
 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1661 

ة نظر ريس مادة طـرائق تدريس الرياضيات من وجهدصعىبات تـ
 التدريسيني

 لمى احمد عمي .م.م
 األساسيةكمية التربية  / جامعة مستنصريةال

journalofstudies2019@gmail.com  
 :الممخص

هددت الدرتسد ددحلدره رلددحلدردددلجهس ددعلتستددحلدرتددهة  الدرسدد لسةدتددعلدرجتس ددل ل دد لدرسددتسل  لجدد ل دد  ل
علدددلدرس دد اة لد:سدد لجلج تستددعلدرتددهة  الدرسدد لسةدتفددعلدرجتس ددل ل دد لسددتسل لجدد ت ل سد دد للدألت  ددع

لستسل لدرسل ضل ا؟
(لستسل دددد لسددددول35ةلأقسضددددالهددددسةلدرتسد ددددعلد ددددس تدولدرجددددنف لدرةتددددن لةس ةنددددالعلنددددعلدرتسد ددددعلجدددد ل ل

ل 0500-0502د سل سهول  سلقعلعشةد لعلرله ولدرتسد  ل
ضلعلددلجتجةعدعلجد لدر  دسدملةسدوله د ةلدرقدة لدرسجللقلدعلةع قدعلةرلسهق لج لتدت ل قدسدالد:تد لعدسل

تستددعلدرنقددس ل  رجتدد  لهلددتلد ددس ستالدر  هلددعلسجللددقل دد ل قددس لجدد ل قددسدالدرجقلدد  ل   ددسهج  لد: س دد سل
لدرس   لرهلنسل لج سقلسل لسوله  ةلسجللقل  ل قس لج ل قسدالدرجقل  لةس ل لد لتجلعلدرنقسدالججلق ل 

(ل ندتلجةقعدحلعلددل ج دعلجتد :الةرلسهقد لجد لتدت ل22 س  نحلدشدسجلالعلددلل لةلقتل نالدر  هلحلأ
 قسدسحل درظ هسيل(لسولعسضدحلعلددلجتجةعدعلجد لدر  دسدملةدر د ت لدرجه جدل لجد لسةيلد: ستد  ل د ل

(لجه ج لةقتلد نسالج هظ الةدسدملدر  سدملتد هلعلدرجقلد  ل05درسس لعلةعلولدرنن لةدر  رغلعتتهول 
لرلس  ل  
لجفسالدرنس   لهلتلدظ

د لدرنددسة لتدرددعلدهتدد  ل نلاسلد لدرستسل ددل لتجهددلفوللهددد نة لجدد لهددسةلدرتددهة  الدرسدد لسددةدتففولدلنددد مل
ستسل فوللةلستعلسركلدردلأ لدر  س لدرجفنلعل  لجت  لعجلف ل  عتسف ل  لد س  ةلد   سلعلجلدعلعد ل

السلل لجددد ل لنفددد لججددد للهدددتتلسقدددتلجفوللرل  دددس لدرسهللجلدددعلر ل دددعلدر للدددعلاسلأ لهدددسةلدرجتددد التجلهفددد لسددد
لتهة  ال  لستسل لج ت ل سد  لستسل لدرسل ضل ا 

هلتلأ لدرنس لتد لدهت  ل نلاسلأ لدرستسل ل لدرجس تتل ل د لسدتسل لدرسل ضدل اللسندةق ل د لللللللل
لد س  ةلجش  الهة لدهتدفلستسل لدرج ت للنهةلدرسهلولأ لسلج لدرستسل ل لدرغلسلدرجس تتل ل ل
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درنسلتعلسسن لجعلجد لسةتدلالدرلدحلتسد دعل دجد لدرجتد :الد: دسظل قدتلأظفدسالنس  تفد لأ لةهسةللللللللل
درنس ل د  ليلدسلتد لةهدسدللدت لعلددلدندحل:للةتدتلد دس فل دل لدرجس تتدل لةيلدسلدرجس تتدل ل د ل

ل ( سد  لستسل لدرسل ضل ا
ل ( سد  لستسل ،لستسل لسل ضل ا،لتهة  الدرستسل  در لج الدرجنس هلعجل

The difficulties of teaching Mathematics teaching methods from the teachers’ 

point of view 

Asst. Luma Ahmed Ali 

Mustansiriya university, college of basic education 

Abstract: 

The current study aimed to find out the degree of difficulties teachers 

face in teaching. By answering the following question: What are the degree 

of difficulties teachers face in teaching Mathematics Teaching Methods? 

 This study necessitated the use of the descriptive approach, and the 

study sample consisted of (50) teachers who were randomly selected for the 

academic year 2021-2022. 

In order to verify the validity of the paragraphs of the tool, it was 

presented to a group of experts, and the discriminatory power and the 

relationship of the paragraph’s degree to the domain were calculated, where 

the researcher extracted the discrimination of each paragraph of the scale 

using the T-test for two independent samples. 

And the researcher built a questionnaire that included (41) items 

distributed over five areas. for application. 

Where the results showed: 

The differences are statistically significant, as the teachers all suffer 

from these difficulties that they face during their teaching. This is due to the 

fact that the professional experience in their field of work helped them to 

gain scientific ideas about their presentation of the educational experience to 

the college students, as these journals all affect each other, which causes 

difficulties in teaching a subject. Mathematics teaching methods. 

       As the difference is statistically significant, as the teachers 

specialized in teaching mathematics excel in acquiring problems about the 

objectives of teaching the subject towards learning more than the non-

specialist teachers. 

        This result is consistent with the findings of a study (as for the 

other fields, the results showed that the difference was not significant, and 

this indicates that there is no difference between specialists and non-

specialists in the methods of teaching mathematics(. 

Keywords: (teaching methods, mathematics teaching, teaching 

difficulties). 
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 مشكمه الدراسة :
علدددلدرددسيولجدد لس  لددتلدألست هدد الدرهتللددعلعلدددلدر لنلددعلدرسدد لسددتس ل فدد لجدد ت ل لللللللل

 سد  لدرستسل ل(ل  ر ل علسهدةتةدلعلددل سلقدعلد:أ دسج للةدرسلقدل لرلجندسدتالدرتسد دلعلةقدتل
دول سد د لسقللتلدعل د لل  ةلسركلدر  رةلقتسدلج لدرجه سفلةدرجهلةج ال ل جد لأ لأ دس ت

درسددتسل لأتالدردددلقلددعلدسس دد  لدر ل ددعل  ل ددسفولدرسهللجلددعلرسس لقهدد لعلدددلدرتةدنددةلدرجهس لددحل
ل ق ل 

ةرأل فلد ل"لدرقلل لج لأ  سس لدرت جه الةدر لل الهولدرسل لستس ةدلعلددلدرقد ملللللللللل
ل ددسفول   دددلةةلدرجهدد ظسدالدرجللددس لرلن دددس،لةأتدس لدرهددةدسلةدرنقددد ت،لةأهددتدتلدرددسهلول ددد ل 

ل(5،ل2767 رةج  ل،درج سق "للللللللللللللللللللللللسلتد هلسفولةسهلجفول
ةنسلتدددعلردددسركلظفدددسالتدددهة  ال ددد لدردددسهلولهلةدرتدددهة علهددد ل"لجنفدددةولل دددس توللللللللل

رةتفلجتجةععلج لدر ل دعللظفدسة لدن ن ضد ل د لدرسهتدل لدرتسد د لةلسجلدقة ل دس  مل
للللللللللللللل ددددددددددددد رقسدم لةدر س  دددددددددددددعلةدرنفدددددددددددددو"ل لللللعددددددددددددد تيلأةل دددددددددددددة لدرجسة ددددددددددددد لةردددددددددددددتلفولتدددددددددددددهة عل

ل(223جل0552 درت ت ه
ةعللددددددحللج دددددد لأ لنددددددةتقلدرتددددددهة  الدر  تددددددعل سهلددددددلولدرجندددددد هلولاردددددددل  سددددددل للللللللل
ل-س ل لسل ج

درتهة  الدرن تجعلج لعةدج ل  ستلعلعلدلن   لدرجسهلجل لجل لدرجن ه لليلدسلل-جأوال
لدرج  جعلةضهفل سد  لدرستسل  

درتددهة  الدرن تجددعلجدد لعةدجدد لتد للددعلجلدد لدرهةدجدد لدرجسس  ددعل دد رنجةلدرجهس دد لل-جثانيااا
لةدرةتتدن لةد:تسج ع لرلتدس ل ل   سدت 

ةهن كلألض لع ج ل  ست للالسلعلدلد دسله ةلدر ل دعلرلجند هلولدرسل ضدلعلأ:للللللللللل
جسهلجددل لةهددةلرغددعلدرسهلددلولدرسدد لس ددس تول دد لتسة لدرسل ضددل ال،اسللتددةلدرسجللددقل ددل لدر

لللللللللللللللللدردددددددددسل للسلقدددددددددة لسهلدددددددددلجفول لغدددددددددسفولدألتدددددددددللعل،ةأةر دددددددددكلدردددددددددسل ل:للسددددددددد  لرفدددددددددولسردددددددددك 
ل(257ل-255جل2765 سة سا،
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ةهسةلدرتهة  ال  لسهلولدرسل ضل القدتالج لجه ند  لدر ل دعلة د  الدرهتلدتلجد لللللللل
 للللللدرجشددددددددد   لجنفددددددددد لعدددددددددتولدرلقدددددددددعل ددددددددد رنن ل،ةدرقل ،ةدر دددددددددةفلدرجس سس،ةعدددددددددتولدرسس لدددددددددق

ل(220جلل0555 درق  و،
جدددد لدرجظدددد هسدرججلق لرسددددتسل لدرسل ضددددل ال  عس  سهدددد ل ل ندددد لجةهددددتدل،هددددةلجظفددددسلللللللل

درجةدقندعل دل لدرجهس دعلةدرس نلددكل، جد لأ لدرنظدس لدرشد جلعلرلسل ضددل ال:لسدسولا:لجد ل دد  ل
لولجد لدرجن هلولةد:   سلدرسل ضلعلج لتفدعل،ةدرجفد سدالدرج دس تجعل د ل لدةس لهدسةلدرجند ه

لتفعلأ سظ 
ةعللدددحل  :ست هددد الدرهتللدددعلسا دددتلعلددددلأ للقدددةولدر ل دددعل دددتةسل ددد سقل ددد لس دددةلسللللللل

درجنددد هلولةدأل ددد لدرسل ضدددلعلجددد ل ددد  لد دددسهسدضلجتددد :الجهلندددعلجه ة دددعللدددولدرقلددد ول
   ددسقسد ف ةسهجلجف ل   ددد لر ست هدد الدر ددد  قعلدرج نلددعلعلددددلعددسضلدرجنددد هلولةدرسهددد سلفل

علددددددددددددددددددددددلدرسدددددددددددددددددددددتسلةلعللفددددددددددددددددددددد لسدددددددددددددددددددددتسل  ل رلددددددددددددددددددددد  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعلددددددددددددددددددددددلدر ل دددددددددددددددددددددعلةهجلفدددددددددددددددددددددو
ل(204جلل2764 درتق س،
(ل ضدسةس لد:هسجد ول2771رقتأةتدلدرجاسجسدرن سيلدر  ج لدرجنهقتل  غتدتلعد و لللللللل

   ددس تدول سد ددد لدرسدددتسل لدرهتللدددعلدرسددد لسهجدد لعلددددلس دددةلسلاعدددتدتلدرجتس دددل لةسه دددل ل
تسل  لةد س تدولدأل د رلةلدرج  جدعلرلجد ت لدرتسد دلعلجد لأتد لسه دل لدرج دسةظلأتد فولدرس

ل(26جل2771درتسد  لرل ل ع لللللللللللللللللللل ت جهعل غتدتل،ةق  دعلدرنتة ل،
جدد لهندد لأسسدد الدر  هلددعل دد لتسد ددسف لهددسةلدرةقددةفلعلدددلأهددولدرتددهة  الدرسدد لل سشددهسه ل

ةرأل ددفل دد ل هددضلدر للدد الرددولسهددظلهددسةلجتس ددةلجدد ت ل سد دد لسددتسل لدرسل ضددل ال:نددحل
درج ت ل  ألهجلعلدر   لدعلةردولسند لأهسجد ولدر ل دعلةجد للقدةول ستسل دف ل دسليدتدلجهظدول ل دعل
درسل ضل اللس ستة لةهول:لنسقة ل ل لنةع لدر سلقعلدرقل  دلعلةدأل دسقسد لعلةهدسدللشد  ل

أة لجد للسهجد ل ل لةدضه لةجلل عل  لس للتدةلدرةقدةفلعللفد لةسش لتدف ل تقدعل،ةلأ ل
ل(5،ل2767هسةلدرج اةرلعلهولدرجتس ة ل لللللللللللللللللللل رةج  ل،

ل-ةعللحللج  لسهتلتلهتفلدرتسد علدره رلعل  ر اد لدآلس لجلللل
مااااا صعوبااااااااات تاااااااادريس مااااادة طااااارات  تاااادريس الريا ياااااااات ماااان وج اااااة نظاااار    

 الاااتدريسيين؟ 
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علدرسيللسجل ل  لدرجل لدرسيللتلةل ل علدرت جهدعلهلتلأ لدألهتدسل  لدرهجللعلدرسهللجل
،ل: تلأ للن فن لدردلضسةس لدرقل ول لةس لسهللجلعلسقلتلج لقلجدعلدره  دتلدرسس دةيلردتظل ل دعل
درت جهعل،ل هلتل:لن ضهفولر  سةلةدهتل،لة:للقةولعلدلستسل دفولجهد ظسلجلقد ل قد  ل

ل(152،ل2771 شه سحل،ل
 االهميه :

لددعل  لددس لرل سد دد لدرستسل ددلعل،لةنظددسالارلفدد لعلدددلانفدد لهتددسل ددسركلأع ددالدرسس لددعلأهج
درقدةلعل  لدرهجللعلدرسهللجلعلرج لرفد لجد لتةسل د لسهقلد لأهدتد ف لةسستجدعلأهدتدفلدرجدنف ل
درجتس  لاردلدرجن هلولةد:ست ه الةدرجلة لدرس لسس لعلدرجتس علاردلسهقلقف لة د لسهتلدتل

لددددددددددددددددددددسول لفدددددددددددددددددددد ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنددددددددددددددددددددةللدرسهلددددددددددددددددددددلولةتستددددددددددددددددددددعلدرتددددددددددددددددددددهة علةدر ددددددددددددددددددددفةرعلدرسدددددددددددددددددددد ل
 (72جل2761 دألجل لة  سة ،

ة جدد لأ لر سلقددعلدرسدددتسل لألددسل دد لسهتددل لدرجسهلجددل لةهدد لأهدددتلدرهن تددسلدأل لددسللل لل
  عددددللعل ددد لنتددد  لدرهجللدددعلدرسهللجلدددعلة: ددددلج لسلدددكلدرسددد لسا ددددتلجشددد س علدرجدددسهلولجش س ددددعل

لت  ل نلجش س  ن،لةرسركلأهددسولستد  لدرن دسلةدرسس لدعلدهسج جد ل  لدسدنل  عدلعل  لدردتس لةتهلُحلا
ةنسلتعلست س فولة هدةلفول قدتلسةتدلةدلارددلنسد   لتلدت ل  ةتدتةدلرند ل  ف لرأل دسل   ضلف ل 

ل(3جل0556 سد  لأ   لعل  لدرستسل ل لللللللللللللللللللل لدر هتيل،
حلرفدد ل لةر دد للقددةولهددسدلدرق  ددتلةدرجةتددحل دد رجهلولهددةلق  ددتلدرهجللددعلدرسهللجلددعلةدرجةتددلللللل

 ةدت ددحعلعلدددلدرةتددحلدأل جدد ل: ددتلرددُحلجدد لأ لل ددة لجددقةتدنل  دد لجقةجدد ال نددة لدرسددتسل ل
ةة دددد  لُحلدرج سلنددددعلة  دددد فلسرددددكل دددد  لهددددسةعلدرهجللددددعلدرسهللجلددددعلل ددددة لجتددددلسه لدرنشدددد  للللللللللللللللل

ل(3جل2765 لدرتق س،
جفجدد ل د  لستدجلجحلسد هدد نلا:لدندحلةهدتةل:لل ندد للةلجدعلأجدسل د لي لددعلدألهجلدعل،ل د رجنف 

ةلهدددتلةهدددتةلت دددج نل:لهلددد  ل لدددح،ل فدددةل ه تدددعلدرددددلجهلدددول دددفمللنندددسةل تدددةسةلا تدعلدددعل
ج ددددس تج نل سد دددد لةأ دددد رلةلهتللددددعل،لةأ للهدددد لد لدرجندددد هلولدرهلجلددددعل:للددددسولهنظفدددد لأةل

نج للسولسهلجف ل   لعجللعلعقللعلنش عللقةول ف لدرجسهلو لنن ح "للسهللجف ،لةد 
ل(211جل2760 أ ةلقلنعجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ةسهتل سد  لدرستسل لج لدألتةدالدرنه رعلةدرجفجعل  لدرهجللعلدرسس ةلعلدسلأنفد لسداتيلتةسدل
أ   دددل ل ددد لسنظدددلولدرهتدددعلدرتسد دددلعلة ددد لسنددد ة لدرجددد ت لدرسهللجلدددعل لةجددد لتة ل سلقدددعل

ل:للج  لسهقل لدألهتدفلدرسس ةلعلدره جعلةدر  تع ستسل لعللس هف لدرجتس ل
ةسسند لدر  هلددعلجددعلج لددسهةل دد لهقلقسددحل سلقددعلن تهددعلسةتدد لدرددتس لدردددلدر ل ددعل  ل ددسل
در   ل،ل جفج ل   لدرجهلوليقلسدل  رجد ت لةر ندحل:للجسلدكلدر سلقدعلدرتلدت ل د  لدرنتد  لرد ل
للللللللللللللللللللللللللللللل دددددددددددددددة لهللندددددددددددددددحل ددددددددددددددد لعجلدددددددددددددددحلةيدددددددددددددددقدس لج تسدددددددددددددددحلستددددددددددددددد  لعتلجدددددددددددددددعلدرتدددددددددددددددتةظ لل

ل(لل4جل2767 أهجت،
دسلد لدرجنف لدرهتلتل:لشسج لعلدلدرجهلةج الدرس للنقلفد لدرجتس دة لدرددل ل دسفول،ل د ل
لشددج لألضدد لدرجفدد سدالدرهلجلددعل،ةدر سد دد لةدأل دد رلة،ل:أ لدرتسد دد الأظفددسالأنددحلعنددتج ل

 دعل د لدرتدف،لةعدتولأ سلد سةلل ة لدرجتس ليلسلجتسكلرلهةدج لدرجدالس ل د لتلن جلدعلدر ل
ر سلقعلج  جعل د لدرسدتسل ل،ل  دل ل ل تدة ل دل لجهس دعلدرجدتس لة فجدحلرلجد ت لدرتسد دلعل
ة ل لقتسسحلعلدلسهنلقلدر ل علدردلسهقل لدألهتدفلدرسهللجلعل ل: لج ل  لدرسهللولدره ر ل

ل( 21-20جل2745 ل ت  سل،ةه لة،
هلنعلأةل سلقعلت جت ل  لدرستسل ل  لعلدلةعجةج ل  رجتس لرل لج  ر  ل  رسقدول سلقعلج

درجددتس لد لل دددة لدرج سددتللر سلقسدددح،لجسنددد ل دد لدس ددد سلد: دددلةةلةدر سلقددعلدرجن  ددد علدرسددد ل
لقسنددعل  نفدد لسةتددلحلاردددلسهقلدد لد:هددتدفلدرسهللجلددعلةدرسس ةلددعلدرج لة ددعلة ه ددةل  لهددعل

درقتلجددددعلدرجةضددددةل،لةجدددد لدرةدتددددةلد لل ددددة لدرجددددتس لجلجدددد ل  سد دددد لدرسددددتسل لدرهتللددددعلةل
ةرش تلسحل  لسلد:لسل  لدرستسل ،لةقتلل دة لدهسجد ولدر ل دعلةدنس د هفولسدتهد لارددلقدتس ل

(لعلدددلد ل03،ل 2777درجددتس لةجف سسددحلد لددسلججدد للستددعلاردددلجدد ت لدرددتس ل درهللددع،ل
درسنددةللدره تدد ل دد ل سد دد لدرسددتسل لرددتظلدرجتس ددل ل ه ددةلسأيلنتددسلدرددتل للنسقددتل دد ل

علدرسس ةلدددع،لةس غددددلعللدددحلدر تددد   لدرسدسلدددعلةدر  دددس لجهظجدددحلارددددلدر تددد   لدرجنفتلددد
ل(ل02 ل0552درجفنلعلةدرج سةظلد:  تلج لرلجتس لللللللللللللللللل نتسلدرتل ،ل

 دد سدلجدد لدسلددتلرلجددتس لد لل ددة لسدل  عللددعلع رلددعلر دد للددنظولد  دد سل ل سددحلةلهنددقهولعلدددل
 لد: دد رلةلةدر سد دد لدردسهلولةلشددهسلد  دد سهو،ل دد ل دتلد للتجددعلاردددلت نددةلق جة دحلدرهلجدد

درسهللجلعلدرجن   ع،لةجد لهدسدلدرجن لد لس دة لعجللدعلدرسهلدلولةدردسهلولجفجدعلرل دال  ر دفلعل



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1667 

 ف لعلولرحلقةدعتةلةدتةرحلدرس لسس ئلعلدلنظسل العلجلعلة  لدتدس لدرتنةفلةجسدع  ل
لدر ت   لدرنج  لعلةدرنسة لدرنستلعلعنتلدرجسهلجل لةعلدلج للستتظلرلقلد ول فد لد للهدت
نن ددحلعلجلدد لةج ددل ل ل تستددعل   لددع،لهسددددللنلدد ل دد لسسيلددةلدر ل ددعل: ددسله ةلدرجنددد هلول
ةدرهق   لدرهلجلعلةسةتلففولنهةلدرنس ت الدرهلجلعلدرجقتدةت ،ل: لد:عدتدتلدرهلجد لةهدتةل
:للن ل  رغسض ل ج لد لد:عتدتلدرجفن لةهتةلدلض ل:للهن لشل  ل  : دلةةلةدرجهلةجدعل

للعلدرسهللجلعلدرسهلجلع ل ج لد ل سد  لدرسدتسل للج د لد لسهدتتلعنتسد لجفج  ل  لدرهج
ل(5، 0550دلسدلدلت  ل ل  لدست ه الدرجسهلجل للللللللللللللللللللللل درت يةة،

ةج لدر  له لد لسسندةلل سد د لدرسدتسل لردتظلدرجتس دل لرس دة لجدالس ل د لسةتلدحلدر  ردةل
د لل دددة لهنددد كل  ة ددد لنهدددةلدرسل ضدددل الةد دددسله ةلجةضدددةع سح،لةر ددد لجددد لد: ضددد ل

(لد ل0550عسلضعلستجهفولةسسةد  لجعلدهتد فولدرستسل لعلدرجةهت ،لة ج لدش سلدره جل 
دج ولد:ةض للدر   ت لدرلةولروللهدتلجنفدةولدرسهلدلولةد د رل حلة سد د لسقةلجدحلدر د  ت لقد تس ل
علدددلجت  فددعلتجلددعلدرجشدد  الدرسدد لد سقسفدد لدرهضدد س ،ل دد ل ددتلجدد لدهددتدتلسغللددسل دد ل

هلجندددد لدرسس ةلددددعلةدتدددد  ل دددد لدر ل ددددعلدرسهللجلددددعلسددددس  ولةجس ل دددد الدرهتددددسلدرهددددتلتللللللللللللللللللللللللللللللللللللجن 
ل(3،ل 0550 دره ج،ل

(لاردلأ ل سلقعلدرستسل لجفجعل  رجنف لنن دحلل2766،ل212ةلشلسلأ ةدرنسة لسضةد ل ل
ينلد ل:للج د لأ للنلدتلةه لدره ج لدرل ن ل  لهتة لدرسهلولدره ل،ل  رجنف لجفجد ل د  ل

ا:لاسدلسضج ل سلقعلستسل لس س لعلأ لسالسل  رجنف ل  لش تدلعلدرسلجلدسلأيلس دس لعل
لهقلقعلأ لسج نحلج لسهلجحل 

ةقتلدسسد الدر  هلدعلأتدسدمل هلفد لعلددلق دولدرسل ضدل ال د ل للدعلدرسس لدعلةأعسج تهد للللللل
رلسهسفلعلدلأتد فولهة لعلدلستسل ل لج ت ل سد  لستسل لدرسل ضل ال  لهسةلدألق  ول

تهة  الستسل لج ت ل سد  لستسل لدرسل ضدل الةجهةقد السهتدللف لةجقسسهد الس دةلسل
لستسل ف ل،لة  لضةملجج لسقتول   لأهجلعلدر هتلدره ر لسستلدل لج لل س ج

جلسهس سلأهتلجتد :الدرجهس دعلدرس ل دلعل د لا دسدقلدرس دةسلدرهلجد للأهمية الريا يات -2
ج  نعلسد ت ل ل ل سةللدرهلولةرج لرف لجد لس  لقد الجسهدتت لةجسنةعدعل،ل،لرج لسسجسعل حلج ل

هسدلأنحللج  لدرقة ل   لجت :الدرس  ل لرلسل ضل الدرجه تس لسس عل   قف لةسقتدتل ج ل
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تدس لدألعجد  لةيلسهد ل لهق لرف لقل ت لهقلقلعل  لجت :الدرهلدةولدر  لهلدعلةد:تسج علدعلةد 
(ل قةردددحلأ لدرسل ضدددل ال22جل2757كلتدددةسجل ةرلددد ل د:الدرس  لقلدددعلةلا دددتلسردددرجتجددد لد

دلعلددلتستدعلنفدلةجن هلجفد ل،لسسجلدقل د سفدل ل  لج سق لستسلتيل د لع قد نفاض  علاردلأ
ع رلددعلجدد لدرس  لدد ل،ل فدد ل ددلت لدرهلددةولة  تجسفدد لسنلددتلجنفدد لشددسدلدرجهدد سفلد ن دد نلعل ل

ه ل جل  علاعدتدتل(لأ لدرسل ضل الل5جلل2773ةلضلفل  لهسدلدرتتتلجهجتلدرجنس ل ل
رل  ةلدرسل ل ةفلللسهقة ل  ر لل الدرهجللعل  لتسد سفولدرت جهلعل لجد ل هدتل،ل جد لأ ل

 أهجلسف ل  لعتسلدرسقتولدرهلج لدرسيلنهلشحلدرلةول:س ندلعلدلأهت 
جلر سد  لدرسدتسل لأهجلدعل  رغدعل هد ل سلقفد لل دس لعلدرجدتس لأهمية طرات  التدريس-0

دلدر ل علة:للج  لرجتس لدرسل ضل الدأل سغن ملع لهسةلدرجد ت لدلت  لدرج ت لدرهلجلعلدر
لرج لرف لج ل ه رلعل  لس ل،ل سلقعلةأ لة  لةأ سسدسلتلع لةه لتقملج ج لرلجنف  

جلأ لتد لج داةرلعلضدهفلدرن شد عللأهمية مادرس ماادة طراتا  تادريس الريا اياتل-1
ل دفول د لضدهفلل  لدرسل ضل السقعلعلدلع س لجتس لدرسل ضدل ال  رجدتس لدرضدهلف

درسل ضل الةدرجتس لدرتلدتلل دفول د لسقةلجفد ل،لةلشدغ لجدتس لجد ت لدر سد د لهلدقدل  لدسدل
 ددد لألتددد  لدرجددد ت لدرددددلدر ل دددعلةتستدددعلسق ددد لدر ل دددعلرلجددد ت لسسةقدددفلعلددددلدر سلددد لدرسددد ل

ل  سه لدرجتس ل:لت  لدرج ت لرفو 
علج لدهجلعلر ل سف ل ف لأ س سالدر  هلعل للعلدرسس لعل:تسدمل هلف لجرج لرفسةلدرجسهلل-2

لسضولعن تسلدرجهلجل  
 أهداف البحث :

لسج لدر هتلدره ر لدردلسش ل لتدهة  السدتسل لجد ت ل سد د لسدتسل لدرسل ضدل الللل
ل  ل للعلدرسس لعل،لج لةتفعلنظسلدرستسل لل  

 حدود البحث :
للقستسلدر هتلدره ر لعلدلج

رسس لددعلدرت جهددعلدرج سنتددسلع لستسل ددل لجدد ت ل سد دد لسددتسل لدرسل ضددل ال دد ل للددعلدلل-2
ل للعلسس لعل ن ال  للعلسس لعلأ  لدرفللو 

ل 0500-0502ج ت ل سد  لستسل لدرسل ضل ال  ل للعلدرسس لعلرله ولدرتسد  لل-0
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 تحديد المصطمحات:
 :  (Difficult)درتهة ع ل

علرجشددد لعلأةلتدددهة علسهسددد جلدرددددلعس فددد لدردددسدةيلج  نفددد ل ه ردددعلسهدددتلسس لدددةل هلددد لةتسد ددد
ل(2744،07 درسدةيل،لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل له (

 :التعريف االجراتي لمصعوبة
ه لج لةدتحلستسل  لج ت ل سد  لستسل لدرسل ضل ال د ل للدعلدرسس لدعلجد لجهةقد السدالسل
 دد لج ددسةظلسهتددل ل ل ددسفول دد لهددسةلدرجدد ت لةستهلفددول:لددتس ةنف لدتسد دد لتددهله لعلدددل

  لأ لسهتتلهسةلدرجهةق الج ل د  لأت  دعلدرستسل دلل لعد ل قدسدالدرش  لد: ج ل لةلج
لد: س  نعل"أتد لدر هت" 

ل(ج (Teaching التدريس 
(ل  نحل لجةقفللسن ع ل لحلدرجدسهلولعد ل سلد لدرجدتس ل،ل2762عس حلدرهج تيلةظ  سل 

لولجعلدر  س لدرسهللجلعلسن ع لألت  ل لةنشل  للنسف ل سهقل لأهتدفلدرتس لج لأ س  ةلق
ة  سدا،لةأرةد لج لدر لةكلةدرقتسدالةدرجف سدالةد:ست ه الةد: سهتدتدال،أةلسهتل لأةل

ل(ل255جل2762سنجلعلرف ل( لللللللللللللللللللللللللللللل درهج تيل،
ةعس ددعلدرنتدد سل  نددحل عجللددعلسددة سلدرشددسة لةدألهددةد لدرسدد لجدد لشدد نف لس ددفل لجفجددعل لددةل

ل(017جل2745  ستف ل(للللللل درنت سل،درهلولعلدلدر ل علتد  لدرجتس علأةل
 التعريف األجراتي لمتدريس :

هددددةل دددد لج ل ددددس تجحلستسل ددددةلجدددد ت ل سد دددد لسددددتسل لدرسل ضددددل الجدددد لأتددددسدمدالةة دددد   ل
ةأنشدد علعجللددعل:لتدد  لدرجدد ت لدرتسد ددلعلر ل ددعلدرسل ضددل ال دد ل للددعلدرسس لددعل دد ل للدد ال

علدرسس لددددعل ن ا  قتددددتلسهقلدددد لدرسس لددددعلت جهددددعلج سنتددددسلعل  للددددعلسس لددددعلد دددد لدرفللو  للدددد
لدألهتدفلدرجسة   لج لستسل ف  

 التدريسيون :
لهول  لج للقةجة ل ستسل لج ت ل سد  لستسل لدرسل ضل ال  ل للعلدرسس لعل 

 :االطار النظري  2
للطرات  التدريس1ل-0
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لشددلسلجنفددةول سد دد لدرسددتسل لدردددلأنددحل"لعجللددعلسس ددة لجدد لعددتتلجدد لدألتددسدمداللللللللل
هتدفلجسة د  لسشدج لعلددلأنشد علسهللجلدعلةسهلجلدعلةسةظدفل د لجتد تسلدردسهلولرسهقل لأ

ل(6جل2771درجس هح"لللللللللللللللللللللللللللللللللل لجسع لةد سة ل،
ةسهتلدر سلقحل  لدرستسل لدةلدرسهللوله لدر لنلعلدرس لسهق لد:ألسلدرج لةةل  للللللللل

شدددد   لةتددددةسلجسهددددتت لس  ددددسلشددددد  لدرجددددسهلول سدددداتيلدردددددلدرددددسهلو لةهلددددتلأ لرل سلقددددحلأ
درجن قش ال،لدةلد: ستةدةلأةله لدرجش  الأةلدرجشسةع ال،دةلد: سش فل،لأةلسجلل ل
دألتةدسل،لأةليلسلسرك  ج لأ لرل سلقعلد  رلةلس سلفل ل لجتس لةأ سلةسهتلج ةن لجد ل
ج ةن الدأل سسدسلتلحل،لةعنتسدلج لعن تسلدرجدنف ل، فد لهلقدحلدرةتد لدرسد للتدججف ل

ل(120جل0557تس لرلسةدت ل ل لدرجسهلولةدرجنف ل لللللللللل لع لعل،درج
 أهميه  طرات  التدريس 2-2

د ل سلقددعلدرسددتسل لس جدد لدهجلسفدد ل دد لل لددعلتةدنددةلأ   ددلحلدرجددتس ل،لةدر  رددةلللللللل
ل،ةدرج تةلدرتسد لح 

  رن دددد حلرلجددددتس لنتددددتلد ل سلقددددحلدرسددددتسل لسهلنددددحلعلدددددلدرةتددددة لدردددددلدهتد ددددحل (2
   لجن ق ل،لجهسقدلع لدقست ته ل  لدرتفتلةدرةقال  ةضة لةس ل

  رن  حلرل ل عل  هجلسفد لسسدل لرفدولأج  نلدعلجس  هدعلدرجد ت لدرتسد دلعل سدتسجلجدسل ل،ل (0
  ج لسة سلرفول ستعلد:نسق  لدرجنظولج ل قسةلدردلد سظل ةضة لس و 

لدجد لدهجلسفدد لرلجدد ت لدرتسد دلعل دد  لدرفددتفلد:   د لجدد لدرسهلددلول جد لهددةةلجهددسةف (1
نقدددد لدرجدددد تةلدةدرجهلةجدددد الدةلدرجفدددد سدالدردددددلدر ل ددددعل فددددتفلسنجلددددحلش تددددل سفولل

 ر  ف ول  لسنجلعلدرجتسجعل لج ل هتل 
ل(ل22جل2772 جهجتلةأ سة ل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لتصنيف طرات  التدريس : 0-3
أ لسلج ل سلقعللهن كلدر للسلج لستنلن ال سد  لدرستسل ل،لةقتللجقجلدرجتس لللللللل

لألأ لةةلعنتلسقتلجعلدرتس ل،ةلج  لستنلفل سد  لدرستسل لعلدلدرنهةلد:س لج
 أوال :طرات  التدريس بوصف ا سموكيات وأداءات يقوم ب ا المعمم أو يشارك ب ا مثل:

ل سلقعلدرجه ظس ل درسهللولدرج  شس(  -لأ
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  سلقعلد: سش ف  -لة
  سلقعله لدرجش  ال  -لا
  سلقعلد: سقت م  -لت
 رجن قشح  سلقعلد -لج
  سلقعلد:ره ة  -ل 
  سلقعلدرسهلولهسدلدألسق  ل أةلدرسج  (  -لخ

 ثانيا : طرات  التدريس بوصف ا سموكيات وأداءات يقوم ب ا المتعمم مثل:
 درسهلولدرسدس   -لأ
 درسهلول  ره  ة  -لة
 درسهللول   س تدولدألنسسنلا  -لا

لل رل جل سد  لدرستسل ل ةتنف لسنضلج الرلهج لتد  لدرتفلجل ج
 ولدرسه ةن   سلقعلدرسهل -لأ
 درسهللولدرتجه   -لة
 درسهللولدرنستي  -لا
ل(205جل0556ستسل لدألقسد  لللللللللللللللللللللللللللللللللللل در  ل  ل، -لت

جراءاته  :من ج البحث وا 
ةلسضج لهسدلدرنت لعسض نل تدسدمدالدر هدتلدرهد ر لجد لهلدتلسهتلدتلجتسجدعل

تددددسدمدال ندددد ملدرجقلدددد  ل تددددهة  السددددتسل ل ل سد دددد لسددددتسل لدر هددددت،لةد سلدددد سلعلنسددددح،لةد 
درسل ضدددل ال ددد ل للدددعلدرسس لدددعلجددد لةتفدددعلنظدددسلدرستسل دددل (ل،ل ضددد لعددد لس دددسلدرة ددد   ل

لد هت  لعلدرج سهجلعل 
دعسجددتالدر  هلددعلدرجددنف لدرةتددن ل دد لسهقلدد لأهددتدفل هلفدد لةدرددسيللفددتفلدردددل

ل(ل255جل0525 درجتسيل،للللتجعلأةت فلتقلقعلةعلجلعلرظ هس لجةضةللدر هتللل
 بحثاوال :مجتمع ال
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شددج لجتسجددعلدر هددتلجدد لستسل ددل لجدد ت ل سد دد لسددتسل لدرسل ضددل ال دد لجتلنددعلللللللللل
(لستسل دل لسدةقع لعلددل35(لةدر د رغلعدتته ل (0505-0527 غتدتل،لرلهد ولدرتسد د ل ل

ل(للت جهعله ةجلعل  لدره جعلرسس لعل غتدتل 1 
 ثانيًا: عينة البحث 

تل  ر سلقددعلدرهشددةد لعلدر  ددل عل،لدسلد سدد سالدر  هلددعلعلنددعلجدد لجتسجددعلدر هددللللللللللل
 (لستسل  لج لستسل ل لدرت جهعلل  لجتلنعل غتدتل35 لغال 

 ثالثًا: اداة  البحث 
رغسضلقل  لجسغلسلدر هتلةهةلتدهة  السدتسل ل سد د لسدتسل لدرسل ضدل اللللللللللل

لسدال  ل للعلدرسس لعلج لةتفعلنظسلدرستسل ل ،لةرهتولسةد سلدتةدالدرقل  لدرجن   علرجسغ
در هدددتلعلددددلهدددتلعلدددولدر  هلدددعلق جدددالدر  هلدددعل  نددد ملدتد لرجسغلدددسلدرتسد دددعل،لة لجددد للددد س ل

لعسضلألتد لدرتسد عل 
 أوالً  :مقياس صعوبات تدريس مادة طرات  تدريس الريا يات   :

لدس هالدر  هلعلدر  ةدالدآلسلعل  ل ن ملدرجقل  لجدللللل
 جمع فقرات المقياس : -أ

: ددد للعلددددلدأل دددسلدرنظسلدددعلةدألت لددد الةدرتسد ددد الدر ددد  قعلدرسددد ل هدددتلدللللللللللللللل
 هلدددالجةضدددةللتدددهة  السدددتسل لجددد ت ل سد ددد لسدددتسل لدرسل ضدددل الللة  :عسجددد تلعلددددل
نظسلددعللدرسددد لس نسفدد للدر  هلدددعل دد ل نددد ملدرجقلددد  لة ددسركلسجدددالتددل يعلدرنقدددسدال تدددةسسحل

دألنجةسجلةدرنظسلعلةه ل(ل قس لهلجةقععلعلدل ج علجت :الهتته ل22د:ةرلعلةعتته ل 
لجل
ل(ل قسدالل 4جش  الجت  لدهتدفلستسل لدرج ت لةسسضج ل ل-درجت  لد:ة لجل-2
ل(ل قسدالل 6جش  الجت  لدر ل علةسسضج ل ل-درجت  لدرل ن جل-0
ل(ل قس لل 22جش  الجت  لدرجنف لة سد  لستسل لةسسضج ل ل-درجت  لدرل رتجل-1
ل(ل قس لل 22رستسل لدرج ت لةسسضج ل جش  الجت  لدل-درجت  لدرسد عجل-2
ل(ل قسدالل 3جش  الجت  لدرة    لدرسهللجلعلدرج ت لةسسضج ل ل-درجت  لدر  ج جل-3
 Validityصد  المقياس  -1
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لل لهدتلدرتددت لجدد لدر تدد   لدأل   ددلعلدر قجدعل دد ل ندد ملدرجقدد لل لدرسس ةلددعلللللللللل
جقل  لج لدتلحلة  رقسدسلدرسيللس سلةدرنن لعل تت لد: س  سللسهل ل  رفتفلدرسيل ندلدر

(لةلقتدتل تدت لأتد لدرقلد  لد لسقدل ل هد ل264جل0550د سن تدلدردلتست سحل عد ول،ل
( لةد س ستالدر  هلعلتت لدرجقل  ل(Thorndike, 1977: 657ج لةضهالرقل  حلل

ل  سلقسل ج
 Face Validityدرتت لدرظ هسيلل-أل
س د سلهأيلج   قدعل قدسدالد: س د سل  رةظلندعلةهةلدرنه لدرج ت  لرجهسةل الد: للللللل

ل( ل225جل0521درجسدتلقل  ف ل إسدلأقسسةلدأللن  ل   لد: س  سلت تق نل س لعل،ل لللللللل
لسهقددد لهدددسدلدرندددةللجددد لدرتدددت ل هدددسضلدألتد لعلددددلجتجةعدددعلجددد لدرجه جدددل لللللللللل

ل( لKaplan, 1982:118در  سدملةدرج ستل ل  لدرسس لعلةعلولةدرنن ل 
(ل قدس ل جت :سفد لدر ج دعل22اسلعسضال قسدالدألتد ل تلغسف لد:ةرلعلدر  رغعل للللللللل

درسدد لل ددس تجف للعلدددلدر دد ت لدرجه جددل لجدد لدر  ددسدملجدد لسةيلد: ستدد  ل دد لدرسس لددعل
(لجه جد نلةقدتلد دنسالج هظد الةدسدملدر  دسدملتد هلعل05ةعلولدرنن لةدر د رغلعدتتهول 

لدرجقل  لرلس  ل ل
 صد  البناء: مؤشرات –جا  

للItem analysisدرسهلل لد:هت   
ج لدرجس ل  الر ن ملأتد لدرقل  لهةلدرسهلل لد:هتد   لرلنقدسدالدسلل شدفل تقدعللللللللل

ةل ددهدلدرسهللدد لد:هتدد   لرلنقددسدالل5عدد لدرنقددسدالدرسدد لسقلددل لدرجهسددةظلدرجددسدتلقل  ددحل
( لةد دس ستال34جل0556ه  ةلدرقة لدرسجللقلعلةع قعلتستدعلدرنقدس ل  رجتد  ل ه د ل،ل

در  هلعلسجللقل  لل قس لج ل قسدالدرجقلد  ل   دسهج  لد: س د سلدرسد   لرهلنسدل لج دسقلسل ل
ل( 2هل0هل1سوله  ةلسجللقل  ل قس لج ل قسدالدرجقل  ل ة لدر تد  ل 

لسجللقلدرنقسدالر  لجت  للج لجت :اللدرجقل  جل–2
ج  نلعلقل  لدرنسة لدرنستلعل ع ول(لجتظلدDiscriminationةنهن ل  رسجللقل للللللللل

(لدرددددلد لهتدددولعلندددعلدرسجللدددقلتدددةلد ل:لسقددد ل2736( لةلشددلسل دددةه ل 055جل0550،
(دردددلد لNunnally, 1970(لد دسدتلر دد ل قدس لجدد ل قدسدالدرجقدد  لهل لنجد لسشددس ل1عد ل 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1674 

 ,Nunnally)(لأ ددسدتلر دد ل قددس لجدد ل قددسدالدرجقلدد  ل 3درهددتلد:تندددلدرج ددجة ل ددحلهددةل 

1970; Anastasi, 1988; 209ة لتدد تلدرقدة لدرسجللقلددعلرنقدسدالدرجقلدد  ل جت :سددحل
در ج ددعلةلدرج ددس تولجدد لق دد لد: دد سس ،لق جددالدر  هلددعل س  لدد لدرجقلدد  لعلدددلعلنددعل لددغل

(لد ددس سلجدد لد دد سس لدر للدد ال دد لجتلنددعل غددتدتل،لةسرددكل: لهددسدلدرهددتتل255عددتتلأ سدتهدد ل 
عل،لة ددسركللظفددسلرندد لأ ضدد لسجللددقلرلنقددسدالله دد لأ ضدد لس دد ل ل ددل لد: ددسدتل دد لدر  تددل

 Herysoon,1963:214لأسلد ددس تجالدر  هلددعلد: س دد سلدرسدد   لرهلنسددل لج ددسقلسل ل )
(ل05(لةدرجتجةعددعلدرددتنل لدر  رغددع 05: س دد سلت:رددعلدرنددس ل ددل لدرجتجةعددعلدرهللدد لدر  رغددعل 

لل-جةععلدرتنل %لج لدرجت05%لج لدرجتجةععلدرهلل لة05د س سلةد س س ل   سهج  لن  عل
ر  ل قس لج ل قسدالدرجقل   للأل لقلجدعلد: س د سلدرسد   لدرجه دة علسجلد لدرقدة لدرسجللقلدعل

لرلنقس ل ل لدرجتجةعسل لةس ل لأ لتجلعلدرنقسدالججلق ل 
ل-تمييز فقرات مجال مشكالت مجال اهداف تدريس المادة :ل-أ

 لدرقلدددعلدرتتةرلدددعلدر  رغدددعلدسضددد لد لتجلدددعلدرقدددلولدرس  لدددعلدرجه دددة علدعلددددلجدددللللللللللل
(لةهدددسدللهنددد لد لتجلدددعل قدددسدال30(لةتستدددعلهسلدددعل 53ه5(لعندددتلج دددسةظلت:ردددعل 76ه2 

ل (للةض لسرك2جت  ل دهتدفلستسل لدرج ت (لججلق لةتدرعلدهت  ل نلةدرتتة ل 

الداللاااااااة   رقاااااااااااااااام  المجموعة العميا     المجموعة الدنيا    القيمة التاتية
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ل(دهتدفلستسل لدرج ت سجللقل قسدالجت  ل ل(2تتة ل 
ل-)مشكالت الطمبة( :مجال تمييز فقرات ل-ةل

دسضدددد لد لتجلددددعلدرقددددلولدرس  لددددعلدرجه ددددة علدعلدددددلجدددد لدرقلددددعلدرتتةرلددددعلدر  رغددددعللللللللللل
(لةهددسدللهندد لد لتجلددعل قددسدال30هسلددعل ل(لة تستددع53ه5(لعنددتلج ددسةظلت:رددعل 76ه2 

ل(للةض لسرك 0 جش  الدر ل ع(لججلق لةتدرعلدهت  ل نهلةدرتتة ل جت  ل
 (2جدول )

 .)مشكالت الطمبة (لتمييز فقرات مجال
 

 
  

االنحااااراف  المحسوبة الجدولية (0,5,)
 المعياري

المتوساااااط 
 الحسابي

االنحااااراف 
 المعياري

المتوساااااط 
 الحسابي

 الفقرة

  دالة
 
 
 

1998 
 
 

60248 ,0624 2061 ,0,96 2099 1 
 2 ,,30 ,,,0,  2071 0652, 60,45 دالة
 3 ,,30 ,,,0, 2071 0512, 50821 دالة
 4 ,,30 ,,,0, 2048 0676, 70966 دالة
 5 ,,30 ,,,0, 2044 0645, 90,97 دالة
 6 2099 0,96, 2096 0523, 50969 دالة
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     -تمييز فقرات مجال ) المن ج وطرات  التدريس(: -ج     
(لعنددتل76ه2درتتةرلدعلدر  رغددعل دسضد لد لتجلددعلدرقدلولدرس  لددعلدرجه دة علدعلدددلجد لدرقلددعلل

 درجددنف لجتدد  ل(لةهددسدللهندد لد لتجلددعل قددسدال30(لة تستددعلهسلددعل 53ه5ج ددسةظلت:رددعل 
ل(للةض لسرك 1ة سد  لدرستسل (لججلق لةتدرعلدهت  ل نهلةدرتتة ل 

 (3جدول )

 ( 25( وبدرجة حرية )0,5,( عند مستوى داللة )1098 القيمة التاتية الجدولية تساوي )
ل  

الداللةةةةةةة   

(0005) 

رقةةةةةةةةةةةةة   المجموع  العليا     المجموع  الدنيا    القيم  التائي 

 الفقرة

االنحةةرا   حسوب الم الجدولي 

 المعياري

المتوسةةةة  

 الحسابي

االنحةةرا  

 المعياري

المتوسةةةة  

 الحسابي

  دال 

 

 

 

 

 

 

1098 

 

 

 

 

80262 00587 2047 00190 2096 1 

 2 3000 00000  2047 00648 80465 دال 

 3 2081 00398 2046 00603 40932 دال 

 4 2088 00327 2052 00572 50699 دال 

 5 2088 00327 2052 00555 50826 دال 

 6 2089 00316 2073 00523 20679 دال 

 7 2094 00247 2069 00505 40620 دال 

 8 2092 00278 2055 00535 60217 دال 

 9 2094 00230 2070 00516 40426 دال 

 10 2090 00304 2044 00585 70149 دال 

 11 2094 00230 2059 00530 60327 دال 
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 -)التدريس( :مجال تمييز فقرات ل-ت
دسضدددددد لد لتجلددددددعلدرقددددددلولدرس  لددددددعلدرجه ددددددة علدعلدددددددلجدددددد لدرقلددددددعلدرتتةرلددددددعلللللللللللللل

ل(للل76ه2در  رغع 
لجتددد  (لةهدددسدللهنددد لد لتجلدددعل قدددسدال30تستدددعلهسلدددعل  (لةل53ه5عندددتلج دددسةظلت:ردددعل 

  (للةض لسرك2ةدرتتة ل لةتدرعلدهت  ل نل(لججلق لدرستسل  
ل لدرستسل (لجت  سجللقل قسدالل(2تتة ل 

ل
ل
ل
ل
ل
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( وبدرجة حرية 0,5,د مستوى داللة )( عن1098القيمة التاتية الجدولية تساوي )
(52. ) 
ل درة    لدرسهللجلع(ججت  لسجللقلدرنقسدالل–ه

دسضدددد لد لتجلددددعلدرقددددلولدرس  لددددعلدرجه ددددة علدعلدددددلجدددد لدرقلددددعلدرتتةرلددددعلدر  رغددددعللللللللللل
(لةهدسدللهند لد لتجلدعل قددسدال022(لة تستدعلهسلددعل 53ه5(لعندتلج دسةظلت:ردعل 76ه2 

ل(للةض لسرك 3ججلق لةتدرعلدهت  ل نلةدرتتة ل ل درة    لدرسهللجلع(جت  ل
ل(3تتة ل 

ل لدرة    لدرسهللجلع(جت  لسجللقل قسدال
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1679 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية-2
عل ل لتستعلدرنقس لةدرتستعلدر للعلدرس لع ل سلقف للسولدرسةت ل لت تلدره قلللللللللللل

درددددلتدددت لدر نددد مل،له ددد الدر  هلدددعلجه جددد لدسس ددد  ل لس دددة ل دددل ل ددد ل قدددس للجددد ل قدددسدال
ل(لستسل  لل255درجقل  لةلدرتستعلدر للعلرهلنعلدرسهلل لدر  رغعل ل

 عالقة الفقرة بدرجة المجال :   -3
(لدرددددلد لجه جددد لد:سس ددد  ل دددل لتستدددعلدرنقدددس لAnastasi ,1976ةسشدددلسل للللللللللل

( لد دسهجلالAnastasi ,1976: 154 تستعلدرجت  للهتلجاشسدنلرتت ل ن ملدرجقل  ل 
در  هلددددعلجه جدددد لدسس دددد  ل لس ددددة لاسله دددد الدره قددددعل ددددل ل دددد ل قددددس لجدددد ل قددددسدالجقلدددد  ل

لتهة  الستسل ل سد  لستسل لدرسل ضل الةتستعلدرجت  لدرسيلسنسج لدرلحل 
 اهداف تدريس المادة:لمجال رتباط درجة الفقرة بدرجة ا- أ

(لهلسددولد ددسهج  لعلنددحلدرسهللدد ل76(لةتستددعلهسلددعل 53ه5عنددتلج ددسةظلت:رددعل لللللللللل
سدسفد لجدد لدرستسل دل لةس ددل لد لتجلدعلدرنقددسدالتدردعلدهتدد  ل ل دة لتجلددعلدرقدلولدرجه ددة عل

لك (للةض لسر4(ل،لةدرتتة ل 576ه5دعلدلج لدرقلجعلدرتتةرلعل 
ل(4درتتة ل 

ل دهتدفلستسل لدرج ت (ل  لدرجقل  جت  لجه ج لدسس   لتستعلدرنقس ل تستعل
رقااااااااااااااااام 

 الفقرة
معاماااااااال ارتباااااااااط  الفقاااااااارة 

 بالمجال
 الداللة

 دالة 05,4, 1
 دالة 04,9, 2
 دالة 0463, 3
 دالة 0492, 4
 دالة ,054, 5
 دالة 0528, 6
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 الطمبةجت  لارتباط درجة الفقرة بدرجة   -ب 
(لهلسددولد ددسهج  لعلنددحلدرسهللدد ل76(لةتستددعلهسلددعل 53ه5عنددتلج ددسةظلت:رددعل لللللللللل

سدسفد لجدد لدرستسل دل لةس ددل لد لتجلدعلدرنقددسدالتدردعلدهتدد  ل نل دة لتجلددعلدرقدلولدرجه ددة عل
ل(للةض لسرك 5(ل،لةدرتتة ل 576ه5دعلدلج لدرقلجعلدرتتةرلعل 

ل
ل
ل

 (7الجدول )
 الطمبة في المقياسلمجالمعامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة 

 
 ( 76(لة تستعلهسلعل 53ه,) (لعنتلج سةظلت:رع576ه5*درقلجعلدرتتةرلعلس  ةيل ل

 مجال المن ج وطرات  التدريس ارتباط درجة الفقرة بدرجة  -جا 
(لهلسددولد ددسهج  لعلنددحلدرسهللدد ل76(لةتستددعلهسلددعل 53ه5عنددتلج ددسةظلت:رددعل لللللللللل

تجلدعلدرنقددسدالتدردعلدهتدد  ل نل دة لتجلددعلدرقدلولدرجه ددة علسدسفد لجدد لدرستسل دل لةس ددل لد ل
ل(للةض لسرك 6(ل،لةدرتتة ل 576ه5دعلدلج لدرقلجعلدرتتةرلعل 

ل(6درتتة ل 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 ارتباط

الفقرة  
 بالمجال

رقم  الداللة
 الفقرة 

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

رقم  الداللة
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

 الداللة

 دالة 0578, 7 دالة 0566, 4 دالة 06,7, 1
 دالة 0665, 8 دالة 0523, 5 دالة 0534, 2
  دالة 0599, 6 دالة 0595, 3



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1681 

لدرجنف لة سد  لدرستسل ل  لدرجقل  جت  لجه ج لدسس   لتستعلدرنقس ل تستعل
رقم 
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

رقم  الداللة
 الفقرة 

معامل 
 باط ارت

الفقرة 
 بالمجال

رقم  الداللة
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

 الداللة

 دالة 0593, 9 دالة 0678, 5 دالة 0692, 1
 دالة 0612, ,1 دالة 0547, 6 دالة ,065, 2
 دالة 0648, 11 دالة ,067, 7 دالة 0618, 3
  دالة 0622, 8 دالة 0668, 4

ل( 76(لة تستعلهسلعل 53ه5(لعنتلج سةظلت:رعل 576ه5*درقلجعلدرتتةرلعلس  ةيل ل
 
 التدريس  مجالارتباط درجة الفقرة بدرجة  -د 

(لهلسددولد ددسهج  لعلنددحلدرسهللدد ل76(لةتستددعلهسلددعل 53ه5عنددتلج ددسةظلت:رددعل لللللللللل
سدسفد لجدد لدرستسل دل لةس ددل لد لتجلدعلدرنقددسدالتدردعلدهتدد  ل ل دة لتجلددعلدرقدلولدرجه ددة عل

ل(للةض لسرك 7(ل،ةلدرتتة ل 576ه5علدرتتةرلعل دعلدلج لدرقلج
ل(7درتتة ل 
ل درستسل (ل  لدرجقل  ُ هتلجه ج لدسس   لتستعلدرنقس ل تستعل

رقم 
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

الدال 
 لة

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

الدال 
 لة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

 الداللة

 دالة 0649, 9 دالة 0614, 5 دالة 0643, 1
 دالة 0587, ,1 دالة 0696, 6 دالة 0674, 2
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 دالة 0323, 11 دالة 0647, 7 دالة 0675, 3
   دالة 0686, 8 دالة 0689, 4
 ارتباط درجة الفقرة بدرجة مجال الوساتل التعميمية  -ها لللللل

د سهج  لعلنحلدرسهلل لسدسف لج ل(لهلسول76(لةتستعلهسلعل 53ه5عنتلج سةظلت:رعل 
درستسل ل لةس ل لد لتجلعلدرنقسدالتدرعلدهت  ل نل ة لتجلعلدرقلولدرجه ة علدعلدلج ل

 (للةض لسرك 25(ل،لةدرتتة ل 576ه5درقلجعلدرتتةرلعل 
ل(25درتتة ل 

ل درة    لدرسهللجلع(ل  لدرجقل  جت  لجه ج لدسس   لتستعلدرنقس ل تستعل
للللللللل

 العالقة بين مجاالت المقياس :-4
ره دد ةلدره قددعل ددل لجتدد :الجقلدد  لتددهة  السددتسل لجدد ت لدرسل ضددل الللللللللللللل

(للد لجه ج اللل22د سهجلالدر  هلعلجه ج لدسس   ل لس ة لةس ل لج ل   لدرتتة ل ل
لد:سس   لتدرعلدهت  ل نلديلد لدرجقل  للج  له   حل تستعل للعلةدهت ل 

ل
ل

ل(ل22تتة ل ل
لل لج ت لدرسل ضل ادره قعل ل لجت :الجقل  للتهة  الستسل

رقم 
 الفقرة

معامل 
 باطارت
الفقرة  

 بالمجال

الدال 
 لة

رقم 
الف
 قرة 

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

الدال 
 لة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

 الداللة

 دالة 0683, 5 دالة 0584, 3 دالة 05,2, 1
 دالة 0728, 6 دالة 0661, 4 دالة 0552, 2
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ل( 76(لة تستعلهسلعل 53ه5(لعنتلج سةظلت:رعل 576ه5*درقلجعلدرتتةرلعلس  ةيل 
 Reliabilityثبات المقياس  -د

ل ل لهتلدرل  الج لدرشسة لدرجفجعلرألتد لدرتلت ،لةدرل  اللهن لد:س   ل  لدرنس   لللللل
 Marshal, 1972:104ل ف لدرسةت لدردلدرنس   لنن ف لعنتلس  ل لدرجقل  ل( لةنهن 

 دددد لجددددتسل لج سلنسددددل لة دددد لهددددتةتلقجدددد للسددددسدة ل ددددل لأ دددد ةللدةلأ دددد ةعل ل تدةتلةلع ددددتل
 Reliability( لةله سلع لدرل  ال تةس ل جلعل جه ج لدرل  ال 200جل2775درسهج ،ل

coefficientجدد لدقتدتالقلجددعل(لةدرددسيلسسددسدة لقلجسددحل ددل لدرتددنسلةدرةدهددتلدرتددهل ل،لة ل
جه ج لل  الدرجقل  لتّ لعلدلد لدرجقل  للسجسعل ل  الجسسنعلةدره  لتهل ل درش لةل

( لةد لدألتد لدرل  سدددعلهددد لدرسددد لسه ددد لنسددد   لجسشددد  فعل ددد له ردددعلس دددسدسل250جل0557،
( لةقدتلAdams, 1964: 85قل  لدرظ هس لعلدلد: سدتلدنن فولسهالدرظسةفلنن دف ل 

لدر سد  لد:سلعجلد س سجلدرل  ال  س  ل
ل سلقعلاع ت لد: س  سل-2

سه ةلتست الدرجنهةتل لعلددلد: س د سل د لدرجسهلدعلد:ةرددلةتستد سفوللللللللللللللل
 ددد لدرل نلدددعل،للدددولله دددةلجه جددد لد:سس ددد  ل دددل لتستددد سفول ددد لدرجدددسسل ،ل دددإسدل ددد  لجه جددد ل

اهااااااااااااداف  المجاالت ت
تااااااااااادريس 

 المادة

مشااكالت 
 الطمبة

المااااااااااان ج 
وطراتاااااااااا  

 التدريس

الوسااااااااااااااتل  التدريس
 التعميمية

 058, 059, 063, ,,08, ااااااا اهداف تدريس المادة 1
 055, 071, 072, ااااااا  مشكالت الطمبة 2
الماااااااااان ج وطراتاااااااااا   3

 التدريس
 066, 069, اااااا  

 076, اااااا    التدريس 4
 اااااا     الوساتل التعميمية 5
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لددتدالة  ددسة لد:سس دد  لع رلدد نلدج دد لدرقددة لأ لدرجقلدد  للسجسددعل تستددعلل دد الجن  دد عل ع 
 Stability( لةل ددجدلجه جدد لد:سس دد  لدرج ددس سجل جه جدد لد: دددسقسدسل233جل2774،

coefficientل( 253جل0557 درش لة،للللللل
ل

ل ل ةجد لدتد لد دس سدجلدرل د ال   ددلةةلدعد ت لد: س د سل  قدالدر  هلدعلدألتد لعلدددلللللل
ةسلد د ةعل لجد ل(لستسل  لسدولد سلد سهول تدةس لعشدةد لعل  دل علة هدتلجدسل25علنعلج ل 

درس  ل لد:ة لدعلتلس  ل لدألتد لعلدلدرهلنعلنن ف لةسولد س تدولجه ج لدسس   ل لس دة ل
 لت تلدره قعل ل لتست الدرس  ل لد:ة لةدرل ن لةةتدتلد لجه جد لل د الجقلد  لل د ةيل

(لةلسض لد لدرجقل  للسجسعل ل  التلتل،لةهسدللدت لعلددلد لجه جد لدرل د التلدتل57ه5 
(للهدتل75ه5-ل55ه5(لدردلد لجه ج لدرل  الدردسيللسدسدة ل دل  2763 تةسد ل،لاسللشلسل

ل( 211جلل2763جاشسدلتلتدلر  س  سلدرل  ا تةسد ،
ل سلقعلدرن  سةن  خلل-ل0

د لجه جددد لدرل ددد الدرجه دددةةل فدددسةلدر سلقدددعلل دددجدل جه جددد لد:س ددد  لدردددتد ل لل
 دإسدل  ندالل5درستد ن ل( لةل جدلدلض نلجه ج 56جل2767رلجقل  ل لةسنتدلكلةهلت ل،ل

قلجدددعلجه جددد ل درنددد (لجسسنهدددعل ددد  لهدددسدللدددت ل  رنهددد لعلددددلل ددد التستددد الد: س ددد سل عددد ول
( ةقددتلد ددس ستالدر  هلددعلدرل دد الرلجقلدد  ل فددسةلدر سلقددعلة هددتلد ل244-243جل0550،

(لةلسض لد لدرجقلد  ل64ه5  قالجه ترعلدرن  سةلن  خل،لةتتلد لجه ج لل  الس  ةيل 
(علدلد لدرجقل  لدرسيلرحلجه ج لcronbach  التلتلةلا تل سةن  خل دره ر للسجسعل ل

ل( (cronbach,1984;63ل  التلتلهةلجقل  لتقل 
 الصيغة الن اتية لممقياس: -و

(لجتد :الة د ل3(ل قس لجةقععلعلدل 22س ة لدرجقل  ل تةسسحلدرنف  لعللج ل لللللللل
دلتستدعللج د لد لسهتد ل(لتستدعل،لردسركل د  لدعلد1ه0ه2جت  لله ددلعندتلدرستدهل ل 
ل( 60(لةدرجسة  لدرنسض  22(لتستعلةدق لتستعل 201عللف لدرج ستل علدةلدرج ستلة 

 التطبي  الن اتي: -حا
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(لستسل دد ل35  قددالدر  هلددعلدرجقلدد  ل تددلغسحلدرنف  لددعلعلدددلدرهلنددعلدر  رغددعل للللللللللل
ل  لدرت جهعلج لجتلنعل غتدت 

لالوساتل االحصاتية: -رابعاً 
در  هلعلدرة    لد:هت  لعلدرجن   عل  لدر هتلدره ر ل  : سه نعلد سهجلال

ل(لة  :س جspss   ر سن ج لد:هت   ل
د: س  سلدرس   لرهلنسل ل: س سدجلسجللقلدرنقسدالةدرسهسفلعلدلدرنسة ل  لل-2

لدرجسغلسدالةدرنسة ل  لدرجت :الس ه نلرلس ت ل 
رنقددددس لةدرتستددددعلدر للددددعلةدره قددددعل ددددل ل لجه جدددد لدسس دددد  ل لس ددددة لره دددد ةلدره قددددعل ددددل لد0

درجتددددد :الةه ددددد ةلجه جددددد لدرل ددددد ال  سلقدددددعلدعددددد ت لد: س ددددد سلةره ددددد ةلدره قدددددعل دددددل ل
ل(ل 65جل0521درجسغلسل  س لع،

جل0550جه ترددعلأرندد ل سةن دد خلر س دد  لدرددتد ل لد ددسهجلال: ددس سدجلدرل دد ال عدد و،ل-1
ل( 243

لدرجسة  لدرنسض لرلسهسفلعلدلدرنسة  ل-2

جتجةل دةقد  در تد  درنسض ل=درجسة  ل
عتت دةقد  در تد  

ل( 44جل0550عتتل قسدالدرجقل  ل ع و،×ل

 ددل للد: س دد سلدرسدد   لرهلنددعلةدهددت لرلسهددسفلعلدددلت:رددعلدرنددس ل دد لد: هدد تلةد: دد رلةل-3
لدرجسة  لدره    لةدرجسة  لدرنسض  

 -نتاتج البحث ومناقشت ا :
   لدرس لسةت لارلف لدر هتلدره ر ،لعلدلة  للسضج لهسدلدرنت لعسض نلرلنس         

جن قشسف ل  لضةملد  د سلةللسلكلدرنس   لسن لسأهتد حلدرس لعسضف ل  لدرنت لدألة لةل
لدرنظسيللولدر سةجل جتجةععلج لدرسةتل الةدرجقسسه ال  لضةملسلكلدرنس    

 عرض النتاتج: -اواًل:
 ال دف األول 

اتاا  تاادريس الريا اايات تبعااا لممجاااالت التعاارف عمااى صااعوبات تاادريس مااادة طر   -أ
 الخمسة و لتحقي  هذا ال دف :
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د ددسه نالدر  هلددعل  : س دد سلدرسدد   لرهلنددعلةدهدددددت هلةأظفددسالدرنسدد   لأ لدرقلجددعللللللللللل
(لعنتلج سةظلت:رعل45ه2(لدعلدلج لدرقلجعلدرس  لعلدرتتةرلعل 202ه6درس  لعلدرجه ة عل 

تل ددددسة لتةهسلددددعلةرل ددددالن شدددد علعدددد لدرتددددت عل(هلأيلسةتدددد27(لةتستددددعلهسلددددعل 53ه5 
(للةض لسركل20ةرت ر لدرجسة  لدره    لرجت  لل دهتدفلستسل لدرج ت ل(لةدرتتة ل 

ل 
د دددسه نالدر  هلدددعل  : س ددد سلدرسددد   لرهلندددعلةدهددددددت هلةأظفدددسالدرنسددد   لأ لللللللللللللللل

(لعنددددتل45ه2عل (لدعلدددددلجدددد لدرقلجددددعلدرس  لددددعلدرتتةرلدددد475ه4درقلجددددعلدرس  لددددعلدرجه ددددة عل 
(هلأيلسةتددتل دسة لتةهسلدعلةرل دالن شد علعدد ل27(لةتستدعلهسلدعل 53ه5ج دسةظلت:ردعل 

ل(للةض لسركل 20درتت علةرت ر لدرجسة  لدره    لرجت  لل در ل عل(لةدرتتة ل 
د سه نالدر  هلعل  : س د سلدرسد   لرهلندعلةدهددددت هلةأظفدسالدرنسد   لأ لدرقلجدعللللللللللللل

(لعندددتلج دددسةظل45ه2(لدعلددددلجددد لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرتتةرلدددعل 505ه21عل درس  لدددعلدرجه دددة 
(هلأيلسةتدتل دسة لتةهسلدعلةرل دالن شد علعد لدرتدت عل27(لةتستعلهسلعل 53ه5ت:رعل 

(للةضدد ل20ةرتدد ر لدرجسة دد لدره دد   لرجتدد  لل درجددنف لة سد دد لستسل ددحل(لةدرتددتة ل 
لسركل 

رهلنعلةدهدددت هلةأظفسالدرنسد   لأ لدرقلجدعلد سه نالدر  هلعل  : س  سلدرس   لللللللللللللل
(لعندددتلج دددسةظل45ه2(لدعلددددلجددد لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرتتةرلدددعل 421ه22درس  لدددعلدرجه دددة عل 

(هلأيلسةتدتل دسة لتةهسلدعلةرل دالن شد علعد لدرتدت عل27(لةتستعلهسلعل 53ه5ت:رعل 
ل(للةض لسركل 20ةرت ر لدرجسة  لدره    لرجت  لل درستسل ل(لةدرتتة ل 

د سه نالدر  هلعل  : س  سلدرس   لرهلنعلةدهدددت هلةأظفسالدرنسد   لأ لدرقلجدعلللللللللللللل
(لعندددتلج دددسةظل45ه2(لدعلددددلجددد لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرتتةرلدددعل 160ه25درس  لدددعلدرجه دددة عل 

(هلأيلسةتدتل دسة لتةهسلدعلةرل دالن شد علعد لدرتدت عل27(لةتستعلهسلعل 53ه5ت:رعل 
ل(للةض لسركل 20ت  لل درة    لدرسهللجلعل(لةدرتتة ل ةرت ر لدرجسة  لدره    لرج

ل
ل(20درتتة ل للل

لنس   لد: س  سلدرس   لرهلنعلةدهت لرجقل  ل جش  ال سد  لدرستسل (ل
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المتوسااااااط  العدد المجاالت
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

المتوسااااط 
 الفر ي

الداللااااااااااااااة  القيمة التاتية
 الجدولية المحسوبة االحصاتية

شااااااااااااكالت م
اهاااااااااااااااااداف 
تااااااااااااااادريس 

 المادة

ل
ل35

ل
ل245ه23

ل
ل535ه0

لل
ل202ه6

ل
ل45ه2

ل
لتدرع
ل

ل20

جشدددددددددددددددددد  ال
لدر ل ع

ل
ل35

ل
ل565ه27

ل
ل772ه1

ل
ل24

ل
ل475ه4

ل
ل45ه2

ل
لتدرع

جشدددددددددددددددددد  ال
درجدددددددددددددددددددددددددددنف ل
ة سد دددددددددددددددددددددددد ل

لدرستسل 

ل
ل35

ل
ل265ه06

ل
ل132ه1

ل
ل00

ل
ل505ه21

ل
ل45ه2

ل
لتدرع

جشدددددددددددددددددد  ال
لدرستسل 

ل
ل

ل35

ل
ل

ل655ه06

ل
ل

ل225ه2

ل
ل

ل00

ل
ل

ل421ه22

ل
ل

ل45ه2

ل
ل

لتدرع
جشدددددددددددددددددد  ال
درة ددددددددددددددددددددددد   ل

لدرسهللجلع

ل
ل35

ل
ل205ه21

ل
ل203ه0

ل
ل25

ل
ل160ه25

ل
ل45ه2

ل
لتدرع

لال دف الثاني 
الفااارو  باااين االسااااتذة فاااي مجااااالت طراتااا  تااادريس الريا ااايات تبعاااا لمتغيااار  -ب

التخصص )متخصصة في الريا يات 0 غير متخصص فاي الريا ايات( لتحقيا  هاذا 
 ال دف:
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ه نالدر  هلددعل  : س دد سلدرسدد   لرهلنسددل لج ددسقلسل هلةأظفددسالدرنسدد   لأ لد ددسللللللللللللل
(لعنتلج سةظلت:ردعل55ه0(لدعلدلج لدرقلجعلدرتتةرلعل 255ه0درقلجعلدرس  لعلدرجه ة عل 

(لهلأيلسةتددتل ددسة لدهتدد  لعل ددل لد: دد سس ل درجس تتددل ل26(لةتستددعلهسلددعل 53ه5 
تسل لدرجدددددددد ت لهةرتدددددددد ر ل دددددددد لدرسل ضددددددددل الهةيلددددددددسلدرجس تتددددددددل ل(ل دددددددد لجتدددددددد  للسدددددددد

ل(للةض لسركل 21 درجس تت ال  لج ت لدرسل ضل ا(لةدرتتة ل 
 جدددد لد ددددسه نالدر  هلددددعل  : س دددد سلدرسدددد   لرهلنسددددل لج ددددسقلسل هلةأظفددددساللللللللللللللللل

(لعندددتل55ه0(لدقددد لجددد لدرقلجدددعلدرتتةرلدددعل 560ه5درنسددد   لأ لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرجه دددة عل 
(هلأيل:لسةتدتل ددسة لدهتدد  لعل ددل لدرجهلجدد ال26لددعل (لةتستددعلهسل53ه5ج دسةظلت:رددعل 

 درجس تتل ل  لستسل لدرسل ضل الهةيلسلدرجس تتل (ل  لجت  لجش  الدر ل عهل
ل(للةض لسركل 21ةدرتتة ل 

 ج لد سه نالدر  هلعل  : س  سلدرس   لرهلنسل لج سقلسل هلةأظفسالدرنسد   للللللللللللللل
(لعندددتلج دددسةظل55ه0(لدقددد لجددد لدرقلجدددعلدرتتةرلدددعل 664ه2أ لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرجه دددة عل 

(هلأيل:لسةتددددتل ددددسة لدهتدددد  لعل ددددل لدرجس تتددددل لل26(لةتستددددعلهسلددددعل 53ه5ت:رددددعل 
ل(للةض لسرك 21هةيلسلدرجس تتل (ل  لجت  لدرجنف لة سد  لدرستسل هلةدرتتة ل 

الدرنسد   ل ج لد سه نالدر  هلعل  : س د سلدرسد   لرهلنسدل لج دسقلسل هلةأظفدسلللللللللللللل
(لعندددتلج دددسةظل55ه0(لدقددد لجددد لدرقلجدددعلدرتتةرلدددعل 303ه2أ لدرقلجدددعلدرس  لدددعلدرجه دددة عل 

(هلأيل:لسةتددددتل ددددسة لدهتدددد  لعل ددددل لدرس تتددددل لل26(لةتستددددعلهسلددددعل 53ه5ت:رددددعل 
ل(للةض لسرك 21هةيلسلدرجس تتل (ل  لجت  لجش  الدرستسل هلةدرتتة ل 

درس   لرهلنسدل لج دسقلسل هلةأظفدسالدرنسد   لأ لل ج لد سه نالدر  هلعل  : س  سلللللللللل
(لعندتلج دسةظلت:رددعل55ه0(لدقد لجد لدرقلجدعلدرتتةرلدعل 422ه5درقلجدعلدرس  لدعلدرجه دة عل 

(لهلهلأيل:لسةتدتل دسة لدهتد  لعل دل لدرجس تتدل لهةيلدسل26(لةتستعلهسلدعل 53ه5 
ل(للةض لسرك 21درجس تتعل(ل  لجت  لدرة    لدرسهللجلعلهلةدرتتة ل 

 (13لجدول )ا
نتاتج االختبار التاتي لمفر  بين المتخصصين في طرات  تدريس الريا يات وغير 

 المتخصصين لمقياس )صعوبات تدريس مادة الريا يات(
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المجااااااال
 ت

العاااد التخصص
 د

المتوساااا
ط 

الحسااااااب
 ي

االنحاااااارا
ف 

 المعياري

الداللااااااااااة  القيمة التاتية
االحصاااااات

 ية
المحساااااو 

 بة
الجاااااادول

 ية

مشكالت 
ف اهاااااادا

تااااادريس 
 المادة

متخصصااااو
ن فاااااااااااااااااي 
 الريا يات

 
25 

 
6803

,       

 
40833 

 
 

201,, 

 
 

 55ه0

 
 

 دالة
غيااااااااااااااااااااار 
متخصصااااو

 ن

25 6701
, 

50637 

مشكالت 
 الطمبة

ل

متخصصااااو
ن فاااااااااااااااااي 
 الريا يات

25 
ل

3908
, 

ل 30242
ل782ه5

ل
 55ه0

ل
 غير دالة

غيااااااااااااااااااااار 
متخصصااااو

 ن

25 4,0,
6 

20941 

مشكالت 
المااااان ج 
وطراتاااا  
 التدريس

صااااومتخص
ن فاااااااااااااااااي 
 الريا يات

25 4,07
1 

205,7  
10886 

 
 55ه0

 
 غير دالة

غيااااااااااااااااااااار 
متخصصااااو

 ن

25 4,0,
9 

3036, 

    ,28012035 25متخصصااااومشكالت 
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المجااااااال
 ت

العاااد التخصص
 د

المتوساااا
ط 

الحسااااااب
 ي

االنحاااااارا
ف 

 المعياري

الداللااااااااااة  القيمة التاتية
االحصاااااات

 ية
المحساااااو 

 بة
الجاااااادول

 ية

ن فاااااااااااااااااي  التدريس
 الريا يات

1  
10525 

 
 55ه0

 
 غير دالة

غيااااااااااااااااااااار 
متخصصااااو

 ن

2706ل25
6 

30,21 

الوسااااتل 
التعميمااااي

 ة

متخصصااااو
ن فاااااااااااااااااي 
 الريا يات

25 3807
4 

30855  
,0644 

 
 55ه0

 
 غير دالة

غيااااااااااااااااااااار 
متخصصااااو

 ن

25 3804
6 

40352 

لال دف الثالثللللللللل
 العالقة بين مجاالت صعوبات مادة طرات  تدريس الريا يات –

ره ددد ةلدره قدددعلد دددسهجلالدر  هلدددعل،لجه جددد لدسس ددد  ل لس دددة لةلقدددتلأظفدددساللللللللللل
ل(ل ل22درنس   ل ج ل  لدرتتة ل ل

ل(ل22درتتة ل ل
ل   ل لس ة ل ل لجت :الدر هتجه ج لدسس

جشدددددددددددددددددد  الجشددددددددد  الجشدددددددددددددددددددددددد  الجشددددددد  المشااااااااااااااكالت  المجاالت
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اهاااااااااااااااااااداف 
تاااااااااااااااااادريس 

 المادة

درجددددددددددددددددددددددددددددددددددنف ل در ل ع
ة سد دددددددددددددددددددددددددددددد ل

 درستسل 

درة ددددددددددددددددددددددد   ل درستسل 
 درسهللجلع

مشاااااااااااااااااكالت 
اهااااااااااااااااااااااداف 
 تدريس المادة

ل
ل

ل
ل552ه5

ل
ل445ه5

لل
ل375ه5

ل
ل313ه5

جشدددددددددددددددددددددددددد  ال
لدر ل ع

ل

ل

ل
ل

ل
ل500ه5

ل
ل320ه5

ل
ل320ه5

جشدددددددددددددددددددددددددد  ال
درجدددددددددددددددددددددددددددددددددددنف ل
ة سد دددددددددددددددددددددددددددددددد ل

لدرستسل 

ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل355ه5

ل
ل405ه5

جشدددددددددددددددددددددددددد  ال
لدرستسل 

ل

ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل
ل521ه5

ل
جشدددددددددددددددددددددددددد  ال
درة ددددددددددددددددددددددددددددددد   ل

لدرسهللجلع

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

(للدردددلةتدةتلع قددعلدلت  لدعلع رلددعل ددل ل3اسلسشدلسلجه جدد لد:سس د  ل دد لدرتدتة ل للللللل
 السددددالسل دددد ل سلقددددعلسددددتسل لجتدددد الدر هددددتلديلد لهددددسةلدرجتدددد :التجلهفدددد لتددددهة 

ل درسل ضل ال  لدر للع
 -ثانيًا : تفسير النتاتج ومناقشت ا :

 ا ال دف االول: سيتم مناقشة نتاتجه عمى وف  نتاتج فر ياته:1
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(لهلد لدرنددسة لتدردعلدهتدد  ل نلاسلد لدرستسل ددل لتجهددلفول05لسضد لجدد لدرتددتة ل لللللللل
ستسل ددفوللةلستددعلسرددكلدردددلأ لدر  ددس لللهدد نة لجدد لهددسةلدرتددهة  الدرسدد لسددةدتففولدلندد م

درجفنلدددعل ددد لجتددد  لعجلفددد ل ددد عتسف ل ددد لد س ددد ةلد  ددد سلعلجلدددعلعددد لسقدددتلجفوللرل  دددس ل
درسهللجلددددعلر ل ددددعلدر للددددعلاسلأ لهددددسةلدرجتدددد التجلهفدددد لسددددالسلل لجدددد ل لنفدددد لججدددد للهددددتتل

لتهة  ال  لستسل لج ت لدرسل ضل ا 
لج لسةتلالدرلحلتسد عللةهسدلج لأ تلعللحلةهسةلدرنسلتعلسسن لجعلللللللل

 ال دف الثاني: سيتم مناقشة نتاتجه عمى وف  نتاتج فر ياته:  -2
(لأ لدرندددددددددددس لتد لدهتددددددددددد  ل نلاسلأ لدرستسل دددددددددددل ل1لسضددددددددددد لجددددددددددد لدرتدددددددددددتة ل لللللللللل

درجس تتل ل  لستسل لدرسل ضل اللسنةق ل  لد س  ةلجشد  الهدة لدهدتدفلسدتسل ل
لرغلسلدرجس تتل للدرج ت للنهةلدرسهلولأ لسلج لدرستسل ل لد

ةهددسةلدرنسلتددعلسسندد لجددعلجدد لسةتددلالدرلددحلتسد ددعل لللدجدد لدرجتدد :الد: ددسظل قددتللللللللل
أظفدددسالنس  تفددد لأ لدرندددس ل ددد  ليلدددسلتد لةهدددسدللدددت لعلددددلدندددحل:للةتدددتلد دددس فل دددل ل

لدرجس تتل لةيلسلدرجس تتل ل  ل سد  لستسل لدرسل ضل ال
 ثانيا :التوصيات

لالدرلف لدرتسد علدره رلعللةت لدر  هتل  ألس لج  لضةملدرنس   لدرس لسةتل
لدألهسج ول ستسل لهسةلدرج ت ل  ألعسج تلعلدلدر سد  لةدأل  رلةلدرهتللعل  لدرستسل  -2
درهج لعلدلس  لج ت ل سد  لدرسدتسل ل دل لدرنظسلدعلةدرةدقدعلدرجتس د لرلجهلدولةج لس هدحل-0

ل  رةدقع 
تسد دددعلدره رلدددعلجدددعلدرهلدددة لر ددد لأتدددتدسل دددسد ل ددد  ل  رتدددهة  الدرسددد لأظفسسفددد لدر-1

لتهة عل  للسه ج لجهف لدرجهلجل ل ش ملج لدرهسس 
درهجدد لعلدددلدرنفددةضل ج ددسةظلستسل ددل لجدد ت ل سد دد لسددتسل لدرسل ضددل الجدد ل دد  ل-2

ست ةقلجهةق السنجلسفولع ل سل لقتفدول دتةسدالستسل لدعل د سجلدر لدتل: دلج ل د لدر لدتد ل
لدرس لسشفتلنفةض لسس ةل  

ةجلدددة لةدست هددد الدر ل دددعل ددد لجددد ت لدر سد ددد لجددد ل ددد  لأضدددن ملتددد غعللسنجلدددعلسي دددع-3
لدرهتدلعلعلدلدرج ت لةأشه سهول  نف لأ   ل ن  فولدرسس ةي 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
1693 

درهجددد لعلددددلس دددةلسلجندددستدالجددد ت ل سد ددد لسدددتسل لدرسل ضدددل الجددد ل ددد  لج ددد لسسف ل-4
لرألنش علدرسس ةلعلدرهتللعلةدرهج لعلدلعسضف ل  سلقعلسةد ولدرهتدلع 

للقترحاتالم ل رل ج
ل  لضةملنس   لدرتسد علدره رلعللقسس لدر  هتلدألس ج

أتدددددسدملتسد دددددعلرسقدددددةلولج دددددسةظل ل دددددعلق دددددولدرسل ضدددددل ال ددددد لجددددد ت ل سد ددددد لسدددددتسل ل-2ل
لدرسل ضل ا 

أتددسدملتسد ددعلجق سنددعل ددل لدر ل ددعلدرددسل للتس ددة لجدد ت ل سد دد لسددتسل لدرسل ضددل ال دد ل-0
ل للعلدرسس لعلة للعلدرسس لعلدأل   لع

 المصادر
ل أ  -2 ل  ج  ل سلت لقلنع، ل2760ة لتدسلالريا يات مناهج ا وأصول تدريس او(، ،

 درنسق  لرلنشس،للدألست  
،للج سةلسةععل2، الطر  األحصاتية (لجل0555أ ةلت ر ل،لجهجتلت ه ل  -0

لرل   ععلتدسلدرل قةسيلدرهلجلعلرلنشسلةدرسةقلعل،عج  ل،لد:ست ل 
لدرق تس  -1 لع ت لجهجت ل، لدرلغع2764أهجت ل س لسهللو ل، ل(ج لدرنفضعل2درهس لع ،تدس

 درجتسلعل،لدرق هس ل 
المبااادا األساسااية فااي طراتاا  التاادريس (لجلل2752  لل  ددل ،لجهجددتله ددل ل،ل  -2

 ،لج س علدرنفضع،ل غتدت العامة
 " أصول تدرياس المواد االجتماعية(ل،ل2761دألجل ل،لش  سلجهجةتلة  سة ل  -3

  لدرسس لعل،ل غتدت ،لج  هعلةقدسل3،ل للمصفوف الثانية لمعاهد المعممين "
ل،ع لفله لةل  -4 لع تدرهجلت ل2745ت  س، لدره ن لأساسيات التدريس(ج لج  هع ،

  غتدت 
لدرسهج ل  -5 لع ت لجهجت ل0550درت يةة، ل الن ج القويم في م نة التعميم(  ،ل2،

 تدسلةد  لرلنشسلةدرسةقلع،لعج   
لماااتوقاااتع ناادوة الم (له2771ت جهددعل غددتدتلهلجس ددقلدر هددةتلدرسس ةلددعلةدرنن ددلعل  -6

 ه غتدت لالوطنية ) التربوية والتعميمية( لع و ال يتة التدريسية والظروف الراهنة
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،لت جهعلدرجلكلالبيتة التعميمية لمدرسة المستقبل( ل0550دره ج،ل  لقل  لجهجتلعل ل  -7
 هةتل

www.psso.org.salarabic/pssolibraryinadwa03/paperslnhttp://
adwat18.pdf 

ل  -25 لأ ج عل  لجهجت ل،لة فلةظ  س لالتدريس في المغة العربية(ج2762درهج تي
 ،تدسلدرجسلخلرلنشسل،درسل ض 

تدريس الدراساات االجتماعياة فاي التعمايم (،ل0555هجلت ،لاج ولج س سلة  سة ل  -22
 (،لجتس 0(،لدرتقمل 2هعل ،لج س علقهسدملدرشس ،لدر  العام

،لتدسلدرج دددلس لرلنشدددسلطراتااا  التااادريس العاماااة( ل2777درهللدددع،لجهجدددتلجهجدددةتل  -20
 د:ست  -ةدرسةقلع،لعج  

،لتدسلللالنظرية في التدريس وتوج ات اا عممياا ً (لجل0555تسةق ل،لأ ن  لنظلس،ل  -21
 درشسة لرلنشسلةدرسةقلعل،لعج  ل 

ل  -22 لج  سل ل، لدرس ةةل  0552درسدةي لجش لع ل لل(ج لدر سلتل  درل نةل الةجتلس
 ج  هعلدره ن ل،ل غتدت 

،لدر ةلال،لتدسلل1(ججنف لدرجتس علد: ستد لعل ل لل2766سضةد ل،لأ ةدرنسة ل لل -23
 درقلول 

هلسستجدددعلع دددتلدرنسددد  للدراساااات فاااي تعمااايم الريا ااايات(هل2765سة دددسالجدددةسل ل  -24
لع درشسق ةيهلج سةلدرسس لعلدرهس  لرتة لدر لل لهلدرسل ضلهلدر هةتل

ل  ر هتيد -25 لجهجةت ل فل  لد سف   ل0556، ل" ل، أثر استعمال أسموبين لمتغذية (
الراجعة في اكتساب المفاهيم التاريخية واستبقات ا لدى طالبات الصف الثاني 

ل"لمتوسط لجنشةس ، ليلس لج ت سلس لدرسس لعللس  رع ل للع لدرج سنتسلع، لدرت جهع ،
 دأل   لعل،لدرهسد ل 

،لدردتدسل0رلغدعلدرهس لدعل دل لدرنظسلدعلةدرس  لد ل،ل (جلسهلدلولد2771شه سعل،له  ل  -26
 درجتسلعلدرل ن نلع 

http://www.psso.org.salarabic/pssolibraryinadwa03/paperslnadwat18.pdf
http://www.psso.org.salarabic/pssolibraryinadwa03/paperslnadwat18.pdf
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طاار  تاادريس الريا ااايات (لهل0552درتدد ت لهلد ددج عل لجهجددتلد:جددل لجهجدددتل  -27
 هلدر  هعلد:ةردلهلتدسلدرن سلدرهس  لهلدرق هس لهلجتس وتطبيقات (ل)نظريات

لتاادريس اتجاهااات حديثااة فااي(لهل2764درتددق سلهلع ددتلدرهجلددتلجهجددتل ددللج  ل ل -05
 هلهلدر  هعلد:ةردلهل غتدتلهلدرهسد  الريا يات المدرسية

ل  -02 ل للج   لجهجت لدرهجلت لع ت ل، ل2765درتق س ل" ل، أصول تدريس الريا يات (
 ،لج  هعلدره ن ل،ل غتدتل ل2 ل لالمدرسية

اتجاهااات حديثااة فااي تاادريس (لجل2764درتددق س،لع ددتلدرهجلددتلجهجددتل ددللج  ل،ل  -00
 ت جهعل غتدتل،ل غتدتل ،لج  هعللالريا يات المدرسية

،لتدسل2،ل لنمااااذج تربوياااة تعميمياااة معاصااارةل(لجل0555،ل للع ددتلدرفددد تي،لن لددد  -01
 ةد  لرل   ععلةدرنشس،لعج   

(جلجن ه لدر هتل  لدرسس لعلةعلولدرنن ل،لسستجعلعجسل2763  نتدرل ل،تلة ةرتةل  -02
لج س علد:نتلةلدرجتسلعل،لدرق هس ل ل1ن ل لنة  لةأ سة ل،ل 

هلدر  هدددعللأساسااايات صاااعوبات الاااتعمم(هل0555جددد  لجلقددد  لجتددد ندل درق  ددولهلت -03
 د:ةردلهلتدسلتن ملرلنشسلةدرسةقلعلهلعج   

(جل  لدرستسل ل،لسستجعل ه تلت تلدهللل،جسدتهعلجهجتل2762 ةه ،هل سال  -04
ل للج  لشه  ل،لتدسلدرن سلدرهس  ل 

ل2رنس  ل و(لجأسق  لأ  رلةلدرستسل ل،لسستجعله ل لع تلد2767رةج  ل،لتةقلف  -05
 دألست ل ل–،لجس قلدر سةلدألستن ل،لعج  ل

،لج  هعلدرسهللولدره ر للاألحصاء(جل2767درجشفتدن ل،جهجةتل،ةأجلسلهن لهسجقل  -06
 ،لدرجةت ل ل

(جلق جة لدرسلس لعلةعلولدرنن لدرسس ةي،لجنشةسدال2745درنت سل،ل سلتلت سد ل ل  -07
 تدسلدرسس لعل  لدرت جهعلد:جسل لعل، لسةا 

لدرتل ، -15 ل لنتس لدرتقد سلع،ل0552ت  س لدرجتس ع لتد   لدرتن  لدرسن ع  لةدقع  )
 ،لدرجتلتلدرل ن ،لدرهتتلد:ة  مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

 


