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 ملخص:ال
ل   فدددنبب دددنب دددحبح ث إدددع بلر ادددع  بحث  ع ددد ع أسددد عزب دددطللبحث  يهدددالبحث إدددابتثدددعبحث  ددد لب  دددعب

حألس عزبحثم   قنب)بعث عثببلبم  مبحث  ع د ع بلب ر  دنب دعالبحث  ع دع بلبدعثا للبح ي معا دنبلحثاد للب
يع  نبتزبلك ف دنبحث ل دببحث  ب نببنح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  ح ق صعاين(بحث يبتسهمببعث طللب حب

ب  يهع.
 دحبل  دنبقسدمبحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دنبيع  دنبتزبلب دمبتجدمبحثمج مدعبب د  ينلبلتكونب ج معبحث إداب

(بلح  مددابحث إدداب  دعبحثمددنه بحثوسدد يبحثمسددإيبلتددمبح   مددعاب  ددعب34للعث ددنبلتجددمبحث ينددنب)بع(بلعث  د40)
ب(بلتوسلبحث إابتثعب ااب حبحثن عئ بأهمهع:SPSSل اع  بحث إ يلبحإلتصعئيب)

ببددعثا لللببحث  ع دد ع  ب ددعالبب ر  ددنلببحث  ع دد ع  ببم  ددملبببعث عثددب )نبحثم   قددبحألسدد عزب  جددع بَأن ب
ك  دنببقسدمبحث  ع د ع بتسهمبفيب طللبحث   نب حبح ث إدع بفديبحث يبب(ح ق صعاينبلحثا للبح ي معا ن 

ب.كري لكعاتب  وف لبلارينببتز يع  نبب–حث  ب ن

ب حبحث   نب طللبأس عزبيف(ب0,05)بحثا ثنب س وىبب نابتتصعئ نبا ثنبذح بف ل ببتوياب  -
 .(أاثع-بذك حثجنسب)بثم لي بت طىببتزبيع  نبحث  ب نببك  نبحث  ع  ع بلر اع  بح ث إع 

ب حبحث   نب طللبأس عزبفي(ب0,05)بحثا ثنب س وىبب نابتتصعئ نبا ثنبذح بف ل بب بتويا -
 .(رحبعبعثا حثمس وىب)ثبثم لي بت طىببتزبيع  نبحث  ب نببك  نبحث  ع  ع بلر اع  بح ث إع 

بأهمهع:ب ااب حبحث وس ع ببلخ جبحث إا

بحثمارسيح - لتوفي بحث  صبأ ع همب   معابل حئقبتار سبتايثنبلحس خاحمبحث قن ع بب ت و  بك عءل
 حثم  ورلبفيبتقايمبارلسهم.

 .عتخف ضبحث سومبحثسنو نبلإريع هعبكمعبكعاتبسعبق ب -
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ب - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( بحس خاحم ب  لرل بتايثن بلسعئل بحث  ع يايال ب عال بلحثإوحربث  س ط بحث شو ق ب نص  بثط عال  ع 
 لز عالباحفع نبحث   نبث    م.

ب حبتخصصبحث  ع  ع ب - بحث يبتثقلبكعهلبحث   نبلتن  هم بحثارحس نبغي بحثمهمن تخف فبحألا عء
 يجعليباإوبحث خصص.حإلتجعهبح ت عباا مب

بع.توس عبف صبحث ملبأ عمبخ  جيبحث  ع  ع بلإتعتنبحثمجعلبثموحس  همبحثارحسع بحث    -

بقسمبحث  ع  ع .بحث  ع  ع  ل اع  ببحث طلل ب:المفتاحيةالكلمات 

ABSTRACT 
The aim of this research is to identify the reasons behind students disinterest in mathematics programs 

at Ibb University, Faculty of Education, and to find out the causes related to (students, mathematics 

teachers, the nature of mathematics subject, the social conditions economic conditions) which 

contribute to the unwillingness to participate in the mathematics program at Yemeni Faculties of 

education.  

The research community and sample were students in the Mathematics Department in the faculty of 

education at Ibb university, the size of the community was 40 students- males and females-and the size 

of the same is (34). The research was based on the descriptive survey methodology, by following the 

statistical analysis program (SPSS). Resulting of numbers of findings, the most important of which 

were: 
-The rang of reasons related to (students mathematics teacher, the nature of mathematics subject, the 

social conditions, and economic conditions) are the most important reasons that contribute to the 

reluctance of students to enroll in the Mathematics Department – Faculty of Education – at Ibb 

University. 

-There are no statistically significant differences at the (0.05) level of significance in the reasons for 

students’ reluctance from mathematics – Faculty of Education – Ibb University due to the gender 

variable (male – female )ب  

-There are no statistically significant differences at the (0.05) level of significance in the reasons for 

students’ reluctance to enroll in the mathematics program at the Faculty of Education, Ibb University, 

due to the level variable (third, fourth )ب  

The researcher also suggests a number of recommendations, the most important of which are: 
ب- Develop the competence of teachers and provide them with opportunities to adopt modern teaching 

methods and use cutting – edge technology to offer their lessons. 
-Reduction of the annual fees and return it as it was before. 
-The need to use modern methods and tools to simplify mathematics, to increase excitement and 

dialogue, and to increase student motivation for learning. 
-Reduce the unimportant study burden on students that alienate them from science (mathematics) so 

that we can support a positive trend towards specialization. 
ب- Preparation of awareness-raising and education program that urge students to enter the mathematics 

department and inform them of its place in the development of civilization and the advancement of 

nations and peoplesب. 
- Expand employment opportunities for mathematics graduated students and allow them to pursue post 

graduate studies. 

Key Words: Disinterest, Mathematics Program, Department of Mathematics. 
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 الفصل األول أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

 طار العام للبحثاإل
 مقدمة:

يوحي بحث    مبحثجع  يب عب   عبحألثف نبحثثعثثنبتإايع بت   هعب    ب جمو نب حبحث إو  بلحث لي ح ب
لحث جعرلبحثإ لبلحث ك ال بحإلق  م نبلس  نبحث وحسلبحث قنيبلحثم  و عتيبب  حبت س خبثم هومبحث وثمنب حث عثم ن

 نبفيبحث ص بحثإايابق دعالبحث قدامبحث  مديبلحث كنوثدوييبفديبحث دعثمبفعثصدنع ع بلت صاربحث خصصع بحث  م
بَفدِنن بل  عبحث غمب حبذثد بب حثإايثنبفيبش عب نعتيبحثإ علبت  ماب  عبارحسنبحث يط عءبلحثك م عءبلحث  ع  ع 

ق ددعلباسدد نبحث   ددنبحثم  إقدديحبفدديبهددتهبحث خصصددع بلبعثددتح بقسددمبحث  ع دد ع باالتدد بت حيددعب  إددو بفدديبحإل
بب.(3:ب2013ب   عبهتحبحث خصصبفيب  امبحثك  ع بحث  ب نب)حأل يح

 ددحبح ث إددع ببعهنددععب طلف ددبَفددِنن بف ددعث غمب ددحبأهم ددنبحث  ددومبلحث كنوثوي ددعبلح ل كددعربفدديبحث صدد بحثإددعثي ب
دببعث خصصع بحث  م نبحث إ نبكعإلتصعء بلحثإعسببحآلثي بلحث  ع  ع بل حبحثالفت بهنععبتويه  بعث نا بأن 

ثاىبحث   نباإوبحث خصصع بحألخ ى بكِاحرلبحأل معلبلح ق صعابلحثمإعس ن بتياب طحبب ضبحث   نببعع  ب 
فعث  ع  ع بهيبا ع نبحثإ دعلبحثمنامدنبثيو ندعبب  طلفهمب حبح ث إع بل خصصبر ع  ع بألس عزب    ال

بلبفديبت عتندعبحثيو  دنب نهدع:نعبثدحباسد   عبتسدمب سدعئلب ايداَفِنا بحثإع   بلبالنبحأل احابلحثا ئلبحث  ع  نب
حث وقي دددع بلحثس عسدددع  بلحثم دددا   بلحأليدددور بلحثإسدددعبع بحثرنك دددن بلحثخصدددو ع  بلحثم عث دددع  بلحثو دددعئ  ب

اوحيدد ببأنلحألسددهم بلحثادد حئب بلحثصدد حفن بلح سدد هالعبلغي هددع بلفدديبي ددعزبهددتهبحثر عاددع بحث  ع دد نب  ينددعب
( بل ددعبيدكدداب  ددعبأهم ددنبحث  ع دد ع بلق م هددعبفدديب169 ب2001حث شددو  بلح رت ددععبلحث و ددعب)حثصددعا ب 

أهم ددنبحث  ع دد ع بلالرهددعبب بيخ  دد بحثنددعنب  ددعب:  با ددأَببنب( ب19 ب2005شدد عب نددعتيبحثإ ددعلب ددعبيقوثدد ب إمدداب)
حث  ددعلبفدديبحثإ ددعلبلت ر قعتهددعبفدديبحث  ددومبحألخدد ى بلثقددابأسدد هبتقددامبحث  ددومبلحزاهعرهددعبيقددع ببمددعبتإو دد ب ددحب

يهعب حبتسعبع بلر وز بل  يدعبحث ادلبتثيهدعبف مدعبلسدلبحث د بحث دعثمبحآلنب دحبتقدامبحث  ع  ع بل عبياخلبف
تكنوثدددوييبفددديبيم دددعبحثمجدددع  بخعسدددنبحثإسدددعبع بحإلثك  لا دددنبلب  ج عتهدددعبحثم  دددورلبلحث ادددعئ ع بلشددد كنب
حثم  و ع  ب معبي لبحث  ع  ع بتإ دلب كعادنب   وقدنبفديبحثمندعه بحثارحسد ن بفعث  ع د ع ب دحبليهدنبااد ب

بفكعربلفهمبحثمإ طبحثتيباع شبف  . ب حبحثمه ميحبل ار سهعبأاحلب همنبث نا مبحألكثي

ب

ب

ب

ب
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 الدراسة:مشكلة  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
عب  عب عبسرقبلفيب وءبتتصعئ ع بك  ع بحث  ب نبحث من نب حبحثم  إقيحبلر اع  بحث  ع  ع بث  عمبحثجع  يبتأس  ب

ب(:1)بعثجاللبحث طللبكمعبهوب و هبببجالء(بي اهب(2021\2022
ب:(2021\2022) ث  عمأ احابحث   نبحثم  إقيحبلر اع  بحث  ع  ع بفيبب ضب حبك  ع بحث  ب نبحث من نبب(1ياللب)

بتزبذ عربت طب انبسن عءبحثمإعفان
 80 150 150 100 100بحث عقنبح س   عل ن

 0 0 0 0 0بحثمقروثيح

 ،إب-جامعةةالتربية ببرنامج الرياضيات في كلية  عن االلتحاق الطلبة وللوقوف على أسباب عزوف
 اآلتي:صاغ الباحث مشكلة بحثه بالسؤال الرئيس  فقد

 إب؟ما أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية / جامعة 

بت ن:حآلحألسئ نبب ن ل    عب

لحثاددد للببح ي معا دددن حثاددد للبلببحثمدددعال لر  دددنبلبببدددعثم  م لببحث عثدددب )لددددب دددعبحألسددد عزبحثم   قدددنب .1
ب ق صعاين(بحث يبتسهمببعث طللب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتز؟ح

ألسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  بحث  ع دد ع ببتتصددعئ نهددلبتويدداب القددنبذح با ثددنب .2
ب(؟رحبعب–ثعثاب)حثارحسيب(بلحثمس وىبأاثعب–بك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي يبحثجنسب)ذك ب

 الدراسة:ية أهم
بحآلتي:تكمحبأهم نبحثارحسنبفيب

حسدد مابحث إددابأهمي دد بحألكعايم ددنب ددحبأهم ددنبحث خصصددع بحث  م ددنبحث دديبيط ددابحث  ددبب  يهددعبفدديبسددو ب -
لتشج عبحث   نب  عبح ث إع بلإيجعابحث خصصع ب حبخداللبحث  د لب  دعببخي ل حألحث ملبفيبحآللانب

تد بت  دقب دعب  دعيي بحثجدوالببمدعبيإقدقبأهداحلبأس عزب طلفهمب دحبهدتحبحث خصدصبلإيجدعابت دولب ق  ب
 . لت   عتبحثمج مع

حسدد مابحث إددابأهمي دد ب ددحبخدداللبحث عئددالبحث دديبت ددواب  ددعبلح دد يبحثمنددعه بلحثمشدد فيحب  ددعبت و  هددعب -
  ح ب نعس نب  عب نعه بحث  ع  ع ببجم عبف ل هع.يألتاحثبتلي

 ث إددددع بل خصددددصبقسددددمبيسددددهمبحث إددددابحثإددددعثيبفدددديب  عثجددددنبحثخ ددددلبحثخددددعصبب ددددطللبحث   ددددنب ددددحبح -
 حث  ع  ع بب ابحث خ جب حبحثثعاو نبحث ع ن.

ب.ب  ل   فبارحسنب اىبت علقبتوس فبقسمبحث  ع  ع ب عب س وىبحث   نبحثخ  جيحبب ابحثثعاو ن -
ب هدعل   فارحسنبأهمبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزب -

ببلسرلب  عثج هع.
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 الدراسة :أهداف  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بتثع:بحثارحسنتهالب

ب طللبحث   نب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب نب/بيع  نبتز.ب  عبأس عزث   لبح .1

 فرضيات الدراسة:
بن:حآلت حث يبيس عبحث إابتثعبتإس قهعبيمكحبس عغنبحث    ع بب لأهاحفلنعء ب  عبتسعؤ  بحث إاب

 ولى:األ  الفرضية
(بلددديحبحثم وسدددطبحث   ددديبلحثإسدددعليب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب

بك  دنبحث  ب دنب/بيع  دنبإليعبع بأف حابحث يننبتولبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ب
 .تز

 الفرضية الثانية
أسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحبب دددح(ب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب

بحثمس وى(.بحثجنس ت طىبثم لي ب)ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ب

 حدود الدراسة : 
تق ص بحثارحسدنب  دعبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع ببقسدمبحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دن/بيع  دنبتزب

ب حبليهنباا بل  نبقسمبحث  ع  ع .ب2021\2022ث  عمبحثجع  يب

 : مصطلحات الدراسة 
 ب1972(:بفيبحثم جمبحثوس ط:بح اصد حلب دحبحثشديءبلحثطهدابف د ب) صد  عبل خد لن بثلن ب)العزوف: 

ب(ب598
ةة  ددامبري ددنبحث   ددنببع ث إددع بل خصصددع بحث  ع دد ع بثسددربب ددع ببددعث غمب ددحبتددوف بب:االعةةزوف إجرائي 

بش لطبحثقرولبثايهمبثهتحبحث خصص.
 الرياضيات:قسم  •

نبحث دديبتن مدديبتثددعبك  ددنبحث  ب ددنببجع  ددنبتزبل ددالبحثارحسددنبف دد بأربددعبحث  م ددنبحألكعايم ددبحألقسددعمهددوبأتدداب
بسنوح بلفقبحثناعمبحث ص يبلتمنهبارينبحث كعثور و .

 :ببرنامج الرياضيات •

دأتدابحثرد ح  بحألكعايم دنبحثمقدامب دحبقسدمبحث  ع د ع بك  دع بحث  ب دنبحث من دنبحثدتيبي بهوب ث م ت دنببع داب   م 
بب إصولب  عبارينبحث كعثور و بفيبحث  ع  ع .حثثعاو نبخاللب البأربعبسنوح بث
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 النظري: طاراإل أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
نب ددحبحألشددد عءبحثم إو دددنبهددديبحسددد م حربحرت دددععباسددببحث سدددوزبفددديب دددعالبحث  ع ددد ع ب قعرادددنببعثنسدددببت

حألخ ىبث س نبحثموحاب  عبحث غمب حبتلي بحثمنعه  بلكتث بحثا  بحث دعمبفديبحث  ع د ع بثخ  جديبحثثعاو دن ب
كمدددعبأنب   مددديبل   مدددع بب حثقدددارح بحث  ع ددد نب ندددابكثيددد ب دددحبحث   دددنب دددع  نبَأن بل  دددطلبحثددد  ضبحثسدددرب ب

حث  ع دددد ع ب بيسدددد    ونبتوسدددديلبحثم  و ددددع بتثددددعبحث   ددددنبل ليددددبب ددددحبأذهددددعاهمبتإقيددددقبأهدددداحلبتددددار سب
  دعبحث مدلبلحث  دعءببشدكلبف دعلببحل حبليحبهتهبحألهاحلبأنبيكونبخد   بحثثعاو دنبحث ع دنبقدعار بب حث  ع  ع 

ب  عب وحس نبحث    مبحثجع  يبلحث عثي.ببح مع بقعار بفيبحثمج

بفئع :بأربعلفيب وءبذث باس   عبتصن فبحث   نب حب خ يع بحث    مبحثثعاويبتثعب

ب:ب حبسي  إقببعث ملب  عش ل.األولى

 حبسيوحسلبحث    مبفيبحخ صعصب بيإ عجبتثعبحث  ع  ع ببصورلبأسعس نب) ثلبحث  ومببالثانية:
بحإلاسعا ن(.

 حبسيوحسلبحث    مبفيبحخ صعصبيإ عجبتثعبحث  ع  ع ببصورلبأسعس نب) ثلبحث  ومببلثة:الثا
بحثهناس ن(.

ب حبسيوحسلبحث    مبحثجع  يبفيب جعلبحث  ع  ع ببعث إايا.بالرابعة:

  ماهية الرياضيات :

تيعبنبنبفالس نبحث  ع  ع بحثتيحبك سوحبت عتهمبثإليعبنب حبسدحلب عبهيبحث  ع  ع  بثمبيص وحبتثعبت
ب(.12 ب1994 إاالب   قب  يهع ب معبيدايبتثعبحثقولبلويوابأز نبفيبحث ك بحث  ع يبا  جنبثتث  ب) ينع 

 بيويدددابت   دددفب قردددولبث   ع ددد ع بت نددديبأشددد عءب خ   دددنببعثنسددد نببَأا ددد  ب(ب20 ب1989ل دددتك بحثمليددد لب)
منبتخ   ب دحبحث  ع د ع بألشخعصب خ   يح بكمعبأاهعب و وعبي  ورب عب  لربحثوقتبفعث  ع  ع بحثقاي

اهدعبت  دعءبح سدمبا سد بألشد عءبكثيد لبل خ   دن بل اد فبأحثإايثنبثتحبقعلب نهعبحث عثمبحث  ع يب)لوحاكعر دن(ب
ب ح:ا بتثعبحث  ع  ع بفيب وءبخصعئصهعبللر   هعبيجابأاهعبا عرلبين(ب حب11 ب2000 قيالنب)

ث داحللبحثم  و دع بلاق هدعبب ل  رد لبث  ناد محب إاالبل   فنبلاقن بفهيبل  قدنب إكمدنبثلنبتس خامبر وز ب
بت عبأس إتبثلنب عثم ن.

( بفيبتايثنب حبحث  ع  ع بأاهعبتمثل:بلسي نبيمكحبلوحس  هعبتو  هب12 ب1999ل ا فبألوبسلب)
بحثماعه بحثمعاينبلح ي معا نبث  عثمبلحث نردبلهع.
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حأل احابلحث  حغبألبهيبحث  مبب(بتثعبحث  ع  ع بأاهع:ب  م163 ب2001لفيبهتحبحثس ع بيشي بحثصعا ب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بحثمخ صببعثس ع بلحثكم ع بلحثمقعاي  ببعإل عفنبتثعبأاهعبثلنبحتصعلبللسي نب عثم نب كم نبث لنبحث ر ع ن.

 أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرامج الرياضيات:
 معن بسدلببشدعرلبتث د ب) نصدورفيب وءبخر لبحث عتاب حبتار س بثمعالبحث  ع  ع بلفيب دوءب دعبتدمبحإل

ببأهمهع: حببأس عزبث ل(بلويواب الب6 ب2013
 ددد  بحك سدددعزبحث   دددنبث م دددعن مبلحثقدددوحايحبلحثقوح دددابحث  ع ددد نبحألسعسددد نبل معرسددد هعبلحثرندددعءب  دددعب .1

بت   مهعبلح ت  ع بلهعبثممعرس هعبفيبحثإ علبحثيو  ن.
عبك سددعلهعبحك سددعب ب ددامبحه مددعمبحث   ددنببددعث و  فبحثكمدديبحث  حكمدديبث م  فددنبحث  ع دد ن بلتإصددي هعبألبح .2

بعبلح ك  عءببع ك سعزبحثموق يبث م  و ع بب   قنبت كسبت ك بحث نعس بحث  ع  ن.تصع اي ببعت حكم  ب

بتار سبحث  ع  ع بفيبحثجع  ع بلحثك  ع ببصورلبيعفنبلالنبحس خاحمبأيبلسعئلبتياعت ن. .3
 ع دد ع  بفدديب م  ددنبتددار سب ددعالبحث ببحإلسددهعمح سدد لنعءب ددحبأسددإعزبح خ صددعصبلتجددرهمب ددحب .4

ببإيابتنبأيب هنا بألبأيبخ   بيس   عبتار سبحث  ع  ع .
 ددامبحسدد إاحثب  دد اح بيايددالبث مددعالبلتقددعرزبحثم دد اح بحثمنهج ددنبثكعفددنبح خ صعسددع بحثهناسدد نب .5

بلحث  ومبحثص فنب  عب مومبحثجع  ع ب حبالنبحس إاحثب   اح بت ر س نبتالئمبكلبتخصص.

نب حبحث  ع  ع ببسرببتكد حربرسدوبهمبألباجدعتهمببصد وبنبحت  ع بحثكثي ب حبحث   نببميطح بس ر  .6
 فيهع بلتعي همبحثمس م لبتثعبحثارل بحثخصوس ن.

ب:أخ ىب نهعبعهنععبأس عب ببَأن بب (2004)بحثخ عط ل  ىب

:بتددد  خصبفدديبح  قدددعابب دددضبحث   ددنبأنباسدددببحث سددوزبفددديب قدد رح بلددد ح  بك  ددنبحث  ب دددنبهدددوبأكاديميةةة
ب ىبذح بحث ر  نبحثنا  ن.حألكث ب قعرانببعث خصصع بحألخ

:بي  قددابب ددضبحث   ددنبب ددامبليددوابفدد صب مددلبثخ  جدديبلدد ح  بك  ددنبحث  ب ددن بكمددعبي ددأث بذثدد بمجتمعيةةة
عب ثدل:ب هنددا  بألبعب هن  دلد أيبلثديبأ د بحث عثدب بلرغر دد بفديبأنبي خد جبحلند ببشدهعالبتده دد بألنبيإمدلبثس  د

 ن.ب إع ي بألبلريب بأكث ب حبأنبي خ جبحلن ب حبك  نبحث  ب 

(بتثعبليوابأس عزبت   دقببصد وبنب إ دوىبحثمدوحابحث  م دن:بكصد وبنبثلدنب2017)يعس بلأشعر بارحسنب
نبأحث  ومبلحث  ع  ع بل عبت امن ب دحب  دعن مب جد البل القدع بلقدوحايحبر ع د نبلسد وبنبتدلبحثمسدعئل بلب

ب ق  نبل   ف نب   ع.ب هعرح ارحس هعبت   بب
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عبلحثدددوزحرح :ب ددامبحسدد   عزبحثددوزحرح بلحثمدسسددع بحثإكو  دددنبياددعبأسدد عزبت   ددقببعت  عيددع بحثمج مددألب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
لحثخعسنبأل احابحثخ  جيحب حبحثك  ع بحث  م ن بل امبتوف بفد صب مدلب نعسد نبثخ  جديبحثك  دع بحث  م دن ب

بيج لبحث   نبي ك لنبفيبحثارحسع بحألال ن بلحثمهن ن.
حثمشدددددكال بح ي معا دددددنببلكدددددتث بأسددددد عزبت   دددددقببعثمسددددد وىبح ي مدددددع يبلح ق صدددددعايبث سددددد ل:بأكثددددد 

لح ق صددعاينبهددديبلدددولب ددالبحثارحسدددنبفددديبحثك  ددع بحث  م دددن بل دددامبقددارلبب دددضبحث   دددنب  ددعبحث ك  دددنبحثمعث دددنب
بث ارحسن بل امبتوف بحثموحسال بلحثسكحبث    ن.ب

ل ن  ب حبهتحبحث طللبفقاحنب ج معبحثصنع نبقدولب  م دنبل ق  دنب همدنب  دعب خ  د بحثق ع دع ب مدعبب
ب:فييدث ب

لحث مدددد  ض ببحث ددددب حثكددددوحاربحث شددد  نبحثمده ددددنبفدددديبحثمجدددع  بحث  م ددددنبلحث ر ددددن ب ثدددلب)باقدددص .1
 لحثصياثن بلحث الجبحث ر  ي بلحث إ يلبحث ر ن(بلغي هع.

تدداايب سدد وىبحث نددوربحث  مدديبلحثقددارلب  ددعبتددلبحثمشددكال بحث  م ددنبلحث قن ددن ببصددورلب بت نعسددبب .2
ب عب     ع بحثق نبحثإعايبلحث ش  ح.

 بارحسع بحث  ومبلحث قن نب حب خ ر ح بلأيهطلبل  اح  ببسدربب دامبتدوف بحثقدوىبتوفي ب     ع .3
بحث ش  نبحثماربنبحثقعارلب  عبتو   هعبلح س  عالب نهع.

 ددحبح ك  ددعءبح ق صددعايبلحثصددنع يبلحثطرح ددي ب مددعبيدددايببح سدد ي حاب ددحبحثدداللبحألينر ددنبلددا  ب .4
جعر ددنبحثمخ   ددنببع سدد لاللبلفدد  بتثددعب دد  بكثيدد ب ددحبحثنشددعلع بحثصددنعا نبلحثطرحا ددنبلحث 

بحث  ب ن.حثس   لب  عبحثش وزب

ثقدابأسدد هب ددعبيشددللبلح دد وبحثس عسددع بحث    م ددنبفدديب خ  دد باللبحث ددعثمبهددوبذثدد بحث دداابحثمإددالاب ددحب
حث   نبحثم  إقيحببعثش ببحث  م نببدعث    مبحثجدع  ي ب قعرادنببعأل داحابحثكريد لب دحبحث   دنبحثم  إقديحببعثشد بب

ب(.2009 بمرابحثسال حألال نب)

  :نظريات العزوفب
حث ددد ابغيددد بلر  ددديببَل  َ دددا بعبلددداحفعب  ددديح بتنبأيبسدد وعبتاحريبيصدددارب دددحبحث ددد اب لدددابأنبيكدددونب دددافو  ب

عبخ  بالحفدعب عه  دنبي  قداهعبحث د ا بأت عا ببحثالحفعبحثإس س نلقابتخ  يبب  نا عبي ص لبتص فع بالنباحفع
بحثالحفع:لهتحب   بثشيءب حبت  بب  ينن لحفعبل اه بحث طللبثاىبحث  ابا  جنبليوابا

 نظرية االتجاه السلوكي:

ي سدد بحثسدد وكيونبحثميددلباإددوبحثشدديءبألبح ل  ددعاب ندد ب ددحبخدداللب  هددو يبحثمكعفددألبلحثإددوحفط بفعثمكعفددألب
ا عرلب حبتقايمبشيءب  غوزبف  با  جنبثس وعب ع بف  عبسريلبحثمثعلبت  دعءبحثم  دمباريدع بث  عثدبب نداب
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تسدد ثي برغر دد بف مددعبب ددا بأ ددعبحثإددوحفطبف شددي بتثددعبشدديءبألبتدداثبيدددايبتثددعبب ميددط بفعثمكعفددأل مددلبتتقعادد بث أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
حبثدد بلتصددوث بحث   دديب  ددعبهدددتحبل ددابحث عثددببل قدداي بح   ددعزبي ددابتددعفط ببفمددثال ببتشددج عبسدد وعب  غددوزبف دد  

ب(289 ب2004لفعثهب بحثطغ ول )بحث قاي بهوببمثعبنبحثمكعفأل.
 اإلنساني:نظرية االتجاه 

 زبح تجعهبحإلاسعايبك ابف دلبث مارسدنبحثسد وك ن بلقدابأشدعربأل حهدعمب عسد وبتثدعبأنبحثمارسدنبحثسد وك نبل
ثدتحبفدعنبحثمارسدنبحإلاسدعا نبب عبتولب عبيافعبحثنع بتثعبحثس عمببس وعب عبألبحث طللب ن  قن  ببحثمبتقامبت سي  ب

ح  بألبحثنط ددنبحث    ددنبحثإس س ددن بألبت سدد بذثدد بلفددقبحثمصددعاربحثاحخ  ددنبث احفع ددن ب ثددلبحثإعيددنبث إقيددقبحثددت
حإلسدد حربحثددتحتي بتنبحث ع ددلبحثمشدد  عبلدديحبحثنا  ددع بحإلاسددعا نبهددوبح   قددعاببددأنبحثنددع ب ددافو ونببشددكلب
 س م ببإعيع بف   نبث إقيقبت كعا عتهمبحثكع نن بلهكتحبت ىبحثمارسنبحإلاسعا نبأا ب سد ثعرلبحثاحفع دنب نداب

بكعاددعتهمبحثاحخ  ددنب ثددلبتتسعسددهمببع ق دداحربلتقدداي بحثددتح بلح سدد قالل.حث   ددنبيجددببحث مددلب  ددعبتشددج عبت 
ب(536ب 2014ب )تل حن م ب إموا

 المعرفي:نظرية االتجاه 

ي  قدداب  مددعءبحثم دد فييحبأنبحثسددد وعب إدداابلوحسدد نبحث  كيدد بلحث م  دددع بحث ق  ددنبلثدد سبلوحسدد نبحث  ط دددطب
يردداأبل ندد امبلوحسدد نبحثخ ددطبلحألهدداحلبلحث وق ددع بحثسدد وعببَأن بمددعبي  قددابحثسدد وكيون بفهددمبيدد لنبكلحث قددعزب

لحث إ ددديال  بل ددد ىبأسدددإعزبحثنا  دددنبحثم  ف دددنبأنبحألفددد حاب بيسددد جيرونبث مثيددد ح بلحثإدددوحاثبحثخعري دددنبألب
حثاحخ  نب  دعباإدوبت قدعئي بلإامدعبفديب دوءبا دعئ بحث م  دع بحثم  ف دنبحث ديبيج بهدعبأفد حاباشد  ونبل ثدعل لنب

  يهددع.بحفددعبلتعيددع بت مثددلبفدديبحثسدد يبث هددمبحثريئددنبحث دديبيع شددونبفيهددعبلحثسدد   لبلف ددعثون بلتويددابثددايهمبالب
ب(.290 ب2004 بلفعثهبحثطغ ول )

 صعوبات تعلم الرياضيات: 
ب:بيأتي(بأنبس وبع بت  مبحث  ع  ع بت مثلبف معب555-552م بص2002يو هبحثط ع ب)

سد وبع بت د بلتدتك بحثإقدعئقببحث مكحب دحبحثإقدعئقبحث اايدنبلحث  ع د نبحألسعسد ن بحث ديبت مثدلبفدي .1
 لحثا زبلحثقسمن.بب لحث  حب بعثجمعحث م  ع بحألربعبحثم   قنببلحث  ع  نبفيحث ااينبألبحث قم نب

حث   يددطبحث  ع دديبث مددوحابحثمإسوسددن بلت اددهبفدديبليددوابسدد وبع ب  موسددنبفدديبحث   يددطبحث  ع دديب .2
 وبع بفدديبفهددمبهددتهبحث  ددوزبث مددوحابألبحثمسددعئلبحث  ا ددنبحث دديبت نددعللبحثمددوحابحثمإسوسددنببسددرببسدد

لحث  ريدد بحثك ددعليب نهددع بلهددتحبحثددنمطب ددحبحثصدد وبع بهددوبأكثدد بأامددعطبسدد وبع بت  ددمبحث  ع دد ع ب
 حبحثم ت نبح ل احئ نبلت دعبحثجع  دنببسدربب د  بحث  ر قدع بحث  ع د نببحفيبحثماحر بلاء ببعشيو  ب

 ر قددددع بت عت ددددنب  ددددعب ددددوحابحثمقا ددددن بل ددددامبحث مييددددطبلدددديحبحث ددددار  ع بلحث  ر قددددع  بلحف قددددعربتقددددايمبت
  إسوسنبل  نو ن.ب
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ت  مبثلدنبحث  ع د ع  بل ردالبذثد بفديبتداحخلبحثم دعن مبلحثمصد  إع بحث  ع د ن بلسد وبنبتو  دفب .3 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
هتهبحثم عن مبلحس خاح هع بل   بحثمهعرح بحث  ا دنبفديبحث  ريد ب دحبحثخ دوح بحثإسدعل نبحثم قدال ب

تددار ببحث   ددنب  ددعبسدد عغنبخ ددوح بل مكددحبحث ل ددبب  ددعبهددتحبحثددنمطب ددحبحثصدد وبع ب ددحبخدداللب
 لبصو ب سموع ببإيابي  بب نهمبحثإكمب  عب  نعب عبيك روا بألبيقوثوا .ببعحثإلبث ا  ب

حإلارحعبحث صدد يبحثمكددعايبث شددكعلبحثهناسدد ن بحث دديبت اددهبفدديبح ف قددعربتثددعبحث مييددطبلدديحبحثم ددعن مب .4
لبقددعئم بشدد  ب نإدد ل...بتثددخ بحثم   قددنببعألشددكعلبحثهناسدد نبحث  ع دد ن ب ثددلب ث ددابتددعابألب ن دد جبأ

لتاحخلبحث  تيببحثمكعايبث رقعم بل مكحبحث ل بب  عبهتهبحثص وبنب حبخاللب  ح علباقنبحثوسد ب
حث  ايبث شدكعلبحثهناسد نبلل دوت  بلتقدايمبأ ث دنبتصدو   نبث شدكعلبحثهناسد نبحث ديبت داحخلبثداىب

أنبب( 189م ب2005لسدد  معنب)حثم   مدديح بلحث ددار بب  ددعبقدد حءلبحث سددومبلحألشددكعل.بلذكدد ب دد    ب
سدد وبع بتددلبحثمسددعئلبحث  ع دد نبحث  ا ددنبت مثددلبفدديب ددامبحثدد مكحب ددحبقدد حءلبحثمسددأثن بحسدد   علهع ب
حخ  ددعربخ ددوح بحثإددلبلت تيرهددع ب ددعب ددامبحإلثمددعمببعثم ددعن مبلحث    مددع بلحثمهددعرح بحثالز ددنبث إددل ب

اددد  بقارتددد ب  دددعبحث  كيددد بل دددامبقدددارلبحثمددد   مب  دددعبح خ  دددعربلددديحبلددد  بحثإدددلبحثم عتدددن بلذثددد بث
ح سدد ا ثيبلحث س سددلبفددديبخ ددوح بحثإدددل بل دد  بحثقددارلب  دددعبحث خمدديحبلحث قددداي بث إددلبلحثجدددوحزب

بحثصإ ه.ب

 تشخيص الصعوبات :  
(بأاددد بيمكدددحبتشدددخ صبسددد وبع بت  دددمبحث  ع ددد ع ب دددحبخددداللبحسددد خاحمب602 ب2002يو دددهبحثط دددع ب)

ح بحثقدددارح بحث  ع ددد نبحث ددديبتسددد خامبثمقعرادددنبحألاحءبع بلكسددد  بث دددتكعء بلحخ  دددعرب دددح خ  دددعرح بحثمقنندددن بكمس
حث  ايببأاحءبحثمجمو دنبحثم يع دنبحث ديبين مديبتثيهدعبحث د ا بكمدعبت إدااب دحبخداللب  عاثدنبتسدعزباسد نبت  دمب

بحث  ع  ع :

ب.100×باس نبت  مبحث  ع  ع =بحث م بحث  ع ي+بحث م بحثط ني
لب ع عريبتشي بتثعبليوابس وبع بفيبت  دمب(بحاإ ح1-2لحثارينبحث يبتقلب حبحثم وسطببأكر ب حب)

حألسد عزب فدي حث  ع د ن حثمسدعئل تل في حث   ن يوحيههع حث يبحثص وبع    ام ا خص أن ل مكححث  ع  ع ب
ب ن:حآلت 

 امبحث مكحب دحب هدعرلبحثقد حءل بلليدواب دعاح بغيد بسد  منبفديبحثقد حءل ببعإل دعفنبتثدعب د  ب .1
 بفهيبتن ويب  عبسه ن م  نبحثق حءلب م  نبث ستببتصي نبحثم  اح بحث لو نبثاىبحث   ن:بتن

دد عبفدديبع بلقدد حءلبحثمسددأثنبفدديبحث  ع دد ع بت   ددببأسدد وب بعبسدد  م بكثيدد ب ددحبحثمهددعرح بلت   ددببفهم 
حثقدد حءلبيخ  دد ب مددعبي    دد بقدد حءلب ددعالبلسددف نبألبقصددن.بفعثمسددعئلبحثكال  ددنبتصددعغببع ددعرح ب

حث ن ددنبألبحث م  ددن بل ن لدديبأنببع لحألث دد ددويطلبلأسدد وزب ق اددبب ددعبكثيدد ب ددحبحثمصدد  إع ب
 فهمبحثمسأثن بلإ احابخ نبحثإل.بميكونبثهعب  نعبثاىبحث  نبت عبي سنعبثه
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حإلخ ع بفيبحس   عزبحثمسأثن بل امبحثقدارلب  دعبتمييدطبحثإقدعئقبحثكم دن بلحث القدع بحثم ادمننب .2 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 فيبحثمسأثنبلت سي هع بأيب   بحثقارلب  عبتإ يلبحثمسعثنبتثعب نعس هع.

بنبفدديبحخ  ددعربحثخ ددوح بحث دديبسدد   عبفديبتددلبحثمسددأثن.بل دد  بخ ددنب  عثجددنبحثمسددأثنبحثصد وب .3
 ل امبتنا مهع.

 امبحث مكحب حبحثم عائبلحثقوحايحبلحثم عن مبلحث م  ع بل  دعايبب دضبحثمصد  إع بحث  ع د نب .4
 ل هعرح بحث م  ع بحثإسعل نبحألسعس ن.

 و ددع بحألسعسدد ن بل دد  بحثقددارلب ددامبحثقددارلب  ددعبحخ  ددعربحألسددعثيببحثمنعسدد نبلحسدد تكعربحثم  .5
   عبحث  كي بح س ا ثيبلحث س سلبفيبخ وح بحثإل.

   بقارلبحث   نب  عبحث خميحبلحث قاي ب حبأيلبحثإصولب  عبيوحزبس  ع بل امبتشدج عب .6
حث   نب  عبذث  بلحث جدوءبتثدعبحآلث دنبلتكدمبحث دعالبفديب  عشد لبحثإدلبل  عب  د بالنبت إدصبألب

 (.ب353ص ب2012 ن ت كي بتأ  ي.ب)ألوبشمي

(بأرب دنب وح دلبتددث بفديبتدلبحثمسدعئلبلحثمشدكال بحث  ع د نب  دعب31 بص2013لينمعبتدااب)حثسد مي 
ب:حآلتيحثنإوب

ل د  بخر حتدد ب بهدعلفهمب وح دلب  ت  دنببعث عثدب:ب ثدلب دامبقدارلبحث   دنب  دعبقد حءلبحثمشدك ن .1
  بحث  ع  ن.حثسعبقن بس وبنبحخ  عربخ وح بحثإل بح تجعهبحثس ريباإوبتلبحثمشكال

 وح ددلب  ت  ددنببددعثم  م:ب ثددلب دد  بحثقددارح بحث  م ددنبثدد  ضبحثم  مدديح ب ددامبحه مددعمبب ددضب .2
حثم  مدددددديحببإددددددلبحثمشددددددكال بحث  ع دددددد نبألبحث نو ددددددعبفيهددددددع ب ددددددامبتطل ددددددابحث   ددددددنببددددددعثخ وح ب
لح سددد  حت ج ع بحثمنعسددد نبثإدددلبحثمشدددكال بلح ك  دددعءببدددعثإ ولبحثجدددعهطل ب دددامبتقدددايمب شدددكال ب

 سئ نبح خ  عرح بألبحث ك   ع بحثمنطث نبألبحث  ر قع بحث ص  ن.أر ع  نبخاللب

 وح دددددلب  ت  دددددنبب ر  دددددنبحثمسدددددأثنبألبحثمشدددددك نبحث  ع ددددد ن:ب ثدددددلبسددددد وبنبحثم ددددد اح بحث لو دددددنب .3
لدولبحثصد عغنبحث  ا دنبلبكثد لب داابخ دوح بتدلبحثمشدك ن بلبحثمس خا نبفديبسد عغنبحثمشدك ن ب

 شك ن.هوب   وزبفيبحثمب معثك عل نبث مشك ن بكث لبحلب

 دامب نعسد نبلبق دنبحثوسدعئلبحث    م دنبحثمالئمدن بلب وح لبأخ ى:ب ثدلب دخع نبحثمقد ربحثارحسدي ب .4
 حثريئنبحثصف ن ب   بحث  ع لبليحبحثمنطلبلحثارحسن.ب

ب
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 دراسات سابقة: أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 (:2020، بوجالل الصبيحي،)دراسة  (1

  ددنبلنلددعزيبهددافتبحثارحسددنبتثددعب   فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبحثدداخولبفدديبقسددمبحث  ع دد ع ببجع
بحثوحق نباحخلبحثإ مبحثجع  يبلخعرينبلسرلب اليهع بفيب وءبب ضبحثم لي ح ب)حثنوع بحث صلبحثارحسي(

( بل ددااهمب2020لتكددونب ج مددعبحثارحسددنب ددحبيم ددعبلددالزبأقسددعمبحث  ع دد ع بخدداللبحث ددعمبحثجددع  يب)
ال ع بحثسعبقن بللز تب  دعبحب  عبحألعبللعث ن بلث إقيقبأهاحلبحثارحسنبلور بحس  عانبحس نعا ب(بلعث  ب241)

 ينددنبحثارحسددنبحثمخ ددعربب ددابحث أكدداب ددحبسدداقهعبلث عتهددع بلب ددمب دداابح سدد معرح بحثقعل ددنبث  إ يددلبحإلتصددعئيب
(بحسددد معرل بلحسددد خا تبب دددضبحثوسدددعئلبحإلتصدددعئ نبفددديبتإ يدددلبل عادددع بحثارحسدددنبلحث ددديبحشددد م تب  دددعب95)

ب( بل  ع لبحرت عطبلي سون.بT.testعربحث عئيب)حثم وس ع بحثإسعل نبلح اإ حفع بحثمع عر ن بلح خ  
 سدد وىبحث ددطللبثدداىبحث   ددنببأقسددعمبحث  ع دد ع بفدديبحثجع  ددنبتسددبببَأن بلأسدد   با ددعئ بحثارحسددنب ددحب

تيدابحت دلب جدعلبحألسد عزبحثم   قدنبب ر  دنب دعالبحث  ع د ع بحثم ت دنبحأللثدعبب ع جع  بحثارحسدنبدكعنب عث  د
ثم ت نبحثثعا دن بلحث عثدببذحتد بحثم ت دنبحثثعثثدن بأ دعب جدعلبحألسد عزبحثم   قدنبلأس عذب عالبحث  ع  ع بلل  ق  بح

ببعثا للبح ي معا نبلحثط الءبفقابتإصلب  عبحثم ت نبحث حب نبلحألخي لب

 (:2019 ،سالمة شوقه، )أبودراسة  (2
هدددافتبحثارحسدددنبتثددددعب   فدددنبأسددد عزب ددددطللبحث عث دددع ب ددددحبح ث إدددع بفددديبتخصددددصبحث  ع ددد ع بفدددديب

 بتددمبتصددم مبحسدد  عانب ويهددنبث  عث ددع ب ددحبخددعرجبتخصددصبحث  ع دد ع بث   دد لب  ددعبأسدد عزبيع  ددع بغددطل
تددددمبتصددددم مبحسدددد  عانبأخدددد ىب ويهددددنبث  عث ددددع بحثم خصصددددع ببحث  ع دددد ع  بكمددددع ددددطلفهحب ددددحبتخصددددصب

لر اددع  بحث  ع دد ع  بلذثدد بثددا مبا ددعئ بح سدد  عانبحأللثدديببأسدد عزبحث إددعقهحر ع دد ع  بلذثدد بث   دد لب  ددعب
بليحبحث عث ع ب حباحخلبلخعرجبتخصصبحث  ع  ع بث    لب  عبأس عزبحث طلل.ل   فنبحث   ب

بقصع(ليع  نبحألبزه  حألليع  نببسال  ن حإلب)حثجع  نلتكونب ج معبل يننبحثارحسنب حبل  نب

بأهمهع:لتوس تبحثارحسنبتثعب ااب حبحثن عئ ب

بتريحب اسدنبلتكنوثوي دعبحثم  و دع بيددث بري دنبحث عث دع بفديبح ث إدع ببعثك  دع بحألخد ىبكعث دببلحثهنَأن 
عب دعبي كد بحث عثدبببع ث إدع ببعثك  دع بحث ديبثهدعبتدأثي بحي مدع يبحخ  عربتخصصبحث  ع  ع بفلعث  دبفيبعس   ب

 دحببعاسد نبكريد لب دحبحث   دنبأاهدحبثدمبي  قدوحبتشدج   ببَأن بااد لبحثندع بث شدخصبلهدتحب دعبيدكداهببفديلثهعبلزاهدعب
ث  ع دد ع ب مددعبأاىبتثددعب ددطلفهحب ددحبتخصددصبحث  ع دد ع بلهددتحب ددعئالتهحبألبأسدداقعئهحبثدداخولبقسددمبح

بحخ  عربحث عث نبث خصصهع.بفيي نيبليواب نعفسيحب خ  حبفيبحثجع  ع بيدث ب

ي رددد ب دددحب دددامبرغر ددد بفددديبح ث إدددع بل خصدددصبحث  ع ددد ع ببسدددرببأنبب  دددنحثنسددد نبحألكرددد ب دددحبحث بَأن ب
ي دع بأكثد ب دحبحث خصصدع بحألخد ىبلهدتحب دعببإاوربحثمإع  ح بلأاحءبحثوحبث طحمححث  ع  ع بتإ عجبتثعب
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أنباسد نبحث سدوزبفديب قد رح ببنحث ديبيارسدواهع بتيدابأكدا بحث عث دبفديبحث  ع د ع ف صبحثنجعحببفييدث ب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ب حبحث  ع  ع .بمحث  ع  ع بكري لبلهتحب عبيسربب طلفه

  (:2011، وسلمان منصور،)دراسة  (3
 قددايمبتثددعبقسددمبحث  ع دد ع بفدديبحثجع  ددع بهددافتبحثارحسددنبحثإعث ددنب   فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبحث

د ق لبب40دمإعلربتادددمنتبب4حث  حق دددن.بلأليدددلبتإقيدددقبهدددالبحثارحسدددنبقدددعمبحث عتثدددعنببأ ددداحابأاحلب كوادددنب دددحب
بيأتي: وز نبكمعب

بفق ل.ب14 جمو نبحألس عزبحث يبت   قببعث عثببل ااهعبب:المحور األول -

بفق ل.ب9فق حت بفق ح بتخصب ار بحثمعالبل ااببالثاني: يتضمنالمحور  -

بفق ل.ب11في امحبفق ح بتخصبلر  نبحثمعالبلهيبحث  ع  ع بل اابفق حتهعبب:المحور الثالث -

ب.ح فق بب6تامنتبأس عزبتخصبز الءبحثارحسنبلحثمق بيحبل اابفق حتهعببالرابع: التيالمحور  -

 ع دلبلحس خا تبحثخصعئصبحثس كو    نب حبسا بلث ع ببعس خ حجب دش ح بسا بحثرندعءببع  مدعاب 
(بلكعاددددتبtest-retestحرت ددددعطبحث قدددد لببعثاريددددنبحثك  ددددنبكمددددعبحسدددد خ جبحثث ددددع ب ددددحبل  ددددقبأ ددددعالبح خ  ددددعرب)

ب%.5 ناب س وىببتتصعئ نحثمدش ح ب قروثنبلذح با ثنب

لتار سدد نب دددحببعتار سددد  بب10لوحقددعببعتار سددد  بب20ل قددتبح سدد  عانب  دددعب ينددنب دددحبحألسددعتتلبل دددمب ددااهمب
لتار س نب حبحثجع  نبحث كنوثوي نبلرل ديبفديبذثد بحخد اللبحث تدببحث  م دنب دحببعتار س  بب10ليع  نببلاحاب

بأس عذ. سع ا ب ار ب سع ا بل ار بأس عذب
ب30للعث دنب دحبيع  دنببلداحاببعلعث  دب30للعث دنبلوحقدعببعلعث  دب60كمعبتمبحخ  عرب يننب حبحث   دنبب دااب

حبحث   نبحثجاابل حبأقسدعمبحث  ع د ع بفديبك  دع ب بعللعث نبحثجع  نبحث كنوثوي نبلقابحخ ي لحب شوحئ  ببعلعث  ب
بحث  ب نبلحث  وم.

أكثدد بحألسدد عزبتددالبهدديب)شدد وربحث عثددبببجمددواب ددعالبحث  ع دد ع بلحاق ع هددعب ددحببأنلأ هدد  بحثن ددعئ ب
حث  ور( بلحنب عالبحث  ع  ع بتإ عجب حبحث عثببت كيطبليهاب ق يبكري  بكمعبل د تبب دضبحث وسد ع ب

ح بل نددعه بحث  ع دد ع  بلتوسدد عبفدد صبحث مددلبأ ددعمبحثخدد  جيح بلت ددو  بحثك ددعءلب نهددعبأ ددعالبحثنادد ببمقدد رب
بحث ار س نبث مارسيح.

ب

ب

ب
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 ا.وإجراءاته دراسةمنهجية الالفصل الثالث:  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(

أسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  ببتيددابحسدد خامبحث عتددابحثمددنه بحثوسدد يبحثمسددإيبث إايددا
ث ر  ددنبحث إددا ببع   ددعرهبيهددالبتثددعببسدد وزحألبحثمالئمددنبهددتبحلاادد  بب يع  ددنبتزب-حث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددنب

عبألنبحث  ريد بحثك  ديبيصد بحثادعه لبعبألبك ف  بحبكم  بل  ر ب ن بت ري  ببعاق ق ببعارحسنبحثوحقعبل ه مبلوس  بلس  ب
عبيو دهب قداحربهدتهبحثادعه لبألبتجمهدعبرقم  دبعل و هبخصعئصهعبفيبتيحبأنبحث  ري بحثكمديبي  ديبلسد  ب

فديبفهدمبهدتحبحثوحقدعببتسدهمحثوسولبتثعبحس ن عيع ببل حبثمهعب عبحثاوحه بحألخ ىبحثمخ   نبلاريع بحرت عل
بع.لت و  هبحأل  بحثتيبيج لبهتحبحثمنه بأكث بحس خاح  ب

حثمددنه بحثوسدد يب)حثمسددإي(بهددوبدحثددتيبيهددالبتثددعبتإايددابللسدد بحثإقددعئقبحثم   قددنببددعثموق بحثدد حهح ب
ب لا ثددنبحثإقددعئقبحثم وف لد) ددوالبل  كددعليببعت سددي   ببععبلسدد  بلتو دد هبيوحاددببح  دد بحثوحقددعببمسددإهع بللسدد ه

ب(99:ب1987

 وعينته:  دراسةمجتمع ال

ث  دددعمبحثارحسددديببتز ك  دددنبحث  ب دددن/بيع  دددنببحث  ع ددد ع  ي كدددونب ج مدددعبحث إددداب دددحبيم دددعبل  دددنبقسدددمب
ب(1(بلعثببللعث نبكمعبهوب و هبفيبحثجاللبرقم)40) ااهمبثمبعمبلحث 2020-2021

 ح مجتمع البحث وعينته( يوض1جدول )

(ب6للعث دددنبتيددابتدددمبحسددد   عاب)(بلعثدددبب34تيددابغيددد بحث عتدداب ج مدددعببإثددد بب ينددنبحثإدددابحثقصدداينب)
بث امبحس   عئهحبثإليعبع بتولبح س  عان.بحث حبعبلذث لعث ع ب حبحثمس وىب

 أداة الدراسة:

سدد خامبحببك  ددنبحث  ب ددنب/بيع  ددنبتزلر اددع  بحث  ع دد ع ببلثم  فددنبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع 
تيابقعمبحث عتدابلرندعءبإع ببعثر اع  بحألس عزب حب طللبحث   نب حبح ث بحث عتابح س ر عنبث    لب  ع

 العدد الجنس العدد المستوى 

 0 المستوى األول
 0 ذكور
 0 إناث

 0 المستوى الثاني
 0 ذكور
 0 إناث

 9 المستوى الثالث
 1 ذكور
 8 إناث

 31 المستوى الرابع
 4 ذكور
 27 إناث

 40 المجموع
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لنعئهعب حبخاللبح لالعب  عبحثارحسع بحثسعبقنبلحإللعربحثنا يببأاحلبحثارحسنبفيبسورتهعبحأللث نبلحثتيبتم أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ث ارحسن بلح لالعب  عبح س ر عاع بلحثمقعي سبحثسدعبقنبث ارحسدع بلقدابأفدعابهدتحبح لدالعبفديبحق  دع بب دضب

(ب29لتاددمنتبح سدد  عانب)بحأللثدديمعرلبح سدد  عانبلحثس ددعمببصدد عغ هعببشددك هعبفدديبحسدد بأاخ ددتحثع ددعرح بحث دديب
(بلفدديب ددوءبق ددع باريددنبأسدد عزب1 دداحابحثصددورلبحأللث ددنبثدد احلب  إددقبرقددمب)تبلفدديب ددوءب ددعبسددرقبتددمب بفقدد ل

حث ددطللب ددحبليدددهنبادددا بحث   ددنبلأ ددعمبكددلبفقدد لب ددحبحث قدد ح بفقددابتدد حلحب س ددع بث كدد  بحثخمعسدديب ددعبلدديحب
بغي ب وحفقببشال(بب-غي ب وحفقب- إعياب- وحفقب-ال) وحفقببش

 صدق األداة:
ي ابحثصا بأتابحثص ع بحثمميطلبث احلبلحألاحلبحثصعاقنبهيبحث يبتس سب عبل  تبألي  بلقابحسد خامب
حث عتدددابحثصدددا بحثادددعه يبثددد احلبث  إقدددقب دددحبث دددع بحألاحلبلحثدددتيبي دددابأتدددابحألادددوحعبحث ئ سددد نبثدددا ئلبسدددا ب

ببثجم ددعبأالح بحثارحسددنبتيددابتددمبحسدد خاح  بفدديبحثم ت ددنبحأللث ددنبثرنددعءبحألاحلبتيددابأادد بحثمإ ددوىبلهددوب نعسدد
ا هعب حبت احابحألاحلبفديبسدورتهعبحأللث دنبقدعمبحث عتدابب   دهعب  دعب جمو دنب دحبحثمإكمديحبلحث دعثمبب ابحإل

احرلبفديب جدعلبحثمندعه بلل حئدقبتدار سبحث  ع د ع بلحإلب(ب إكميحب حبذليبح خ صعصبلحثخرد ل7 ااهمب)
 (.2  إقبرقمب)بتز حبأ اعءبهيئنبحث ار سبفيبك  نبحث  ب نببجع  نببلأسولبحث  ب ن

حت دع ببحث عتاباس نلقعمبحث عتابل  ايلبحثصورلبحأللث نبثالس  عانبفيب وءب رحءبحثمإكميحبلقابح  مابب
%(بلتدمب90حب)سدقعطبحث قد لبحث ديبتإصدلب  دعباسد نبحت دع بأقدلب دإ%(بفأكث بث قعءبحث ق لب محبحألاحلبلب90)

بحث ق ح .ت عالبس عغنبألبتتلبألبحس راحلبب ضب

 داة:ثبات األ
 حبل  قبت عالبت ريقبا سبحثمقعي سب  عب اىبح تسع بليحبحثر عاع بحث يبتجمعببحألاحلبيقصابلث ع ب

إليجدعاب  ع دلبحثث دع ببك لا دعخأث علقابحس خامبحث عتاب  ع دلببك لا عخأث عا سبحألف حابألببعس خاحمب  ع لب
بيو هبذث :بحآلتي بلكتث ب  ع لبحثث ع بحثك يبث احل بلحثجاللبحألاحلبثكلب إورب حب إعلرب

 الفاكرونباخ( يوضح معامل الثبات بطريقة 3الجدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات  األسباب
 666. 5 األسباب المتعلقة بالطالب

 760. 4 األسباب المتعلقة بمعلم مادة الرياضيات
 732. 5 تعلقة بطبيعة مادة الرياضاتاألسباب الم

 656. 4 األسباب المتعلقة بالظروف االجتماعية
 784. 5 األسباب المتعلقة بالظروف االقتصادية

 893. 23 جمالياإل
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ل لددددتبببشددددكلب ددددعمحألاحلبث قدددد ح ببك لا ددددعخأث ع ددددحبحثجدددداللبحثسددددعلقببددددأنبق مددددنب  ع ددددلبحثث ددددع بحتاددددهب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 دالب  دعبأنب  ع دلبث دع ب دعلبل مكدحبحثوثدو ببد ب دحبأيدلبحسد خاحمب(بلهدوب  ع دلبث دع ب  ت دعبلب0.893)

بسئ نبحثارحسن.أأاحلبحثارحسنبثجمعبحثر عاع بحثالز نبثإليعبنب  عب
قبإدد(بفقدد لبكمددعبهددوبفدديبحثم 23لبددتث بتكواددتبحألاحلببصددورتهعبحثنهعئ ددنببخمسددنب جددع  بل دداابفق حتهددعب)

ب(3)

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
فديبب(spss)تصعئ نبحث يبتمبحس خاح هعب حبخاللبل ادع  بثعبأهمبحألسعثيببحإليمكحبحإلشعرلبت -أ

بهتحبحث إابلهيبكمعبي ي:
 حثم وسطبحثإسعليبلح اإ حفع بحثمع عر نبثس ع بأس عزب طللبحث   ن.ب -ز

 ثإسعزبحثث ع بث احل.بك لا عخأث ع  ع لب - 

دددبT-Test -ث عبثم ليددد بحثجدددنسب)ث ين ددديحب سددد ق  يح(بإليجدددعابحث ددد ل بلددديحب  وسدددطبأفددد حابحث يندددنبت   
 تاعث(.ب-)ذكور

(برحبدع-تإ يلبحث  عيحبحألتعايبإليجعابحث  ل بليحب  وسطبأف حابحث يندنبثم ليد بحثمسد وىب)ثعثداب -ج
ب(.0,05 ناب س وىبحثا ثنب)

 نتائج البحث :
تدددابتإايدددابلددداحئلبحثمس دددع بحثإس س دددنبثكددديبي سدددنعبلددداب  دددعبحث علقردددلب   دددهعبل نعقشددد هعبكدددعنب ب

 تصعئيبإليعبع ب يننبحثارحسن.ث  عتثيحب نعقشنبا عئ بحث إ يلبحإل
 تحديد بدائل المقياس الخماسي المستخدم:

 :حآلت نأت عبحث عتابفيبذث بحثخ وح ب

 (.4=بب1ب–ب5حختبحثماىبليحبأ  عبق منبلأقلبق منب)

 (.0.80=بب5÷بب4(ب  عب اابحثراحئلب)4قسمنبحثماىب)

 (:4نبتسببحثجاللب)حآلت لبتث بتأختبلاحئلبحثمس ع بحثس مب

 ( يوضح تحديد بدائل المقياس الخماسي المستخدم.4جدول )

 الداللة اللفظية البديل
 قيم البديل

 إلى من
ب1.79ب1بح ع  نبيا بب .1
ب2.59ب1.80ب ع  نب .2
ب3.39ب2.60ب  وس نب .3

ب4.19ب3.40بكري لب .4

ب5 4.20 حكري لبيا بب .5
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 :ومناقشتها عرض النتائج أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 المتعلقة بالسؤال األول  النتائج-الأو 

لثإليعبددنب إب،مةةا أسةةباب عةةزوف الطلبةةة عةةن االلتحةةاق ببرنةةامج الرياضةةيات بكليةةة التربيةةة/ جامعةةة  
ث ين يحب س ق  يح بلتإ يلبحث  دعيحبحألتدعاي(بثمجدع  بح سد  عانبب(T)  عبهتحبحثسدحلبتمبحس خاحمب)حخ  عرب

ب(.5لتمبحث وسلبث ن عئ بحثمو إنبفيبحثجاللبرقمب)ببشكلب عملحألاحلب
االلتحاق ببرنامج  الطلبة عن( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب عزوف 5)رقم جدول 

 .بشكل عامالرياضيات واألداة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الترتيب المجاالت م

 0.918 4.09 األول مادة الرياضيات أسباب متعلقة بطبيعة 1

 1.13 3.82 الثاني أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات 4

 1.22 3.74 الثالث األسباب المتعلقة بالطالب 5

 1.131 3.71 الرابع أسباب متعلقة بالظروف االجتماعية 2

 1.115 3.61 الخامس أسباب متعلقة بالظروف االقتصادية 3

 1.034 3.79  بشكل عاماألداة 

ي اهبثنعب حبخاللبحثجاللبأنبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دنب
فدديببع(بلهددتحبي ندديبأنبهنددععبتقعرب دد3.79حثم وسددطبحث ددعمبحثددتيبل ددمب)بلبا ثددنيع  ددنبتزبكعاددتبلاريددنبكريدد لب

 وسد ع بت كدط ب دعبلديحب س وىبأس عزب طللبحث   نب حبح ث إدع بفديبقسدمبحث  ع د ع بتيدابأنبقد مبحثم
(بكأقددلبق مدن(بلهدديبت نديبأنبحث   ددنبيوحيهدونب ددالبأسد عزبتمددن همب ددحب3.61(بكدأ  عبق مددن بلبديحب)4.09)

بح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع بلكمعبي اهب حبحثجاللبحثسعلق:

(ب4.09فدديبحث  تيددببحألللببم وسددطبتسددعليبل ددمب)األسةةباب المتعلقةةة بطبيعةةة مةةادة الرياضةةيات بأن .1
 حألس عز.لبلارينبكري لب حبليحبلهيب  وف ب

قابتصد تب  دعبحث  تيدببحثثدعايبفديبقعئمدنبحثمهدعرح بأسباب متعلقة بمعلم الرياضيات  أنفي حين  .2
 (بلهيب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.3.92)بتيابتص تب  عبارين

 لب(بلهديب  ددوف3.79اريدنب)تيدابتصدد تب  دعببأسةةباب متعلقةة بالطالةبي يهدعبفديبحث  تيدببحثثعثداب .3
 لارينبكري لب حبليحبحألس عز.

(ب3.78تيدابتصد تب  دعباريدنب)أسباب متعلقة بالظروف االجتماعية فيبحث  تيببحث حبعبيعء ب .4
 لهيب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.
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أسد عزب    قدنببدعثا للبح ق صدعاينبتيداببقعئمدنبحألسد عزخيد بفديبفيبتيحبكعاتبفيبحث  تيدببحأل .5 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 يب  وف لبلارينبكري لب حبليحبحألس عز.(بله3.61)بتص تب  عبارين

  على:ولإلجابة على السؤال األول للدراسة والذي ينص 
بددددددعثا للبلببحث  ع دددددد ع  ب ر  ددددددنب ددددددعالبلببحث  ع دددددد ع  بم  ددددددمبلبببعث عثددددددب ) ددددددعبحألسدددددد عزبحثم   قددددددنب

  ب دنب/ببعث طللب دحبح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحثبتسهملحثا للبح ق صعاين(بحث يببح ي معا ن 
بي ي:ثمعببعيع  نبتزبتيابتمتبحإليعبنبلفق ب

بحألسعثيببعث طللب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع بتمبحس خاحمببتسهمحألس عزبحثم   قنببعث عثببحث يب
حثمع ددددعري(بث قدددد ح بح سدددد  عان بلتددددمبحث وسددددلبث ن ددددعئ ببح اإدددد حل-حثإسددددعلين:ب)حثم وسددددطبحآلت ددددبحإلتصددددعئ ن

 (.6حثمو إنبفيبحثجاللب)
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري نحو بعد األسباب المتعلقة بالطالب6)رقم دول ج

يب م
ترت

ال
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 كبيرة 1.095 3.97 يجد الطلبة صعوبة في فهم مقرر الرياضيات. 1  .1

 كبيرة 1.087 3.96 ال يوجد وظائف لخريجي القسم. 2  .2

 كبيرة 1.280 3.38 الشعور بالكأبة كلما توجهت لمحاضرات الرياضيات. 5  .3

 كبيرة 1.303 3.62 مستقبل خريجي الرياضات مجهول. 4  .4

 كبيرة 1.156 3.77 ا.عليا في تخصص الرياضيات داخلي   برامج دراساتعدم وجود  3  .5

 كبيرة 1.223 3.74 يجمالاإل

ثددتيبيو ددهبحألسدد عزبحثم   قددنببعث عثددببلحث دديبكعاددتبلاريددنبكريدد لبلذثدد ب(بح6ي اددهب ددحبحثجدداللبرقددمب)
حألسد عزبحثم   قدنببَأن بلهدتحبي نديبب(1.223 ((بلحاإد حلب ع دعريب3.74لا ثدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمبعث عثببكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

ثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع بأ ددعب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهبأنبغع
بتسعل نبثهع.

(ب3.97(ب  ددعبحث  تيددببحألللب ددحبتيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبلحثددتيبل ددمب)1تصدد تبحث قدد لبرقددمب) -
يجد الطلبة صعوبة في  لهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبد

 ليوابس وبنبيوحي بحث عثببفيب عالبحث  ع  ع .لهتحبيشي بتثعبفهم مقرر الرياضيات 
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(ب3.96(ب  ددعبحث  تيددببحثثددعايب ددحبتيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)2تصدد تبحث قدد لبرقددمب) - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
ال يوجةةد وظةةائف  حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبدلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب

 جيبحث  ع  ع .ليوابل عئ بثخ  يدكاب عبيعءبفيباصبحث ق لب امبلهتحبب؟دلخريجي القسم 

(بلهدوب3.62(ببعث  تيببحث حبعب حبتيابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)4كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
مسةتقبل خريجةي الرياضةات أ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبدب

 .لهتحبيشي بتثعبأنب س قرلبخ  جيبحث  ع ع بغي بلح هبدبولمجه

(ب3.77تيددابق مددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)بحثثعثدداب ددح(ببعث  تيددبب5لينمددعبيددعء بحث قدد لبرقددمب) -
 برامج دراساتعدم وجود حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عبلهوبأكر ب حبحثوسطب

سدع بيدكاب عبيعءبفيباصبحث ق لب امبليوابيد ح  بارحبلهتحب دباعليا في تخصص الرياضيات داخلي  
    ع.

تيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيببلحألخي لب ححثم ت نبحثخع سنبب(ب  ع3تص تبحث ق لبرقمب)بحخي  بأ -
"الشةةعور حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبلهددوبأكردد ب ددحبحثوسددطب(ب3.38ل دمب)

كأبددنبك مددعبعثبيشدد  لنببيشددي بأنبغعثر ددنبحث   ددنبلهددتحدبالكأبةةة كلمةةا توجهةةت لمحاضةةرات الرياضةةيات 
 .تويهوحبتثعب إع  ح بحث  ع  ع 

هنععب الب شعكلبتوحي بحث   نبأا سهمبلت وابث  عثببا س بث الب وح لبقداببَأن بل  طلبحث عتابتثعب
بتكونبأس  نبألب عث نبألبليئ ن.

  .بالعزوف عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات تسهمأسباب متعلقة بمعلم الرياضيات التي 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات  (7)رقم الجدول 

يب م
لترت

ا
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية هماأل
 النسبية

 كري ل 1.353 3.56بق نبحثجهابحثمرتللب حبقرلب   ميبحث  ع  ع بفيبتار سهع. 4 1

 قيابحثار بكيبي يعبتث  بي  مابب ضب   ميبحث  ع  ع بت 3 2
 كري ل 1.109 3.74بحث عثب.

 كري ل 1.008 4.12بب ضب   ميبحث  ع  ع بيس خا ونبل حئقبتار سبتق ياين. 1 3

 كري ل 1.055 3.91بق نبتثمعمب   ميبحث  ع  ع ببم عن مبحثمق ر. 2 4

بكري ل 1.13ب3.82بييمعثحإل

ب
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م   قنببم  مبحث  ع د ع بحث ديبكعادتبلاريدنبكريد لب(بحثتيبيو هبحألس عزبحث7ي اهب حبحثجاللبرقمب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بأنبحألسدد عز(بلهددتحبي ندديب1.13ب( ع ددعريب(بلحاإدد حلب3.82لذثدد بلا ثددنبحثم وسددطبحثإسددعليبحثددتيبل ددمب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمحثم   قنببم  مبحث  ع  ع بكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب
ق ح بتص تب  عبق منبكري لببم وس ع بأ عب  عب س وىبفق ح بهتحبحثمجعلبفي اهبأنبغعثر نبحث  -

بتسعل نبثهع.

  ددعبحث  تيددببحألللب ددحبتيددابق مددنبب(بتصدد ت3حتاددهب ددحبخدداللبا ددعئ بحثجدداللبأنبحث قدد لبرقددمب) -
(بلهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتدوف بحث قد لبحث ديب4.12حثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)

تثددعب دد لرلبيشددي ببلهددتحئددقبتددار سبتق يايددنبدبب ددضب   مدديبحث  ع دد ع بيسدد خا ونبل حبتددنصب  ددعبد
  ار بحث  ع  ع ب  عبحث  حئقبحثإايثنبث ار سبحث  ع  ع .ببتار ب

(ب3.91تيدابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبحثدتيبل ددمب)بحثثدعايب دح(ب  دعبحث  تيدبب4تصد تبحث قد لبرقدمب) -
مب   مددديبق دددنبتثمدددعبلهدددوبأ  دددعب دددحبحثوسدددطبحث   ددديبلهدددتحبيشدددي بتثدددعبتدددوف بحث قددد لبحث ددديبتدددنصب  دددعبد

لت دايلببح  لرلب  عب نبكلبيايابلتإاي بحثارل بييدا ببلهتحبيشي بتثع بحث  ع  ع ببم عن مبحثمق رد
 حث صورح بحثخعلئن.بب ض

(ب3.74(ببعث  تيدببحثثعثداب دحبتيدابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبلحثدتيبل دمب)2لينمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
ي  مددابب ددضب   مدديببحث دديبتددنصب  ددعبدبلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد ل

يشدي بتثدعب د لرلبأنبب دضبأسدعتتلبحث  ع د ع ببلهتحبحث  ع  ع بت قيابحثار بكيبي يعبتث  بحث عثبد
 يس خا ونبل حئقبتار سبتق ياين.

(ب  عبحث  تيببحث حبعبلحألخي ب حبتيابق مدنبحثم وسدطبحثإسدعليبلحثدتيب1تص تبحث ق لبرقمب)بحأخي  ب -
ق دنبحثجهدابب حبحثوسطبحث   يبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعبدب(بلهوبأ  ع3.56ل مب)

لهدتحبيشدي بتثدعبأنبب دضب ارسديبحث  ع د ع ب بب حثمرتللب حبقرلب   مديبحث  ع د ع بفديبتار سدهعبد
 ثش حبحثمعالبثكواهعبتإ عجبتثعبش حبلفهمبث  عثب.بعكعف  ببحيرتثونب جهوا ب

   قدددنببعثمدددار بيجدددبب  عثج هدددعب دددحبخددداللبتقع دددنبحثدددالرح بل  دددطلبحث عتدددابذثددد بتثدددعبأنبحألسددد عزبحثم
بحث ار ر نبث مار بلحس خاحمبحثوسعئلبحثإايثنبفيبحث م  نبحث ار س ن.ب

ب

ب

ب

ب
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 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج  تسهمأسباب متعلقة بطبيعة مادة الرياضيات التي  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 

 ألسباب المتعلقة بطبيعة مادة الرياضيات( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد ا8الجدول رقم)

يب م
ترت

ال
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 كبيرة .886 4.09 طبيعة مقرر الرياضيات صعب ويحتاج لوقت وجهد كبير. 4 1

 كبيرة 1.067 3.79 طبيعة مقرر الرياضيات بعيد عن الواقع. 5 2

 كبيرة .913 4.12 اهج الرياضيات بصورة مستمرة.ضعف تطوير من 3 3

4 2 
والتقنيات الحديثة لتدريس مادة  األساليب والوسائلضعف توفر 

 اكبيرة جد   .729 4.21 الرياضيات.

 اكبيرة جد   .858 4.24 طبيعة مقرر الرياضيات يتطلب الحضور. 1 5

 اإلجمالي
 رةكبي .918 4.09

ب

ب ب ح ب)ي اه بحثتيبي8حثجاللبرقم بحث  ع  ع بلحث يبكعاتبلارينب( ب عال بب ر  ن و هبحألس عزبحثم   قن
بأنبحألس عز(بلهتحبي نيب1.05 (لحاإ حلب ع عريبب( 3.92كري لبلذث بلا ثنبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)

ببحث  ع  ع .بل  نبقسمحثم   قنبب ر  نب عالبحث  ع  ع بكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

حبحثمجعلبفي اهبأنبغعثر نبحث قد ح بتصد تب  دعبق مدنبكريد لببم وسد ع بأ عب  عب س وىبفق ح بهت -
بي ي:تسعل نبثهعبكمعب

بعثم ت ددددنبحأللثددددعب ددددحبتيددددابق مددددنبحثم وسددددطبب(بيددددعء 5حتادددهب ددددحبخدددداللبحثجدددداللبأنبحث قدددد لبرقددددمب) -
(بلهدوبأ  دعب دحبحثوسدطبحث   ديبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب4.24ل دمب)بحثإسعليبحثدتي

لهدتحبيشدي بتثدعب د لرلبأهم دنب د لرلبتادورب ،مقرر الرياضيات يتطلةب الحضةور " طبيعة  دعبدب
 حثمإع  ح بل ص ببحث خ يب حبتاوربحثمإع  ح .

(ب  دددعبحث  تيدددببحثثدددعايب دددحبتيدددابق مدددنبحثم وسدددطبحثإسدددعليبلحثدددتيبل دددمب4لينمدددعبتصددد تبحث قددد لبرقدددمب) -
" ضةعف تةوفر  تدنصب  دعب(بلهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتدوف بحث قد لبحث دي4.21)

بأنب ددددعاليشدددي بتثدددعببلهدددتحبدوالتقنيةةةات الحديثةةةة لتةةةةدريس مةةةادة الرياضةةةيات  األسةةةاليب والوسةةةائل
 حث  ع  ع بتإ عجبتثعبحس خاحمبحألسعثيببلحثوسعئلبلحث قن ع بحثإايثن.

(بلهوب4.12(ببعث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)3كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
ضةةعف تطةةوير منةةاهج بأ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبد
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حث  ددو  بتثددعببحث  ع دد ع بيإ ددعجل نددعه ببأنبتددار سيشددي بتثددعببلهددتحبدالرياضةةيات بصةةورة مسةةتمرة  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
 حثمس م ل.بلحثم حي ن

(بلهدوب4.09مب)(ب  عبحث  تيببحث حبعب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثدتيبل د1تعز بحث ق لبرقمب) -
طبيعةةة مةةادة الرياضةةيات أ  ددعب ددحبحثوسددطبحث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعب

 ددعالبحث  ع دد ع بسددع نبلتإ ددعجبثوقددتببأنبلر  ددنلهددتحبيشددي بتثددعبب دصةةعبة وتحتةةاج لوقةةت وجهةةد 
 ليها.

إسعليبلحثتيب(ب  عبحث  تيببحثخع سبلحألخي ب حبتيابق منبحثم وسطبحث2رقمب)بتص تبحث ق لحبأخي  ب -
 صةعوبةدبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعبحث   دي (بلهوبأ  عب دحبحثوسدطب3.79ل مب)

يشي بتثعبغعثر نبحث   نبيوحيهونبس وبنبفيب عالببلهتحب دمادة الرياضيات فجميعها أسئلة وتمارين
 حث  ع ع بكواهعبأسئ نبلتمعر ح.

ث  ع ددد ع ب دددحبخددداللبحألاشددد نبل  عب دددنبحث   دددنبل  دددطلبحث عتدددابتثدددعب ددد لرلبت سددد طبلتو ددد هب دددعالبح
بلتإ يطهمب  عبت  مب عالبحث  ع ع ب حبأيلبحخ  عربهتحبحث خصص

 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج  تسهمأسباب متعلقة بالظروف االجتماعية التي 
 روف االجتماعية.سباب المتعلقة بالظاأل المعياري لبعد( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف 9)رقم الجدول 

يب م
ترت

ال
 

 الفقرات
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

همية درجة األ
 النسبية

 كبيرة .900 4.09  الغياب المتكرر لبعض المعلمين نتيجة انقطاع الراتب. 1 1

 كبيرة 1.331 3.53  ضعف تعاون الطلبة في قسم الرياضيات يزيد من صعوبة المقرر. 4 2

 كبيرة 1.019 3.85  جديدة مناسبة ولها قبول في سوق العمل.فتح برامج  2 3

 كبيرة 1.082 3.74  تحذير األصدقاء من دخول قسم الرياضيات. 3 4

 كبيرة 1.131 3.71  جمالياإل

(بحثدتيبيو دهبحألسد عزبحثم   قدنببدعثا للبح ي معا دنبلحث ديبكعادتبلاريدنب9ي اهب حبحثجاللبرقدمب)
بَأن بلهددددتحبي ندددديبب( 1.131) ع ددددعريب(بلحاإدددد حلب3.71طبحثإسددددعليبحثددددتيبل ددددمب)كريدددد لبلذثدددد بلا ثددددنبحثم وسدددد

بحث  ع  ع .ببل  نبقسمحألس عزبحثم   قنببعثا للبح ي معا نبكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىب

ددع غعثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع ببَأن ب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهببَأ  
بي ي:تسعل نبثهعبكمعب
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(ب4.09(ب  عبحث  تيببحألللب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسدعليبحثدتيبل دمب)1فقابتص تبحث ق لبرقمب) - أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
"الغيةاب المتكةرر لةبعض  لهوبأ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  ع

 دحبحثمارسديحب حبحث وح لبح ي معا نبهوبتليبببَأن بدلهتحبيشي بتثعبالمعلمين نتيجة انقطاع الراتب 
  اق ععبحث حتببكمعبهوب شعهابفيبحثوحقع.بححثم خصصيحب حبحثمإع  ح باا  ب

(بلهوب3.85(ببعث  تيببحثثعايب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)3لينمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" فةتح بةرامج جديةدة مناسةبة  أ  عب حبحثوسطبحث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث ديبتدنصب  دع

حثهددالب ددحبحث   دد مبأسدد هب ددحبأيددلببَأن بيددالبا ثددنبلح ددإنبتثددعببحلهددتبدالعمةةللهةةا قبةةول فةةي سةةوق و 
 حث إاب حب صاربحث ز بلحثقو بحثا لري.

(ب3.74(ب  عبحث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)4كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
تحةذير األصةدقاء مةن  حث ديبتدنصب  دعدبلهوبأ  عب حبحثوسدطبحث   ديبلهدتحبيشدي بتثدعبتدوف بحث قد ل

دبَأن بدلهتحبيشي بتثدعبدخول قسم الرياضيات   دحبقردلبحثجم دعبثالث إدع ببأقسدعمبيكدونبثهدعببعهندععبتوحفق 
 بيعم.حألثمعبي عا  بحثجم عبهتهببح  الاب عايباا  ب

ل دمبب(ب  عبحث  تيببحث حبعبلحألخي ب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسدعليبحثدتي2كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
ضةةةةعف تعةةةةاون الطلبةةةةة فةةةةي قسةةةةم  (بلهدددوبأ  ددددعب دددحبحثوسددددطبحث   ددديبلحث دددديبتدددنصب  ددددعد3.53)

 خ  ح.لهتحبيشي بتثعبأنب امبحث ي نبلحثمشعركنب عبحآلب دالرياضيات يزيد من صعوبة المقرر 

 دحبأهدمبأسد عزب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع بلر ادع  ببت َ ا بحألس عزبح ي معا نببَأن بل  طلبحث عتابتثعب
ب حبحث وحئقبحث يبتوحي بحث   نبفيبهتحبحثوقت.بت َ ا بث  ع  ع بكونبحثا للبح ي معا نبح

 بعزوف الطلبة عن االلتحاق بالبرنامج تسهمالتي  أسباب متعلقة بالظروف االقتصادية
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد األسباب المتعلقة بالظروف االقتصادية10)رقم الجدول 

يب م
ترت

ال
 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات
 المعياري 

ية همدرجة األ
 النسبية

 متوسطة 1.304 3.24 ضعف القدرة المادية لألسرة تحول دون دخول قسم الرياضيات. 5 1

2 3 
ضعف القدرة المادية لألسرة تحول دون تشجيع أبنائهم على االلتحاق 

 كبيرة 1.106 3.56 بالرياضيات لما يرونه بالواقع المشاهد.

 كبيرة 1.261 3.50 قلة مجال العمل بعد التخرج في تخصص الرياضيات. 4 3

4 1 
األجور التي يتقاضاها خريجي تخصص الرياضيات ال تختلف عن أجور 

 كبيرة 1.026 3.91 .األخرى خريجي التخصصات 

5 2 
ل الدراسة بهذا التخصص ال تسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل خال 

 كبيرة 880. 3.88 الدراسة.فترة 

 كبيرة 1.115 3.61 جمالياإل

ب
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(بحثتيبيو هبحألس عزبحثم   قنببعثا للبح ي معا نبلحث يبكعادتبلاريدنب10ي اهب حبحثجاللبرقمب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
(بلهتحبي نيبأنبحألس عزب1.115 ((بلحاإ حلب ع عريب3.61كري لبلذث بلا ثنبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)

بحث  ع  ع .ببل  نبقسم للبح ي معا نبكعاتب  وف لبلارينبكري لبثاىبحثم   قنببعثا
أ ددعب  ددعب سدد وىبفقدد ح بهددتحبحثمجددعلبفي اددهبأنبغعثر ددنبحث قدد ح بتصدد تب  ددعبق مددنبكريدد لببم وسدد ع ب

بتسعل نبثهعبكمعبي ي:ب

حثإسدعليب(بيعء بحثم ت نبحأللثعب حبتيابق منبحثم وسدطب4حتاهب حبخاللبحثجاللبأنبحث ق لبرقمب) -
حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعبدب(بلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب3.91ل ددمب)بثددتيح

األجةةور التةةي يتقاضةةاها خريجةةي تخصةةص الرياضةةيات ال تختلةةف عةةن أجةةور خريجةةي التخصصةةات 
لهدتحبيشدي بتثدعبأنبحأليدوربحث ديبي قع دعهعبخ  جديبتخصدصبحث  ع د ع ب بتخ  د ب دحب ،خرى "األ

 .حألخ ىبأيوربخ  جيبحث خصصع ب

لهوب(ب3.88(ببعث  تيببحثثعايب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثتيبل مب)5كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" الدراسةة بهةذا التخصةص ال  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  دعأ  عب حبحثوسطب

لهدتحببنبحثارحسدنألهدتحبيشدي بتثدعبب دتسمح للطلبة بإيجاد وقت فراغ كاف للعمل خةالل فتةرة الدراسةة 
 حث خصصب بتسمهبث    نببِيجعابلقتبف حغبكعلبث  ملبخاللبف  لبحثارحسن.ب

(ب3.56(ب  عبحث  تيببحثثعثاب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبحثتيبل مب)2كمعبتص تبحث ق لبرقمب) -
" ضةعف القةدرة الماديةة  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث قد لبحث ديبتدنصب  دعلهوبأ  عب حبحثوسطب

لهدتحبب دألسرة تحول دون تشجيع أبنائهم على االلتحاق بالرياضيات لمةا يرونةه بةالواقع المشةاهد ل
يشددي بتثددعب دد  بحثقددارلبحثمعايددنبث سدد لبتإددولبالنبتشددج عبألنددعئهمب  ددعبح ث إددع ببعث  ع دد ع بثمددعب

 ي لا ببعثوحقعبحثمشعها.

لهدوب(ب3.50حثإسدعليبحثدتيبل دمب)ب(ببعثم ت نبحث حب نب حبتيابق منبحثم وسط3كمعبيعء بحث ق لبرقمب) -
" قلة مجال العمل بعد التخرج  حث   يبلهتحبيشي بتثعبتوف بحث ق لبحث يبتنصب  عأ  عب حبحثوسطب

ق ددنب جددعلبحث مددلبب ددابحث خدد جبفدديبتخصددصببهنددععبَأن بلهددتحبيشددي بتثددعبب دفةةي تخصةةص الرياضةةيات 
 حث  ع  ع .

حألخي لب حبتيابق منبحثم وسطبحثإسعليبلحثدتيب(ب  عبحثم ت نبحثسعاسنبلب1تص تبحث ق لبرقمب)بحأخي  ب -
ضةةعف حث   دديبلهددتحبيشددي بتثددعبتددوف بحث قدد لبحث دديبتددنصب  ددعدبلهددوبأ  ددعب ددحبحثوسددطب(ب3.24ل ددمب)

دلهتحبيشي با الرتفاع رسوم التسجيل القدرة المادية لألسرة تحول دون دخولي لقسم الرياضيات نظر  
 رت ددددععبرسددددومببحوثيبثقسددددمبحث  ع دددد ع باادددد  بتثددددعبأنب دددد  بحثقددددارلبحثمعايددددنبث سدددد لبتإددددولبالنباخدددد

 حث سجيل.ب
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فديب دطللبحث   دنب دحبح ث إدع ببتسدهمث اد للبح ق صدعاينبحث ديببحهندععبتدأثي  ببَأن بل  دطلبحث عتدابتثدعب أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بلر اع  بحث  ع  ع ب حبليهنباا بحث   ن.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:ثانيا 

ألسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكليةة  صائيةإحهل توجد عالقة ذات داللة 
تيددابتددمببرابةةع( – )ثالةةث( والمسةةتوى الدراسةةي أنثةةى – )ذكةةرالتربيةة / جامعةةة إب تعةةزى لمتايةةري الجةةنس 

ب يح:بحآلتيث  عتابحإليعبنب  عبهتحبحثسدحلب حبخاللبحث إققب حبحث   ي يحب
 الفرضية األولى:

( فةةي أسةةباب عةةزوف الطلبةةة عةةن 0.05عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) إحصةةائيةة ال توجةةد فةةروق ذات داللةة
بأنثى(-ذكر الجنس )تعزى لمتاير  إب،االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية/ جامعة 

ث ين دديحب سدد ق  يحبإليعبددع بأفدد حابحث ينددنبتددولببTحسدد خامبحث عتددابحخ  ددعربلث  إقددقب ددحبسددإنبحث   دد ن
حثجددنسب بلر اددع  بحث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبت ددطىبثم ليدد بأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحبح ث إددع

ب:عآلتي(بلكعاتبحثن عئ بكأاثع-ذك ب)
أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية جامعة  مستقلتين حوللعينتين  T( اختبار11جدول )

 أنثى(-)ذكر  إب تعزى لمتغير الجنس

 العدد المتاير المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ((sigقيمة Tقيمة
مستوى 

 الداللة

 األسباب المتعلقة بالطالب
 1.516 24.40 5 ذكر

.928 
.017 

 

دالة 
 حصائياإ

 
 4.524 22.48 29 أنثى

أسباب متعلقة بمعلم 
 الرياضيات.

 3.781 23.60 5 ذكر
.023 

.396 

 

 غير دالة

 4.460 23.55 29 أنثى 

سباب متعلقة بطبيعة مادة أ
 الرياضيات.

- 4.722 23.60 5 ذكر

.613- 

.185 

 

 غير دالة

 3.495 24.68 29 أنثى 

أسباب متعلقة بالظروف 
 االجتماعية.

 3.974 23.40 5 ذكر
.409 

.784 

 

 غير دالة

 4.127 22.58 29 أنثى 

أسباب متعلقة بالظروف 
 االقتصادية.

 5.319 18.60 5 ذكر
.296 

.508 

 

 غير دالة

 3.991 18.00 29 أنثى 

 .بشكل عاماألداة 
 15.339 113.60 5 ذكر

.297 .754 
 غير دالة

 15.973 111.31 29 أنثى 

(بفدديب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ نل  اددهب ددحبحثجدداللبحثسددعلقب ددامبليددوابفدد ل بذح با ثددنب
ح ث إدع بلر ادع  بحث  ع د ع ببك  دنبحث  ب دن/بيع  دنببحس جعبع بأف حابحث يننبتولبأس عزب طللبحث   دنب دح
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كدددعنب سددد وىبحثا ثدددنبحثمق ددد نببكدددلب جدددعلب دددحب جدددع  ب (بتيددداأاثدددعب-)ذكددد ببتزبت دددطىبثم ليددد بحثجدددنس أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
بثَدم ب(ب0.05ح س ر عنبأكر ب حب سد وىبحثا ثدنب) دح  (ب0,05فهديبغيد باحثدنبتتصدعئ عب نداب سد وىبحثا ثدنب)َل ن

ببشكلب دعمحألاحلببعلر اع  بحث  ع  ع بلأيا ببح ث إع س عزب طللبحث   نب حبثجم عبحثمجع  بحثم   قنببأ
بثَددم ب ددح  (بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ ن بتويددابفدد ل بذح با ثددنبَل ن

ب.(أاثعب-)ذك ببح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثجنس

تثعبتشعب ب  للبحث   نبلحألس عزبحث يبتمن همب حبح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ب حبكالبل  طىبذث ب
حثجنسدديحبث    ددنبلسدد وبنب ددعالبحث  ع ددع بثددايهمبلتشددعب ب دد للب ع شدد هم.بلهددتهبحثن  جددنبت وحفددقب ددعباددصب

حثا ثدنب ناب س وىببتتصعئ نحث    نبحثص   نبحثثعثثنبحث يبكعاتبتنصب  عبأا ب بتويابف ل بذح با ثنب
(بفددديبأسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحبح ث إدددع بلر ادددع  بحث  ع ددد ع ببك  دددنبحث  ب دددن/بيع  دددنبتزبت دددطىب0,05)

ب(أاثع-ذك بحثجنسب)ثم لي ب
 الفرضية الثانية والتي تنص على:

(بفددديبأسددد عزب دددطللبحث   دددنب دددحب0,05 نددداب سددد وىبحثا ثدددنب)بتتصدددعئ ن بتويدددابفددد ل بذح با ثدددنب
ب.رحبع(بثعثا  ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثمس وىب)ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع

(بإليعبع بأفد حابحث يندنبتدولبأسد عزب دطللبTحس خامبحث عتابح خ  عرب)بلث  إققب حبسإنبحث    ن
رحبددع(ببثعثددا حث   ددنب ددحبح ث إددع بلر اددع  بحث  ع دد ع ببك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبت ددطىبثم ليدد بحثمسدد وىب)

ب:آلتيعلكعاتبحثن عئ بك
التباين األحادي حول أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق ببرنامج الرياضيات بكلية التربية/ ( T( اختبار )12جدول )

 رابع( ثالث،جامعة إب تعزى لمتغير المستوى )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
قيمة  قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة الداللة

 باب المتعلقة بالطالب.األس
 95.335 1 95.335 بين المجموعات

6.068 
 

.019 
 

 دالة
 15.712 32 502.782 داخل المجموعات اإحصائي

  33 598.118 المجموع

 أسباب متعلقة بمعلم الرياضيات
 135.733 1 135.733 بين المجموعات

9.074 
 

.005 
 14.958 32 478.649 داخل المجموعات اإحصائيدالة  

  33 614.382 المجموع

أسباب متعلقة بطبيعة مادة 
 الرياضيات

 12.888 1 12.888 بين المجموعات
.974 

 
.331 

 
 غير دالة
 13.237 32 423.582 داخل المجموعات اإحصائي

  33 436.471 المجموع

أسباب متعلقة بالظروف 
 االجتماعية

 115.503 1 115.503 بين المجموعات
8.645 

 
.006 

 
 غير دالة
 اإحصائي

 13.361 32 427.556 داخل المجموعات
  33 543.059 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
قيمة  قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة الداللة

أسباب متعلقة بالظروف 
 االقتصادية

 7.846 1 7.846 بين المجموعات
.454 

 
.505 

 
 غير دالة
 17.278 32 552.889 داخل المجموعات اإحصائي

  33 560.735 المجموع

 بشكل عام األداة
 1486.325 1 1486.325 بين المجموعات

 غير دالة 012. 7.183
 206.920 32 6621.440 داخل المجموعات اإحصائي

  33 8107.765 المجموع

ثدداىبباألسةةباب المتعلقةة بالطالةةبدبحثخعسدنبل إ يددلبحث  دعيحبحألتددعايبثم ليد بحثمسدد وىبتدولبfدبق مدنبتل -
(بلهدديبأقددلب ددحب.019(بلق مددنبا ث هددعبكعاددتب)6.068 ب ددن/بيع  ددنبتزب)ل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنبحث 

فيب رحءبحث يننببتتصعئ نف ل بذح با ثنببا بتوياتل    بيمكحبحثقولبب عتتصعئ  ببأاهعباحثنب:(بأي0.05)
تدولبحألسد عزبحثم   قدنببعث عثدببثدداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  ددنبحث  ب دن/بيع  دنبتزبي دطىبثالخدد اللب

 (.رحبعب–ثعثا)حثمس وىبفيب

أسةةباب متعلقةةة بمعلةةم  حثارحسدديبتددولدبحثخعسددنبل إ يددلبحث  ددعيحبحألتددعايبثم ليدد بحثمسدد وىبfدبق مددنبتل -
(بأيبأاهدعباحثدنب0.05.(بلهديبأقدلب دحب سد وىبحثا ثدنب)005(بلق منبا ث هعبكعاتب)9.074)الرياضيات 

ث يننبتولبحألسد عزبحثم   قدنبفيب رحءبحبتتصعئ نتويابف ل بذح با ثنببتا تتصعئ عبل    بيمكحبحثقولب
–بعث عثددببثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنبحث  ب ددن/بيع  ددنبتزبي ددطىبثالخدد اللبفدديبحثمسدد وىب)ثعثددا

 رحبع(.

أسةةةباب متعلقةةة بطبيعةةةة مةةةادة  دبحثخعسددنبل إ يدددلبحث  ددعيحبحألتددعايبثم ليددد بحثمسدد وىبتددولfدبق مددنبتل -
(ب.331.(بلق مدنبا ث هدعبكعادتب)974نبتزب)ثداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  دنبحث  ب دن/بيع  دبالرياضيات

 بتويددابفدد ل بذح با ثددنببتادد (بأيبأاهددعبغيدد باحثددنبتتصددعئ عبل   دد بيمكددحبحثقددولب0.05لهدديبأكردد ب ددحب)
فيب رحءبحث يننبتولبأس عزب    قنبب ر  دنب دعالبحث  ع د ع بثداىبل  دنبقسدمبحث  ع د ع بك  دنببتتصعئ ن

 (.رحبع–ثعثاوىب)حث  ب ن/بيع  نبتزبي طىبثالخ اللبفيبحثمس 

أسةةةةباب متعلقةةةةة بةةةةالظروف  دبحثخعسددددنبل إ يددددلبحث  ددددعيحبحألتددددعايبثم ليدددد بحثمسدددد وىبتددددولfدبق مددددنبتل -
.(بلق مدددنبا ث هددددعبكعاددددتب8.645ثدددداىبل  دددنبقسددددمبحث  ع ددد ع بك  ددددنبحث  ب دددن/بيع  ددددنبتزب)باالجتماعيةةةة

فد ل بذح با ثدنبباد بتويداتتتصدعئ عبل   د بيمكدحبحثقدولببأاهعباحثدنب:أيب (0.05(بلهيبأقلب حب).006)
فدديب رحءبحث ينددنبتددولبأسدد عزب    قددنببددعثا للبح ي معا ددنبثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنببتتصددعئ ن

 (.رحبعب–ثعثاحث  ب ن/بيع  نبتزبي طىبثالخ اللبفيبحثمس وىب)

أسةةةةباب متعلقةةةةة بةةةةالظروف  دبحثخعسددددنبل إ يددددلبحث  ددددعيحبحألتددددعايبثم ليدددد بحثمسدددد وىبتددددولfدبق مددددنبتل -
(ب.505.(بلق مدنبا ث هدعبكعادتب)454ل  نبقسدمبحث  ع د ع بك  دنبحث  ب دن/بيع  دنبتزب)بثاىباالقتصادية
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 بتويدابفد ل بذح بحثا ثدنببتاد احثدنبتتصدعئ عبل   د بيمكدحبحثقدولببأاهدعبغيد (بأيب0.05لهيبأكر ب حب) أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
فدديب رحءبحث ينددنبتددولبأسدد عزب    قددنببددعثا للبح ق صددعاينبثدداىبل  ددنبقسددمبحث  ع دد ع بك  ددنببتتصددعئ ن

 (.رحبعب–ثعثا ب ن/بيع  نبتزبي طىبتثعبتشعب ب  للبحث   نبحق صعايعب)حث 

بحألاحلبدبحثخعسنبل إ يلبحث  عيحبحألتعايبثم لي بحثمس وىبحثارحسديبفديبتيمدعثيبfدبق منبتللكعاتبكعاتب -
(بأيبأاهعبغي باحثدنبتتصدعئ عبل   د بيمكدحب0.05) حب.(بلهيبأقلب012(بلق منبا ث هعبكعاتب)7.183)

بفيب رحءبحث يننبإليمعثيب جع  بحألاحل.بتتصعئ نتويابف ل بذح بحثا ثنببتا حثقولب

 النتائج:

بفيب وءب عبسرقبيمكحبحس خالصب ااب حبحثن عئ بأهمهع:

بحثاد لللببحث  ع  ع  لر  نب عالبلببحث  ع  ع     مبلببحث عثب )لدددبأنب جع  بحألس عزبحثم   قنب -
فدددديب ددددطللبحث   ددددنب ددددحبح ث إددددع بفدددديبقسددددمببلحثادددد للبح ي معا ددددن(بحث دددديبتسددددهمبح ق صددددعاين 

بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبكعاتب  وف لبلارينبكري ل.
(بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ ن بتويددابفدد ل بذح با ثددنب -

 (.أاثع-ذك حثجنسب)ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي ب

(بفدديبأسدد عزب ددطللبحث   ددنب ددحب0,05 ندداب سدد وىبحثا ثددنب)بتتصددعئ نبتويددابفدد ل بذح با ثددنب  -
برحبع(.بثعثا ح ث إع بلر اع  بحث  ع  ع ببك  نبحث  ب ن/بيع  نبتزبت طىبثم لي بحثمس وىب)

 التوصيات:
بحث عتا:فيب وءبا عئ بحث إابيوسيب

 أاحءبحثم  ميحببشكلب عم.ب  عبعس  نب  عثجنب شك نبحاق ععبحث حتببث أثي هبس ر  ب -

 لتوفي بحث  صبأ ع همب   معابل حئقبتار سبتايثن.بحث  ع  ع بت و  بك عءلب ار  -

   لرلبحس خاحمبلسعئلبلل  بتايثنبلحس خاحمبحث قن ع بحثم  ورلبث  س طب عالبحث  ع  ع . -

   ع .تخف فبحألا عءبحثارحس نبغي بحثمهمنبحث يبتثقلبكعهلبحث عثببلتن  هب حبتخصصبحث  ع -

 .عتخف ضبحث سومبحثسنو نبلإريع هعبكمعبكعاتبسعبق ب -

بتوفي بف صب ملبثمخ يع بأقسعمبحث  ع  ع . -
بفيب وءبا عئ بحث إابلحث وس ع باق  ح:

 ب.تز-يع  نلر ح  بك  نبحث  ومبلحث  ب نبفيبب   نب حبح ث إع حثتي حءبارحسع بثم  فنبأس عزب طللب -

 ليحبل  نبك  نبحث  ومبلل  نبك  نبحث  ب ن.بتي حءبارحسنب قعرانبليحبأس عزبحث طللب -

بحث  ع  ع .بفيبقسمتي حءبارحسنب قعرانبليحبحثر ح  بلحثمنعه ب -
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 والمراجع:المصادر  أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية(
أسباب عزوف طلبة كلية التربية المفتوحة دب( 2014)ب إموا سعثهببيميل هعشمببتل حن م  .1

 .حث  ح ب 20حث ااببك كوع ب احز  ج نبب دعن الدراسة في األقسام العلمية
ب .2 بب سلألو ب را ب(1999)بحثك  م  إما مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها في الصفوف  

ب.بحألرانب حث  قعنبث نش بدار ، معنب األولى للمرحلة االبتدائية
أثر بعض المتايرات البنائية للمسائل الرياضية اللفظية دب (2012)بتل حن م ف جببشمي ن ألوب .3

ب، ب كلية مجتمع تدريب غزة"في القدرة على حلها لدى طال بحألزه  بيع  ن ببلطل  ج ن
ب.ف س يح

ب .4 بس يابشوقن ألو بسال نب فعتح بر اعن بد2019)ب ن ن أسباب عزوف الطلبة عن تخصص (:

 .ف س يحب،الرياضيات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"

ي في التعليم أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق بالمساق العلم(:بد2013)بيوس   إماببحأل يح  .5

حث اابب ث ارحسع بلحث إوثبحألل ض ج نبحثنيلبب حثال مب حبليهنباا بحثم  ميحبدالثانوي بمدينة 
 حثثعاي.

أسباب عزوف طلبة السنوات التحضيرية بالجامعات السعودية عن دب (2017)بيعس  بخ يل  .6
بحثجعب دبدراسة الرياضيات كتخصص بفي بحث إاي  ن بث سنن بحثثعاي بحثولني   ع بحثمدتم 

ب.حثس واينب 3/ب9-8حثس واين.
احربحثك عزبب "مدخل إلى علم النفس"(:ب2004)ب   يبفعثهب حثهناحبم رابحث ت  معاببحثطغ ول  .7

ب.حإل عرح بحث  ب نب حث يحب حثجع  ي
 بداالستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجية التعلم:صعوبات دبب (2002)بف إي بحثط ع   .8

ب ص .ب  ث جع  عاحربحثنش بب( 1)ط
"درجة إسهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات حل المشكلة الرياضية (:ب2013)بت كي بحثس مي  .9

ب.بحثس واينب يع  نبأمبحثق ىبب ك  نبحث  ب نب عيس ي  رسعثنبب لدى طالب المرحلة االبتدائية"
ب 1طبلت ر قع  اا  ع بب:"طرق تدريس الرياضيات(:دب2001)ب إما تسمع يلببحثصعا   .10

ب.حألرانبحث  بي احربحث ك ببحألران عن:ب م
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ببحثصر إي  .11 أ/بالل عبد الحق              ......)دراسة نظرية تطبيقية( بلوبف ج هاى ب   ي : "العوامل األكاديمية والشخصية (2020)بيالل بغعال

 ج نبارحسنبحإلاسعنبب،واالجتماعية لعزوف الطلبة عن أقسام الرياضيات بجامعة بناازي"
ب.ثير عب ايسمر -13حث ااببلحثمج مع 

طرق تدريس الرياضيات والعلوم (:دب2005)ب فبأتمااعيب لس  معنبس  عن سع سبب       .12

ب.حألرانب  معن:باحربس عءبث نشدبلحث وز عب د
احربب معن: ب2طب دبمناهج الرياضيات وأساليب تدريسهادب(:2000)ب إما تل حن مبب قيالن  .13

ب.حألرانبلحث وز ع حثمسي لبث نش ب
 ك  نببحث  ع  ب دتقليديةتعليم الرياضيات بأساليب غير (:دب2005)بتسمع يل تن يبب إما  .14

ب.بحثس واينبحث شا 
بب ص  ع  .15 ب2009)بحثسالم  را د بتدريس العلوم وإعداد المعلم وتكامل النظرية والممارسة(:د

ب.ب ص ب حثقعه ل:باحربحث ك بحث  بي
"أسباب عزوف الطلبة عن دحول  (:2013)ب تهعايب  يبس معنب يم نبس  سهب نصور  .16

ب.بحث  ح ب 29حث اابب  ج نبحث إوثبحث  بو نبلحثن س نب،العراقية"أقسام الرياضيات في الجامعات 
بب ينع  .17 ب1994)ب  حا فعيط ب ع بحث  ع  ع  بلت  م بفيبت   م بدقاعيع بث   مبت(: بخعسن شعرل

ب.ب ص بحثمص  ن اج وب ك  نبحألبحثقعه ل ب 2طب حث  بيبد

ب

ب

ب

ب

ب


