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٤/٦/٢٠٠٧النشر : تاریخ قبول ؛ ٢٦/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هـــــدف البحـــــث إلـــــى الكشـــــف عـــــن مســـــتوى المهـــــارات التدریســـــیة التـــــي یتصـــــور مدرســـــي 

الریاضــــیات فــــي المــــرحلتین المتوســــطة واإلعدادیــــة وفــــي معاهــــد إعــــداد المعلمــــین والمعلمــــات فــــي 

ة التدریسیة الدراسة في كل من المؤهل األكادیمي والخبر هذه بحثت یمتلكونها.أنهممحافظة نینوى 

علــى تصــور مدرســي الریاضــیات المــتالك المهــارات التدریســیة للمــرحلتین المتوســطة و اإلعدادیــة 

كمــا حــاول البحــث الكشــف عــن العالقــة بــین المهــارات ،المعلمــین والمعلمــات  إعــدادوفــي معاهــد 

  ا . ق تدریسهائالتدریسیة التي یمتلكها المدرسون وبین اتجاهاتهم نحو مادة الریاضیات وطر 

) مدرســـا ومدرســـة مــــنهم ٥٢٩ولتحقیـــق أهـــداف البحـــث فقـــد تكـــون مجتمــــع البحـــث مـــن (

) مدرسـة متوسـطة وٕاعدادیـة وثانویـة ومعاهـد ٢٧٠) مدرسة موزعین علـى (٢٤٥) مدرسا و(٢٨٤(

   ٠على مستوى محافظة نینوى

) ٦٥) مدرسـا ومدرسـة للریاضـیات مـوزعین علـى (١١٠أما عینة البحث فقد تكونت مـن (

   ٠ متوسطة و إعدادیة ومعهد في مركز محافظة نینوىمدرسة 

تــم تطــویر وتطبیــق أدوات البحــث فــي مقیــاس المهــارات التدریســیة ومقیــاس االتجــاه نحــو 

الریاضــــیات وطرائــــق تدریســــها وذلــــك بعــــد اســــتخراج دالالت الصــــدق والثبــــات لهمــــا . اســــتخرجت 

تبعــا لمتغیــرات البحــث . كمــا اســتخرج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة ألفــراد العینــة 

معامل االرتباط بیرسون بین المهارات التدریسیة واالتجاه نحو الریاضیات وطرائق تدریسها .

تم اختبار الفرضیات اإلحصائیة اآلتیة :

) تعـزى إلـى المؤهـل األكـادیمي٠.٠٥=  ال یوجد فـرق ذا داللـة إحصـائیة (:األولىالفرضیة -

ریاضــیات /بكــالوریوس تربیــة ریاضــیات) بــین مدرســي الریاضــیات مــن حیــث(بكــالوریوس علــوم 

   ٠تصورهم المتالك المهارات التدریسیة التي لدیهم

الخبـــرة التدریســیة بـــین مدرســـي   إلــىال یوجـــد فــرق ذا داللـــة إحصــائیة یعـــزى :الثانیـــةالفرضــیة -

الریاضیات من حیث تصورهم المتالك المهارات التدریسیة التي لدیهم .
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) بـــین ٠.٠٥=  ال توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائیة (:الثالثـــةالفرضـــیة -

درجـــة تصـــور مدرســـي الریاضـــیات للمهـــارات التدریســـیة التـــي یمتلكونهـــا وبـــین اتجاهـــاتهم نحـــو 

الریاضیات وطرائق تدریسها .

انیة والثالثة، ورفض الفرضیتین الثاألولى،أدت نتائج تحلیل البیانات إلى قبول الفرضیة 

وبناء على نتائج البحث فقد خلص الباحث إلى بعض االقتراحات والتوصیات.

The Effect of Experience and Academic Qualification in
Teaching Skills for Mathematics Teachers and its Relation

With Their Trends Towards Mathematics and
Methodologies

Assistant lecturer
Qusai Mohammad Ali

 ِ◌◌ِ◌ِAdministration of Education /Open Education College

Abstract:
This research aims at finding out the level of teaching skillful that

the mathematics teachers in both intermediate and preparatory stages and

in male and female preparatory institutions think that they have. This

study investigates both the academic qualification and teaching

experience on the scope that the mathematics teachers have. This research

tries to discover the relation between the teaching skillful owned by

teachers and the their trends towards mathematics subject and its teaching

methods.

In order to realize the goal of this research, the research society

consists of (529) teachers (male & female),of them are (284) male

teachers and (245) female teachers distributed at these schools and

institution in Neniveh center, While the research sample consists of (110)

mathematics male and female teachers distributed at (65) schools and

institutions in Neniveh governorate.

The research tools has been developed and applied to teaching

skillful measurement and trend measurement towards mathematics and its
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teaching methods after extracting the trueness and constancy for them.

The Mean and slandered deviation for the sample individuals according

research variables have been obtained. Person's auto correlation between

the teaching skillful and trend toward mathematics and its teaching

methods has been found.

The following statistics hypothesis are tested:

- First hypothesis:- No difference of statistic meaning (α =0.05) 

attributed to the academic qualification (Mathematic Bachelor's degree

/Education – Mathematics Bachelor's degree) among Mathematics

teachers from their point of view of conceiving of obtaining teaching

skillful.

- Second hypothesis:- No difference of statistic meaning attributed to

teaching experience among Mathematics teachers from their point of

view of conceiving of having teaching skillful.

- Third hypothesis:- No correlations exist of statistic meaning (α =0.05) 

between the Mathematic teachers conceive of teaching skillful that

they own and their trend towards Mathematics and its teaching

methods.

Analysis of data led to acceptance of the first hypothesis, while

rejecting the second and the third hypothesis, and according to the research

results the author concludes to some recommendations.

مقدمة :ال
ــًا هــو بنــاء اإلنســان المفكــر المســلح  أن لدراســة الریاضــیات وعلــى مــر العصــور هــدفًا ثابت

بالوســـائل والمعلومـــات الریاضـــیة التـــي تؤهلـــه لفهـــم مشـــاكل مجتمعـــه والمســـاهمة فـــي معالجـــة هـــذه 

المشــاكل ، فضــًال عــن هــذا الهــدف هنــاك أهــداف أخــرى تتغیــر بتغیــر أهــداف المجتمــع ، وبتطــور 

یات نفسها . الریاض

ولـــم تعـــد الریاضـــیات وقفـــًا علـــى علـــوم المهندســـین والفیزیـــائیین بـــل أصـــبحت تحقـــق قیـــادة 

والصــناعة واالقتصــاد فضــًال عــن وٕادارة األعمــالحقیقیــة فــي مجــاالت العلــوم الطبیــة واالجتماعیــة 
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العلــوم ، مثــل علــوم الحیــاة والكیمیــاء والجیولوجیــا و األخــرىغــزو الریاضــیات لجمیــع فــروع المعرفــة 

(الشرقاوي وغیرها.الطب والصیدلة والعلوم السیاسیةاالجتماعیة واإلنسانیة وعلم االقتصاد وعلوم

  )٣٧٨، ص  ١٩٩٠، 

ـــویجري  ـــد أشـــار " الت ـــغ حـــد التغییـــر  أن"  ١٩٩٠وق ـــدًا بل الوقـــت الحـــالي یشـــهد تطـــورًا فری

یــة الحدیثــة وتحقیقهــا وفــي الجــذري فــي اســتخدام الریاضــیات لصــیاغة التطــورات العلمیــة والتكنولوج

اســتخدام مفــاهیم الریاضــیات مــن نظــم ونمــاذج فــي كــل نــواحي الحیــاة وفــي كــل انــواع التطبیقــات 

  ) ٣٧، ص  ١٩٩٠العلمیة . (التویجري ، 

) ١٩٦٦وبناءًا على التوصیات التي أقرتها منظمة الیونسكو في مؤتمرها الرابع عشر(باریس 

(شـاكر العربیـة.ریس الریاضـیات وتطـویره فـي األقطـار تحسین تد إلىوضعت خطة شاملة تهدف 

   )٢٧٠، ص  ١٩٩٠، 

وقـــد اختیـــر حقـــل الریاضـــیات لیكـــون میـــدانًا لمشـــاریع مشـــتركة بـــین األقطـــار العربیـــة تهـــدف إلـــى 

من هذه المشاریع مشروعان إقلیمیان هما :أسسها،تطویر المناهج وتوحید 

   ٠ ١٩٦٦في البالد العربیة /شباط مشروع الیونسكو لتطویر تدریس الریاضیات -

مشروع المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم لتطویر الریاضیات في البالد العربیة : -

قامت خاللهـا عـدد  ١٩٦٩في خالل السنوات الخمس االولى من بدایة هذا المشروع عام 

ات المعاصرة مسترشدة فـي من الدول العربیة بتألیف كتب جدیدة للریاضیات تضم مفاهیم الریاضی

  )٣٨٤، ص  ١٩٩٠(الشرقاوي ،  ٠ذلك بالكتب التي قدمها مشروع الیونسكو 

مكتـــب التربیـــة العربـــي لـــدول  أقـــامومـــن بـــاب االهتمـــام بالریاضـــیات وطرائـــق تدریســـها فقـــد 

 ١٤-١٢الخلیج ندوة تدریس الریاضیات والفیزیاء في التعلیم العام لـدول الخلـیج العربـي للفتـرة مـن 

اســتهدفت التعــرف علــى واقــع تــدریس الریاضــیات واالتجاهــات الحدیثــة فــي تدریســها .  ١٩٨٨ذار آ

  )١٣، ص  ١٩٩٠(وقائع ندوة ، 

) انــــه فــــي تعلــــیم الریاضــــیات یبــــدأ العمــــل فــــي تحقیــــق عــــدد مــــن ١٩٨٧ویشــــیر شــــیوارد (

الحسـابیة الواألعمـالتي تركز على احتیاجات المجتمع لمواطنین ملمین بالقراءة والكتابة  األهداف

وقادرین على مواجهة متطلبات التقنیة في مجاالت مختلفة مثل الزراعة والصناعة ، والتأكید على 

مستقًال من اجل مساعدته علـى فهـم شـامل وتقـدیر للحیـاة ، إنساناالتنمیة الشخصیة للفرد بوصفه 

   ٠ابتداء من المرحلة االبتدائیة األهدافویبدأ تحقیق هذه المجاالت من 

  ) ٣٥، ص  ١٩٨٧یوارد ، (ش

منهــــاج تــــدریس الریاضــــیات فــــي المــــرحلتین المتوســــطة  أن) ١٩٩٧زینــــة (أبــــوویضــــیف 

ــــة ــــىیســــعى واإلعدادی ــــى لغــــة الریاضــــیات  إل تحقیــــق مجموعــــة أهــــداف منهــــا تعــــرف الطالــــب عل
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وتنمیة الفهـم والقـدرة اآلخرین،وخصائصها وكیفیة استخدامها في التعبیر عن أفكاره وٕایصالها إلى 

وحلها.لى التفكیر المنطقي والبرهان الریاضي واستخدام ذلك في فهم المشكالت ع

   )٤١، ص  ١٩٩٧زینة ، أبو(

المعلمــین كــانوا دومــًا وســیبقون رســل ثقافــة وعلــم ومعرفــة ودعــاة إصــالح وتطــویر ورواد  أن 

لـق ومجتمعـاتهم ویتوقـف علـى نجـاحهم فـي غـرس التربیـة الصـحیحة والخأممهمتجدید وٕابداع في 

القویم في أذهان تالمذتهم وطالبهم وٕاكسابهم مهارات البحث والمعرفـة وتعلـم كیفیـة التفكیـر الناقـد 

، نجاح المجتمع وتفوقه وتطور قدرتـه علـى اإلبـداع واالبتكـار ولحاقـه بركـب الحضـارة العالمیـة . 

  )٤٢، ص  ١٩٩٧(عماد الدین ، 

 األركـانمنهـاج والطالـب والمعلـم هـي ال أنالبحث التربـوي علـى حقیقـة مردهـا أدبیاتوتتفق 

وتضـع التربیــة الحدیثـة الطالـب عــادة فـي مركـز االهتمــام التعلیمیـة.فـي العملیـة التربویــة األساسـیة

فهــي حتمیــة وحیویــة  األركــانالعالقــة بــین هــذه إمــاوالــى جانبیــه تضــع كــال مــن المنهــاج والمعلــم . 

.لركنین اآلخرینفي ا آثارایترك إنمافأي تغییر یطرأ على احداهما 

  ) ٦٦ – ٦٣، ص  ١٩٧٠(الحسون ، 

في كل مؤسسة األساسالمعلم هو  أنوال یختلف المهتمون بالعملیة التربویة التعلیمیة على 

وقبل كل شيء توافر المعلم على القیـام  أوالتعلیمیة . فالعامل الرئیس لنجاح العملیة التعلیمیة هو 

مـن المكلفـین بالقیـام بتدریسـها أهمیةن البرامج التعلیمیة اقل بوظیفته بطریقة فعالة ومجدیة ذلك ال

  ) ١٦،ص ١٩٨٩(حسن ، .

تــدریس الریاضــیات مهنــة شــاقة ، مثیــرة بــل وداعیــة للتحــدي . لــذلك  أنوممــا ال شــك فیــه 

یكون المدرس متمكنـا مـن مادتـه ومـن المهـارات  أنفان من الشروط األساسیة لتدریس الریاضیات 

یتمتـــع بالكفـــاءة  أنوقبـــل كـــل شـــيء  أواللـــذا یترتـــب علـــى المـــدرس  ٠لتدریســـها الالزمـــةاألساســـیة

یــدرك  أنوالمهــارات الریاضــیة المصــاحبة ، كمــا یجــب علیــه األساســيوالقــدرة علــى فهــم المحتــوى 

مغــزى قیامــه بتــدریس الریاضــیات . وان یكــون ملمــا بفهــم العالقــات بــین محتــوى الریاضــیات التــي 

رفیة والوجدانیة ، واالستراتیجیات المتنوعة للتعلم والتعلیم .المع واألهدافیدرسها ، 

التــي األمــورالخدمــة هــي مــن أثنــاءالتســاؤالت حــول إعــداد المــدرس وكفایتــه وتدریبــه  أن

یجیب عنها البحث وهي تنبع من حاجة المیدان الفعلیة . وهذا ما حدى بالباحـث القیـام  أنینتظر 

رســي الریاضــیات فــي العــراق لمــا یمتلكونــه مــن المهــارات بغیــة الكشــف عــن تصــور مدبحــثال ابهــذ

ق تدریســــها . ولعــــل تنــــوع المؤهــــل ائــــالتدریســــیة وعالقــــة ذلــــك باتجاهــــاتهم نحــــو الریاضــــیات وطر 

األكــــادیمي لــــدى مدرســــي الریاضــــیات واخــــتالف خبــــراتهم التدریســــیة واثــــر ذلــــك باتجاهــــاتهم نحــــو 

المهتمین في حقل الریاضیات التربویة ، الریاضیات وطرائق تدریسها هو مما یستحق البحث لدى

وبالتالي الوقوف على العوامـل األساسـیة لتوجیـه خطـط عمـل عالجیـة یكـون لهـا اثـر إیجـابي علـى 

مستقبل تدریس الریاضیات بشكل عام . 

وأھدافھ:مشكلة البحث 
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یهـــدف البحـــث الحـــالي الكشــــف عـــن مســـتوى المهـــارات التدریســــیة التـــي یتصـــور مدرســــو 

یمتلكونهــا . ولمــا أنهــمبالمراحــل المتوســطة و اإلعدادیــة والمعاهــد فــي محافظــة نینــوى الریاضــیات

تؤثر في تصور امتالك هذه المهارات التدریسیة ، لذا فان هذا البحـث  أنكان هناك عوامل یمكن 

اثــر كــل مــن المؤهــل األكــادیمي والخبــرة التدریســیة علــى تصــور مدرســي الریاضــیات دراســةحــاول 

هــارات التدریســـیة المراحــل المتوســطة واإلعدادیـــة والمعاهــد . كمــا حـــاول الكشــف عـــن المــتالك الم

العالقة بین المهارات التدریسیة التي یمتلكها المدرسـون واتجاهـاتهم نحـو مـادة الریاضـیات وطرائـق 

:اآلتيوبناء علیه ، صیغت مشكلة البحث على النحو تدریسها .

یمتلكونهــــا فــــي أنهــــمصــــور مدرســــوا الریاضــــیات مــــا مســــتوى المهــــارات التدریســــیة التــــي یت

المراحــل المتوســطة و اإلعدادیــة والثانویــة والمعاهــد فــي محافظــة نینــوى ومــا اثــر متغیــرات المؤهــل 

األكادیمي والخبـرة التدریسـیة علـى تصـور امـتالك هـذه المهـارات التدریسـیة ؟ ومـا عالقـة المهـارات 

یمتلكونهــا باتجاهــاتهم نحــو الریاضــیات وطرائــق التدریســیة التــي یتصــور مدرســو الریاضــیات انهــم 

تدریسها.

اآلتیة:ولتحقیق ذلك فان البحث الحالي حاول اإلجابة عن التساؤالت 

ما هو مستوى المهارات التدریسیة التـي یتصـور مدرسـو الریاضـیات فـي المراحـل المتوسـطة و .١

یمتلكونها .أنهم اإلعدادیة والثانویة والمعاهد 

ألكــادیمي علــى درجـــة تصــور مدرســو الریاضـــیات للمهــارات التدریســیة التـــي مــا اثــر التأهیـــل ا.٢

یمتلكونها ؟

مــــا اثــــر عــــدد ســــنوات الخبــــرة التدریســــیة علــــى درجــــة تصــــور مدرســــي الریاضــــیات للمهــــارات .٣

   ٠التدریسیة التي یمتلكونها

هـــل توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین درجـــة تصـــور مدرســـي الریاضـــیات للمهـــارات التدریســـیة التـــي .٤

كونها وبین اتجاهاتهم نحو الریاضیات وطرق تدریسها ؟یمتل

فرضیات البحث : 
فــي ضــوء أســئلة البحــث الســابقة وتحقیقــا ألهــدافها ، صــیغت الفرضــیات اإلحصــائیة علــى النحــو 

التالي :

المؤهـل األكـادیمي  إلى) یعزى ٠.٠٥=  : ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة (الفرضیة األولى-

، بكـالوریوس تربیـة ریاضـیات) بـین مدرسـي الریاضـیات مـن حیـث م ریاضـیاتعلو (بكالوریوس 

لدیهم.تصورهم المتالك المهارات التدریسیة التي 

ال یوجـــد فــرق ذا داللـــة إحصــائیة یعـــزى إلــى الخبـــرة التدریســیة بـــین مدرســـي الثانیـــة:الفرضــیة -

.الریاضیات من حیث تصورهم المتالك المهارات التدریسیة التي لدیهم 
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) بـــین ٠.٠٥=  ال توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائیة (:الثالثـــةالفرضـــیة -

درجـــة تصـــور مدرســـي الریاضـــیات للمهـــارات التدریســـیة التـــي یمتلكونهـــا وبـــین اتجاهـــاتهم نحـــو 

الریاضیات وطرق تدریسها .

تحدید المصطلحات :

درسـون الریاضـیات فـي المـدارس هم جمیع المدرسین والمدرسـات الـذین ی:الریاضیاتمدرسو .١

  ٠الرسمیة المتوسطة و اإلعدادیة والثانویة والمعاهد في محافظة نینوى 

هــو أعلـى مؤهــل علمـي فــي تخصـص الریاضــیات وتدریسـها حصــل علیــه األكــادیمي:المؤهـل .٢

هــذا وقــد قســم الباحــث المؤهــل بهــا.مؤسســة علمیــة معتــرف  أوكلیــة  أوالمــدرس مــن جامعــة 

ستویین كما یلي :األكادیمي إلى م

البكالوریوس علوم / ریاضیات (غیر مؤهل تربویا) : هي الشهادة التي یحصل علیهـا المـدرس أ . 

عادة بعد إتمامه أربع سنوات من الدراسة بعد الدراسة اإلعدادیة في كلیة تؤهله علمیـا لتـدریس 

   ٠الریاضیات

دة التــي یحصــل علیهــا المــدرس البكــالوریوس تربیــة و ریاضــیات (مؤهــل تربویــا) : هــي الشــهاب. 

عادة بعد إتمامه أربع سنوات من الدراسة بعد الدراسة اإلعدادیة في كلیـة تؤهلـه علمیـا وتربویـا 

  ٠لتدریس الریاضیات 

: الفترة التي قضاها المدرس في تدریسه لمادة الریاضیات بعد تخرجه . وقد الخبرة التدریسیة.٣

سـنواتخمـسمـنأكثـرسنوات وخمساقل من ین:مستوی إلىقسم الباحث الخبرة التدریسیة 

٠

أو : تعرف المهـارة التدریسـیة بأنهـا مسـتوى الكفایـة التدریسـیة (األكادیمیـة المهارات التدریسیة.٤

الدقــة واإلتقــان فــي مــن) التــي تمكــن المــدرس مــن تنمیــة عملیــة التــدریس بدرجــة كافیــةةالمهنیــ

قابلیة المتعلم .األداء والتي تتناسب مع االستعداد الطبیعي و 

مــا یتصــوره مدرســو الریاضــیات مــن درجــة امــتالكهم للمهــارات :التدریســیةتصــور المهــارات .٥

التدریسیة مقاسا باستجاباتهم على مقیاس المهارات التدریسیة المعد لهذه الدراسة .

الطالـــــب) كالموضـــــوعیة  أویطلـــــق هـــــذا المفهـــــوم علـــــى الســـــمات العقلیـــــة للفـــــرد (:االتجاه  ٠٦ 

قالنیة وسعة التفكیر وتفتح الذهن وحب االسـتطالع والتـي تـدل علـى توجهـات عامـة عنـد والع

تظهر عند تعاملهم مع حقائق ومفاهیم ومبادئ العلم وموضوعاته المختلفة .  األفراد

  )١٣، ص  ١٩٨٨(زیتون ، 
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:الدراسات السابقة 
:ما یأتي التي تناولت االتجاه نحو الریاضیات تضمنت أن الدراسات 

ــد الســالم وممــدوح ســلیمان (. ١ هــذه الدراســة فــي المملكــة العربیــة أجریــت) : ١٩٨٢دراســة عب

السـعودیة واســتهدفت التعــرف علــى العالقــة بــین تحصـیل طــالب عینــة البحــث واتجاهــاتهم نحــو 

مــــن طــــالب المــــرحلتین المتوســــطة الدراســــةالریاضــــیات (الحدیثــــة والتقلیدیــــة) . تكونــــت عینــــة 

مقننـة لقیــاس  أداةاسـتخدم الباحثـان  ٠مـن مـدارس مكـة المكرمـة والطـائف  فـي عـدد واإلعدادیـة

إحصـــائیابعـــد تحلیـــل البیانـــات .بإعـــدادهااتجاهـــات الطلبـــة نحـــو الریاضـــیات المدرســـیة قامـــا 

االرتباط بـین اتجاهـات الطلبـة نحـو الریاضـیات وتحصـیلهم فیهـا  أننتائج هذه الدراسة  أظهرت

ن لم توجد فروق دالة بین اتجاهات الطـالب نحـو الریاضـیات هو ارتباط عاٍل موجب ، في حی

  ) ١٩٨٢الحدیثة واتجاهاتهم نحو الریاضیات التقلیدیة . (عبد السالم ، 

األولفي قطر واسـتهدفت التعـرف علـى اتجاهـات طلبـة أجریت ) :١٩٨٦(دراسة سید احمد . ٢

ة االتجاهـــات بالتحصـــیل نحـــو الریاضـــیات والـــى دراســـة عالقـــاإلعدادیـــةالثـــانوي فـــي المرحلـــة 

ـــة البحـــث ( ـــى خمســـة ٦٠٦وعالقـــة االتجاهـــات بمســـتوى الـــذكاء كانـــت عین ) طالـــب وزعـــوا عل

مجموعات. 

اســتخدم الباحــث اختبـــارًا لقیــاس االتجـــاه نحــو الریاضـــیات بطریقــة تمـــایز معــاني المفـــاهیم 

بـــارًا ثالثـــًا للـــذكاء واختبــارًا ثانیـــًا لقیـــاس االتجاهـــات نحــو الریاضـــیات المدرســـیة بطریقـــة لیكــرت واخت

استخدم استبیانًا لتحدید التخصص الدراسي الذي یرغب فیه الطالب .وأخیراالعالي 

نتائج هذه الدراسة وجود عالقة موجبة بین اتجاهات  أظهرتبعد تحلیل البیانات احصائیًا 

حو الطالب نحو الریاضیات وتحصیلهم الدراسي فضًال عن عالقة موجبة بین اتجاهات الطالب ن

الریاضــیات ودرجــات اختبــار الــذكاء . ووجــود عالقــة موجبــة بــین اتجــاه الطــالب نحــو الریاضــیات 

واختیــــار التخصــــص العلمــــي ، فكلمــــا قــــل االتجــــاه نحــــو الریاضــــیات لــــوحظ توجــــه الطــــالب نحــــو 

  ) ١٩٨٦(سید احمد ،  ٠األدبيالتخصص 

تعــرف علــى طبیعــة أجریــت هــذه الدراســة فــي مصــر واســتهدفت ال):١٩٨٩(دراســة الشــناوي . ٣

) طالبـًا ٤٢٦كانـت عینـة البحـث (الریاضـیات.واالتجاه نحـو مـادة اإلنجازالعالقة بین دافعیة 

كبیـر شـرقیة أبـيمـن المـدارس الثانویـة العامـة فـي مدینـة  األولـىمن طالب وطالبات المنطقة 

فع همـــا اختبـــار الـــداأداتـــیناســـتخدم الباحـــث اإلناث.) مـــن ٢٢٢) مـــن الـــذكور و(٢٠٤مـــنهم (

ومقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات (مقیاس ایكن) قام الباحث بتقنینـه علـى البیئـة لإلنجاز،

اآلتیة:النتائج  إلىتوصلت الدراسة إحصائیابعد تحلیل البیانات المصریة.

 الریاضیات.واالتجاه نحو مادة اإلنجازوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین دافعیة

البنین.لصالح لإلنجازائیة بین البنین والبنات في الدافع وجود فروق ذات داللة إحص
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 لصـالح  تالریاضـیابین البنین والبنات في االتجاه نحو مادة إحصائیةوجود فروق ذات داللة

  )١٩٨٩(الشناوي ، .البنین

ـــد  .٤ واســـتهدفت الكشـــف عـــن مســـتوى  األردنأجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي  ) :١٩٩٠(دراســـة عاب

ة لـــدى معلمــي الریاضـــیات وعالقتهــا باتجاهــاتهم نحـــو الریاضــیات وطرائـــق المهــارات التدریســی

تدریسها.

إعدادیـة) مدرسـة ٨٥) معلم ومعلمة للریاضیات موزعین علـى (١٠٤كانت عینة البحث (

) ٢٢وثانویــــة فــــي محافظــــة المفــــرق مــــن الحاصــــلین علــــى شــــهادة بكــــالوریوس جامعیــــة وعــــددهم (

الدراســـة اســـتخدم الباحـــث  أهـــداف) . لتحقیـــق ٨٢دهم (والحاصـــلین علـــى دبلـــوم كلیـــة مجتمـــع وعـــد

(مقیـاس اسـتبانة) ، ومقیـاس االتجـاه نحـو الریاضـیات  ٠مقیاس المهـارات التدریسـیة  األولى أداتین

وطرائق تدریسها .

عینــة  أفــرادبعــد تحلیــل البیانــات إحصــائیا أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــرق ذا داللــة بــین 

العینـة تعـزى  أفـرادكما أظهرت الدراسة فروقًا ذات داللـة بـین دیمي،األكاالبحث تعزى إلى المؤهل 

متغیــــر الخبــــرة التدریســــیة فضــــًال عــــن وجــــود فــــروق ذات داللــــة بــــین درجــــة تصــــور معلمــــي  إلــــى

تدریسـها.الریاضیات للمهارات التدریسیة التي یمتلكونها وبین اتجاهـاتهم نحـو الریاضـیات وطرائـق 

  ) ١٩٩٠(عابد ، 

واسـتهدفت معرفـة اثـر االسـتراتیجیة  األردنأجریت هذه الدراسة في  ) :١٩٩٢(ي دراسة مؤمن. ٥

الریاضیات.التفاضلیة في تدریس الریاضیات على رفع مستوى التحصیل واالتجاه نحو 

ــــة ١١٠كانــــت عینــــة البحــــث ( ) تلمیــــذ وتلمیــــذة مــــن تالمیــــذ الصــــف الســــادس فــــي المرحل

اآلتي:ودرست على النحو وزعت عینة البحث على مجموعتین االبتدائیة.

االستراتیجیة التدریسیةالعددالمجموعة

االستراتیجیة التفاضلیة) تلمیذ وتلمیذة شعبتین٥٥(التجریبیة

الطریقة التقلیدیة) تلمیذ وتلمیذة شعبتین٥٥(الضابطة

قــام الباحــث بتــدریس المجمــوعتین المــادة التعلیمیــة المكونــة مــن وحــدة المســاحات والحجــوم 

في كتاب الریاضـیات المقـرر واسـتخدم الباحـث ألغـراض البحـث سـبعة اختبـارات تشـكیلیة واختبـار 

ومقیــاس االتجاهــات نحــو الریاضــیات ، ومقیــاس بیــرس هــارز المعــرب لمفهــوم  إعــدادهختــامي مــن 

  الذات .

التالمیــذ علــى  أداءبعــد تحلیــل البیانــات إحصــائیا أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق فــي 

التحصیل الختامي یعـزى السـتراتیجیة التـدریس ولصـالح المجموعـة التجریبیـة ووجـود فـروق اختبار 

المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة علــى مقیــاس االتجاهــات تعــزى الســتراتیجیة التــدریس  أداءبــین 
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 حوالضـــــابطة ولصـــــالالتجریبیـــــة  أداءولصـــــالح المجموعـــــة التجریبیـــــة ووجـــــود فـــــرق ذا داللـــــة بـــــین 

  )١٩٩٢یبیة تعزى الستراتیجیة التدریس . (مؤمني ، المجموعة التجر 

استخدام أفضلیةواستهدفت تحدید  العراقأجریت هذه الدراسة في ) : ٢٠٠٠( العبیديدراسة . ٦

تنیسون بنمطیها التدریسیین الشارح واالستجوابي الكتساب المفاهیم –استراتیجیة میرل 

  ٠الریاضیة 

آلتیة:ا باألسئلةوحدد الباحث مشكلة البحث 

تنیسون بنمطیها الشارح واالستجوابي في اكتساب -ما تأثیر استخدام استراتیجیة میرل .١س

المفاهیم الریاضیة ؟

تنیسون بنمطیها الشارح واالستجوابي في اتجاه -ما تأثیر استخدام استراتیجیة میرل .٢س

الطالبات نحو مادة الریاضیات ؟

 إعــدادتســهم فــي تزویــد العــاملین فــي مجــال نتائجــه قــد أنالبحــث تكمــن فــي أهمیــةكانــت

.بعة من نماذج تعلیمیة حدیثة منهاواستراتیجیات تدریسیة حدیثة نابأسالیبالمعلمین والمعلمات 

بلــغ مجمــوع العینــة  إذ المعلمــات / نینــوى ، إعــدادمعهــد البحــث مــن طالبــاتعینــةتألفــت 

.) طالبة من طالبات الصف الثاني٧٩(

 األداة الباحــث، أمــا أعــدهاختبــارًا تحصــیلیًا متنوعــًا  األولــى األداةفكانــت البحــث أداتــاأمــا

شـكري سـید احمـد  د. أعـدهلقیاس االتجـاه لـدى الطالبـات نحـو الریاضـیات الـذي  أداةالثانیة فكانت 

)١٩٨٦( .  

والثانیــــة كــــل علــــى انفــــراد علــــى  األولــــىالنتــــائج تفــــوق المجمــــوعتین التجــــریبیتین  أظهــــرت

إحصـائیةطة في اكتساب المفاهیم الریاضیة ولـم تظهـر النتـائج أي فـرق ذا داللـةالضابالمجموعة

  )٢٠٠٠الریاضیة. (العبیدي ، بین المجموعتین التجریبیتین في اكتساب المفاهیم 

البحث:محددات 
یلي:تتحدد نتائج هذا البحث بما 

لقیاسه.مدى قدرة مقاییس البحث التي استخدمت فیها على قیاس ما وضعت .١

الطریقــة التــي حــث فیهــا مدرســو الریاضــیات لالســتجابة علــى بنــود كــل مــن مقیــاس المهــارات .٢

 إلىالنواحي التي یشعرون فیها بالتفوق والنواحي التي یحتاجون إلبرازالتدریسیة حیث جاءت 

میــولهم نحــو مــادة الریاضــیات وطرائــق إلبــرازالتــدریب علیهــا ، وقیــاس االتجــاه حیــث جــاءت 

تدریسها .

فـــي مجاالتهــا مـــن حیـــث مســتواها وعـــددها ودرجــة تعقـــدها وكـــذا التدریســیةف المهـــارات اخــتال.٣

بالنسبة لالتجاه نحو الریاضیات وطرائق تدریسها .
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مدى صدق وتطابق االسـتجابات اللفظیـة / السـلوكیات اللفظیـة كتابـة علـى المقـاییس لمدرسـي .٤

ة التـــي یمتلكونهـــا ، وكـــذلك الریاضـــیات مـــع تصـــورهم للســـلوكیات الواقعیـــة للمهـــارات التدریســـی

التجاهاتهم الحقیقیة نحو الریاضیات وطرائق تدریسها .

مجتمع البحث وعینتھ : 
یتكون مجتمع البحث من جمیع مدرسي ومدرسات الریاضیات في محافظة نینوى ، الذین 

عــة یمارســون تــدریس مــادة الریاضــیات فــي المــدارس الرســمیة المتوســطة و اإلعدادیــة والمعاهــد التاب

م . هـــذا و یوجـــد فـــي  ٢٠٠٥/٢٠٠٦للمدیریـــة العامـــة للتربیـــة فـــي محافظـــة نینـــوى للعـــام الدراســـي 

) مدرسـة ١١١({والبنـات منهـا للینـین) مدرسة متوسـطة و إعدادیـة ومعاهـد ٢٧٠محافظة نینوى (

) ٣٥( {و  }) مدرســـة متوســـطة لإلنــــاث ٣٦) مدرســـة متوســــطة للـــذكور و (٧٥متوســـطة منهـــا (

) مدرســة ثانویــة ١١٨({ و }) مدرســة لإلنــاث ١٥) مدرســة للــذكور و (٢٠منهــا (مدرســة إعدادیــة 

) ألعـداد المعلمـات ٢) معاهـد منهـا (٦( {و }) مدرسـة لإلنـاث ٢٤) مدرسة للذكور و (٩٤منها (

وبلــغ عــدد {، }فنــون الجمیلــة بنــات )١) للفنــون الجمیلــة بنــین و (١) ألعــداد المعلمــین و (٢و (

ـــة والمعاهـــد (مدرســـي الریاضـــیات للمرا ) مدرســـا ومدرســـة ، مـــنهم ٥٢٩حـــل المتوســـطة و اإلعدادی

) مدرســا ٣٠٤( إلــىوقــد تــوزع مجتمــع الدراســة حســب المؤهــل }) مدرســة ٢٤٥) مدرســا و (٢٨٤(

) مدرســا ومدرســة مــن حملــة بكــالوریوس ریاضــیات ٢٢٥ومدرســة بكــالوریوس / مؤهــل علمــي ، و (

وتربیة. 

) مدرســة ٦٦) مدرســا و (٤٤، مــنهم (ومدرســة) مدرســا ١١٠مــن (البحــثتكونــت عینــة 

ممن یمارسون تدریس الریاضیات في المدارس الرسمیة المتوسطة و اإلعدادیة والمعاهد في مركز 

) ٧٠( البحـــثم. ضـــمت عینـــة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦محافظـــة نینـــوى / مدینـــة الموصـــل للعـــام الدراســـي 

ســة مــن حملــة بكــالوریوس ) مدرســا ومدر ٤٠مدرســا ومدرســة مــن حملــة البكــالوریوس ریاضــیات و (

) مدرسـة تـم اختیارهـا بطریقـة عشـوائیة ٦٥مدرسـي (مـن تربیة وریاضیات. وهـذا یمثـل أفـراد العینـة 

وقد قـام الباحـث بعـد  ٠طبقیة من مدارس الذكور واإلناث للمراحل المتوسطة و اإلعدادیة والمعاهد

مـن كـل أكثـرر مدرس أو تحدید المدارس وبمساعدة ذوي الخبرة من المشرفین االختصاص باختیا

الكلـــي فـــي  البحـــث%) مـــن مجتمـــع ٢٤مدرســـة أو معهـــد. وتشـــكل أفـــراد العینـــة مـــا یقـــارب نســـبة (

المراحل المتوسطة واإلعدادیة والمعاهد.
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أداتي البحث : 
اآلتیین:شملت اداتي البحث المقیاسین 

. مقیاس المھارات التدریسیةأوال
)اسـتنانهرات التدریسـیة مـن خـالل مقیـاس جـاهز (أعتمد الباحث مقیاس الریاضـیات للمهـا

  )٣٥٩، ص  ١٩٩٠(عابد ،  ٠عابد  نعدناكمقنن معد من قبل الدكتور 

) . یحــــوي عــــدة مجــــاالت كــــل مجــــال یقــــیس المهــــارات ١) فقــــرة (ملحــــق ٢٤یتــــألف مــــن (

التدریسیة المطلوبة ، وقد صنفت هذه المهارات كما یلي :

لمــادة الدراســیة وطــرق تــدریس الریاضــیات ، وقــد عكســتها مهــارات تدریســیة تتعلــق بالمعرفــة با

.١،٦،١١،١٥،١٦الفقرات 

 ٢،٨،١٢وتنظیم منهاج الریاضیات وقد عكستها الفقرات بإعدادمهارات تدریسیة تتعلق.

 مهـــــــارات تدریســـــــیة تتعلـــــــق بأعـــــــداد دروس الریاضـــــــیات وتنفیـــــــذها ، وقـــــــد عكســـــــتها الفقـــــــرات

٣،٤،١٣،١٧،١٨.

تــدریس الریاضــیات ومواجهــة حاجــات الطلبــة ، وقــد عكســتها بعملیــةلــق مهــارات تدریســیة تتع

.٥،٧،٩،٢،٢٢،٢٣الفقرات 

 وقـــــد عكســـــتها الفقـــــرات الریاضـــــیات،مهـــــارات تدریســـــیة تتعلـــــق بعملیـــــة القیـــــاس والتقـــــویم فـــــي

١٠،١٤،١٩،٢١،٢٤.

الصدق والثبات لمقیاس المھارات التدریسیة :
:أ. الصدق

للمقیاس بدالالت الصدق الظاهري ، حیث تم عـرض عبـارات تناول الباحث دراسة الصدق 

المقیاس على لجنة محكمین من بعض األساتذة الجامعیین والمتخصصین فـي مجـال التربیـة وفـي 

طرائــق تــدریس الریاضــیات ومشــرفین للریاضــیات فــي المدیریــة العامــة للتربیــة فــي محافظــة نینــوى

المقیــاس ومــدى قیاســها للمهــارات التدریســیة عنــد وذلــك إلبــداء الــرأي فــي فقــرات ) ،٣(ملحــق رقــم 

، وقـــد اعتمـــد المقـــاس، ومـــدى ارتبـــاط كـــل فقـــرة بالمجـــال مدرســـي الریاضـــیات فـــي محافظـــة نینـــوى

حـذف  أو% فأكثر نسبة اتفاق على الفقرات . وقد تم قبوله ولم یجري علیه أي تعدیل  ٨٠الباحث

.أو إضافة للفقرات
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:الثبات ب.
ت المقیـــاس ، تـــم اســـتخدام ثبـــات المقیـــاس علـــى عینـــة مـــن المدرســـین إلیجـــاد معامـــل ثبـــا

. وباسـتخدام إعـادة تطبیـق المقیـاس بعـد )) فـردا٢٥والمدرسات (وهي غیـر عینـة الدراسـة وعـددها (

) یوما من التطبیق األول ، تم إیجاد معامل الثبات باستخدام معامـل ارتبـاط (بیرسـون) ١٥مرور (

  . ٠.٨٩مل الثبات للقیم األصلیة ، وقد كان معا

تعلیمات اإلجابة :
اعد الباحث تعلیمات تساعد المدرسین في اإلجابة على فقرات المقیاس بدقة وصراحة. 

تعلیمات التصحیح :
) ٢صحح مقیاس المهارات التدریسیة بأسلوب لیكرت الخماسي وكمـا موضـح فـي جـدول (

  ) ٥٣، ص  ١٩٨٦(احمد ، .

  )٢جدول (ال

المهارات التدریسیة بأسلوب لیكرت الخماسيدرجات تصحیح مقیاس

ضعیف جداضعیفمتوسطجیدجید جداً درجات الفقرة

٥٤٣٢١االیجابیة

١٢٣٤٥السلبیة

  . ١٢٠یحصل علیها المدرس  أنوبذلك تكون أعلى درجة یمكن 

ثانیا. مقیاس االتجاه نحو الریاضیات وطرائق تدریسھا :
  ) .١٩٨٦اعتمد الباحث مقیاسًا مقنتًا معدًا من قبل الدكتور شكري سید احمد (

وصف المقیاس:
فقــرة) تعكــس خمــس منهــا جانــب االســتمتاع بالمــادة وهــي  ١٥یتكــون هــذا المقیــاس مــن (

)٥،٦،٧،١٢،١٣) وخمـــس اخـــرى تعكـــس جانـــب طبیعـــة المـــادة وهـــي (٢،٤،٩،١١،١٤الفقـــرات (

.١،٣،٨،١٠،١٥انب أهمیة المادة وقیمتها وهي الفقرات (كانت تعكس جاألخیرةوالخمس  (

) وتسـع ١٥، ٣،٩،١١،١٢، ٢كانت ست من فقـرات هـذا المقیـاس سـلبیة وهـي الفقـرات (

: موافـق علـى كـل فقـرة هنالـك خمسـة بـدائل هـيولإلجابـةمنها إیجابیة وهي بقیة فقرات المقیاس . 

، (احمـــد ) .٢ًا وكمـــا مبـــین فـــي ملحـــق (جـــدجـــدًا ، موافـــق ، متـــردد ، غیـــر موافـــق ، غیـــر موافـــق 

  )٣٥، ص  ١٩٨٦

ولغرض التحقق من الصدق الظاهري للمقیاس قام الباحث بعرضه على عدد مـن الخبـراء 

فـــي قســـمي العلـــوم التربویـــة والنفســـیة والریاضـــیات فـــي كلیـــة التربیـــة ومشـــرفي ومدرســـي المـــادة فـــي 
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یهــم بفقــرات المقیــاس ومــدى صــالحیته ، وقــد المدیریــة العامــة للتربیــة فــي محافظــة نینــوى البــداء رأ

  ٠% ٨٠نالت جمیع العبارات نسبة قبول اكثر من 

صـادقة وصـالحة  األداةواقر المقیاس بصیغته النهائیة بفقراته الخمس عشرة ، وبـذلك تعـد 

للتطبیق .

اعــد الباحــث تعلیمــات تســاعد المدرســین فــي االجابــة علــى فقــرات المقیــاس اإلجابــة :تعلیمــات -

قة وصراحة. بد

لیكــرت الخماســي وكمــا بأســلوبصــحح مقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات التصــحیح :تعلیمــات -

  ) ٥٣، ص  ١٩٨٦(احمد ،  .)٣موضح في جدول (

  )٣جدول (ال

لیكرت الخماسيبأسلوبدرجات تصحیح مقیاس االتجاه نحو الریاضیات 

غیر موافقمترددموافقموافق جداً درجات الفقرة
ق غیر مواف

جداً 

٥٤٣٢١االیجابیة

١٢٣٤٥السلبیة

  .٧٥یحصل علیها المدرس  أنوبذلك تكون أعلى درجة یمكن 

ثبات المقیاس :
طبق الباحث المقیاس على عینة عشوائیة من غیر العینة موضوع البحث) مكونة من 

 ٢٠٠٦/ ٢/٤في بي المدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوى س) مدرسا ومدرسة من منت٢٥(

  . ١٦/٤/٢٠٠٦وأعاد تطبیقه بعد أسبوعین على العینة نفسها وذلك في 

ولحساب ثبات المقیاس استخدم الباحث (معامل ارتباط بیرسون) بین درجات المدرسین 

وهو معامل ثبات عال یمكن االعتماد علیه . ٠.٧٥٦في التطبیقین وبلغ قیمة الثابت 

:یاضیات على عینة البحث تطبیق اختبار االتجاه نحو الر
) مدرسا ومدرسة ١١٠طبق الباحث مقیاس االتجاه نحو الریاضیات على عینة البحث البالغة (

  ٠المصادف یوم األحد  ١٦/٤/٢٠٠٦وذلك بتاریخ 

الوسائل اإلحصائیة 
:استخدم الباحث الوسیلة اإلحصائیة اآلتیة 

معامل ارتباط بیرسون : .١
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استخدم لحساب الثبات 
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حیث :

r: معامل االرتباط

: Xدرجة فقرات االختبار القبلي

Y: درجة فقرات االختبار البعدي

n :  العینة أفرادعدد

: یمثل المجموع

  )١٨٣، ص  ١٩٧٧، ألبیاتي(

األختبار التائي : .٢
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  )٢٦٠، ص  ١٩٧٧، ألبیاتي(

المتوسط الحسابي: .٣

n

x
x




حیث :

xالمتوسط الحسابي:

 xالمجموع الجبري للقیم:

n:  ١٠، ص ١٩٨٠(عدس ، القیمعدد(  

تطبیق البحث : 
التجاه على أفراد عینة البحث في مركز جرى تطبیق مقیاس المهارات التدریسیة ومقیاس ا

 ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥محافظة نینوى / مدینة الموصل في مدارسهم خالل الفصل الثاني للعام الدراسي 

بالمقیاســین تعلیمــات خاصــة لتوضــیح طریقــة اإلجابــة  أرفــقم ، وبمســاعدة بعــض الــزمالء . وقــد 

فـي طریقـة  أوفـي قـراءة الفقـرات  ألفراد العینة والسماح لهم باالستفسـار عـن أیـة صـعوبة تعترضـهم

تـــال ذلـــك تفریـــغ اإلجابـــات وتحلیـــل النتـــائج إحصـــائیا حســـب المؤهـــل األكـــادیمي والخبـــرة اإلجابـــة.

التدریســیة ، وكــذلك تــم حســاب معامــل ارتبــاط (بیرســون) للقــیم األصــلیة ، إلیجــاد معامــل االرتبــاط 
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تهم فــي مقیــاس االتجاهــات نحــو بــین درجــات أفــراد العینــة فــي مقیــاس المهــارات التدریســیة ودرجــا

الریاضیات وطرق تدریسها .

اإلحصائیة:المعالجة 
الختبار فرضیتي البحث األولى والثانیة ، تم تطبیق اختبار (ت) اإلحصائي عند مسـتوى 

) للتصــور العــام للمهــارات التدریســیة بــین كــل متغیــرین مــن متغیــرات البحــث . ٠.٠٥=  داللــة (

متوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة والقیمــــة التائیــــة للفــــروق بــــین وعلیـــه فقــــد تــــم أیجــــاد ال

المتوســـطات علـــى مقیـــاس المهـــارات التدریســـیة . والختبـــار فرضـــیة البحـــث الثالثـــة ، تـــم اســـتخدام 

معامل ارتباط (بیرسـون) للقـیم األصـلیة ، وذلـك لحسـاب معامـل االرتبـاط بـین درجـات أفـراد العینـة 

تدریسیة ودرجاتهم في مقیاس االتجاهات نحو الریاضیات وطرق تدریسـها ، في مقیاس المهارات ال

   ٠)٠.٠٥=  ار مستوى الداللة عند داللة إحصائیة ( یم اختت

نتائج البحث : 
الكشــف عــن مســتوى المهــارات التدریســیة التــي یتصــور مدرســو  إلــىهــدف البحــث الحــالي 

یمتلكونها أنهمویة والمعاهد في محافظة نینوى الریاضیات في المراحل المتوسطة واإلعدادیة والثان

، وبالتالي دراسة اثر كل من متغیـر المؤهـل األكـادیمي ، ومتغیـر الخبـرات التدریسـیة علـى تصـور 

ـــاس  مدرســـي الریاضـــیات المـــتالك المهـــارات التدریســـیة . هـــذا ، وبعـــد تطبیـــق أداتـــي البحـــث (مقی

البحــــث األخــــرى علــــى أفــــراد العینــــة، وبعــــد المهــــارات التدریســــیة ومقیــــاس االتجاهــــات) وٕاجــــراءات

اســتخراج درجـــاتهم علـــى المقیاســـین وتبعـــا للمتغیـــرات التـــي تضـــمنها البحـــث ، وٕایجـــاد المتوســـطات 

الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة والقیمــة التائیــة ومعامــل االرتبــاط بحســب المتغیــرات وفقــا للطریقــة 

اإلحصائیة ، تم الحصول على النتائج التالیة :

نصــت هــذه الفرضــیة علــى انــه ال یوجــد فــرق ذا داللــة أوال. النتــائج المتعلقــة بالفرضــیة األولــى : 

المؤهـــل األكـــادیمي (جـــامعي علمـــي ، جـــامعي علمـــي  إلـــى) تعـــزى ٠.٠٥=  إحصـــائیة ( 

ك المهـــارات التدریســـیة التـــي وتربـــوي) بـــین مدرســـي الریاضـــیات مـــن حیـــث تصـــورهم المـــتال

.لدیهم

یة تـم حســاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة وقیمــة (ت) والختبـار هـذه الفرضـ

) لدرجات أفراد عینة البحث على مقیاس المهارات التدریسیة ٠.٠٥اإلحصائي عند مستوى داللة (

) یبین خالصة النتائج التي تم الحصول علیها :٤تبعا لمتغیر المؤهل األكادیمي . والجدول (

  )٤جدول (ال
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عینة البحث  أفرادسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، وقیمة(ت) لدرجات المتوسطات الح

األكادیميعلى مقیاس المهارات التدریسیةتبعا لمتغیر المؤهل 

األكادیميالمؤهل 
أفرادعدد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
قیمة (ت)

بكالوریوس تربیة وریاضیات

(مؤهل تربویا)
٨.٢٧  ٨٦.٣  ٤٠  

١.٧٨  
بكالوریوس ریاضیات 

(غیر مؤهل تربویا)
٨.١٣  ٨١.٤١  ٧٠  

المتوســــــط الحســــــابي للجــــــامعیین الحاصــــــلین علــــــى درجــــــة  أن) ٤یالحــــــظ مــــــن الجــــــدول (

من المتوسط الحسابي للحاصلین على درجة البكـالوریوس  أعلىالبكالوریوس تربیة وریاضیات هو 

عامـل الصـدفة  إلىتوسطین حقیقیا أو یرجع في الریاضیات ولمعرفة ما إذا كان هذا الفرق بین الم

قیمــة (ت) إیجــاد) ، ولــدى ٠.٠٥، فقــد تــم اختبــار الفــرق باســتخدام اإلحصــائي (ت) عنــد داللــة (

) وهي اقل من قیمة (ت) الجدولیة ، مما یدل على عدم وجود ١.٧٨تساوي (أنهاتبین المحسوبة 

هــل األكــادیمي ، وبالتــالي تقبــل فرضــیة فــرق ذا داللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة البحــث تعــزى للمؤ 

البحث األولى .

نصــت هــذه الفرضــیة علــى انــه ال یوجــد فــرق ذا داللــة الثانیــة: ثانیــا. النتــائج المتعلقــة بالفرضــیة 

الخبـــرة التدریســـیة بـــین مدرســـي الریاضـــیات مـــن حیـــث  إلـــى) تعـــزى ٠.٠٥=  إحصـــائیة ( 

تصورهم المتالك المهارات التدریسیة التي لدیهم .

والختبار هذه الفرضیة ، تم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة ، واالنحرافـات المعیاریـة ، وقیمـة 

) لــدرجات أفــراد عینــة البحــث علــى مقیــاس المهــارات ٠.٠٥(ت) اإلحصــائي عنــد مســتوى داللــة (

) یبین خالصة النتائج التي تم الحصول علیها :٥التدریسیة . والجدول (

  )٥جدول (ال

ة ، واالنحرافات المعیاریة ، وقیم (ت) لدرجات أفراد عینة البحث على المتوسطات الحسابی

مقیاس المهارات التدریسیة تبعا لمتغیر الخبرة التدریسیة

الخبرة التدریسیة
أفرادعدد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
قیمة (ت)

٦٨٨٢.٤٩.٢٤أقل من خمس سنوات
٣.٢٤  

٤٢٩٢.١٨.٥٦من خمس سنواتأكثر 
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المتوســـط الحســـابي لـــذوي الخبـــرة التدریســـیة اكثـــر مـــن خمـــس  أن) ٥یالحـــظ مـــن الجـــدول (

ســنوات هــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي لــذوي الخبــرة التدریســیة اقــل مــن خمــس ســنوات ولمعرفــة 

عامل الصدفة ، فقد تم اختبـار الفـرق  إلىفیما إذا كان هذا الفرق بین المتوسطین حقیقیا أو یرجع 

) ، ولدى حساب قیمة اإلحصـائي (ت) تبـین ٠.٠٥تخدام اإلحصائي (ت) عند مستوى داللة (باس

أعلى من قیمة (ت) النظریة ، مما یدل على وجود فرق ذا داللة إحصائیة بـین أفـراد العینـة تعـزى 

متغیر الخبرة التدریسیة . وبالتالي ترفض فرضیة البحث الثانیة . إلى

الثالثة :النتائج المتعلقة بالفرضیة 
نصـــت هـــذه الفرضـــیة علـــى انـــه ال یوجـــد عالقـــة ارتباطیـــه عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائیة  

)  =بـــین درجـــة تصـــور مدرســـي الریاضـــیات للمهـــارات التدریســـیة التـــي یمتلكونهـــا وبـــین ٠.٠٥ (

اتجاهاتهم نحو الریاضیات وطرق تدریسها .

للبیانــات األصــلیة )Pearsonوالختبـار هــذه الفرضـیة ، تــم تطبیــق معامـل ارتبــاط بیرسـون (

بین درجـات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس المهـارات التدریسـیة ، ودرجـاتهم علـى مقیـاس االتجـاه 

) كمــا فــي ٠.٧٦نحــو الریاضــیات وطــرق تدریســها . وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط بــین المتغیــرین (ر=

ة لمدرســــي الریاضــــیات ) . والختبــــار داللــــة معامــــل االرتبــــاط بــــین المهــــارات التدریســــی٦الجــــدول (

 أنتبـین و ،  ةالجدولی) تبقیمة (الخاصة بمعامل االرتباط) المحسوبةتواتجاهاتهم ، تم مقارنة (

مســتوى داللــة) عنــد ةالجدولیـ) تأعلــى مــن قیمــة ( )٤٧٧,١٠) المحســوبة التــي تسـاوي (تقیمـة (

لیــه تــرفض فرضــیة وع ) لــه داللــة إحصــائیة .٠.٧٦(ر=  ) ، وبالتــالي فــان معامــل االرتبــاط٠.٠٥

الثالثة.البحث 

  )٦جدول (ال

المهارات التدریسیة معامل االرتباط بین درجات مدرسي الریاضیات في مقیاس

ودرجاتهم في مقیاس االتجاهات

المتغیران 
معامل 

االرتباط
الجدولیةالمحسوبة

المهارات التدریسیة واالتجاه نحو الریاضیات 

وطرائق تدریسها
١ ,٩٨١  ١٠ ,٤٧٧  * ٠.٧٦  

) .٠.٠٥* ذا داللة إحصائیة عند مستوى (
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:التوصیاتمناقشة النتائج و
حـــــاول هـــــذا البحـــــث الكشـــــف عـــــن مســـــتوى المهـــــارات التدریســـــیة التـــــي یتصـــــور مدرســـــوا 

ومن ثـم تحدیـد یمتلكونها،نینوى انهم واإلعدادیة في محافظةالریاضیات في المرحلتین المتوسطة 

ا أثــرا علــى تصــور امــتالك المهــارات التدریســیة همــا المؤهــل األكــادیمي لهمــ أناثــر متغیــرین یعتقــد 

.والخبرات التدریسیة

متوســـط  أنولقـــد بینـــت نتـــائج تحلیـــل البیانـــات التـــي تـــم جمعهـــا مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث ، 

) مـن الدرجـة القصـوى التـي یمكـن تحقیقهـا ٠.٧٦درجات أفراد العینة على المقیاس الكلـي یقـارب (

هذه النسبة تحقـق المهـارة المتوسـطة حسـب المعیـار الـذي تـم اقتراحـه إال  أن، ورغم على المقیاس

تــدن فــي مســتوى امــتالك مدرســي الریاضــیات للمهــارات التدریســیة الضــروریة وفــق  إلــىأنهــا تشــیر 

% فما فوق) والمقبول تربویا ، مع مالحظة اعتبار العنصر النفسي ٨٠المعیار الذي تم اعتماده (

أفراد العینة قد قدروا امتالكهم للمهارات التدریسیة بأكثر مما یمتلكونه فعال . نأفي احتمال 

ــــى ، فقــــد استقصــــى هــــذا البحــــث متغیــــر المؤهــــل األكــــادیمي   أمــــا بالنســــبة للفرضــــیة األول

(جــامعي ،جــامعي تربــوي) أثــره علــى درجــة تصــور امــتالك أفــراد العینــة للمهــارات التدریســیة . وقــد 

) بــین متوســطات ٠.٠٥=  بیانــات عــدم وجــود فــرق ذا داللــة إحصــائیة ( بینــت نتــائج تحلیــل ال

عـدم  أنالمؤهـل األكـادیمي. ویبـدو  إلـىالعینة على مقیاس المهارات التدریسیة تعـزى  أفراددرجات 

وجود فرق ذا داللة إحصائیة بین المؤهل الجامعي العلمي والمؤهل الجامعي العلمي التربوي یشیر 

الفــرص والخبــرات المناســبة الكتســاب المهــارات التدریســیة الالزمــة لعملیــة احتمــال عــدم تهیــئ إلــى

تدریس الریاضیات في المراحل المتوسطة و اإلعدادیـة والثانویـة والمعاهـد . ولـذلك ال بـد مـن لفـت 

انتبــــاه المســــؤولین فــــي المجــــال التربــــوي علــــى ضــــرورة العمــــل علــــى إكســــاب المدرســــین المهــــارات 

هناك قصورا في امتالكها لتسیر عملیة التدریس على  أنالزمة والتي تبین التدریسیة الضروریة وال

الوجه المناسب .

البحــث متغیــر الخبــرة التدریســیة وأثــره علــى درجــة تصــور امــتالك أفــراد  اهــذ ىكمــا استقصــ

العینة للمهارات التدریسیة ، وقد بینت نتائج تحلیل البیانات وجود فرق ذا داللة إحصـائیة بمسـتوى 

الخبـــرة التدریســـیة  إلـــى) بـــین متوســـطات درجـــات أفـــراد العینـــة فـــي مقیـــاس المهـــارات تعـــزى ٠.٠٥(

المدرســـین أثنـــاء تدریســـهم وخبـــرتهم قـــد  أنولصـــالح ذوي الخبـــرة التدریســـیة األكثـــر . وهـــذا یعنـــي 

یكونــوا فــي الغالــب قــد اشــتركوا فــي دورات تدریبیــة  أناكتســبوا بعــض هــذه المهــارات . كمــا یمكــن 

شـعور  إلـىارات التدریسیة المختلفة أثناء الخبرة الطویلة نسـبیا . وقـد یعـزى ذلـك أیضـا تتعلق بالمه

المدرس بان ازدیاد خبرته التدریسیة تجعله یتصور انه یمتلك المهارة التدریسیة بصورة اكبر .

البحــث الكشــف عــن وجــود عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة  (ر=  اكــذلك حــاول هــذ

ور مدرسي الریاضیات للمهـارات التدریسـیة التـي یمتلكونهـا وبـین اتجاهـاتهم ) بین درجة تص٠.٥٩
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وجود عالقة ارتباطیه بـین المهـارات التدریسـیة لـدى مدرسـي  أننحو الریاضیات وطرق تدریسها . 

الریاضیات واتجاهاتهم نحو المادة وطرق تدریسها دلیل على أهمیة المهارات التدریسـیة فـي تعزیـز 

انه یتقدم المـدرس نحـو مسـتوى  إلىنحو الریاضیات وطرق تدریسها ، كما یشیر اتجاهات إیجابیة

أعلى من المهارات التدریسیة یصـبح اكثـر إیجابیـة فـي اتجاهـه نحـو الریاضـیات وطـرق تدریسـها . 

تمكن المدرس في تدریسه للمادة واسـتخدام أسـالیب متنوعـة فـي التـدریس تقـوم  أنومما ال شك فیه 

واجهــــة حاجــــات الطلبــــة ومراعــــاة الفــــروق الفردیــــة لــــدیهم واســــتخدام األســــالیب علــــى القــــدرة علــــى م

المناسبة في القیاس والتقویم في الریاضیات قد یكسب المدرس الثقة بنفسه ویعزز لدیه االتجاهات 

اإلیجابیة نحو المادة وطرق تدریسها .

اآلتیة:وبناء على ما سبق یمكن إبداء المالحظات والتوصیات 

ضـرورة إعـداد بـرامج تدریبیـة لمدرسـي ومدرسـات  إلـىفي التربیة والتعلیم المسئولینه لفت انتبا.١

الــتمكن مــن مهــارات التــدریس  إلــىالریاضــیات خاصــة لــذوي الخبــرة التدریســیة األقــل ، موجهــة 

بمجاالتها المختلفة .

لكـــل إثـــراء المعرفـــة الریاضـــیة بأصـــنافها والتـــدریب علـــى طرائـــق التـــدریس المختلفـــة والمناســـبة .٢

 ٠صنف من أصناف المعرفة الریاضیة وذلك أثناء إعداد الطالب المدرس لتدریس الریاضیات

ق تـــدریس الریاضـــیات فـــي أقســـام الریاضـــیات علـــى مســـتوى ائـــإدراج مـــواد متعلقـــة بمنـــاهج وطر .٣

 أنخریجـــي هـــذه األقســـام یمكــــن  أنالجامعـــات وفـــي كلیتـــي العلـــوم واآلداب خاصــــة باعتبـــار 

ریس دون اإللمـــام بالمهـــارات التدریســـیة المتنوعـــة والالزمـــة لهـــم أثنـــاء یلتحقـــون فـــي ســـلك التـــد

الخدمة .

أخـــرى ســواء داخــل العــراق أو خارجــه فیمــا یتعلـــق بحــوثحــافزا لالبحــث اكــون هــذی أنیؤمــل .٤

بالمهـــارات التدریســـیة التـــي یمتلكهـــا مدرســـو الریاضـــیات والقائمـــة علـــى مالحظـــة المـــدرس فـــي 

، ودراسة العالقة بین المهارات التدریسیة لـدى مدرسـي الریاضـیات المواقف التعلیمیة المختلفة 

واتجاهات طلبتهم نحو المادة وتحصیلهم فیها .
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المصادر
، دار الفرقــان  ٤ط تدریســها،وأصــول) . الریاضــیات مناهجهــا ١٩٩٧أبــو زینــة ، فریــد كامــل (.١

  .األردنللنشر والتوزیع ، عمان ، 

اهـــــات نحــــــو الریاضــــــیات وعالقتهـــــا باختیــــــار نــــــوع ) . " االتج١٩٨٦احمـــــد ، شــــــكري ســــــید (.٢

،  ١٨" ، مجلــــة رســــالة الخلــــیج العربــــي ع األخــــرىالتخصــــص الدراســــي وبعــــض المتغیــــرات 

تصدر من مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض ، السعودیة 

واالستدالليألوصفياإلحصاء) . ١٩٧٧، عبد الجبار توفیق ، وزكریا اثناسیوس ، (ألبیاتي.٣

، بغداد ، العراق.المستنصرةفي التربیة وعلم النفس ، الجامعة 

) ." كلمة المدیر العـام لنـدوة تـدریس الریاضـیات والفیزیـاء فـي ١٩٩٠التویجري ، علي محمد (.٤

ــیم العــام فــي دول الخلــیج العربــي  ، وقــائع نــدوة تــدریس الریاضــیات والفیزیــاء فــي  ١٩٨٨التعل

عربـــــي ، مكتـــــب التربیـــــة العربـــــي لـــــدول الخلـــــیج ، الریـــــاض التعلـــــیم العـــــام فـــــي دول الخلـــــیج ال

،السعودیة.

العربیـة المتحـدة فـي ضـوء اإلمـاراتالمعلـم فـي دولـة  إعداد) . " ١٩٨٩حسن ، علي حسین (.٥

ــــة التربیــــة ، العــــدد ــــة كلی ، الســــنة الرابعــــة ، جامعــــة  ٤االتجاهــــات العالمیــــة المعاصــــرة" ، مجل

العربیة المتحدة.اإلمارات، دولة  ١٩٨٩بیة ، مارس العربیة المتحدة ، كلیة التر اإلمارات

، مطبعــــة ســــلمان  ١) . تــــدریس الریاضــــیات الحدیثــــة ، ط١٩٧٠الحســــون ، محمــــود جاســــم (.٦

االعظمي ، بغداد ، العراق.

،  ١) . االتجاهـــات والمیــول العلمیـــة فــي تـــدریس العلـــوم ، ط١٩٨٨زیتــون ، عـــایش محمــود (.٧

  .األردنمان ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، ع

) . " تــدریس الریاضــیات فــي التعلــیم العــام (مشــكالت وحلــول) ١٩٩٠، (أمــینشــاكر ، محمــد .٨

ــیم العــام فــي دول ،“ورقــة المكتــب الرئیســة  وقــائع نــدوة تــدریس الریاضــیات والفیزیــاء فــي التعل

) ، م١٩٨٨الخلیج العربي (

بیعتهـا ومشـكالت تدریسـها فـي ) . " الریاضیات المعاصرة : ط١٩٩٠الشرقاوي ، عبد الفتاح (.٩

مراحـــل التعلـــیم العـــام "، وقـــائع نـــدوة تـــدریس الریاضـــیات والفیزیـــاء فـــي التعلـــیم العـــام فـــي دول 

، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض ، السعودیة . ١٩٨٨الخلیج العربي لسنة 

واالتجـاه نحـو إلنجـازا) . " العالقـة بـین دافعیـة ١٩٨٩الشناوي ، عبد المنعم الشناوي زیدان (.١٠

 ٢٩مادة الریاضیات" ، مجلة رسالة الخلـیج العربـي ، السـنة التاسـعة ، المجلـد التاسـع ، العـدد 

، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض ، السعودیة 



قصي محمد علي

٤٩

) . " اتجاهات معاصرة في ریاضیات المرحلة االبتدائیـة "، دراسـات ١٩٨٧شیوارد ، هیالري (.١١

یاضــیات ، ترجمــة عبــد الفتــاح الشــرقاوي ، مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلــیج ، فــي تعلــیم الر 

الریاض ، السعودیة 

) . " المهـــارات التدریســـیة لـــدى معلمـــي الریاضـــیات فـــي االردن ١٩٩٠عابـــد ، عـــدنان ســـلیم (.١٢

،  ١٠، ع األردنیــةوعالقتهــا باتجاهــاتهم نحــو الریاضــیات وطــرق تدریســها " ، مجلــة التربیــة 

  . األردنعمان ، ، ١٩٩١

ــــد الســــالم ، فــــاروق وممــــدوح ســــلیمان (.١٣ ــــرات المتصــــلة ١٩٨٢عب ــــبعض المتغی ) . " دراســــة ل

مركز البحوث التربویة والنفسیة ، كلیة التربیة –باالتجاه نحو الریاضیات " ، جامعة ام القرى 

، مكة المكرمة ، السعودیة.

ســــتخدام نمطــــین تدریســــیین" اثــــر ا ) .٢٠٠٠(العبیــــدي ، قصــــي محمــــد علــــي الشــــیخ حامــــد .١٤

لــدى  واالتجــاه نحــو الریاضــیاتفــي اكتســاب المفــاهیم الریاضــیةتنیســون–الســتراتیجیة میــرل 

، كلیة التربیة ، (رسالة ماجستیر جامعة الموصل " ، نینوى –طالبات معهد إعداد المعلمات 

.الموصل ، العراق  ٠غیر منشورة)

حصاء في التربیة وعلم النفس/الجـزء األول" ) ."مبادئ اإل١٩٨٠عدس ، عبد الرحمن عدس (.١٥

جمعیة عمال المطابع التعاونیة ،عمان، األردن.

) . " معلــم المســتقبل مــن منظــور اردنــي " ، مجلــة رســالة ١٩٩٧عمــاد الــدین ، منــى مــؤتمن (.١٦

، عمــان ، ١٩٩٧، األول، المجلــد الثــامن والثالثــون ، العــدد الرابــع ، كــانون األردنیــةالمعلــم 

.األردن

) . " اثــر االســتراتیجیة التفاضــلیة فــي تــدریس الریاضــیات علــى ١٩٩٢معــن محمــد (مــؤمني،.١٧

تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائي وعلى اتجاهاتهم ومفهوم الذات لدیهم " ، ملخصـات 

) ، جامعـة الیرمـوك، اربـد ، ١٩٩٣أیار -١٩٨٨رسائل الماجستیر ، المجلد السابع من (أیار 

 األردن

) . " المنـــاهج الدراســـیة ، جامعـــة بغـــداد العـــراق" ، وقـــائع نـــدوة ١٩٨٨دل غســـان (نعـــوم ، عـــا.١٨

، جامعـــــة  ١٩٨٨ األولكـــــانون  ١٠-٨تحـــــدیث بـــــرامج الریاضـــــیات فـــــي الجامعـــــات العربیـــــة 

. األردنالیرموك ، مطبعة جامعة الیرموك ، 

)، ١٩٩٠بــي (وقــائع نــدوة تــدریس الریاضــیات والفیزیــاء فــي التعلــیم العــام فــي دول الخلــیج العر .١٩

، مكتب التربیة لدول الخلیج ، الریاض ، السعودیة.  ١٩٨٨آذار ١٤-١٢للفترة من 
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المالحق

  )١ملحق (

مقیاس المهارات التدریسیة لدى مدرسي الریاضیات

الزمیل مدرس / مدرسة الریاضیات 

تحیة طیبة وبعد ،

التــي األساســیةالتدریســیة مثــل مقیاســا للتعــرف علــى المهــاراتیبــین یــدیك االســتبیان الــذي

التدریس . یرجى تـوخي الدقـة والصـدق فـي بیـان رأیـك ، أثناءالریاضیات / مدرسة یمتلكها مدرس

 أغـــراضعلمــا بــان جمیــع المعلومــات التـــي ســتجمع فــي هــذا المقیـــاس سیقتصــر اســتخدامها علــى 

البحث فقط .

مع خالص الشكر والتقدیر

الباحث

:االستبیانتعلیمات بشان ملء 

كـل عبـارة . فمـثال أمـامفـي العمـود المناسـب ×الرجاء قراءة كـل عبـارة بدقـة ثـم وضـع عالمـة .١

في المكان تحت ×إذا كنت ترى انك (جید جدا) في المجال الذي تحدده العبارة فضع عالمة 

في المكان تحت العمـود ×العمود جید جدا ، وٕاذا كنت ترى انك (ضعیف جدا) فضع عالمة 

هكذا بالنسبة لباقي األعمدة .ضعیف جدا ، و 

الرجاء اإلجابة عن جمیع فقرات األستبیان وعدم ترك أي فقرة دون اإلجابة عنها ..٢

الرجاء ملء البیانات اآلتیة قبل اإلجابة عن األستبیان ..٣

: بیانات خاصة عن المدرس

-------------------االسم : -

المؤهل األكادیمي (ضع دائرة) :-

وم / ریاضیات :بكالوریوس علأ. 

ب. بكالوریوس علوم وتربیة /ریاضیات : 

---------------سنة التخرج : -

-----عدد سنوات الخدمة التدریسیة : -
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   )١(تابع ملحق 

مقیاس المهارات التدریسیة لدى مدرسي الریاضیات

العبارةالرقم

جدا
جید 

جید

ط
س

متو

ف
ضعی

جدا
ف 

ضعی

لمرحلة التي تقوم بتدریسھا .الریاضیات لبأھدافالمعرفة ١
القدرة على تنظیم المادة الدراسیة بطریقة تتناسب مع مستوى الطلبة.٢
فصل من الكتاب المقرر.أوخطة تدریسیة لوحدة إعدادالكفاءة في ٣

٤  
�ϡϬϠϋΎѧϔΗϭ�ΔѧΑϠρϟ�ΔϛέΎѧηϣϭ�ε ΎѧϘϧϟ�ρϳѧηϧΗϭ�ΔηϗΎϧϣϟ�ΓΩΎϳϗ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟ

في الحصة .
القدرة على مراعاة الفروق الفردیة في التعلم عند الطلبة .  ٥

٦  
المعرفة بالعوامل التي تحدد االتجاھات السائدة في تدریس الریاضیات 
�ϭѧѧϣϧϟ�ˬ�ϡϳѧѧϠόΗϟϭ�ϡϠόΗѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϭΑέΗϟ�ΕΎѧѧϳέυϧϟ�ˬ�ΕΎϳѧѧο Ύϳέϟ�ΔѧѧόϳΑρ�

السریع في الریاضیات ..) .
تعلم لدى الطلبة .الدافعیة لإثارةالقدرة على ٧
القدرة على االشتراك في بناء منھاج جدید للریاضیات .٨

٩
�ϲѧѧϓ�Γ˯ΎѧѧϔϛϟΩΩѧѧϋ·�ΔѧѧΑϠρϟ�Ωѧѧϧϋ�έѧѧϳϛϔΗϟ�έѧѧϳΛΗ�ϲѧѧΗϟ�Δѧѧϳϣϭϳϟ�α ϭέΩѧѧϟ

باالكتشاف.وتمكنھم من التعلم 

١٠
�ΓΩѧΣϭϟ�ϲϠϳѧλإعدادالقدرة على  ΣΗ�έΎΑΗΧϭ�ϝϣΗѧηϳ�ΏΎѧΗϛ�ϥѧϣ�ϝѧλ ϓ

.األسئلةمختلفة من الاألنواععلى 
المعرفة بالمادة الدراسیة التي تقوم بتدریسھا .١١

١٢
�έѧѧλ ΎϧόϟΎΑ�ΔѧѧϓέόϣϟΕΎϳѧѧγΎγϷϭ�Ι ϳΩѧѧΣϟ�ϡϭѧѧϬϔϣϟ�ΎѧѧϬϳϠϋ�ϡϭѧѧϘϳ�ϲѧѧΗϟ

لمنھاج الریاضیات

١٣
�ϡΩΧΗѧѧγ�ϲѧѧϓ�Γ˯ΎѧѧϔϛϟΕϭΩϷ�ΔΑѧѧγΎϧϣϟ�ΔѧѧϳϣϳϠόΗϟ�ϝΎѧѧγϭϟϭ�ΔϳѧѧγΩϧϬϟ

الریاضي.لتدریس المحتوى 
القدرة على تقویم مناھج الریاضیات١٤

١٥
�Δϳѧѧο Ύϳέϟ�Δѧϓέόϣϟ�ϑ ϳϧѧѧλ Η�ϰѧϠϋ�ΓέΩѧϘϟϰѧϟ·�ΎѧѧϬϧϳΑ�ί ѧϳϳϣΗϟϭ�ΎѧѧϬΗΎϧϭϛϣ

(مفاھیم ، مھارات ، ..) .

١٦
�ωΎѧѧΑΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩѧѧϘϟΎϳΟϳΗέΗѧѧγϻΕ�ϥѧѧϣ�ϑ ϧѧѧλ �ϝѧѧϛ�α ϳέΩѧѧΗΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ

المعرفة الریاضیة .أصناف

١٧
�ΓΩѧΣϭ�ϝѧϛϟ�ΎϬΣϳѧοھدافاألالقدرة على تحدید  ϭΗϭ�Δѧλ ΎΧϟ�ΔϳγϳέΩΗϟ

فصل من الكتاب المقرر.أو
وضبط الصف .إدارةالقدرة على ١٨

١٩
�ΓΩѧΣϭϟ�ϲϠϳѧλ ΣΗ�έΎΑΗΧ�ΞΎΗϧ�ϝϳϠΣΗ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟϭ�ΏΎѧΗϛϟ�ϥѧϣ�ϝѧλ ϓ

المقرر
للطالب.التعلم الذاتي والعمل الفردي أسلوبالقدرة على تطبیق ٢٠
مالئمة ومختلفة لتقویم الطلبة .أسالیبالقدرة على استخدام ٢١
الفرصة للطلبة للمشاركة في عملیة التعلم والتعلیم.إتاحةالقدرة على ٢٢
القدرة على معالجة نواحي الضعف لدى الطالب ضعیفي التحصیل ٢٣
التدریس التي تتبعھا .أسالیبالقدرة على تقویم ٢٤
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  )٢ملحق (ال

مقیاس االتجاه نحو الریاضیات

یروم الباحث القیام بدراسة تتناول اتجاهك نحو مادة الریاضیات ، لـذا یرجـو الباحـث منـك 

مــادة الریاضــیات مــن خــالل االجابــة علــى فقــرات المقیــاس علــى  إزاءالتعبیــر عــن حقیقــة مشــاعرك 

الــذي ینطبــق علیــك ویوضــح المثــال فــي الحقــل (×)وفــق مــا ینطبــق علیــك . وذلــك بوضــع عالمــة 

…كیفیة االجابة مع الشكر اآلتي

فـي (×) ) تنطبق علیك بدرجة كبیـرة ، فضـع عالمـة ١٠الفقرة ( أنكنت تعتقد  إذامثال : 

.أدناهوكما مبین في اآلتيالحقل 

  الفقرة  ت

جداً 
ق 

مواف

ق
مواف

متردد

ق
غیر مواف

جداً 
ق 

غیر مواف

Xضیات ولیس رجال العلوم وحدهمالریاإلىیحتاج كل الناس   ١٠

) وتكـون موافـق جـدًا إحساسـكالفقرة نفسها تنطبق علیك (تعبـر عـن  أنكنت تعتقد  إذا أما

  وهكذا .… تحت عبارة موافق جدًا األولفي الحقل (×)فضع عالمة 

بكـل صـدق وصـراحة ، علمـا بـان المعلومـات التـي سـتجمع سیقتصـر رأیـكیرجى التعبیـر عـن -

البحث فقط . أغراضها على استخدام

یرجى ملء البیانات اآلتیة الخاصة بالمعلم .-

-------------------االسم : -

المؤهل األكادیمي (ضع دائرة) :-

بكالوریوس علوم / ریاضیات :أ. 

ب. بكالوریوس علوم وتربیة /ریاضیات : 

---------------سنة التخرج : -

-----عدد سنوات الخدمة التدریسیة : -
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  )٢(تابع ملحق 

فقرات مقیاس االتجاه نحو الریاضیات

تعد مادة الریاضیات مادة ضروریة ومهمة جدًا للطلبة جمیعهم ..١

بدراستها . أقومحینما باإلجهادتجعلني الریاضیات عصبیة واشعر .٢

.األخرىلها مثل باقي المواد أهمیةالریاضیات مادة عقیمة وال .٣

واشعر بالفرحة لحضور درسها في المدرسة .استمتع بدراسة الریاضیات .٤

التفكیر الصحیح .أسالیبالریاضیات مادة تساعد على تنمیة .٥

الیومیة.في حیاتنا إلیهاتعد الریاضیات مادة ضروریة نحتاج .٦

الریاضیات في معظم االكتشافات العلمیة التي تمت في العالم . إلىیرجع الفضل .٧

تفید الجمیع . األنهالریاضیات مادة قیمة وضروریة .٨

كثر المواد قلقًا لي .أحب الریاضیات قط وهي أال .٩

وحدهم.الریاضیات ولیس رجال العلوم  إلىیحتاج كل الناس .١٠

.األخرىحبها على الرغم من حبي لجمیع المواد الدراسیة أاكره الریاضیات كثیرًا وال .١١

العملیة.الریاضیات مادة ال ضرورة لها في حیاتنا .١٢

تنمي القدرة على التفكیر العلمي السلیم .الریاضیات مادة.١٣

نفسي . إلىتعد الریاضیات من المواد المحببة .١٤

الریاضیات مادة ال لزوم لها ضمن المناهج التي ندرسها ..١٥
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أسماء الخبراء والمحكمین المختصین الذین عرضت علیهم أداتا البحث

اسم الخبیر
اللقب العلمي ومكان العمل

صوالتخص

مقیاس

االتجاه

مقیاس المهارات 

التدریسیة

أســـــتاذ مســـــاعد/جامعة الموصـــــل/كلیة د.عبد العالي جاسم محمد.١

التربیة/ریاضیات
××

أســــــــتاذ مســــــــاعد/جامعة بغداد/كلیــــــــة د.بشرى محمود قاسم.٢

التربیة/طرائق تدریس الریاضیات
××

أســـــتاذ مســـــاعد/جامعة الموصـــــل/كلیة د.كامل عبد الحمید .٣

ة/علم النفسالتربی
××

أســـــتاذ مســـــاعد/جامعة الموصـــــل/كلیة د.ایناس یونس مصطفى.٤

التربیة/ طرائق تدریس الریاضیات
××

أســـــتاذ مســـــاعد/جامعة الموصـــــل/كلیة د.بشیر محمد صالح.٥

التربیة/ ریاضیات
××

أســـتاذ مســـاعد /جامعـــة الموصـــل/كلیة د.أسامة حامد محمد.٦

التربیة/علوم تربویة
××

مـــــــــــدرس /جامعـــــــــــة الموصـــــــــــل/كلیة یونسأحمد ٠د.٧

التربیة/علوم تربویة
××

مدرس /معهد إعداد المعلمات /موصل/ د .غراء محمد بشیر .٨

طرائق تدریس الریاضیات
××

مشـــــــــرف اختصاص/ریاضـــــــــیات/تربیة أ.محمد عبد القادر احمد.٩

نینوى 
××

مشرف اختصاص/ریاضیات/تربیة أ. محمد شاكر إبراهیم.١٠

نینوى
××


