 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بما يمي :
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 بعد ا ست اء مف تطبيؽ البرساما بدترة زمسية بل ت ش ريفتـ تطبيؽ مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات 
ب تلميذًا  وتـ ااتلداـ 31اضيات والبالم قوام ا   لي ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الري

ب ,3" ب لد لة فروؽ متواطات الرتب  ويوضو  دوؿ  ,3التبار " ولءوءاوف "   السالة الناسية ف<
 د لة تلؾ الدروؽ.

 ب,3 دوؿ  
 د لة الدروؽ بيف متواطات رتب در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات 

 البعدي والتتبعيدي الإياايف إياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات وأبعادـم لي 
 ب31  ف = 

 البيان االحصائي
 أبعاد المقياس

 
 

 مستوي Z متوسط الرتب مجموع الرتب عدد الحاالت اتجاه  الرتب
 الداللة

قمق الرياضيات 
 العام

 3051 14011 4011 موجبة
 3051 )*(7011 2011 سالبة غير دالة 1075-

 - - 11011 التساوي

قمق أداء 
 الرياضيات

 3091 )*(8051 5011 موجبة
 4025 19051 2011 سالبة غير دالة 1095-

 - - 9011 التساوي

قمق الخطأ في 
 الرياضيات

 4011 )*(12011 3011 موجبة
 4011 16011 4011 سالبة غير دالة 1038-

 - - 9011 التساوي

 الدرجة الكمية
 6092 41051 6011 موجبة

 4091 )*(24051 5011 سالبة غير دالة 1077-

 - - 5011 التساوي
 ب.1243تااوي   3,.,ال دولية  سد ماتوي  Z *ب  لمًا بأف قيمة  

ب  دـ و ود فروؽ  دالة اسصائيًا بيف متواطات رتب در ات ت ميذ ,3يتضو مف  دوؿ  
لـ الرياضيات  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في الرياضيات وأبعاده الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تع

 وبذلؾ تتسإؽ صسة الدرض النالث.  والتتبعي البعديفي الإياايف 
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قلق الرياضيات العام قلق اداء الرياضيات قلق الخطأ في الرياضيات الدرجة الكلية

أبعاد المقياس

جة
در

ال

القياس البعدي

القياس التتبعي

ب بأف در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية  لي مإياس قلؽ اتطداؿ في 1شءؿ   سيث يشير
وذلؾ في  في الإياس التتبعيمااوية تإريبًا لدر ات ـ  لي المإياس الرياضيات في الإياس البعدي 

قلؽ اللطأ في الرياضياتب باةضاؼ  –قلؽ أداء الرياضيات  –اتبعاد الن نة  قلؽ الرياضيات العاـ 
البرساما المعرفي الالوءي التءاملي في لدض  يؤءد ااتمرارية فعاليةإلي الدر ة الءلية للمإياس وذلؾ 

ستي بعد  ئي ذوي صعوبات تعلـ الرياضياتقلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدا
 ا ست اء مف تطبيإ  بدترة زمسية  ش رافب.

 
 

الم مو ة  ت ميذويدار الباسث ااتمرار فعالية البرساما ا رشادي إلي قدرت   لي ماا دة 
والمشا ر اةي ابية التي  الم ارات والمعارؼ تعميـفي  تعلـ الرياضياتالت ريبية ذوي صعوبات 

ا في  لاات البرساما ا رشادي إلي  اشـو الستائا  ءشدتسيث  مواقؼ السياة الملتلدةا وماراـو
ا رشادية التي شارءوا في ا وتدربوا  لي ا في ال لاات  للمارااتبوضوح سإؿ اتنر ا ي ابي 

وسإل ا إلي م تمع ـ المدراي واتاري   ءما يمءف تداير تلؾ الستائا في ضوء الدسيات ا رشادية 
الماتلدمة في البرساما الماتلدـ في الدرااة السالية ءدسية ا اترلاء والتي اا دت ت ميذ 
الم مو ة الت ريبية في تطبيؽ تلؾ الدسية في المواقؼ الملتلدة اواء دالؿ الدصؿ الدرااي  سد 
سضوره سصص الرياضيات وموا  ة الماائؿ الساابية الملتلدة أو في السياة العامة في  مليات 
الشراء والبيص وفسية سؿ المشء ت والتي اا دت التلميذ في تطبيؽ لطوات سؿ المشءلة في  ميص 
ا  ف طريؽ التعرؼ  لي المشءلة ووضص السلوؿ  المشء ت التي توا    اواء اتءاديمية او  يـر

 (6شكم )

 وانتتثعي انثعذيانفزوق تين درجاخ تالييذ انًجًوعح انتجزيثيح عهي يمياس لهك األطفال في انزياضياخ في انمياسين 
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إلي وفسية التعليـ الذاتي والتي اا دت  لي تو ي  السديث ا ي ابي الذاتي وتطبيؽ افضؿ السلوؿ 
أسدا ـ وزيادة نإت ـ بأسدا ـ   سيث أف ستي ة للتدريب ال يد  لي تلؾ الدسيات وتطبيإ ا  لي الو   
اتمنؿ ل ؿ  لاات البرساما ومف نـ سمت لدي ـ الإدرة  لي سإؿ تلؾ التدريبات إلي مواقص لارج تلؾ 

ا مع ـ ذا ما أءدهال لاات وااتمراـر بأس  ي ب ااتلداـ  Rameli et al.(2014) راميلي وآلروف . ـو
ـ في تسصيؿ  البراما ا رشادية والع  ية في لدض قلؽ الرياضيات لدي الت ميذ ستي يتساف أداـؤ
الرياضيات  وماا دت ـ في تعميـ ما اءتابوه مف م ارات ولبرات ارشادية في المراسؿ التعليمية 

 الت ميذ قبؿ التساق ـ بال امعات. الملتلدة   وبذلؾ فإف التو ي  وا رشاد المساابيف ضروري ل ؤ ء
 ت ميذلدي  قلؽ الرياضياتءما يعزو الباسث ااتمرارية فعالية البرساما ا رشادي في لدض 

البرساما في المعلميف تعلـ الرياضيات مشارءة ءًؿ مف الوالديف و الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات 
مما أءاب ـ لبرة في تطبيؽ ـذه ال لاات مرة  امف ل ؿ الدلي ف ا رشادياف المإدماف ل م ا رشادي

المسزؿ   سيث أصبسوا أءنر قدرة  لي تسديد قلؽ ألري اواء في الدصوؿ المدراية أو في 
الرياضيات ومعرؼ أاباب  والتعامؿ بطريإة مساابة للتللص مف تلؾ العوامؿ الماببة لإلؽ الرياضيات 

ضمسة بالبرساما  عل ـ أءنر قدرة  لي ااتلداـ اسشطة ومف ل ؿ ا اتعاسة بالواائؿ واتسشطة المت  
قلؽ و لاات البرساما ا رشادي مرة ألري وذلؾ في  دـ و ود الباسث   ءؿ ـذا أدي إلي لدض 

ستي   اوااتمرار أنر فعالية البرساما ا رشادي في لدض ت ميذ الم مو ة الت ريبيةلدي  الرياضيات
 . ريفبشبعد ا ست اء مف تطبيؽ البرساما 

 نتائج الفرض الرابع: -4
تو د فروؽ ذات د لة إسصائية بيف متواطات رتب در ات ت ميذ يسص الدرض الرابص  لي أس  " 

التسصيؿ  بإلتبارالم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات  لي ا لتبار الدر ي السااب 
 دي في ا ت اه اتفضؿ".وااص المدي في الإياايف الإبلي والبعدي لصالو الإياس البع

 لمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بما يمي :
قبؿ البرساما وبعده  لي ت ميذ  التسصيؿ وااص المدي بإلتبارا لتبار الدر ي السااب تـ تطبيؽ 

ب تلميذًا  وتـ ااتلداـ التبار " 31الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ الرياضيات والبالم قوام ا  
ب د لة 33" ب لد لة فروؽ متواطات الرتب  ويوضو  دوؿ  ,3ءاوف "   السالة الناسية ف<ولءو 

 تلؾ الدروؽ.
 

 ب33 دوؿ  
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د لة الدروؽ بيف متواطات رتب در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تعلـ 
 الإبلي والبعدي في الإياايف التسصيؿ وااص المدي بإلتبارا لتبار الدر ي السااب الرياضيات  لي 

 ب31  ف = 
البيان 

 االحصائي
 المقياس

 
 

اتجاه  
 عدد الحاالت الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

Z 
 مستوي
 الداللة

حجم 
 )**(التأثير

االختبار الفرعي 
 الحساب

)التحصيل واسع  

 المدي(

 8011 114011 13011 موجبة

 1011 )*(1011 1011 سالبة 1081 1011 3024-

 - - 2011 يالتساو 

 ب.1243تااوي   3,.,ال دولية  سد ماتوي  Z *ب  لمًا بأف قيمة  
 فأءنر = قوي. 24,= متواط    ,24: 21,= ضعيؼ    ,21: 23, **ب 

 
بيف متواطات رتب در ات  ,,3,ب و ود فروؽ  دالة اسصائيًا  سد ماتوى 33يتضو مف  دوؿ  

لـ الرياضيات  لي ا لتبار الدر ي السااب بالتبار ت ميذ الم مو ة الت ريبية ذوي صعوبات تع
التسصيؿ وااص المدي المعدؿ في الإياايف الإبلي والبعدي لصالو الإياس البعدي   وبالسظر إلي 

و س ـ تأنير قوي   233,ال دوؿ الاابؽ ي سظ أف س ـ التأنير بلم  وذلؾ للدر ة الءلية للمإياس ـو
ف يبرساما المإدـ لعيسة الدرااة في لدض قلؽ الرياضيات وتسامما يدؿ  لي الدعالية العالية لل

 التسصيؿ في الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية  وبذلؾ تتسإؽ صسة الدرض الرابص.
 

ب إلي ارتداع در ات ت ميذ الم مو ة الت ريبية  لي ا لتبار الدر ي بالتبار 2سيث يشير شءؿ  
الإياس البعدي مإارسة بدر ات ـ التي سصلوا  لي ا في الإياس التسصيؿ وااص المدي المعدؿ في 

الإبلي وذلؾ في الدر ة الءلية للمإياس وذلؾ يوضو الدور الذي لعب  البرساما المعرفي الالوءي 
التءاملي في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي ذوي صعوبات تعلـ 

 ادة التسصيؿ في الرياضيات.الرياضيات والذي أدي بدوره إلي زي
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وبسظرة شاملة لتلؾ الستائا يتضو الدور الذي لعب  البرساما ا رشادي التءاملي  للت ميذ والوالديف 
والمعلميفب في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي ذوي صعوبات تعلـ 

التسصيؿ في مإرر الرياضيات بشءؿ  اـ لدي  الرياضيات   والذي ستا أيضًا  ف تأنيره الدعاؿ ارتداع
ت ميذ الم مو ة الت ريبية.وتتدؽ تلؾ الستائا مص ستائا الدرااات التي قدمت براما ارشادية في لدض 

ا في زيادة سابة التسصيؿ في الرياضيات لدي ـ ءدرااة   ; Wei ,2010 قلؽ الرياضيات وأنـر
Güzeller & Akin, 2012 ; Katmada, 2014 ; Ramirez et al., 2016.ب 

في ضوء الع قة الالبية بيف قلؽ الرياضيات والتسصيؿ في الرياضيات فءلما اسلدض قلؽ و 
ذا ما أوضست  ستائا درااة ءؿصيؿ في الرياضيات الرياضيات ارتدص التس  ,.Ramirez et al (  ـو

2013 ; Passolunghi et al.,2016 ; Schleepen & Van Mier, 2016أءد ذلؾ ب   والذي 
بأف اتفراد ذوي قلؽ الرياضيات المرتدص يتميزوا بالسز ة الإوية لت سب  Ashcraft (2002) اشءرافت

الرياضيات   مما يست ي ب ـ في س اية المطاؼ إلي إسلداض ءداءت ـ في الرياضيات مما يؤنر البًا 
ال امة والتي ل ا   لي التسصيؿ في ذلؾ المإرر ويترتب  لي ذلؾ امتسا  ـ  ف أداء بعض الم ف

 ارتباط بااتلداـ الرياضيات.
ووفإًا لذلؾ يمءف تداير تلؾ الستائا   سيث أس  بإسلداض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة 
الت ريبية اوؼ يرتدص التسصيؿ في الرياضيات ستي ة طبيعية لتلؾ الع قة الالبية   وسيث أس  تـ 

عد في الدرااة السالية  لي لدض قلؽ الرياضيات مف ل ؿ العمؿ مف ل ؿ البرساما ا رشادي الم

 (7شكم )

 وانثعذي انمثهيفي انمياسين  االختثار انفزعي انحساب تًمياس انتحصيم واسع انًذيانفزوق تين درجاخ تالييذ انًجًوعح انتجزيثيح عهي 
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ا اتعاسة ببعض الدسيات ا رشادية ءالتدريب  لي ا اترلاء لموا  ة الإلؽ والتوتر  سد ا قباؿ  لي 
وبالتالي يشعر بال دوء وا اتإرار والتعامؿ بشءؿ  يد لسؿ تلؾ الماائؿ ويستا  الماائؿ الساابيةسؿ 

يل  ال يد في الرياضيات   ءما أس  لدسية سؿ المشء ت اتنر اتءبر في لدض  ف ذلؾ ارتداع تسص
قلؽ الرياضيات مف ل ؿ التعامؿ مص الإلؽ وتسديده وفرض السلوؿ المساابة للدض  أدي ذلؾ لزيادة 
قدرة التلميذ  لي التعامؿ مص الإلؽ وموا  ت  واستإؿ ذلؾ ا الوب  اتلدام  مص المشء ت والماائؿ 

اابية وبذلؾ ارتدعت دافعيت  للتعلـ سسو مإرر الرياضيات وازداد التسصيؿ لدي    ولإد  اءت فسية الس
التعليـ الذاتي في تعريؼ التلميذ بإدرات  وامءاسيات  في التعامؿ ليس فإط مص قلؽ الرياضيات ولءف 

والتي مف ل ل ا تـ  أيضًا مص المشء ت الساابية وزيادة نإت  في سدا    باةضافة إلي فسية السمذ ة
تإديـ بعض الت ميذ ذوي التسصيؿ المرتدص في الرياضيات وُطلب مس ـ  رض ت ربت ـ في التعامؿ 
مص المشء ت الساابية ومف نـ يطلب مف التلميذ تإليد قريس  وا اتدادة مف لبرات  في تسايف 

يذ الم مو ة الت ريبية التسصيؿ الدرااي لدي    ءؿ ذلؾ اا د في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت م
 مما ستا  س  زيادة إقبال ـ  لي تعلـ الرياضيات وتساف التسصيؿ لدي ـ.

ومف   ة ألري   ءاست لمشارءة ءؿ مف الوالديف والمعلميف في البرساما ا رشادي  ف طريؽ 
ترتب  الدليليف ا رشادييف أـمية ءبيرة في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الم مو ة الت ريبية مما

 لي  زيادة تسصيل ـ في الرياضيات   فالبسابة للوالديف   قدموا التش يص والد ـ لت ميذ الم مو ة 
الت ريبية وءاست متابعت ـ ال يدة ل ـ مف ل ؿ تواصل ـ مص معلمي الرياضيات ومتابعة ءتب ـ 

 ـ يشعروف الدرااية ووا بات ـ دور ءبير في لدض قلؽ الرياضيات لدي تلؾ الم مو ة مما  عل
با ـتماـ والتو ي  والر اية مف ِقبؿ والدي ـ فارتدعت دافعيت ـ للتسصيؿ بشءؿ مسااب   وفيما يلص 
المعلميف   ااتلدموا طرقًا واااليبًا متسو ة وملتلدة في تدريس مإرر الرياضيات والبعد قدر ا مءاف 

تدا ؿ بيس ـ وبيف ت ميذــ وت سب  ف الطرؽ التإليدية وتإديـ الد ـ والتش يص لت ميذــ وزيادة ال
ـ الالبية  ف تعلـ الرياضيات   العإاب البدسي  وربط الرياضيات بسياة الت ميذ اليومية وت يير أفءاـر

 أدي ذلؾ بشءؿ  يد إلي لدض قلؽ الرياضيات لدي ـ وارتداع التسصيؿ في الرياضيات. 
البرساما ا رشادي المعرفي الالوءي وستي ة لءؿ ما ابؽ مف ستائا فروض الدرااة   يتضو أـمية 

 للت ميذ والوالديف والمعلميفب في لدض قلؽ الرياضيات لدي ت ميذ الصؼ اللامس ا بتدائي ذوي 
 صعوبات تعلـ الرياضيات وارتداع التسصيؿ لدي ـ في مإرر الرياضيات.

 
 

 توصيات الدراسة:
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 التوصيات ال امة :في ضوء ما توصلت إلي  ستائا الدرااة   يمءف صيا ة بعض 
تسظيـ دورات تدريبية وارشادية لمعلمي الرياضيات لتعريد ـ بإلؽ الرياضيات وما ا نار  -3

الالبية المترتبة  لي  اواء لل اسب اتءاديمي أو الم سي للت ميذ وتدريب ـ  لي ااتلداـ 
ات وزيادة الواائؿ واتدوات المتطورة في تعليـ مإرر الرياضيات لتإليؿ الإلؽ مف الرياضي

 دافعية ت ميذــ لتعلـ الرياضيات.

التسوع في ااتلداـ أااليب تعلـ الرياضيات مف ِقبؿ المعلميف ما بيف التعلـ ال ما ي  -1
 والمساقشات المدتوسة وتعليـ اتقراف والتي ل ا دور ءبير في لدض قلؽ الرياضيات.

يات بلطورة العإاب البدسي ا ـتماـ بتإديـ ببراما ا رشاد المدراي لتو ية معلمي الرياض -1
 وما يابب  مف ءره لذلؾ المإرر وشعور الت ميذ بالإلؽ ت اـ .

تسظيـ سدوات تو ية للوالديف لماا دت ـ في التللص مف ات اـات ـ الالبية سسو الرياضيات  -5
ـ بالإلؽ و دـ سإؿ تلؾ ا ت اـات  بساءــ ستي   يتراخ لدي اتبساء ذلؾ الإلؽ أو  وشعوـر

 لرياضيات وضرورة تش يص ود ـ ابساءــ للتسصيؿ ال يد في مإرر الرياضيات.ت سب ا

المتابعة ال يدة مف ِقبؿ الوالديف والمعلميف لتإدـ التلميذ في مإرر الرياضيات وموا  ة أي  -4
 شعور بالإلؽ في الرياضيات والذي ل  آنار البية  لي التسصيؿ في الرياضيات.

ألطاء اتطداؿ في الرياضيات و دـ توبيل ـ بؿ  ي ب  لي الوالديف والمعلميف تإبؿ -1
 سصس ـ وارشادــ سسو السلوؿ الصسيسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المراجع
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 اتس لو المصرية.
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   ب. التربية اللاصة وبرام  ا الع  ية. الإاـرة 1,33 بد الدتاح  بد الم يد الشريؼ
 : مءتبة اتس لو المصرية.

   اب مسمد ءامؿ ب. التبار الماو السيورولو ي الاريص . الإاـرة : 2,,1 بد الـو
  س لو المصرية.مءتبة ا

   المداـيـ  -ب . تعديؿ الوؾ اتطداؿ والمراـإيف2,,1 بداهلل إبراـيـ فرج الزريإات
 والتطبيإات. ماف : دار الدءر.
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